
PROGRAMA DE FOMENTO - RETOMADA DO AUDIOVISUAL CARIOCA 2021

ANEXO XII - PRODUÇÃO DE JOGO ELETRÔNICO (GAME)

informações e documentos que compõem a proposta e comprovação de conclusão do produto final

1. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PROPOSTA

1.1 INFORMAÇÕES QUE COMPÕE A PROPOSTA:

a) Título do projeto

a) Logline (máx. 250 caracteres)

b) É adaptação de obra intelectual de terceiros: SIM ou NÃO

c) Visão / abordagem estética do diretor (máx. 2.500 caracteres)

d) Pontos fortes da Proposta (máx. 2.500 caracteres)

e) Estratégia de realização do projeto (máx. 1.000 caracteres)

f) Perfil do público alvo (máx. 1.000 caracteres)

g) Estratégias de alcance ao público alvo (máx. 1.000 caracteres)

h) Modelo de Negócios, Monetização, Estratégia de Vendas/Marketing (máx. 1.000 caracteres)

i) A PROPONENTE é sediada nas Áreas de Planejamento 3, 4 ou 5 do município do Rio de

Janeiro, conforme regulamentadas pela Prefeitura, exceto na Barra da Tijuca e Recreio dos

Bandeirantes: SIM ou NÃO

j) Sócio(a) da PROPONENTE ou roteirista é pessoa socialmente negra, indígena, com

deficiência ou transgênero: SIM ou NÃO

k) Sócia da PROPONENTE ou diretora é pessoa socialmente mulher: SIM ou NÃO

1.2. DOCUMENTOS QUE COMPÕE A PROPOSTA (upload no sistema)

a) Game Design Document contendo:

i) Plataforma(s) a que se destina o jogo (ex.: PS4, XBoX, Windows, Android, iOS etc)

ii) Apresentação (contendo as premissas centrais, temas de fundo, gênero, elementos

centrais da jogabilidade e enredo base, se houver)

iii) Personagens (Caso trate-se de um jogo com elementos narrativos, descrever os

personagens principais)

iv) Universo (Caso trate-se de um jogo com elementos narrativos, descrever o universo

em que o jogo se passa, suas leis físicas, psicológicas e sociais, e como elas

influenciam as ações dos personagens e a jogabilidade)

v) Enredo (Caso trate-se de um jogo com elementos narrativos, descrever a história

completa do jogo, incluindo as alternativas narrativas, caso existam)

vi) Jogabilidade (apresentação da mecânica de jogo, incluindo: o papel do jogador e

seus objetivos, regras do jogo, sistema de recompensas, interface e controle sobre o



jogo; regras físicas particulares que afetem a jogabilidade, especificidades da

interatividade e opções de jogo)

vii) Estrutura (apresentação completa das missões, desafios, cut scenes, e fases que

compõe o jogo)

viii) Layouts Conceituais (5 (cinco) à 10 (dez) layouts conceituais retratando personagens,

cenários ou outros elementos que caracterizem o estilo gráfico da proposta.)

b) Declarações Obrigatórias (Conforme Anexo I)

c) Planilha Orçamentária (Conforme Anexo XIII)

d) Cronograma (Conforme Anexo XV)

e) Currículo do Proponente (Conforme Anexo XVI)

f) Currículo e Carta de Anuência da Equipe Artística e Técnica (Conforme Anexo XVII)

g) Contrato de Cessão, ou Opção de Cessão, de Direitos autorais Sobre Argumento e Roteiro

h) Contrato de Cessão, Opção de Cessão, de Direitos autorais para Adaptação de Obra

intelectual original de terceiros (se for o caso)

i) Carta de Anuência de Personalidades Envolvidas (se for o caso) (Conforme Anexo XVIII)

j) Autodeclarações de Pessoa Socialmente Negra, Mulher, Indígena, com Deficiência, e/ou

Transgênero (se for o caso) (Conforme Anexo XIX)

k) Comprovantes de captação de Recursos de Outras Fontes - Contratos Ou Outros Documentos

que Comprovem Outros Compromissos de Aporte na Produção ou Finalização Do Filme (se

for o caso)

2. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO

PRODUTO FINAL SELECIONADO E CONTRATADO

A comprovação de conclusão do produto final será realizada a partir da entrega dos seguintes
materiais:

A) À Riofilme: 1 (um) pen drive ou HD contendo:

I) sinopse para folder de divulgação (máx. de 1.000 caracteres);

II) No mínimo, 05 (cinco) fotos em formato JPEG ou PNG de divulgação tamanho 4.000 px do
lado maior

III) Release para imprensa contendo ficha técnica resumida do JOGO e minibiografia do autor,
diretor e produtor (máx. 3.200 caracteres);

IV) Ficha técnica completa;



V) Link permanente para acesso a arquivo digital armazenado na rede mundial de
computadores que permita o download e a instalação do jogo. O arquivo deve permanecer
armazenado pelo prazo mínimo estabelecido pela portaria de prestação de contas da
Riofilme em vigor. Caso tenha lançado, enviar também 01 (um) Promo Code ou Download
Key para cada uma das PLATAFORMAS DE DISTRIBUIÇÃO nas quais o GAME DIGITAL se
encontra disponível.


