REGRAS RODADAS DE NEGÓCIOS
DOCSP 2020
Prazo limite: 4 de Outubro de 2020
Convocatória para diretores e produtores de projetos de documentários unitários ou série
documental em desenvolvimento ou em produção, ou longas-metragens e séries
documentais finalizadas para participar das Rodadas de Negócios.

Apresentação
As Rodadas de Negócios são reuniões agendadas, de duração de 25 min cada, com
os canais de TV, festivais e potenciais parceiros, nas quais participam
representantes dos projetos selecionados nesta convocatória.

Elegibilidade
Poderão se candidatar às Rodadas de Negócios os projetos de longa-metragem ou série
documental brasileira que se encontrem na etapa de desenvolvimento ou em produção.
Novidade: Neste ano, o DOCSP abre a possibilidade de participar das Rodadas de
Negócios com conteúdo finalizado como longa-metragem ou série documental. No caso de
conteúdo finalizado, a inscrição deverá ser realizada pelo formulário a parte
Para se inscrever, é recomendado apresentar um teaser do projeto, mas não é obrigatório.
Para conteúdos finalizados (longa ou série) é necessário apresentar o trailer.
A participação presencial do(a) produtor(a) é obrigatória, caso o projeto ou conteúdo
finalizado seja selecionado.

Inscrição para as Rodadas de Negócios
A inscrição nas Rodadas de Negócios será realizada somente online, por meio do
formulário, que se encontra disponível no site oficial do DOCSP (www.docsp.com) .
O prazo para inscrição vence no dia 4 de outubro de 2020. Os projetos apresentados
passarão por um processo de seleção, que terá como resultado os 40 projetos participantes
do Brasil. Os candidatos serão notificados por e-mail dos resultados.
Uma vez selecionado o projeto ou conteúdo finalizado, deve ser confirmada a participação
do(a) produtor(a).

www.docsp.com market@docsp.com

A inscrição nas Rodadas de Negócios proporciona:
•
•

•
•
•
•

A pré-inscrição para seleção de projetos não tem custo nem limite de projeto por
proponente.
Os projetos selecionados deverão pagar uma taxa de R$280,00 por projeto. Este
valor dá direito à entrada de até dois representantes por projeto. No caso de
participante extra, deverá ser paga uma taxa de inscrição de R$140,00 a mais por
pessoa. O limite por projeto/ conteúdo finalizado é de quatro pessoas. O
credenciamento como projeto selecionado dá acesso a: Rodadas de
Negócios, Diálogos de Indústria, Encontro entre Produtores e Seminários.
Inscrição de um projeto/ conteúdo finalizado nas Rodadas de Negócios.
Reuniões de 25 min entre projeto e players do mercado.
Candidaturas ao(s) prêmio(s) da categoria. Os prêmios serão anunciados no site do
DOCSP.
Apresentação do projeto e do participante no catálogo oficial do DOCSP.

Aceitação das regras
Qualquer situação não contemplada nas presentes regras será resolvida pela organização
do DOCSP. A candidatura para a convocatória implica na total aceitação das presentes
regras.

Calendário das Rodadas de Negócios
Prazo limite para apresentação de projetos: 4 de outubro
Anúncio de projetos selecionados: até 12 de outubro
Rodadas de Negócios: 4, 5 e 6 de novembro
Entrega de prêmio(s): 6 de novembro (a confirmar)

Para consultas:
e-mail: market@docsp.com
Web: www.docsp.com
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