Formulário de inscrição
Dados cadastrais:
Nome
Email
Gênero
Raça
Organização (veículo)
Cidade
Estado
Tipo da organização
Organização
Descreva o veículo onde o trabalho será publicado e conte-nos como este projeto pode
contribuir com a missão e enriquecer a cobertura deste veículo. (Até 1.000 caracteres)

Projeto
Título do projeto
Formato do projeto
Qual das opções abaixo melhor descreve o formato do seu projeto?
● Reportagem ou série de reportagens impressas
● Reportagem ou série de reportagens digitais
● Reportagem ou série de reportagens multimídia
● Podcast/Rádio
● Documentário ou reportagem audiovisual (TV, Youtube etc)
● Outro
Se você selecionou a opção “Outro”, descreva o(s) formato(s) do seu projeto.

Pitch de elevador

Fale sobre seu projeto em uma ou duas frases. Elas serão um instrumento importante
para cativar a atenção do comitê de seleção. (Até 500 caracteres)

Pitch completo

Agora, conte mais sobre o projeto. Descreva o que será feito, que tipo de materiais (texto,
áudio, vídeo, gráficos) serão produzidos, que temas serão abordados e a partir de que
perspectiva. Descreva o contexto no qual o projeto se insere. (Até 4.000 caracteres)

Público-Alvo

Quem é a audiência ideal e potencial do seu projeto? Seja específico e considere o perfil
da audiência do veículo de comunicação onde será publicado. Essa é uma das questões
mais importantes para a seleção. (Até 1.000 caracteres)
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Plano de distribuição

Explique a estratégia de distribuição do projeto jornalístico. Quais serão as ações e medidas
adotadas para que ele tenha o maior alcance e impacto possível, considerando o(s) meio(s)
onde será publicado e divulgado, o público-alvo e as mídias sociais. (Até 2.000 caracteres)

Resultados esperados e visão de sucesso

Descreva sua visão sobre os resultados esperados e perspectiva de sucesso deste trabalho.
O que será considerado sucesso em termos de audiência, repercussão, reconhecimento e
impacto? (Até 2.000 caracteres)

Amostra de trabalho

Compartilhe o link de um trabalho anterior que considere o seu melhor. Caso se trate, por
exemplo, de publicações impressas que não estejam disponíveis online, também aceitamos
links compartilhados de serviços de armazenamento como Google Drive.

Descrição da amostra de trabalho

Descreva em um parágrafo o que veremos na amostra compartilhada e suas principais
qualidades. (Até 2.000 caracteres)

Plano de trabalho/cronograma

Apresente seu plano de trabalho. Descreva o que acontece do momento em que você
receber os recursos até o momento de publicação. (Até 2.000 caracteres)

Orçamento

Explique como pretende usar os recursos financeiros oferecidos pelo Serrapilheira.
Apresente seu orçamento detalhado em até 15 linhas.

Conte-nos mais sobre você e os membros da equipe do projeto

Quem é você? Qual sua trajetória profissional e criativa? No caso de ter uma equipe, o que
faz dela o time ideal para realizar este projeto? (Até 3.000 caracteres).

Indique 3 contatos (nome e e-mail) que possam recomendar
seu trabalho
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