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REGULAMENTO	
Convocatória	para	as	Consultorias	e	Pitchings.	
	
1.	Institucional	
1.1.	O	MATAPI	-	Mercado	Audiovisual	do	Norte	é	um	evento	desenvolvido	pela	Leão	do	Norte	Consultorias	
e	 Produções	 Audiovisuais	 e	 pela	 Dabacuri	 Projetos	 e	 Produções,	 com	 o	 apoio	 do	 Sebrae/AM	 e	 da	
Associação	Amazônia	de	Produção,	Organização	e	Incentivos	Artísticos	-	Apoiar.	
	
1.2.	O	evento	visa	capacitar	os	empreendedores	para	a	realidade	do	mercado	de	negociação	do	audiovisual,	
estreitar	conexões	entre	os	distintos	membros	da	cadeia	produtiva,	promover	a	circulação	dos	produtos	aqui	
produzidos	 em	 outras	 janelas	 de	 exibição,	 bem	 como	 gerar	 acordos	 e	 patrocínios	 entre	 produtores,	
distribuidores	e	players.	
	
2.	Inscrições	
2.1.	As	 inscrições	de	projetos	em	desenvolvimento	para	as	Consultorias	e	Pitchings	do	Matapi	devem	ser	
realizadas	do	dia	22	de	outubro	de	2018	ao	dia	5	de	novembro	12	de	novembro	de	2018,	às	18h	9h	(horário	
de	 Manaus	 GMT	 -4)	 (inscrições	 prorrogadas),	 através	 do	 formulário	 disponível	 no	 site	
www.leaodonorteaudiovisual.com/matapi.	
	
2.2.	No	ato	da	inscrição,	a	empresa	produtora	deve	concordar	com	as	datas	de	realização	das	atividades	do	
evento	 e	 se	 comprometer	 a	 estar	 presente	 com	 o	 produtor(a)	 juntamente	 com	 o(a)	 diretor/roteirista,	
durante	todo	o	tempo	das	atividades.	
	
2.3.	A	empresa	produtora,	no	ato	da	inscrição,	se	compromete	a	inserir	a	menção	na	participação	do	evento	
e	a	logomarca	do	Matapi	nos	créditos	da	obra.	
	
2.4.	No	ato	da	inscrição,	a	empresa	produtora	autoriza	a	divulgação	das	informações	gerais	dos	projetos	no	
catálogo	do	evento.	
	
2.5.	As	inscrições	para	as	Consultorias	e	Pitchings	são	gratuitas.	
	
2.6.	O	prazo	para	as	inscrições	dos	projetos	pode	sofrer	alteração	pela	organização	do	Matapi	caso	houver	
necessidade.	Qualquer	alteração	será	divulgada	neste	documento,	no	site	e	nas	redes	sociais	Facebook	e	
Instagram.	
	
3.	Projetos	
3.1.	Serão	considerados	para	as	Consultorias	e	Pitchings,	apenas	projetos	em	desenvolvimento	de	filmes	de	
longa-metragem	e	séries	de	ficção,	documentário	e	animação,	de	empresas	produtoras	independentes	de	
qualquer	porte,	desde	que	possuam	CNPJ,	 incluindo	empresas	 individuais	com	registro	MEI,	 sediadas	em	
algum	 dos	 sete	 estados	 da	 região	 Norte	 do	 Brasil	 (Acre,	 Amapá,	 Amazonas,	 Pará,	 Rondônia,	 Roraima	 e	
Tocantins),	que	já	tenham	realizado	ao	menos	1	(um)	curta-metragem	de	ficção,	documentário	ou	animação	
e	que	esteja	envolvido	no	projeto	apresentado.	
	
3.2.	Serão	selecionados	através	desta	convocatória	um	máximo	de	7	(sete)	projetos	em	desenvolvimento	de	
filmes	de	longa-metragem	e	séries	de	ficção,	documentário	e	animação	para	participarem	das	Consultorias	
que	serão	realizadas	nos	dias	29	e	30	de	novembro	de	2018	e	dos	Pitchings	no	dia	1º	de	dezembro	de	2018.	
Até	3	(três)	projetos	podem	ficar	como	suplentes.	
	
3.3.	Os	projetos	deverão	apresentar	no	ato	da	inscrição:	
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	 •	Dados	da	Empresa	•	
•	Nome	da	empresa:	
•	CNPJ:	
•	Site:	
•	E-mail:	
•	Telefone:	
•	Celular:	
•	Endereço:	
•	Estado:	
•	Número	de	funcionários:	
•	Porte:	
•	Sobre	a	empresa:	

•	Representante	da	empresa	•	
•	Nome:	
•	E-mail:	
•	Telefone:	

•	Dados	do	projeto	•	
•	Título:	
•	Formato:	(	)	longa-metragem,	(	)	série	
•	Gênero:	(	)	ficção,	(	)	documentário,	(	)	animação	
•	Subgêneros:	(	)	comédia,	(	)	drama,	(	)	ação,	(	)	terror,	(	)	romance,	(	)	life	style,	(	)	outros	
•	Sinopse	(até	500	palavras):	
•	Argumento	(até	5.000	palavras):	
•	Carta	de	motivação	do	diretor(a)	e	do(a)	produtor(a):	
•	Biofilmografia	do(a)	produtor(a)	e	do(a)	diretor(a)/roteirista.	
•	Plano	de	financiamento:	
•	Orçamento:	

•	Informações	extras	•	
•	Interesse	em	coprodução:	(	)	sim	(	)	não	
•	É	coprodução?	(	)	sim	(	)	não		
•	Coprodutora:		

	
3.4.	Caso	seja	um	argumento	original,	é	necessário	a	comprovação	da	cessão	de	direitos	para	produção.	
	
3.5.	Caso	seja	um	projeto	de	adaptação	de	outra	obra,	é	obrigatória	a	apresentação	da	autorização	formal	
de	utilização	da	mesma	assinada	pelo(s)	detentor(es)	de	seus	direitos.	
	
3.6.	A	empresa	produtora	está	ciente	de	que	podem	haver	projetos	semelhantes	inscritos	nas	Consultorias	e	
Pitchings,	isentando	a	organização,	os	consultores	e	os	players	de	qualquer	ação	em	decorrência	dos	direitos	
relacionados	aos	projetos	e	aos	conteúdos	apresentados.	
	
4.	Seleção	
4.1.	Os	projetos	serão	analisados	por	1	(um)	representante	da	organização	do	Matapi	juntamente	com	os	2	
(dois)	consultores	convidados,	sendo	1	(um)	representante	do	BrLab	e	1	(um)	representante	do	NordesteLab.	
	
4.2.	A	lista	dos	projetos	selecionados	será	divulgada	até	o	dia	9	de	novembro	15	de	novembro	de	2018.	Os	
responsáveis	 serão	notificados	via	e-mail	pela	organização	do	Matapi	e	deverão,	desde	a	 inscrição,	estar	
disponíveis	para	participar	das	atividades	em	Manaus/AM.	
	



	
	

	
	

	
www.leaodonorteaudiovisual.com/matapi	
	

4.3.	A	empresas	produtoras	dos	projetos	selecionados	deverão	arcar	com	eventuais	despesas	de	transporte,	
hospedagem	e	alimentação	para	participarem	das	Consultorias	e	dos	Pitchings.	
	
5.	Consultorias	
5.1.	Os	participantes	terão	a	oportunidade	de	apresentarem	nas	Consultorias	seus	projetos,	em	30	(trinta)	
minutos,	com	horários	a	serem	definidos	pela	organização	do	Matapi,	aos	consultores	convidados,	nos	dias	
29	e	30	de	novembro	de	2018.	
	
5.2.		Somente	poderão	participar	das	Consultorias	os	projetos	selecionados	para	esta	atividade.	
	
5.3.	Participarão	dessas	Consultorias	os	consultores	André	Araújo	(diretor	do	NordesteLab)	e	Rafael	Sampaio	
(diretor	do	BrLab).	
	
5.4.	As	Consultorias	ocorrerão	nos	dias	29	e	30	de	novembro	de	2018,	das	9h	às	10h	e	das	18h	às	19h.	
	
5.5.	 Não	 serão	 disponibilizados	 equipamentos	 para	 a	 exibição	 de	 vídeos,	 documentos,	 slides	 ou	 outros	
materiais.	
	
6.	Pitchings	
6.1.	Os	participantes	terão	a	oportunidade	de	apresentarem	em	público	seus	projetos,	com	horários	a	serem	
definidos	pela	organização	do	Matapi,	a	um	público	composto	de	players	convidados	(executivos	de	canais,	
programadores	 de	 conteúdo	 e	 distribuidores,	 nacionais	 e	 regionais)	 e	 produtores	no	 geral,	 no	 dia	1º	de	
dezembro	de	2018.	
	
6.2.	Somente	poderão	participar	dos	Pitchings	os	projetos	que	participaram	das	Consultorias.	
	
6.3.	Cada	apresentação	terá	duração	máxima	de	15	(quinze)	minutos:	7	(sete)	minutos	para	a	exposição	do	
projeto	e	8	(oito)	minutos	para	perguntas	do	público.	
	
6.4.	Serão	disponibilizados	equipamentos	para	a	exibição	de	vídeos,	documentos,	slides	ou	outros	materiais,	
desde	que	testados	anteriormente	ao	momento	da	apresentação.	
	
6.5.	É	de	responsabilidade	dos	participantes	levar	o	material	promocional	de	seu	projeto,	bem	como	cartões	
de	visita	e	portfólio.	
	
6.6.	O	Matapi	de	isenta	de	quaisquer	problemas	técnicos	durante	a	apresentação.	
	
7.	Participantes	
7.1.	Os	participantes	deverão	estar	presentes	na	sala	das	Rodadas	de	Negócios	com	antecedência	mínima	de	
10	(dez)	minutos.	
	
7.2.	Os	 horários	 e	 datas	 definidos	 na	 agenda	 enviada	 pela	 organização	 do	Matapi	 aos	 participantes	 não	
poderão	ser	alterados.	
	
7.1.	Serão	disponibilizados	equipamentos	para	a	exibição	de	vídeos,	documentos,	slides	ou	outros	materiais.	
	
7.2.	É	de	responsabilidade	dos	participantes	levar	o	material	promocional	de	seu	projeto,	bem	como	cartões	
de	visita	e	portfólio.	
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7.3.	O	Matapi	de	isenta	de	quaisquer	problemas	técnicos	durante	as	reuniões.	
	
8.	Players	
8.1.	Os	players	receberão	o	projeto	oportunamente,	antes	do	acontecimento	dos	Pitchings.	
	
8.2.	 A	 participação	 dos	 players	 não	 gera	 nenhuma	 obrigação	 dos	 mesmos	 em	 participar	 dos	 projetos	
posteriormente.	
	
9.	Premiação	
9.1.	O	Matapi	 conta	 com	o	 apoio	 de	 empresas	 e	 instituições	 para	 fortalecer,	 estimular	 e	 impulsionar	 os	
projetos	participantes	e	embora	não	seja	de	caráter	competitivo,	ofertará	as	seguintes	premiações:	

9.1.1.	Prêmio	Leão	do	Norte	Consultorias	e	Produções	Audiovisuais	
Serviço	de	planejamento	estratégico	para	um	dos	projetos	selecionados,	que	consiste	no	desenho	
de	um	plano	 estratégico,	 voltado	diretamente	 para	 o	 projeto	 com	estabelecimento	de	metas	 de	
execução,	tanto	no	nível	de	avanço	do	desenvolvimento,	quanto	no	nível	de	financiamento	da	obra.	

	
9.1.2.	Prêmio	Dabacuri	Projetos	e	Produções	
Serviço	de	acessibilidade	para	um	dos	projetos	selecionados,	que	consiste	na	execução	do	roteiro	de	
audiodescrição,	um	dos	três	itens	de	acessibilidade	obrigatórios	para	os	projetos	audiovisuais.	
	
9.1.3.	Prêmio	Apoiar	e	R2C/Bravi	
Passagem	área	para	o	Rio	de	Janeiro	e	uma	credencial	para	o	R2C,	maior	evento	de	criatividade	e	
inovação	 da	 América	 Latina.	 A	 passagem	 é	 um	oferecimento	 da	 associação	 cultural	 amazonense	
APOIAR	e	a	credencial	foi	disponibilizada	pela	Brasil	Audiovisual	Independente	(BRAVI),	que	reúne	
mais	de	650	produtoras	independentes	do	país	e	pelo	Rio	Creative	Conference	(R2C).	

	
9.1.4.	Prêmio	Sales	e	Medeiros	Advogados	
Assessoria	jurídica	no	valor	de	R$10.000,00	(dez	mil	reais)	a	ser	prestado	pelo	escritório	para	uns	dos	
projetos	participantes.		

	
9.2.	Outros	prêmios	podem	surgir	 no	decorrer	da	organização	do	Matapi	 e	 serão	 informados	 através	de	
atualizações	neste	documento	e	da	divulgação	no	site	e	nas	redes	sociais	Facebook	e	Instagram.	
	
10.	Informações	e	contato	
9.1.	Dúvidas	referentes	a	esta	convocatória	ou	ao	evento	no	geral	devem	ser	esclarecidas	exclusivamente	
através	do	e-mail	matapi.contato@gmail.com.	

•	Curta	nossa	página	no	Facebook:	www.facebook.com/matapimercadoaudiovisual.	
•	Siga-nos	no	Instagram:	www.instagram.com/matapimercadoaudiovisual.	

	
	


