Rubens Castanho Passaro Júnior
(11) 98852 7502
rpassarojr@gmail.com
rubenspassaro.com
Data de Nascimento: 23/10/1986
Formação Acadêmica
Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado – Artes Visuais – Unicamp, em andamento.
Superior Completo – Midialogia (Comunicação Social) – Unicamp, concluído em 2008.

Habilidades







Direção audiovisual;
Produção audiovisual;
Captação de vídeo;
Desenvolvimento de roteiro;
Pesquisa;
Ilustração;

Experiência profissional
Empresa: Tropeiro Produções
Função : Diretor e produtor audiovisual – jan/2014 – atual.
Produtora voltada para a produção audiovisual e cultural. Atende tanto o mercado empresarial quanto o
cultural.
- Site da produtora:
http://tropeiroproducoes.com.br/
Vídeos dirigidos pela Tropeiro Produções:
- Exposição Salvador Dali – Instituto Tomie Ohtake (https://youtu.be/rBiUG8wCMqo).
- Videoclipe – Uirá França – Metade de um caminho sem fim (https://youtu.be/qbEL9hOhDQ0)
- Animação – Pituca: coisa de criança (https://youtu.be/42bNn9Cj9Nc).
- Videoaulas (https://youtu.be/fGeGlN19nZI)
- Vídeo case – Geladeira Premiada Skol/Sharespot (https://vimeo.com/81681270#at=45)
- Webséries, entrevistas e matérias – Universidade do Futebol (https://youtu.be/wLsUlN0ts7w)

Empresa: Universidade do Futebol
Função : Diretor e produtor audiovisual / Diretor de arte - agosto/2010 – agosto/2011 & junho/2012 –
dezembro/2014
A Universidade do Futebol é um portal voltado as diversas áreas que envolvem o futebol. Trabalhei como
diretor e produtor audiovisual, na pesquisa de conteúdo, gravação, e edição dos materiais em vídeo para o
site. Também desenvolvi infográficos, multimídias e ilustrações para o ensino a distância da instituição.
- Portfólio de vídeos dirigidos e produzidos pela Universidade do Futebol:
http://rubenspassaro.com/udof.html

Empresa: DNA Filmes
Função : Diretor e Produtor Audiovisual - agosto/2011 - maio/2012
Produtora audiovisual ligada ao Grupo Muzy, trabalha com documentários, peças publicitárias e cobertura de
eventos ligados a empresas do grupo.
- Portfólio de vídeos dirigido e produzido pela DNA Filmes:
http://rubenspassaro.com/dnafilmes.html

Empresa: Uninove
Função : Ilustrador e designer - novembro/2009 - julho/2010
Produção de material multimídia das aulas de ensino a distância da instituição, como animações, infográficos
e ilustrações. Também fui responsável pela implementação HTML e CSS no novo formato de aula web,
validado pela W3C, baseado no conceito de Tableless e de usabilidade.
- Portfólio de animações criadas para a Uninove:
http://rubenspassaro.com/uninove.html

Empresa : Larcom – Laboratório de Redes de Comunicação
Função : Ilustrador e designer – março/07 – março/08.
Ilustração e design das aulas multimídias no projeto Conexão do Saber e Laboratório Virtual, coordenado pelo
Professor Leonardo de Souza Mendes – PHD, voltado para ensino fundamental.
- Portfólio de animações criadas para a Larcom:
http://rubenspassaro.com/larcom.html

Trabalhos Audiovisuais e Multimídia
Um homem que voa - Nelson Prudêncio – Exposição
Função: Identidade visual e curadoria – janeiro/2016 - fevereiro/2016
Exposição realizada no Sesc São Carlos sobre Nelson Prudêncio, reúne informações sobre os saltos
olímpicos, com destaque para o salto triplo e para a história de Nelson Prudêncio. A exposição traz também
roupas e a sapatilha usadas pelo atleta, bem como as medalhas conquistadas.
- Link da exposição:
http://www.sescsp.org.br/programacao/82308_UM+HOMEM+QUE+VOA+NELSON+PRUDENCIO
42,195 Memórias em Quilômetros – Exposição
Função: Produção, direção e edição de vídeo – janeiro/2016 - fevereiro/2016
Exposição realizada no Sesc Bom Retiro sobre Maratona, contempla 10 entrevistas realizadas com
maratonistas olímpicos, além de uma instalação audiovisual com oito monitores full HD que contém imagens
de 8 atletas captados em câmera lenta.
- Link da exposição:
http://www.sescsp.org.br/programacao/81694_42195+MEMORIAS+EM+QUILOMETROS#/content=saibamais
- Entrevistas:
https://www.youtube.com/watch?v=fgLlpVAQKic
- Instalação:
https://www.youtube.com/watch?v=2j66OHS-MWM
https://www.youtube.com/watch?v=lLMJcJhVkBo
Crack: Repensar – Documentário – 24 minutos
Função: Direção, pesquisa e roteiro – janeiro/2014 – setembor/2015.
Documentário que busca fazer uma análise mais profunda sobre a questão do Crack no Brasil, tocando nas
questões de segurança, saúde e sociedade de consumo. O filme foi contemplado pelo edital da Fiocruz de
filmes sobre a saúde e conta com depoimentos do delegado Orlando Zaccone, neurocientista Carl Hart,
historiador Henrique Carneiro, antropóloga Taniele Rui, psiquiatra Dartiu Xavier, entre outros.
- Filme completo disponível online:
https://www.youtube.com/watch?v=K-TFGOdW8RE

Exibições:
- Festcine Amazônia - 07/10/2015
- Cinemateca - Sessão Primeira Exibição - 21/10/2015
- Festival Internacional de Cinema de Macae - 29/10/2015
- Cine Reabilitação - 07/11/2015
- Modelos de intervenção em problemáticas de consumo de substâncias psicoativas - 09/11/2015
- São Cines e Ufscar apresentam Documentário Crack: Repensar- 25/11/2015
- Menschenrechte Brasilien / Colônia - Alemanha - 04/12/2015
- Exibição em São Paulo - Cracolândia - 02/12/2015
- Fórum Interestadual de Redução de Danos - 10/12/2015
- REcine 2015 – Festival Internacional de Cinema de Arquivo - 16/12/2015
- 8º Arraial Cine Fest - 29/02/2016
- Cine Redução – Sapucaí do Sul-RS - 06/04/2016
- Festival Path de Documentários - 15/05/2016
- 16º Cine a la Calle - Barranquilla - Colômbia - 18/05/2016
- World Festival of Emerging Cinema - St. Augustine - Trinidad e Tobago - 20/05/2016
- Festival Internacional Cine por los derechos humanos - Bogotá/Soacha - Colômbia - 26/05/2016 - 28/05/2016
- ENTRETODOS - 9° Festival de curtas de direitos humanos – São Paulo-SP – 16/06 a 22/06/2016
- Tlanchana Fest - Metepec - México - 18/06/2016
- Resistencia Film Fest - Tomé – Chile 07/07/2016
- Exibição de Lançamento – Viva Rio /Fiocruz – Rio de Janeiro-RJ – 29/07/2016

Prêmios:
- REcine 2015 – Festival Internacional de Cinema de Arquivo
- Melhor Curta Metragem pelo Júri Popular
A Copa de Cada um de nós – Exposição – 30 vídeos
Função: Diretor e produtor audiovisual – junho/2014 - julho/2014
Exposição realizada no Sesc Bauru entre os meses de realização da Copa do Mundo, buscou através de
maneira lúdica e audiovisual ter um olhar sobre as memórias afetivas em torno da Copa do Mundo. Foram
realizadas 30 entrevistas com artistas e profissionais ligados ao futebol (jornalistas, ex-atletas, etc), com
depoimentos de Juca Kfouri, Maurício de Souza, Michel Laurence, Magic Paula, Zetti, José Mojica, Ivaldo
Bertazzo, entre outros.
- Teaser do material produzido a Copa de Cada um de nós:
https://youtu.be/q3JFclrsqhI

Di Melo - O Imorrível - Documentário - 24 minutos
Função : Direção, pesquisa e roteiro - março/2009 - julho/2011
O documentário conta a vida e a trajetória do músico, que tendo gravado um único disco em 1975 e sumido,
reaparece depois de mais de trinta anos para declarar-se "Imorrível". O filme possui 24 minutos, finalizado em
35mm, conta com depoimentos de Charles Gavin, Katia Mesel, Léo Maia, Luiz Calanca, Simoninha, Max de
Castro, além do proprio Di Melo e Jô sua esposa.
- Filme completo disponível online:
http://canalbrasil.globo.com/programas/curtas/videos/2742401.html
Exibições:
- Festival de Inverno de Garanhuns 2011
- Festival de Cinema de Triunfo 2011
- IV Janela Internacional de Cinema de Recife (2011)
- Mostra Coquetel Molotov - Play the movie (2011)
- 8º Cinefest Votorantim (2011)
- Curta Cinemateca Especial - Janeiro 2012
- Mostra de Curtas Sem Paredes - Grito Rock Juiz de Fora (2012)
- XVI Cine PE - Festival do Audiovisual (2012)
- Sesi.Doc – IV Mostra de Documentários do Cine Sesi (2012)
- Festival Brasileiro de Músico de Rua (2012)
- Unimidia 2012
- IV In-Edit - Festival Internacional de Documentários Musicais (2012)

- 35º Festival Guarnicê de Cinema (2012)
- VII Vitrine Cine Mube (2012)
- 40º Festival de Cinema de Gramado (2012)
- 6º Festival Cinema com Farinha (2012)
- 3ª Mostra Nacional Curta Sertão (2012)
- Mimo 2012
- 6º Festival Cinema com Farinha
- VII Mostra de Cinema e Vídeo de Miracema (2012)
- IV Curta Neblina (2012)
- 8º Panorama Internacional Coisa de Cinema - Mostra Brasil (2012)
- 1º Festival Curta Brasília (2012)
- 10º Festcineamazônia (2012)
- Curta Taquary - V Festival Nacional de Curta-metragem (2012)
Prêmios:
- XVI Cine PE - Festival do Audiovisual (2012)
- Prêmio Aquisição Canal Brasil no Cine-PE (2012)
- 35º Festival Guarnicê de Cinema (2012)
- Melhor documentário média-metragem
- Melhor média nacional, pelo juri popular
- Troféu ABD de melhor filme média-metragem
- VII Vitrine Cine Mube (2012)
- Prêmio Melhor curta pelo voto popular
- Prêmio Menção especial pelo juri
- 40º Festival de Cinema de Gramado (2012)
- Prêmio melhor montagem de curta-metragem
- 6º Festival Cinema com Farinha
- Prêmio de melhor filme - Mostra Brasil
- 10º Festcineamazônia
- Prêmio Danna Merril Melhor Documentário

Ser Campeão é Detalhe - Democracia Corinthiana - Documentário - 25 minutos
Função : Direção de produção, pesquisa e roteiro - maio/2008 - dezembro/2011
Filme que conta a história do time do Corinthians dos anos de 82 e 83. Enquanto o país vivia uma ditadura
política, esta equipe vivia um espírito de democracia. O filme teve início de sua produção em meados
de 2008, como parte da disciplina de conclusão de curso. Foi finalizado em 2011, em parceria de produção
com a DNA Filmes. Lançado no dia 8 de dezembro no Museu do Futebol, no dia seguinte, foi disponibilizado
na íntegra e gratuitamente na web. Em seu primeiro mês na rede, o curta-metragem de 24 minutos foi visto na
rede por mais de 35 mil pessoas, com ampla repercussão na mídia. Depoimentos de Sócrates, Wladimir,
Zenon, Biro-Biro, Washington Olliveto, Juca Kfouri, Adilson Monteiro Alves, Waldemar Pires, Sérgio Scarpelli,
Mário Travaglini, Prof. José Paulo Florenzano e Prof. Plínio Labriola.
- Filme completo disponível online:
http://www.youtube.com/watch?v=MNyRGt95cWw
Prêmios:
- III Cinefoot – Festival de Filmes de Futebol
- Prêmio Porta Curtas
- Recine Festival Internacional de Cinema de Arquivo 2012
- Melhor roteiro
Isto não é Paranóia – Media Art
Função : Criação, fotografia e multimídia - agosto/07 - dezembro/07
Narrativa fotográfica, que conta a história de uma pessoa que passeia pela privada de sua casa. Trabalho
desenvolvido na matéria Projeto de Fotografia, ministrada pelo Professor Fernando de Tacca.
- Media Art Isto Não é Paranóia - Revista Studium
http://www.studium.iar.unicamp.br/suspensao/6.html
Exibição:
- Festival Internacional de Linguagem Eletrônica – FILE SP 2008 - 5 a 31 de agosto de 2008.
- Festival Internacional de Linguagem Eletrônica – FILE RIO 2009 - 10 de março a 19 de abril de 2009.

