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REGULAMENTO DOC IMPACTO 2022 
 

Prazo limite para inscrição: 6 de Outubro de 2022 
 

Participação gratuita mediante processo de seleção 
 
 
Convocatória para realizadores, produtores, distribuidores, ativistas, 
empreendedores sociais, mobilizadores culturais e pessoas que desejam usar o 
poder do audiovisual como ferramenta para mudar o mundo. 
 
Apresentação 
O DOC IMPACTO é um laboratório que propõe um caminho de treinamento e 
capacitação para ajudar os participantes a desenvolverem uma campanha de 
impacto e a criarem estratégias para atingir os públicos mais relevantes para os 
seus projetos, ativá-los em torno de uma causa, promovendo mudanças sociais 
concretas.  
 
Os interessados poderão candidatar-se: 
1- Com um projeto de documentário, preferencialmente em fase avançada de 
produção ou finalizado, com interesse em desenvolver uma campanha de impacto 
para sua distribuição. 
2- Como participante observador. Serão oferecidas 30 vagas, mediante um 
processo de seleção. 
 
Durante um dia ( 10 às 18h), a comunicadora e produtora de impacto Rossana 
Giesteira e convidades especiais compartilharão com o público conceitos, estudos 
de casos e ferramentas para o desenvolvimento e execução de campanhas de 
impacto a partir de 2 projetos documentais selecionados na convocatória.  
 
Os dois projetos selecionados serão trabalhados coletivamente para enraizar os 
conceitos da distribuição de impacto e colocar a mão na massa no desenvolvimento 
de uma campanha de impacto com 2 exemplos práticos. 
 
Elegibilidade para os projetos documentais inscritos: 
 
• Poderão se candidatar ao DOC IMPACTO os projetos brasileiros de longa-
metragem de documentário que se encontrem preferencialmente em fase avançada 
de produção ou finalizado. 
• Para se inscrever, é obrigatório apresentar um teaser do projeto.  
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• O laboratório será realizado de forma presencial e a participação integral do/a/e 
diretor/a/e é obrigatória, caso o projeto seja selecionado.  
• Os 2 projetos selecionados terão até 2 encontros online prévios ao dia do 
laboratório com a facilitadora Rossana Giesteira para preparar os seus projetos para 
serem apresentados durante o laboratório. 
 
Elegibilidade para os observadores: 
• Poderão se inscrever realizadores, produtores, distribuidores, ativistas, 
empreendedores sociais, mobilizadores culturais e pessoas que desejam usar o 
poder do audiovisual como ferramenta para mudar o mundo. 
• Com o objetivo de ampliar e diversificar o acesso, serão priorizadas inscrições de 
postulantes que não participaram em edições anteriores de laboratórios de impacto 
no DOCSP. 
• A inscrição na convocatória e a participação dos selecionados serão gratuitas. 
 
 
Inscrição 
• A inscrição no DOC IMPACTO será realizada somente online, por meio do 
formulário, que se encontra disponível no site oficial do DOCSP (www.docsp.com).  
• O prazo para inscrição se encerra no dia 6 de Outubro de 2022, 23h59 (UTC-3).  
• Não há limite para o número de projetos apresentados por cada proponente.  
• A inscrição para seleção de projetos não tem custo. 
• Os projetos apresentados passarão por um processo de seleção, que terá como 
resultado os 2 projetos participantes. Os candidatos serão notificados dos 
resultados por e-mail no dia 14 de Outubro. 
• Uma vez selecionado o projeto, é obrigatória a participação integral do/a/e 
diretor/a/e nas atividades do laboratório. Caso não seja possível a vaga ficará 
disponível para o primeiro projeto suplente. 
• Os participantes-observadores se comprometem a comparecer presencialmente 
nas atividades do Laboratório, que serão realizadas ao longo do dia 09 de novembro 
de 2022, na sede da Unibes em São Paulo. 
 
A seleção dos projetos para o DOC IMPACTO proporciona: 
• Os 2 projetos e os 30 participantes selecionados contarão com bolsa de 
gratuidade.  
• Os projetos selecionados serão anunciados nas redes sociais e no site do DOCSP. 
 
 
 
 
 
 
 
Menção ao DOCSP  
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Os projetos selecionados assumirão o compromisso de incluir entre os créditos do 
filme uma cartela com o louro “DOC IMPACTO 2022”. 
Os arquivos de louros e logos serão disponibilizados pela organização do DOCSP. 
 
Aceitação do regulamento 
A candidatura para a convocatória implica na total aceitação do presente 
regulamento.  
Qualquer situação não contemplada no presente regulamento será resolvida pela 
organização do DOCSP.  
 
Calendário do LAB DOC IMPACTO  
• Prazo limite para inscrição de projetos: 06 de Outubro de 2022,  às 23h59 (UTC-3). 
• Anúncio de projetos selecionados: 14 de outubro de 2022. 
• Realização do DOC IMPACTO (presencial): 09 de novembro de 2022. 
 
Para consultas entrar em contato apenas através do e-mail: 
convocatorias@docsp.com  
 
 
 


