
EDITAL DO PROGRAMA DE DOCUMENTARISTAS DA
BRAZIL CONFERENCE 2022

SOBRE O PROGRAMA

O Programa de Documentaristas da Brazil Conference 2022 tem como objetivo promover e encorajar
estudantes universitários brasileiros que tenham habilidades de comunicação (redação e entrevista) e
audiovisual (produção, gravação e edição de vídeos) a registrar os bastidores e realizar entrevistas
durante a oitava edição da Brazil Conference que será realizada em Boston, Estados Unidos nos dias 9
e 10 de abril de 2022.

O Programa irá selecionar 02 (dois) universitários brasileiros sendo:
- 01 estudante com habilidade de comunicação (redação e entrevista) e
- 01 estudante com habilidade em audiovisual (produção, gravação e edição de vídeos)

INSCRIÇÃO

A inscrição será realizada pela internet, através da plataforma do Na Prática. No site da Brazil
Conference você encontra o link para as inscrições.

Para participação no programa o candidato deverá:

1. Preencher formulário com informações pessoais (disponível no site da BC ou acessando o link).
2. Preparar um vídeo de no máximo 1 minuto contendo a apresentação pessoal, fazer o upload

desse vídeo no YouTube como “unlisted”, e colocar o link do vídeo no formulário de inscrição.
3. Definir em qual das categorias o candidato irá se inscrever: Comunicação ou Audiovisual, e

entregar o material correspondente, detalhado abaixo.

3.1 - Candidato de Audiovisual: O candidato deverá assistir e utilizar qualquer material audiovisual que
desejar que esteja disponível no canal de Youtube da Brazil Conference
(https://www.youtube.com/c/BrazilConference) para a produção de vídeo.

3.1.1 - Produzir vídeo com o material, bem como qualquer material publicamente disponível
relativo à Brazil Conference, de forma a destacar os trechos que o candidato julgar mais
relevantes e interessantes para a audiência das redes sociais da Brazil Conference 2022.

O vídeo produzido deverá ter no máximo 1 minuto de duração. O upload desse vídeo
deverá ser feito no YouTube como “unlisted”, e o link deve ser enviado juntamente ao
formulário de inscrição.

1

https://www.brazilconference.org/br/programas
https://www.brazilconference.org/br/programas
https://perfil.napratica.org.br/e/pt-BR/processos/programa-de-documentaristas-2022/inscricao/nova
https://www.youtube.com/c/BrazilConference


3.2- Candidato de Comunicação: Deverá escrever um texto (contendo no máximo 700 palavras, de
autoria própria, contando:

3.2.1. Quem você gostaria de ter entrevistado na edição da Brazil Conference 2021?
3.2.2. Imagine que você tivesse a oportunidade de entrevistar 03 (três) palestrantes diferentes.
Quais seriam as 02 (duas) perguntas que você faria para cada um deles e por que?
O texto deverá ser anexado juntamente ao formulário de inscrição.

Para participar do programa o candidato deverá enviar o material mencionado acima em um único
envio, por meio do formulário de inscrição. Não serão aceitos envios de material separadamente.

A conclusão de todas as três etapas listadas acima (nos itens 1, 2 e 3) são de caráter obrigatório e a
ausência do mesmo exclui automaticamente o candidato da participação do programa.

O candidato é responsável pelo acompanhamento das etapas do processo seletivo e a organização da
Brazil Conference se isenta de responsabilidade caso o candidato não tome conhecimento de alguma
convocação ou informação relevante por não acessar o site, nossas redes sociais ou o seu e-mail
(inclusive a respectiva caixa de SPAM) frequentemente.

Pela inscrição, os participantes cedem à Brazil Conference os direitos sobre as imagens/vídeos/textos
enviados e autorizam o uso das mesmas em todo e qualquer material, documentos e meios de
comunicação, para serem usadas em campanhas promocionais e institucionais da Brazil Conference no
Brasil e no mundo.

A autorização do uso das imagens será concedida a título gratuito, abrangendo o seu uso em todo o
território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades.

CRONOGRAMA (Datas sujeitas a mudança)

20/11/2021 - Início das inscrições
31/12/2021 - Encerramento das inscrições às 23h59min BRT
31/01/2022 - Divulgação dos aprovados
28/02/2022 - Envio de pré-roteiro (para validação da comissão organizadora) - apenas para os
candidatos selecionados
30/05/2022 – Envio do material, bruto e editado, após o evento - apenas para os candidatos
selecionados

Será enviado um e-mail para todos os candidatos, informando-os se foram selecionados. Os
candidatos que não foram aprovados também receberão um e-mail. A Brazil Conference se reserva o
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direito de prorrogar os prazos de cada etapa, a qualquer momento, mediante divulgação por e-mail
e/ou em suas redes sociais, sem aviso prévio.

ELEGIBILIDADE

Para participar do Programa de Documentaristas da Brazil Conference 2022, é preciso que o
candidato atenda, durante toda a duração do Programa, as seguintes condições de elegibilidade:

1. Ter cidadania brasileira;
2. Ter pelo menos 18 anos (completos até 28 de Fevereiro de 2022);
3. Ser estudante de graduação, inclusive Educação à Distância, em universidade brasileira pública

ou privada, devidamente matriculado na data do evento (9 de Abril de 2022).
4. Ter reconhecida idoneidade moral e reputação ilibada, sendo passíveis de eliminação quaisquer

candidatos que estejam sendo, ou venham a ser, processados ou investigados, cível,
administrativa ou criminalmente.

Demais condições não serão usadas para avaliar a elegibilidade do candidato. Em especial:
1. A proficiência em inglês não é obrigatória.
2. Não é obrigatório possuir visto americano ou passaporte, pois iremos auxiliá-lo(a) no processo

de obtenção de tais documentos.
3. Não é obrigatório possuir equipamento para a cobertura do evento. Se necessário, os

equipamentos a serem utilizados durante a conferência para produção dos vídeos e entrevistas
serão fornecidos pela Brazil Conference aos candidatos.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os candidatos serão avaliados levando em conta os seguintes aspectos: suas habilidades em
comunicação ou audiovisual (a depender da categoria escolhida), pertinência da proposta, clareza,
criatividade e originalidade.

A seleção dos candidatos será realizada por membros da comissão organizadora da Brazil Conference.

A organização da Brazil Conference reserva-se o direito de não divulgar os motivos da seleção dos
candidatos. A organização da Brazil Conference não se compromete a passar feedback aos candidatos
que forem desclassificados.

BENEFÍCIOS DO CANDIDATO

1. Patrocínio de despesas de transporte, hospedagem e alimentação para a Brazil Conference
2022;
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2. Custos relacionados com emissão de visto e passaporte, se necessário;
3. Ingresso exclusivo e intransferível para a Brazil Conference 2022;
4. Imersão em Harvard e MIT: Tour exclusivo guiado por estudantes (a depender das políticas de

saúde e segurança adotadas pelas universidades no momento de realização da conferência).
5. Será atribuído o crédito ao candidato em todo material que for divulgado.
6. Os equipamentos a serem utilizados durante a conferência para produção dos vídeos e

entrevistas serão fornecidos pela Brazil Conference aos candidatos.

Detalhes e regras sobre os Benefícios do candidato serão posteriormente informados pela equipe
organizadora aos aprovados.

A organização da Brazil Conference irá realizar as compras de passagens aéreas juntamente com os
candidatos selecionados.

Qualquer reembolso relacionado com os itens especificados deve ter aprovação da organização da
Brazil Conference.

RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO

Os estudantes selecionados terão como responsabilidades:
1. Obtenção de passaporte e visto americano válidos em mãos até 28 de Fevereiro de 2022,

conforme orientações a serem dadas pela organização da Brazil Conference;
2. Participação na Conferência durante os dias 09 e 10 de Abril de 2022;
3. Os candidatos escolhidos deverão estar em Boston, EUA entre os dias 08 e 10 de Abril de 2022
4. Após a divulgação dos aprovados, os dois candidatos deverão apresentar em conjunto, por

escrito, via e-mail, uma proposta de roteiro do documentário, para avaliação da comissão
organizadora do evento. O roteiro deverá ser enviado até dia 28/02/2022.

5. Todo material coletado e produzido durante os dias da conferência são exclusivos da Brazil
Conference e só poderão ser utilizados mediante aprovação prévia.

6. Após a data do evento e até no máximo 30/05/2022, os estudantes selecionados deverão
entregar à equipe organizadora da Brazil Conference:

I. todo o material bruto coletado durante os dias de gravação,
II. 10 entrevistas, editadas, de 3 a 5 minutos, com os palestrantes, participantes,

embaixadores e organizadores da Brazil Conference 2022;
III. 10 vídeos de 1 minuto para serem utilizados em mídias sociais (conteúdo a ser definido

posteriormente).
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CUMPRIMENTO DESTE EDITAL E DAS INSTRUÇÕES DA ORGANIZAÇÃO

Os candidatos ao programa deverão observar atentamente todos os termos e condições deste Edital,
bem como todas as instruções informadas pela equipe organizadora, sempre de forma imediata.
Os participantes deverão atender às condições de elegibilidade durante toda a duração do Programa
(inclusive após a conclusão do processo de seleção), sob pena de desclassificação.
A inobservância das instruções poderá ocasionar o imediato cancelamento da inscrição do participante
em qualquer fase do Programa.

Durante o Programa, qualquer atividade constatada que seja considerada suspeita deverá ser
imediatamente informada a qualquer um dos membros da organização.
Eventuais incidentes ocorridos durante o Programa, envolvendo quaisquer aspectos relativos a
comportamento dos participantes e/ou descumprimento do presente Edital ou das instruções passadas
pela organização do Programa serão resolvidos de forma soberana e irrecorrível pela própria comissão
organizadora.

Se a organização do programa, de acordo com os critérios estabelecidos única e exclusivamente por
ela mesma, concluir que qualquer participante obteve qualquer vantagem indevida mediante a
utilização de meios fraudulentos e/ou quaisquer outros mecanismos considerados inadequados pela
organização, o referido participante será imediatamente desclassificado.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A responsabilidade do Programa e da Brazil Conference é limitada à organização e execução do
Programa, na forma definida neste Edital. Ao submeter a inscrição para o Programa, os candidatos
isentam integralmente o Programa e a Brazil Conference, bem como os seus respectivos organizadores,
patrocinadores, palestrantes, afiliados, representantes, conselheiros e jurados (“Afiliados”) de toda e
qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, ressarcimentos, custos, lesões, perdas ou danos, de
qualquer natureza, que decorram de, ou possam estar conectados, direta ou indiretamente, com o
Programa. O Programa, a Brazil Conference e seus respectivos Afiliados não serão responsabilizados
por eventos imprevisíveis ou por eventos que, ainda que previsíveis, apresentem-se sob forma
excessiva ou extraordinária, nem nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.

O Programa, a Brazil Conference e seus respectivos Afiliados também não serão responsabilizados nas
hipóteses em que outros agentes tenham contribuído com culpa ou dolo, incluindo a própria vítima, e
nas hipóteses em que, ainda que tenham o Programa, a Brazil Conference e/ou seus respectivos
Afiliados agido dentro do razoavelmente exigido, por fatores externos e/ou independentes, o dano ou
prejuízo não tenha sido ou não pôde ser evitado.
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O Programa poderá ser suspenso, adiado ou cancelado por qualquer razão, inclusive por eventual
insuficiência de recursos arrecadados de patrocinadores. Nenhuma das disposições deste Edital gera
qualquer direito líquido e certo ou qualquer expectativa de direito a qualquer participante com
referência a qualquer objeto.

SEGURANÇA E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Os candidatos garantem que nenhum material submetido para fins do Programa conterá vírus, cavalos
de tróia, worms, ou quaisquer outros dispositivos causadores de dano.

Os candidatos garantem que as informações submetidas na etapa de inscrição são verídicas e de
autoria própria.

Os participantes deverão prontamente submeter quaisquer documentos que forem solicitados pela
equipe organizadora para comprovar o atendimento das condições de elegibilidade.

O não atendimento ou o atendimento insuficiente de tal solicitação, conforme critério exclusivo da
equipe organizadora, poderá acarretar a desclassificação do participante.

SIGILO, INFORMAÇÕES E IMAGEM

Os candidatos manterão o mais absoluto sigilo com relação a qualquer informação recebida
proveniente da participação no Programa. Isso se aplica também ao material bruto fornecido pela
Brazil Conference aos candidatos para elaboração do vídeo para participação no processo seletivo.

O banco de dados gerado em função das inscrições será de inteira propriedade do Programa, que
poderá utilizá-lo sem qualquer ônus, para fins lícitos, da forma que melhor lhe prouver.

Os candidatos autorizam o Programa, a Brazil Conference e seus respectivos Afiliados a divulgar os
seus nomes para fins de divulgação e promoção do Programa.

Os candidatos autorizam, ainda, o Programa, a Brazil Conference e seus respectivos Afiliados a utilizar
suas imagens para fins de divulgação e promoção do Programa.

A aceitação online dos termos deste Edital pelos participantes, condição prévia para a participação
regular no Programa, também implicará na expressa autorização e licenciamento gratuitos, mundiais,
livres de pagamento de royalties, por prazo indeterminado, ao Programa, à Brazil Conference e a seus
respectivos Afiliados, para fins de reprodução parcial ou integral, edição, adaptação, tradução para
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qualquer outro idioma, publicação, transmissão, emissão, distribuição e comunicação ao público por
quaisquer meios e em quaisquer formatos de: nome, imagem, vídeo e voz dos participantes que
poderão ser gravados durante o Programa, a critério da equipe organizadora.

Os participantes vencedores ou qualquer dos participantes não terão direito ao recebimento de
quaisquer valores, seja a que tempo e/ou a que título for, em virtude de qualquer forma de utilização,
divulgação e reprodução.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Edital serão julgadas e decididas de
forma soberana e irrecorrível pela organização do Programa. A participação no Programa, através da
efetivação da inscrição, conforme definido neste Edital, bem como o posterior aceite online, implicam
no conhecimento e total aceitação deste Edital.

Ao se inscreverem no concurso, todos os candidatos aceitam automaticamente todas as cláusulas e
condições estabelecidas no presente regulamento.

Caso ainda tenha dúvidas, entre em contato através de contact@brazilconference.org.

FAQ

1 - Quem pode se candidatar ao Programa de Documentaristas?
Para participar do Programa de Documentaristas, é preciso que o candidato atenda, durante toda a
duração do Programa, as seguintes condições de elegibilidade:

● Ter cidadania brasileira;
● Ter pelo menos 18 anos (completos até 28 de Fevereiro de 2022);
● Ser estudante de graduação, inclusive Educação à Distância, em universidade brasileira pública

ou privada, devidamente matriculado na data do evento (9 de Abril de 2022);
● Não ter sido condenado ou estar envolvido no polo passivo de qualquer processo ou

investigação de qualquer natureza que, de alguma forma, possa ocasionar prejuízo à reputação
do candidato.

2 - Eu estou no Ensino Médio. Posso me candidatar?
Se o candidato estiver no Ensino Médio, no ato da inscrição, infelizmente não poderá ser candidato no
Programa de Documentaristas da Brazil Conference 2022, pois as condições de elegibilidade incluem,
entre outros fatores, ser estudante de graduação, inclusive Educação à Distância, em universidade
brasileira pública ou privada, devidamente matriculado no encerramento das inscrições e na data do

7



evento (9 de Abril de 2022). No entanto, fique ligado para se inscrever em futuras edições do
programa!

3 - Eu estou fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação e/ou estou matriculado em uma
universidade no exterior. Posso me candidatar?
Infelizmente, não. O Programa de Documentaristas da Brazil Conference só é aberto a alunos de
graduação em universidade brasileira pública ou privada, devidamente matriculados na data do evento
(9 de Abril de 2022).

4 - Estou matriculado em universidade brasileira, porém ainda não tenho 18 anos. Posso me
candidatar?
Para ser elegível a Documentarista da Brazil Conference 2022, é necessário ter 18 anos completos até
dia 28 de fevereiro de 2022, bem como estar regularmente matriculado em um curso de graduação em
uma universidade brasileira.

Caso ainda tenha dúvidas, entre em contato através de contact@brazilconference.org.
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