REGULAMENTO ANIMA COACHING 2018
O Anima Coaching é o espaço exclusivo do Anima Forum para aqueles que já têm seu
projeto de animação, seja iniciante ou avançado. A cada ano novas ações são realizadas
para que criadores e produtores possam se conectar com agentes do mercado nacional e
internacional como canais de televisão e novas plataformas de distribuição, co-produtores
e outros potenciais clientes.
1)

Anima Coaching: reuniões de 30 minutos com profissionais de diversas áreas
do mercado de animação. Uma oportunidade para auxiliar na estruturação de
projetos mais preparados para competir no mercado. As reuniões são agendadas
pela produção do Anima Forum e informadas ao participante no cadastramento
do evento.
Data: 25 e 26 de julho.
Horário: 10h às 13:15h.
Local: Centro Cultural dos Correios – Av. Visconde de Itaboraí – 20 – Centro- Rio de
Janeiro | RJ.

Processo Seletivo:

¡

Para participar do Anima Coaching é necessário ter um projeto comercial de
animação pronto ou em desenvolvimento. Entende-se por projeto comercial as
séries de TV, longas metragens, web series, aplicações e games, tendo como
animação seu principal recurso narrativo.

¡
¡

A inscrição no Anima Coaching é feita durante a inscrição no Anima Forum.

¡

O projeto deverá conter as seguintes informações:

Serão aceitos projetos cujo animador ou seu representante tenha efetuado
a inscrição até o dia 15 de julho em qualquer dia do Anima Forum.
A inscrição pode ser realizada através do site:
http://www.animamundi.com.br/pt/programacao-2018/










Conceito
Formato
Design dos cenários
Design dos personagens
Estrutura narrativa
Público-alvo
Orçamento de produção
Plano de viabilidade financeira
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¡

A seleção para a participação no Anima Coaching será feita pela equipe de
curadoria do Anima Forum, a partir dos seguintes critérios:







Inovação e originalidade
Adequação ao público proposto
Estrutura Narrativa e personagens
Concepção visual
Potencial comercial

¡

A curadoria do Anima Forum irá selecionar 32 projetos que serão atendidos por até
3 consultores diferentes.

¡

A curadoria reserva-se o direito de não selecionar os projetos que julgue não
atender os critérios de seleção.

Sessões de Coaching:
Atendimento:

¡

Os projetos selecionados receberão um e-mail e terão o prazo de até 24 horas para
responder confirmando sua presença.

¡

Os projetos selecionados serão analisados por até 3 (três) especialistas das
seguintes áreas: produção, distribuição, roteiro, mercado, consultoria pedagógica.

¡

Os atendimentos com especialistas serão agendados de acordo com a área
de interesse assinalada no formulário de inscrição do projeto e avaliação dos
curadores.

¡

Os projetos poderão ser alocados para atendimento com outros especialistas além
dos assinalados no formulário.

¡

Os projetos serão distribuídos por ordem de inscrição e conforme a disponibilidade
dos especialistas. Os participantes receberão os horários de seu atendimento até o
dia 10 de julho de 2018 e terão o prazo de até 24 horas para responder confirmando
sua presença.

¡

Os atendimentos têm duração de até 30 minutos. Atrasos superiores a 10 minutos
serão considerados desistências.

¡

Os participantes deverão levar para os atendimentos todo material necessário
para a apresentação do projeto. Não serão fornecidos equipamentos nem internet
no local.

Premio Supercoaching:

¡

O projeto que participar do Anima Coaching, poderá ser selecionado para passar
quatro horas dentro de um grande estúdio de animação e receber atendimento
intensivo de profissionais das diversas áreas da produtora.

¡

O resultado do projeto selecionado para participar do Prêmio Supercoaching será
divulgado no dia 27 de Julho durante o Anima Forum.

¡

A data do atendimento será combinada com a produção do Anima Mundi, o Estúdio
e os responsáveis pelo projeto selecionado nos meses posteriores ao evento.

¡

Caberá ao vencedor do Supercoaching arcar com os custos de passagem e
hospedagem, caso houver necessidade de deslocamento.
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Rodadas de Negócios:

¡

Os projetos inscritos no Anima Coaching poderão ser convidados a participar
ainda da Rodada de Negócios a ser realizada no Anima Forum 2018. O convite se
dará de acordo com o interesse dos players participantes das rodadas e critérios
de seleção definidos por estes. Não serão abertas inscrições para as Rodadas de
Negócios.

Condições Gerais:

¡

Todos aqueles que submeterem projetos para participar do Anima Coaching,
autorizam veiculação de sua imagem pessoal em materiais de divulgação do
evento (foto e vídeo).

¡

Todos aqueles que submeterem projetos para participar do Anima Coaching,
declaram conhecer e aceitar este regulamento.

Dúvidas no processo de inscrição?
Entre em contato no animaforum@animamundi.com.br
Boa Sorte!
Equipe Anima Mundi

