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CRIAÇÃO DE CONCURSO DE ESCOLHA DE ROTEIRO PARA
PRODUÇÂO DE CURTA METRAGEM
O concurso é coordenado pelo LAFilm uma PRODUTORA que resolveu
revolucionar o conceito do mercado de entretenimento, pois
acreditamos que cada pedaço de um todo tem que ter foco e
competência e essa combinação dará o melhor resultado. Acreditamos
que novos talentos existem e estão ao alcance desse concurso.

Fazemos a diferença:
1. Squash and Stretch: acreditamos que desafios e talentos fazem
uma boa empreitada.
2. Antecipation: acreditamos que o tempo não para de fato, assim
pensamos hoje pra frente sempre.
3. Staging: nossas ideias são claras, preparamos o terreno,
tornamos possível.
4. Follow through and overlooping: o que está parado anda
sempre, pois o todo é composto de partes, respeitamos que
andem em seus ritmos sempre na direção certa.
5. Rapidez, rapidez interna: sempre no timing certo.
6. Redondo: estamos fora do quadrado.
7. Secondary Acts: ações secundárias de suporte e apoio,
fortalecem as ações dos atos principais, sabemos disso.
8. Exagero: nos atemos a realidade, sabemos que há extremos.
9. Solid drawing: toda forma tem seu espaço, coordenamos o
conjunto da obra.
10. Appeal: apaixonamos todos por tudo.

O Cadastro será feito única e exclusivamente pelo site do LAfilm
www.lafilm.com.br/concursoroteiro e lá o participante poderá inscrever
seu roteiro dentro dos parâmetros pedidos e pagar a guia de inscrição
no próprio site para efetivação do cadastro.
Cada participante pode inscrever quantos roteiros quiser, mas cada um
gera uma nova guia de pagamento, por serem inscrições individuais.
Os roteiros serão avaliados por uma banca de especialistas selecionados
pela LAfilm a seu critério.
O roteiro vencedor será premiado e produzido pela produtora.
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Conheça o LAfilm www.lafilm.com.br produtora brasileira independente
mundialmente premiada.
COMO PARTICIPAR DO CONCURSO DE ROTEIRISTAS
As regras do concurso são:
1. CADASTRAR-SE NO SITE.
Tendo se cadastrado e gerado e efetuado o recolhimento da guia de
pagamento, o participante estará apto a concorrer submetendo o
material pedido.
O Pagamento será feito através do site pelo PAGSEGURO.
A taxa de inscrição é de R$50,00 (cinquenta reais) por roteiro inscrito.
Uma vez inscrito o valor da inscrição NÃO É REEMBOLSÁVEL.
As inscrições vão até o dia 30 de maio de 2020.
2. DO MATERIAL A SER ENVIADO.
O candidato enviará o material listado abaixo:
Roteiro de até 12 laudas em formatação padrão internacional de roteiro.
Os gêneros aceitos são: Drama, Suspense, comédia e ação.
Enviar junto ao roteiro:
Escaleta mostrando os 3 atos em até duas laudas, uma Sinopse de 1
lauda e breve descrição das personagens principais, que não deve
ultrapassar 2 laudas para o total de personagens.
O candidato deverá também estar ciente que ao entrar no concurso ele
certifica e garante que sua ideia é original e que o mesmo detém os
direitos de produção podendo ele responder judicialmente em caso
comprovado de plágio.
Caso seja uma adaptação de obra existente o candidato deverá
necessariamente provar que possui os direitos de produção da obra.
Critérios de avaliação:
Originalidade
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Estrutura de 3 atos
Formatação profissional em padrão internacional.
Viabilidade de produção
3. FASES CLASSIFICATORIA E FINAL
O concurso de escolha de roteiro será dividido em duas etapas:
1º Etapa: a primeira etapa, pré-classificatória, na qual o material será
avaliado tecnicamente nos critérios acima e de acordo com os padrões
LAfilm. Não havendo nada fora do padrão pedido o roteiro está apto
para ir ao júri técnico.
2º Etapa: a segunda etapa ou a final, consistirá na avaliação dos 20
(vinte) melhores roteiros, pré qualificados pela equipe da LAFilm, para
serem avaliados pelo. Júri técnico composto por:
Thiago Carvalho
Tamara Cohen
Mauricio Oliveira
Arthur Chermont
Leo Todeschini

O resultado final será divulgado em julho de 2020.
O LAFilm se reserva o direito de trocar os jurados caso estes por algum
motivo se tornem indisponíveis, mas garante que o júri será composto
de 5 pessoas.
4. PREMIAÇÃO:
Ao roteiro selecionado será atribuído o prêmio de R$2.000 (dois mil
reais) e a viabilização da produção com equipe profissional do LAfilm.
O Roteirista vencedor fica ciente que ao participar do concurso CEDE os
direitos de produção e comercialização do roteiro para o LAfilm de forma
irrestrita.
5. DO ACEITE.
Ao efetuar a inscrição o candidato declara ter lido e aceitado todos os
termos acima elencados, sem restar qualquer dúvida quanto ao
funcionamento e estrutura do concurso.
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