
 

 

     REGULAMENTO  

GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL  

1. INTRODUÇÃO  

1.1. O ENCONTRO DE CINEMA NEGRO ZÓZIMO BULBUL - BRASIL, ÁFRICA, CARIBE E             
OUTRAS DIÁSPORAS, evento audiovisual que tem por finalidade, promover a          
conexão entre pessoas realizadoras, produções e projetos da comunidade negra          
global, apresenta a GIRA DE PROJETOS  ZÓZIMO BULBUL  (“GIRA”).  

1.2. A GIRA é destinada a Roteiristas e consiste em seleção de 9(nove) projetos para               
participação do PITCHING à ser realizado durante o "ENCONTRO DE CINEMA NEGRO            
ZÓZIMO BULBUL - BRASIL, ÁFRICA, CARIBE E OUTRAS DIÁSPORAS - 13 anos". Os 9              
(nove) projetos selecionados, para participação da sessão de Pitching, estarão          
concorrendo a aporte financeiro (“BOLSA”) e consultorias especializadas com         
duração de : 1(um) mês para curta-metragens, 3 (três) meses para obras seriadas, e              
6(seis) meses para longa-metragens.  

1.3. A GIRA  contará com parcerias com iniciativas e/ou instituições  reconhecidas do setor 
audiovisual, que serão apresentadas ao longo do processo, para oferta do aporte 
financeiro e consultorias especializadas.  

1.4. A participação na GIRA  pressupõe a prévia e integral concordância com as  normas 
deste Regulamento.  

2. OBJETO  

2.1. A GIRA tem por finalidade apoiar o desenvolvimento de roteiros de obras             

audiovisuais de curta-metragem e longa-metragem ficcionais, nos formatos live-action         

ou animação, e obras seriadas nos formatos live-action, animação ou documental por            

meio de consultorias e suportes aos projetos e concessão de BOLSA aos(às) Roteiristas             

selecionados(as).  

2.2. A BOLSA tem o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, à ser ofertados para os 
3(três) projetos vencedores do Pitching, um em cada categoria, pelo período de :  

●      1 (um)  mês, totalizando R$5.000,00 (cinco mil reais) para o projeto de 
curta-metragem;  
●       3 (tês) meses, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o projeto de obra 
seriada; e  
●        6 (seis) meses, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o  projeto de 
longa-metragem.  

2.3. Para esta edição da GIRA será oferecido um total de 3 (três) BOLSAS,  totalizando um 
investimento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

2.4. Cada projeto será contemplado por uma mentoria com profissional especializado, em            
âmbito nacional, ao longo dos meses de vigência da BOLSA.  

 



 

2.5. Visando garantir a continuidade do desenvolvimento do projeto, a GIRA prevê ainda             

ações de continuidade, tais como consultorias pontuais, rodadas de negócios com           

players estratégicos, entre outras atividades a serem definidas posteriormente entre          

as pessoas contempladas e a  GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL.  

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderá participar Roteirista Pessoa Física nascido(a) brasileiro(a), que seja detentor(a)           
dos direitos autorais do roteiro de obra audiovisual:  

3.1.1 curta-metragem ficcional, inspirados na obra de Conceição Evaristo, e escrito           
por roteirista formades na turma de 2020 do curso de roteiro e/ou realização             
do “Narrativas Negras: Cinema e Pensamento" realizado pelo Centro         
Afrocarioca de Cinema, em parceria com a Odun Filmes;  

3.1.2 longa-metragem ficcional, com tema livre;  

3.1.3 obra seriada, ficcional ou  documental, com tema livre.  

 

§1º No caso de roteiro em processo de elaboração e tratamento por mais de um(a)                
Roteirista, é permitida a participação de corroteiristas no processo de          
desenvolvimento e nas consultorias de que trata este Regulamento, no entanto, neste            
caso o valor da BOLSA permanecerá inalterado e vinculado a apenas a pessoa roterista              
proponente do projeto.  

3.4. A participação que não se enquadre nestas condições, caso ocorra, implicará na 
devolução integral do valor da BOLSA.  

4. INSCRIÇÕES  

4.1. A candidatura à GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL deverá ser apresentada do dia              
30/09/2020 ao dia 09/10/2020.  

4.2.  Cada roteirista poderá inscrever apenas 1(um) projeto . 

4.3. Preencher uma ficha de inscrição que está neste link:         

https://forms.gle/q2trtrrLQdQPgjaFA. Na ficha deve enviar, um link de acesso à um           

arquivo pdf único, com todos os itens da inscrição: 

 
● Biografia da(s) pessoa(s) responsável pelo roteiro, direção e produção.  

● Sinopse, perfil de personagens e Argumento do projeto. 

● Moodboard - Reverência visual do projeto, se houver - (Estas referências devem estar neste              

mesmo documento em links.) 
 

4.4. O PROJETO PARADISO não terá qualquer ingerência nos processos de seleção            
conduzidos pelos PARCEIROS, razão pela qual eventuais dúvidas, reclamações ou recursos           

relacionados a esses processos deverão ser dirigidos diretamente aos PARCEIROS, de           

 

https://forms.gle/q2trtrrLQdQPgjaFA


 

acordo com as normas por eles estipuladas.  

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO  

5.1. A GIRA, constituirá uma comissão de profissionais do setor que selecionará 03(três)             
projetos em cada uma das categorias (curta, longa e obra seriada), totalizando 09(nove)             

projetos, à serem defendidos no pitching que integra a programação do "ENCONTRO DE             

CINEMA NEGRO ZÓZIMO BULBUL - BRASIL, ÁFRICA, CARIBE E OUTRAS DIÁSPORAS - 13             

anos" que ocorrerá entre os dias 21 e 30 de Outubro de 2020.  

5.2. A banca avaliadora do Pitching, será constituída por profissionais e players do setor              

audiovisual, seus integrantes deverão ser diferentes dos integrantes da comissão de           

seleção dos projetos. E deverá escolher 1(um) projeto em cada categoria, para receber o              

suporte financeiro e consultorias da GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL.  

6. ANÚNCIO DOS SELECIONADOS E CONTRATAÇÃO  

6.1. Os projetos selecionados para defesa no PITCHING serão anunciados durante a primeira             
semana de programação do "ENCONTRO DE CINEMA NEGRO ZÓZIMO BULBUL - BRASIL,            
ÁFRICA, CARIBE E OUTRAS DIÁSPORAS - 13 anos", ou seja, entre os dias 21 e 25 de outubro de                   
2020, e devidamente comunicados em suas páginas virtuais, assim como no endereço            
eletrônico do CENTRO AFROCARIOCA DE CINEMA, a saber        
http://afrocariocadecinema.org.br/encontro2020/ .  

6.2. As pessoas contempladas, com projetos vencedores no Pitching, serão convocados pela            

GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL para assinatura de Termo de Compromisso que            

disciplinará a transferência de recursos correspondentes à BOLSA, os demais apoios           

oferecidos, os compromissos do(a) Roteirista, entre outros assuntos.  

6.3. As pessoas contempladas serão pagos prioritariamente como Pessoa Física,sendo casos 
excepcionais  avaliados individualmente pela GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL.  

6.4. A BOLSA será transferida aos contemplados em parcelas mensais de R$ 5.000,00  (cinco mil 
reais), de acordo com a quantidade de meses destinados à cada categoria,  a serem 
depositadas mensalmente no último dia de cada mês.  

6.6. A participação na GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL é de caráter personalíssimo e, portanto, 

intransferível.  

6.7. Os valores a serem transferidos pelo GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL limitam-se única              

e exclusivamente à BOLSA, e não serão cobertos quaisquer outros eventuais custos ou             

despesas incorridas pelas pessoas contempladas para o desenvolvimento do projeto, incluindo           

aqueles relativos a deslocamento, hospedagem ou de qualquer outra natureza, exceto em            

casos excepcionais previamente  definidos nos respectivos Termos de Compromisso. 
 

7. COMPROMISSOS DA PESSOA CONTEMPLADA PELA GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL  
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7.1. A pessoa Roteirista contemplada se compromete a inserir nos créditos finais do filme realizado a                
partir de seus roteiros, entre a parte relativa ao elenco e a parte relativa à equipe técnica, em todas                   
as suas cópias, uma cartela exclusiva com a logomarca da GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL e o                 
seguinte texto:  

O ROTEIRO DESTE FILME FOI CONTEMPLADO PELA  

GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL  

7.2. A pessoa Roteirista contemplada se compromete, ainda, a participar, pelo período de 1              

(um) ano a partir da conclusão da BOLSA, de ações da GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL                

relativas ao desenvolvimento de roteiros, disponibilizando horas de ensino e/ ou consultorias a             

projetos, de modo a atuar como agente multiplicadora na formação de outras pessoas             

profissionais.  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. Eventuais dúvidas relacionadas à GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL  e/ou a este 
Regulamento poderão ser  esclarecidas pelo email girazozimobulbul@gmail.com  

8.2. A comissão de seleção de projetos e a banca de pessoas avaliadoras do Pitching são                
soberanas para tomarem suas decisões, e à essas não cabem recursos, advertências ou             
questionamentos, de acordo com os procedimentos pela coordenação da GIRA DE PROJETOS            
ZÓZIMO BULBUL.  

7.3. A GIRA DE PROJETOS ZÓZIMO BULBUL  se reserva o direito de, a qualquer tempo:  

a) alterar as normas deste Regulamento e/ou de cancelar esta Edição da GIRA, 
mediante divulgação no site;  

b) deliberar sobre situações não previstas neste Regulamento, não cabendo recursos 
ou  contestações. 
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