Fundo de
Auxílio ao Produtor
de Documentários
de Impacto

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:
OLÁ
Esse formulário deve precisar de cinco minutos apenas para ser preenchido.
Você vai precisar nos fornecer links para comprovar seu papel como produtor de impacto.Tudo mais
que perguntarmos será aceito com base em confiança.
Palavra de Honra
Declaro que todas as informações prestadas neste formulário de inscrição são verdadeiras.

INFORMAÇÕES DE CONTATO
Nome:											
Cidade, País: (inclua o Continente e, em seguida, país, estado, cidade de residência)			
							
E-mail:										
Telefone:										

HABILITAÇÃO
Você deve poder marcar as seguintes informações com “VERDADEIRO”
F Sou um Produtor de Impacto freelancer (veja a definição abaixo), capaz de comprovar
comprometimento com meu trabalho ao mostrar meu nome em pelo menos um crédito de
impacto ou divulgação nos últimos 12 meses.
F Estou enfrentando emergências financeiras causadas ou agravadas pela pandemia do
COVID-19.
F Sou maior de 21 anos de idade
F Não sou funcionário em período integral, membro do conselho, diretor, representante ou
parente próximo de nenhuma das organizações de financiamento ou comitê diretor.
F Ainda não recebi qualquer subvenção de auxílio desse fundo.
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F Posso aceitar uma transferência bancária eletrônica e fornecer informações bancários se for
selecionado para receber a subvenção.
F Se estiver nos EUA, posso fornecer um SSN ou um número de identificação de contribuinte
pessoa física.
O Produtor de Impacto é responsável por maximizar o potencial de mudança social de um filme. As
responsabilidades podem variar de acordo com o conteúdo do filme e as metas de distribuição definidas,
mas geralmente incluem desenvolvimento de estratégia, mapeamento de problemas, arbitragem
de mesas-redondas, desenvolvimento e gerenciamento de parcerias organizacionais, produção e
engajamento de conteúdo digital e avaliação e medição de impacto. Um Produtor de Impacto também
pode coordenar e/ou supervisionar a campanha de exibição e parte do lançamento de um filme em
circuito. O Produtor de Impacto também pode desempenhar um papel no desenvolvimento da história
e captação de recursos, começando já na pré-produção.
Você pode ter exercido algumas das funções acima, mas em um cargo com um título diferente.
Explique isso para nós quando se inscrever. Alguns cineastas também são os produtores de impacto
dos próprios filmes, projetando e realizando campanhas separadas da distribuição do filme, mas sem
receber o crédito adicional. Nós sabemos. Se você é um desses cineasta e não está habilitado para
outros programas de assistência criados para cineastas, você pode se inscrever aqui.

SEU HISTÓRICO COMO PRODUTOR DE IMPACTO
Forneça um link para um site ou faça upload de provas de seu trabalho. (Precisamos de provas documentais. Você tem um site? Ótimo. Um link para o site do filme com seu nome nos créditos? Formidável. Você tem um contrato? Você está com tudo em cima! Qualquer coisa que nos permita confirmar
que você é um produtor de impacto em plena atividade.)
Suas necessidades atuais: Suas respostas serão mantidas em sigilo.
Você precisa de financiamento auxiliar para sustentar algum dos seguintes itens:
F Despesas médicas/de saúde
F Alimentação
F Residência
F Sustento para dependentes (que podem incluir filhos, idosos ou outros entes queridos)
Sua situação atual (marque todas as opções aplicáveis)
F Sou membro de uma comunidade vulnerável, marginalizada ou desprivilegiada da minha
sociedade. Por favor, descreva:
													
F Eu sou do Sul Global
F Não tenho segurança financeira (não tenho poupança ou outros ativos)
F Tenho dívidas significativas
F Tenho mais de 60 anos de idade
F Tenho uma doença crônica ou um problema de saúde subjacente
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F Eu tenho uma deficiência
F Tenho graves necessidades de cuidados de saúde mental
F Não tenho plano de saúde - nem moro em um país com assistência médica gratuita
F Estou grávida ou minha companheira está grávida
F Eu sou mãe/pai solteira(o)
F Minha situação de cidadania me coloca em risco (refugiado, sem documentos, apátrida)
F Estou em grande perigo por um motivo não listado aqui. Por favor, descreva (opcional)
(máximo de 50 palavras):
														
														
														

Dada a natureza sem precedentes dessa situação, há algo mais que você gostaria que nós
soubéssemos/entendêssemos sobre você e suas necessidades causadas pela pandemia do
COVID-19? (opcional)
(Máximo de 150 palavras)
									
									
									
O trabalho da sua campanha de impacto foi interrompido? (opcional)
F Marque esta opção se o seu trabalho em uma campanha de impacto específica tiver sido
adiado, reduzido ou cancelado por causa de restrições financeiras causadas pelo COVID-19.
F Você gostaria de fornecer informações de contato em nome deste projeto, caso novas
oportunidades de financiamento sejam disponibilizadas para campanhas afetadas pelo
COVID-19?
Em caso positivo, qual é o título do projeto? 								
Endereço de e-mail: 											
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PESQUISA VOLUNTÁRIA
Estamos comprometidos com a equidade e a inclusão e encaramos informações como uma ferramenta essencial para a avaliação desse comprometimento. Essas informações são coletadas para fins
de rastreamento e relatórios e não afetam capacitação ou seleção.
Eu me identifico como: (selecione todas as opções aplicáveis)
F Árabe ou do Oriente Médio
F Asiático, do sul da Ásia ou do Sudeste Asiático
F Africano
F Afro-americano, afrodescendente ou negro
F Latinx
F Mestiço/a
F Nativo(a) ou Indígena
F Branco(a) ou caucasiano(a)
F Birracial ou Multirracial
F Outro
F Prefiro não responder
Eu me identifico como: (selecione todas as opções aplicáveis)
F Agênero
F Cisgênero
F Feminina
F Gênero não-conformista
F Gênero queer
F Intersexual
F Masculino
F Não-binário
F Terceiro gênero
F Transgênero
F Duplo espírito
F Prefiro me auto identificar.
F Prefiro não responder
Eu me identifico como LGBTQIAP +.
F Sim.
F Não.
F Prefiro não responder
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Eu me identifico como uma pessoa com deficiência.
F Sim.
F Não.
F Prefiro não responder

Suas fontes habituais de renda
Nós compreendemos que o trabalho de impacto é frequentemente mal pago e outras fontes
de renda são necessárias. Responder a essa pergunta nos ajuda a ter uma imagem mais clara
de como a renda no setor vem sendo afetada (selecione todas as opções aplicáveis).
F Eu me sustentava com o trabalho de impacto em filmes, mas esse trabalho foi interrompido.
F Minha renda de impacto era complementada em parte por outros trabalhos
F Meu trabalho de impacto é, em geral, inteiramente subsidiado por outro trabalho
F Meu outro trabalho foi afetado pelo COVID-19

É a primeira vez que você solicita uma subvenção de auxílio desse fundo?
(obrigatório)
F Sim.
F Não.



 O CLICAR AQUI, DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA SÃO
A
VERDADEIRAS E CORRETAS.
(obrigatório)

