PITCH AUDIOVISUAL UNLOCK CCXP 2018

APRESENTAÇÃO
O UNLOCK CCXP 2018 abre o processo seletivo de envio de projetos audiovisuais para o Pitch
audiovisual Unlock CCXP 2018. Podem ser enviados projetos audiovisuais inéditos e ainda não
produzidos, de ficção ou documentário, de curta ou longa-metragem, séries ou filmes para TV.
nos formatos de envio estabelecidos. Os 03 (três) melhores projetos serão convidados a se
apresentar em um dos painéis do Unlock CCXP 2018 para uma banca de profissionais do
mercado, a fim de receber feedbacks e orientações em relação ao projeto apresentado. O
evento acontece nos dias 04 e 05 de dezembro de 2018, no São Paulo Expo, localizado na
Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5 – Água Funda – São Paulo – SP.

1. OBJETIVO
O Pitch audiovisual Unlock CCXP oferece aos selecionados uma comunicação direta com uma
banca de profissionais do mercado audiovisual e do entretenimento, para troca de
conhecimento e feedbacks em relação aos projetos apresentados, tornando a cadeia produtiva
cada vez mais eficiente.
2. DEFINIÇÕES
PARTICIPANTE: Realizador/Diretor do projeto responsável pela inscrição ou representante
oficial do projeto no dia do pitching.
PROJETO: obra de projeto inédito audiovisual, ficção ou documentário, ainda não produzido,
curta ou longa metragem, séries ou filmes para TV.
3. INFORMAÇÕES GERAIS
3.1. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF.
4. REGULAMENTAÇÃO
4.1. Os projetos inscritos precisam se enquadrar na modalidade prevista neste regulamento:
projeto audiovisual inédito e ainda não produzido, de ficção ou documentário, de curta ou
longa-metragem, séries ou filme para TV;
4.2. Cada proponente pode inscrever mais de um projeto, porém o mesmo projeto não pode
ser inscrito mais de uma vez;

4.3. A equipe de cada projeto inscrito pode ser composta por até 03 (três) membros;
4.4. A inscrição dos projetos
projetos@ccxp.com.br;

será

feita

exclusivamente

através

do

e-mail

4.5. Cada projeto deverá apresentar a documentação exigida no item 6.2 abaixo;
4.6. O não cumprimento das especificações implicará na desclassificação do projeto;
4.7. A inscrição compreende o período entre 09 de novembro a 25 de novembro de 2018, até
as 23h59. Após esse horário, toda e qualquer inscrição será automaticamente invalidada;
4.7.1. Em caso de dificuldade no carregamento dos arquivos, o suporte técnico poderá
ser solicitado por qualquer interessado exclusivamente através do e-mail
projetos@ccxp.com.br, exclusivamente se for antes do prazo mencionado no item
4.7.;
4.7.2. O Unlock CCXP não garante a solução de eventuais dificuldades individuais ou do
upload dos documentos no e-mail ocorridas com menos de 48 (quarenta e oito)
horas do prazo de encerramento das inscrições indicado no item 4.7.;
4.8.

Os projetos selecionados serão convidados a se apresentar no painel Pitch Audiovisual
Unlock CCXP em um dos dias do evento (a definir) e será garantida apenas a entrada no
evento como convidado. Os custos de transporte e hospedagem até o evento não estão
inclusos.

5. ETAPAS DE SELEÇÃO E RESULTADO
5.1. SELEÇÃO
5.1.1. Serão selecionados 03 (três) projetos audiovisuais para serem apresentados no PITCH
AUDIOVISUAL UNLOCK CCXP 2018;
5.1.2. Os projetos serão avaliados por uma banca composta por membros do Unlock CCXP,
Omelete e Update or Die, empresas responsáveis pela produção/curadoria do evento;
5.1.3. Não caberá recurso da decisão terminativa proferida pela comissão de seleção.
5.2. AVALIAÇÃO
5.2.1. Critérios de avaliação para os projetos: os projetos serão avaliados segundo seu
ineditismo, criatividade, originalidade, estética, potencial, adequação e relevância para o
mercado de entretenimento.
5.3. RESULTADOS

5.3.1. Os projetos selecionados pela comissão serão divulgados por e-mail direto aos
selecionados a partir do dia 26 de novembro de 2018.
6. INSCRIÇÃO
6.1. O período de inscrição começa em dia 07 de novembro e se encerra em 25 de novembro
de 2018, até as 23h59. Após esse horário, toda e qualquer inscrição será automaticamente
invalidada.
6.2. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS
Toda a documentação abaixo relacionada deverá ser encaminhada em um único e-mail para o
endereço projetos@ccxp.com.br.

a)

Ficha técnica contendo:
Título do Projeto
Categoria (Ficção/documentário)
Características (curta/longa metragem/serie/filme de TV)
Informações detalhadas da autoria (projeto autoral individual/co-autoria/adaptação de
obra de terceiro).

b) Dados completos dos membros da equipe: Nome completo, documento de identidade
RG, CPF, data de nascimento, endereço completo e e-mail.
c) Breve Sinopse do Projeto (máximo de 250 caracteres)
d) Vídeo de apresentação do projeto (máximo 3 (três) minutos e 10 MB (megabytes). No
caso de ultrapassar o peso, o participante pode enviar os vídeos via link – wetransfer ou
youtube.

7. COMUNICAÇÃO AOS PARTICIPANTES SELECIONADOS E REGRAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
7.1 Os participantes dos projetos selecionados receberão, por parte da produção do evento,
todas as orientações e suporte necessários a participação no evento.
7.2 A produção do evento se reserva no direito de fornecer a agenda dos pitchings no dia do
evento, devendo o selecionado estar inteiramente disponível na data e hora do mesmo.
7.2.1. O não comparecimento dos participantes do projeto na data e horário indicado na
agenda dos pitchings, enseja a desclassificação do projeto.
7.3 Após o resultado final e informadas as condições de participação, o proponente tem até 5
(cinco) dias úteis para confirmar sua presença no evento. Após esse período o projeto
poderá ser substituído por um projeto suplente.

7.4 O acesso ao evento como Convidado só será permitido aos membros/participantes da
equipe, mediante as condições pré-estabelecidas pela produção.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 As decisões finais proferidas pelo Unlock CCXP são terminativas.
8.1.2

As alterações, retificações e atualizações do presente Termo serão publicadas no
endereço eletrônico http://unlock.ccxp.com.br, podendo serem realizadas a qualquer
momento, sem prévia comunicação aos membros/participantes da equipe e não implica
em direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.

8.2 REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EVENTO
8.2.1. A eventual revogação deste evento, por motivo de interesse público, ou sua anulação, no
todo ou em parte, não implica direito à reclamação de qualquer natureza.

