REGULAMENTO DOC LAB
DOCSP 2022
Prazo limite para inscrição: 16 de setembro de 2022

Convocatória para diretores e produtores de projetos brasileiros de documentários
longa-metragem em desenvolvimento ou em produção que têm interesse em
participar do DOC LAB, laboratório de desenvolvimento de projetos do DOCSP
2022.
Apresentação
O DOC LAB propõe um caminho de treinamento para 8 projetos de documentário
brasileiros em desenvolvimento ou em produção. O objetivo é potencializar as
possibilidades criativas e oferecer oportunidades para seu posicionamento no
mercado internacional.
Elegibilidade
• Poderão se candidatar ao DOC LAB os projetos brasileiros de longa-metragem de
documentário que se encontrem na etapa de desenvolvimento ou em produção.
• Conteúdos com duração prevista a partir de 50 minutos são considerados
longas-metragens.
• Para se inscrever, é obrigatório apresentar um teaser do projeto.
• O laboratório será realizado de forma online e a participação integral do/a/e
diretor/a/e é obrigatória, caso o projeto seja selecionado.
Inscrição
• A inscrição no DOC LAB 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 16 de setembro 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 8 projetos participantes. Os candidatos serão notificados dos
resultados por e-mail.
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• 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.

A seleção para o DOC LAB proporciona:
• Os projetos selecionados contarão com bolsa de gratuidade e estarão isentos do
pagamento de taxa de participação no laboratório.
• Apresentação do projeto no catálogo oficial do DOCSP.
• Os projetos selecionados terão acesso às atividades do DOC LAB e aos
Seminários Online do DOCSP 2022.

Participação nas Rodadas de Negócios
• Todos os projetos selecionados na convocatória do DOC LAB serão
automaticamente aprovados para participarem das Rodadas de Negócios. Caso o
projeto tenha interesse em participar das Rodadas de Negócios, deverá indicar no
momento no formulário de inscrição.
• O projeto selecionado deverá pagar uma taxa de participação no valor de
R$280,00 (mais taxa da plataforma Sympla) por projeto, que dará direito à
participação de até duas pessoas representando o projeto nas Rodadas de
Negócios. Caso haja interesse em incluir representantes extras, deverá ser paga uma
taxa no valor de R$140,00 (mais taxa da plataforma Sympla) por cada pessoa
incluída. O limite são quatro pessoas representantes para cada projeto participante.
• Os projetos participantes das Rodadas de Negócios são elegíveis aos prêmios de
festivais e mercados internacionais que têm parceria com o DOCSP 2022. Os
prêmios serão anunciados na cerimônia de encerramento.
• Para mais detalhes sobre as Rodadas de Negócios consultar o Regulamento
Rodadas de Negócios DOCSP 2022 disponível no site oficial do DOCSP
(www.docsp.com).
Menção ao DOCSP
Os projetos selecionados assumirão o compromisso de incluir entre os créditos do
filme uma cartela com o louro “DOC LAB DOCSP 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.
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Calendário do DOC LAB
• Prazo limite para inscrição de projetos: 16 de setembro de 2022, às 23h59
(UTC-3).
• Anúncio de projetos selecionados: até 7 de outubro de 2022.
• Realização do DOCLAB (online): 31 de outubro a 4 de novembro de 2022.
• Entrega de prêmio(s): Cerimônia de Encerramento (data a confirmar).
Para consultas entrar em contato apenas através do e-mail:
convocatorias@docsp.com
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