GUIA DE PERGUNTAS PARA INSCRIÇÃO
RODADAS DE NEGÓCIOS
DOCSP 2022
Prazo limite para inscrição: 23 de Setembro de 2022
Importante: Caso o projeto seja selecionado, as informações fornecidas através
deste formulário serão utilizadas no catálogo de projetos, no site, redes sociais e
outras peças de comunicação.
O presente documento pretende ser um guia que lhe permita preparar os materiais
para sua candidatura às Rodadas de Negócios.
Os campos marcados com asterisco* são obrigatórios.
Para facilitar seu processo de inscrição, certifique-se antes de fazer o upload das
imagens, de que elas já estejam no tamanho correto conforme solicitado.
Tipo de conteúdo*
o Longa-metragem finalizado
o Longa-metragem work in progress (em desenvolvimento ou produção)
o Série finalizada
o Série work in progress (em desenvolvimento ou produção)
Título original*
Título em inglês*
Link para o teaser (Obrigatório para conteúdos finalizados (longa ou série). Para
projetos em desenvolvimento ou em produção é recomendado).
Senha (se houver)
Site (se houver)
País(es)*
Imagem representativa do projeto* (Preferencialmente um frame HD, não utilizar
flyers ou cartazes. Resolução mínima: 3x3cm a 300 dpi.)
Enredo em português (máximo 450 caracteres incluindo espaços)*
Enredo em inglês (máximo 450 caracteres incluindo espaços)*
Você autoriza o DOCSP a compartilhar o link do teaser exclusivamente com os
players do mercado? (É necessário que os players tenham acesso ao teaser do
projeto para que possam manifestar interesse em reuniões.)

DETALHES TÉCNICOS
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Formato de captura*
Ano de finalização* (Opções: 202, 2022, Outros)
Idioma*
Duração (em minutos, duração do longa ou duração de cada capítulo da série)*
Quantidade de capítulos (apenas para séries)
Gênero:* Escolha até 3 em ordem de prioridade [Opções: Biografia, Ciência e
Tecnologia, Cultura, Direitos Humanos, Documentário de Criação, Educativo,
História, Infantil, Juventude, Meio Ambiente, Música, Política, Temas atuais, Temas
sociais]
COMERCIAL
Público-alvo*
Territórios disponíveis para comercialização*
Venda, pré-venda ou coproduções* (Em caso de haver, mencione o nome das
empresas envolvidas (coprodução e compradores). Até 400 caracteres.
Participação em festivais e prêmios*
Distribuidora e/ou agente de vendas* (Em caso de haver, mencione o nome das
empresas envolvidas.)
RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO
Nome da Direção*
Foto da Direção* (Resolução mínima: 3x3cm a 300 dpi)
Biofilmografia da Direção em português* (máximo 450 caracteres incluindo espaços)
Biofilmografia da Direção em inglês* (máximo 450 caracteres incluindo espaços)
Gostaria de adicionar Codireção?* (Se a resposta for sim, abrem-se campos iguais aos da
Direção)
RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO
Nome da Produção*

Foto da Produção* (Resolução mínima: 3x3cm a 300 dpi)
Biofilmografia da Produção em português* (máximo 450 caracteres incluindo
espaços)
Biofilmografia da Produção em inglês* (máximo 450 caracteres incluindo espaços)
Gostaria de adicionar Coprodução?* (Se a resposta for sim, abrem-se campos iguais
aos da Produção)
EMPRESA PRODUTORA
Nome Empresa Produtora*
País da Empresa Produtora*
Site da Empresa Produtora*
Gostaria de adicionar segunda Empresa Produtora?* (Se a resposta for sim,
abrem-se campos iguais aos da primeira Empresa Produtora)
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RESPONSÁVEL PERANTE O DOCSP
Nota: O responsável é um dos representantes do projeto nas Rodadas de Negócios.
Cada projeto pode participar com até 2 (dois) representantes. No caso das Rodadas
de Negócios, a presença da PRODUÇÃO como um dos representantes é obrigatória.
Nome completo*
Foto* ( Resolução mínima: 3x3cm a 300 dpi)
Função no Projeto*
Data de Nascimento*
País*
Cidade*
E-mail*
Incluir seu e-mail no catálogo?* (Opções: sim ou não)
Telefone*
Conhecimento de inglês* (Opções: Não possui conhecimento de inglês, Entende,
Fala, Lê, Escreve)
Biofilmografia em português* (Máximo de 450 caracteres incluindo espaços.)
Biofilmografia em inglês* (Máximo de 450 caracteres incluindo espaços.)
Quais são as suas expectativas para o DOCSP? (máximo 450 caracteres incluindo
espaços)
Você já participou de alguma edição do DOCSP anteriormente?
Como ficou sabendo desta convocatória?
Você faz parte de alguma dessas associações abaixo? (Opções: BRAVI, APACI, API,
ABD, Nenhuma)
Adicionar segundo representante do projeto? (Se a resposta for sim, abrem-se
campos iguais aos do primeiro representante),
CONCLUSÃO DA INSCRIÇÃO
REGULAMENTO
o Li, compreendi e aceito o regulamento da convocatória Rodadas de Negócios |
DOCSP 2022
AUTORIZAÇÃO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAÇÃO
(É necessário autorizar o envio das informações que constam nesse formulário para
que possamos considerá-las no processo de seleção de projetos para as Rodadas
de Negócios | DOCSP 2022)
o Eu concordo em enviar as informações que constam nesse formulário para o
processo de seleção Rodadas de Negócios | DOCSP 2022.
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE INFORMAÇÕES
(Caso o projeto seja selecionado, as informações fornecidas através deste formulário
serão utilizadas no catálogo de projetos, no site, redes sociais e outras peças de
comunicação).
o Declaro que as informações fornecidas são verdadeiras e autorizo a utilização das
mesmas na comunicação do DOCSP 2022.
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