Se o projeto for apresentado para um player internacional, é obrigatório preencher os campos em inglês.
Producers submitting projects do foreign players must complete the ﬁelds in English.
DADOS DO PROJETO:
Título

LogLine (Português)

Title

LogLine (English)

Sinopse (até 3000 caracteres com espaço)

Summary (up to 3000 characters with spacing)

Plataformas | Platforms
App

Digital

Cinema

TV

Outras mídias | Other media

Status do projeto | Project Status
Conceito/ IP (Propriedade Intelectual) | Concept/ IP (Intellectual Property)
Desenvolvimento | In Development
Produção |In Production
Finalizado (inédito) | Finished (no prior exhibition)
Catálogo | Catalogue

Está buscando| Looking for
Aquisição/Licenciamento | Acquisition/Licensing
Coprodução | Co-production

Formato | Format
Curta | Short ﬁlm

Novela |Telenovela

Reality Show

Games e APPs | Games and APPs

Podcast

Série | Series

Interprograma |Short-Format Series

Longa |Feature Film

Streaming/Live

Minissérie|Miniseries

Variedades | Variety Shows

VR, AR, XR

Se obra seriada | For series:
Número de episódios | Number of Episodes

Minutagem de cada episódio | Each episode’s playing time:

Gênero | Genre
Animação| Animation
Documentário/Factual | Documentary/Factual
Ficção | Fiction
Kids
Show | Concert

Subgênero | Sub-genre
Ação | Action

Esportes | Sports

Música | Music

Arte/Cultura | Art/Culture

Factual Life Style

Policial/Crime | Cop/Crime

Aventura | Adventure

Família | Family

Romance

Biograﬁa | Biography

Faroeste | Western

Suspense/Mistério | Thriller/Mistery

Ciência/Educação | Science/Educational

Ficção | Sci-Fi

Terror| Terror

Comédia | Comedy

Gastronomia | Gastronomy

Viagem | Travel

Drama

Público alvo | Target Audience
FAIXA ETÁRIA | AGE GROUP
Adulto | Adult
Infantil | Kids
Infanto-Juvenil | Tween
Jovem | Young Adult
Pré-escolar | Preschool

*Plano de Produção (até 3000 caracteres com espaço)
*Opcional

*Production Plan (up to 3000 characters with spacing)
*Optional

Orçamento do projeto (apenas para projetos em desenvolvimento/produção) |
Project budget (only for projects under development/production)
Valor por episódio (USD) | Value per episode (USD)

Valor total do projeto (USD) | Total value of project (USD)

Plano de ﬁnanciamento (apenas projetos em desenvolvimento/produção |
Funding plan (only for projects under development/production)
Valor já captado (USD) | Value already raised (USD)

Valor a captar (USD) | Value still needed (USD)

Links
Não serão aceitos links para download, apenas para sites de compartilhamento de imagem ou vídeo,
como Youtube e Vimeo | Links for download will not be accepted, only for image or video sharing sites such as
Youtube and Vimeo.
Link para imagens ou layout conceituais |
Links to image or conceptual layout:

Link para Promo/Teaser |
Link for Promo/Teaser

Deseja participar do processo de seleção para apresentar esse projeto nas sessões de PITCHING
AUDIOVISUAL da Rio2C-RioContentMarket 2019? | Do you wish to take part in the selection proccess for the
AUDIOVISUAL PITCHING sessions at Rio2C-RioContentMarket 2019?
Sim | Yes

Não | No

*Informações adicionais sobre o projeto (até 1500 caracteres com espaço)
*Optional

*Production Plan (up to 3000 characters with spacing)
*Optional

IMPORTANTE | IMPORTANT
Para sua conveniência, os projetos podem ser salvos e modiﬁcados antes do envio ﬁnal. Caso o projeto
não seja enviado até o dia 17 DE JANEIRO DE 2019 será automaticamente excluído. Uma vez ﬁnalizados e
enviados para os players, os projetos NÃO PODEM SER ALTERADOS. |
For your convenience, projects can be saved and modiﬁed before their ﬁnal submission. If the project is not sent
by JANUARY 17th, 2019 it shall be automatically excluded. Once completed and sent to the players, project
submissions MAY NOT BE CHANGED.

