
Com o objetivo de impulsionar a profissionalização das autoras e a 

recuperação do talento feminino, a Fundação SGAE convoca um Concurso 

para a seleção das participantes no: 

 

I PROGRAMA DE MENTORING PARA AUTORAS: CRIAÇÃO E MERCADO 

 

FUNDAÇÃO SGAE 2019-2020 

 

BASES 

1.- Participantes 

Poderão participar todas as sócias da SGAE, maiores de 35 anos e com filhos 

que sejam residentes em território espanhol, exceto as sócias que sejam 

membros da Junta Diretiva SGAE e/ou do Patronato da Fundação SGAE. Poder-

se-ão apresentar somente projetos de autoria única. Não se admitirão projetos 

de obra em colaboração. 

 

A participação neste programa para as autoras que resultarem selecionadas 

será gratuita. 

2.- Tipo de projetos que podem participar 

As sócias deverão apresentar um único projeto em alguma das seguintes 

disciplinas: 

 Projetos de obras audiovisuais: séries de televisão ou roteiro de longa-

metragem. As autoras que se apresentarem poderão ser roteiristas e/ou 

realizadoras/diretoras. Escolher-se-ão 6(seis) projetos dentre os que se 

apresentarem a esta categoria repartidos em 3(três) projetos de longa-

metragem e 3(três) projetos de série de televisão. 

 

 Projetos de obras coreográficas: de dança contemporânea ou 

espanhol/flamenco. Escolher-se-ão 6(seis) projetos dentre os que se 

apresentarem a esta categoria repartidos em 3(três) projetos de dança 

contemporânea e 3(três) projetos de dança espanhola/flamenca. 



 

 Projetos de obras musicais: obras de música popular e música clássica 

atual. As autoras que se apresentarem deverão ser compositoras. 

Escolher-se-ão 6(seis) projetos dentre os que se apresentarem a esta 

categoria repartidos em 3(três) projetos de música popular e 3(três) 

projetos de música clássica atual. 

 

 Projetos de obras teatrais. Escolher-se-ão 6(seis) projetos dentre os que 

se apresentarem a esta categoria.  

A Fundação SGAE se compromete com que as obras que forem 

selecionadas para o Programa de mentoring sejam tidas em conta em seus 

programas próprios de promoção e internacionalização dos anos 2020-

2021. 

3.- Prazo de apresentação 

As autoras interessadas em participar poderão apresentar sua solicitação a 

partir do dia 18 de outubro de 2019 até o dia 18 de novembro de 2019, 

ambos inclusive. 

4.- Documentação comum a ser apresentada por todas as solicitantes com 

independência da natureza do projeto.  

Todas as autoras que solicitarem participar neste programa deverão 

apresentar a seguinte documentação em formato pdf em um único 

ficheiro/arquivo que contenha: 

 Curriculum vitae da autora com seus dados pessoais e de contato 

(endereço de sua residência habitual, correio eletrônico, número de 

telefone), incluindo lugar e data de nascimento e número de sócia SGAE, 

assim como uma breve descrição de sua trajetória profissional. 

 Cópia de seu DNI. 

 Cópia do livro de família que se certifique que tem filhos. 

 Autorização expressa da autora solicitante a favor da Fundação SGAE 

(devidamente assinada de forma manuscrita) para o uso de seus dados 

de caráter pessoal em todas as gestões necessárias para a realização e 

execução do I Programa de mentoring. Dever-se-á utilizar o modelo 

oficial que se põe a sua disposição com esta convocatória. A falta de 



apresentação deste documento excluirá automaticamente a solicitação 

da presente convocatória. 

5.- Documentação específica a ser apresentada por todas as solicitantes 

segundo o tipo de projeto que se apresentar. 

Além do ficheiro/arquivo em pdf a que se faz referência no ponto 4 destas 

Bases, todas as solicitantes deverão apresentar a documentação específica 

do projeto que apresentarem que se ajustará às pautas em função da 

natureza do projeto: 

           A) Projetos de obras audiovisuais: séries de televisão ou longa-

metragem. 

Todas as autoras que apresentarem um projeto de obra audiovisual 

deverão apresentar a seguinte documentação em formato pdf em dois 

ficheiros/arquivos que contenham: 

        Um pdf com o projeto da obra: proposta de roteiro para longa-

metragem ou série de televisão, em castelhano ou em qualquer outra 

língua co-oficial do estado espanhol. 

                  

                    º No caso de projetos de cinema, o projeto incluirá uma sinopse 

argumental de 2 (duas) a 3 (três) folhas e um tratamento de 15 (quinze) a 20 

(vinte) páginas. 

 

                    º No caso dos projetos de séries de televisão, o projeto deve incluir 

um documento de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) páginas com uma sinopse 

argumental do episódio piloto e a descrição das personagens e o contexto. 

Caso o projeto tenha a obra apresentada ao programa escrita em alguma das 

línguas oficiais do estado espanhol distinta ao castelhano, a autora poderá 

incluir uma tradução ao castelhano para que possa ser utilizada por aqueles 

membros do Júri que não falarem a língua original da obra. Se a autora não 

incluir a dita tradução ao castelhano, a Fundação SGAE ficará autorizada a 

realizar a citada tradução aos únicos efeitos de servir de instrumento de 

trabalho para os membros do Júri. As ditas traduções serão destruídas após a 

finalização do processo de seleção.  



Em todo caso, o desenvolvimento da obra dentro do programa realizar-se-á em 

castelhano. 

 Um pdf com exemplos de criações prévias: link da página web onde poder 

assisti-las. 

B) Projetos de obras coreográficas. 

Todas as autoras que apresentarem um projeto de obra coreográfica deverão 

apresentar a seguinte documentação em formato pdf em dois 

ficheiros/arquivos que contenham: 

 Um pdf com o projeto da obra: proposta de coreografia, em castelhano 

ou em qualquer outra língua co-oficial do estado espanhol, que poderá 

ser dança contemporânea ou espanhola/flamenco e que deverá incluir 

uma breve descrição, de não mais de uma página, do projeto coreográfico 

a desenvolver. 

               Caso o projeto tenha a obra apresentada ao programa escrita em 

alguma das línguas oficiais do Estado Espanhol distinta ao castelhano, a autora 

poderá incluir uma tradução ao castelhano para que possa ser utilizada por 

aqueles membros do Júri que não falarem a língua original da obra. Se a autora 

não incluir a dita tradução ao castelhano, a Fundação SGAE ficará autorizada a 

realizar a citada tradução aos únicos efeitos de servir de instrumento de 

trabalho para os membros do Júri. As ditas traduções serão destruídas após a 

finalização do processo de seleção. 

Em todo caso, o desenvolvimento da obra dentro do programa realizar-se-á em 

castelhano. 

 

 Um pdf com exemplos de criações prévias: link da página web onde poder 

assisti-las. 

C) Projetos de obras musicais. 

Todas as autoras que apresentarem um projeto de obra musical deverão 

apresentar a seguinte documentação em formato pdf em dois 

ficheiros/arquivos que contenham: 

 Um pdf com o projeto da obra: proposta de obra de música popular ou 

de música clássica atual. 



 

               º No caso de projetos de música popular (pop, rock, jazz, eletrônica, 

flamenco, world music, hip hop, experimental, música  para audiovisual, etc) o 

projeto incluirá uma descrição do mesmo especificando os trabalhos de 

documentação ou pesquisa necessários para o processo de criação em um 

documento de 2(duas) a 5(cinco) páginas. 

 

               º No caso dos projetos de música clássica atual, entendendo por tais 

obras orquestrais, de câmara e outros formatos de concerto, o projeto deve 

incluir um documento com a descrição do mesmo em um documento de 2 

(duas) a 5 (cinco) páginas, acompanhado de uma amostra em formato de 

partitura.  

 Um pdf com exemplos de criações prévias: link da página web onde 

poder escutá-las. 

D) Projetos de obras teatrais. 

Todas as autoras que apresentarem um projeto de obra teatral deverão 

apresentar a seguinte documentação em formato pdf em dois 

ficheiros/arquivos que contenham: 

 Um pdf com o projeto da obra: proposta de obra teatral, em castelhano 

ou em qualquer outra língua co-oficial do estado espanhol, que incluirá 

o título provisório do projeto, as motivações da autora, a sinopse 

argumental e a descrição das personagens com uma extensão máxima 

de 10 folhas (4.500 palavras). 

Caso o projeto tenha a obra apresentada ao programa escrita em alguma 

das línguas oficiais do Estado Espanhol distinta ao castelhano, a autora 

poderá incluir uma tradução ao castelhano para que possa ser utilizada por 

aqueles membros do Júri que não falarem a língua original da obra. Se a 

autora não incluir a dita tradução ao castelhano, a Fundação SGAE ficará 

autorizada a realizar a citada tradução aos únicos efeitos de servir de 

instrumento de trabalho para os membros do Júri. As ditas traduções serão 

destruídas após a finalização do processo de seleção. 

Em todo caso, o desenvolvimento da obra dentro do programa realizar-se-á 

em castelhano. 



 

 Um pdf com exemplos de criações prévias.  

6.- Lugar de apresentação 

Toda a documentação requerida nos pontos 4 e 5 destas Bases deverá 

remeter-se por correio eletrônico a formacion@fundacionsgae.org a partir do 

dia 18 de outubro de 2019 ao dia 18 de novembro de 2019 (ambos inclusive), 

sob o enunciado “(Nome do autor ou coautores)” - I Programa de mentoring 

para autoras”. 

7.- Forma de seleção dos projetos  

A Fundação SGAE selecionará um máximo de seis projetos por cada disciplina 

artística, nos términos indicados no ponto 2 destas Bases, dentre todos os que 

se tiverem apresentado e que reunirem as condições requeridas, mediante o 

seguinte procedimento: 

 

          a) Serão selecionados por júris designados pela Fundação SGAE e que 

serão compostos por três profissionais de reconhecido prestígio da 

correspondente disciplina artística que pertencer o projeto.   

          b) Além da seleção do número de projetos mencionados, o júri 

estabelecerá uma lista suplente de três projetos mais, para cada disciplina 

artística, que não se fará pública, e que substituirá as selecionadas em caso de 

renúncia.  

          c) A decisão dos júris de todas as disciplinas artísticas se fará pública no 

dia 29 de novembro de 2019. 

 

8.- Processo de realização do programa 

As selecionadas pelos júris passarão a participar no “Programa de mentoring” 

para autoras que se realizará conforme o seguinte procedimento: 

 A Fundação SGAE designará, pelo menos, um mentor/a para cada uma 

das disciplinas artísticas (no caso de audiovisuais, música e coreografia, 

um para cada tipo de obra audiovisual (série de televisão/longa-

metragem), musical (popular/clássica) e coreográfica (dança 

contemporânea/espanhol-flamenco) a desenvolver. 
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       Os citados mentores serão escolhidos pela Fundação SGAE entre os 

profissionais mais reconhecidos de cada setor. 

 

 As sessões de mentoring levar-se-á a cabo no decorrer de quatro meses 

(do dia 210 de dezembro de 2019 ao dia 27 de março de 2020) conforme 

o seguinte esquema de trabalho: 

 

                    º Uma primeira reunião de caráter coletivo e presencial com os 

membros ao princípio do programa, quer dizer, no dia 10 de dezembro de 

2019, para favorecer a conexão com outros talentos criativos e para a partilha 

de pontos em comum dos projetos, sempre sob a supervisão dos/as 

mentores/as. 

 

                    º Sessões individuais on line de cada autora com o/a mentor/a que 

coordenará o desenvolvimento do projeto e orientará individualmente cada 

autora e estabelecerá os objetivos e metodologias de trabalho. As assessorias 

se farão em função do calendário que se estabelecer no primeiro dia com o/a 

mentor/a e a periodicidade e duração das sessões estará sujeita à necessidade 

de tempo e trabalho de cada projeto, sendo como mínimo de uma vez a cada 

duas semanas. 

 

                    º E uma jornada final presencial individual de cada autora com 

diferentes profissionais da indústria com os que manterá entrevistas para 

receber uma orientação profissional sobre seu projeto. 

 

As reuniões presenciais terão lugar na cidade de Madrid. A Fundação SGAE 

administrará e assumirá o controle dos gastos de viagem, alojamento e 

manutenção para o comparecimento nestas reuniões presenciais, um valor 

máximo de até 500 euros por cada participante, das autoras que não residirem 

em Madrid.  

A participação das autoras selecionadas em todas as fases do programa é 

obrigatória. No caso de uma autora selecionada abandonar o programa ou não 

desenvolver as suas tarefas no âmbito do programa de maneira adequada não 



poderá voltar a apresentar-se à solicitação de qualquer tipo de atividade de 

formação, ajuda ou bolsa da Fundação SGAE no prazo de um ano. 

9.- Normas gerais: 

1.- A apresentação da solicitação pelas participantes deverá ser feita por elas 

mesmas e implica a aceitação das condições e bases estabelecidas no presente 

documento, e requere a autorização das mesmas para que a Fundação SGAE 

possa difundir informação do “I Programa de mentoring” que inclua dados 

profissionais e/ou imagens das selecionadas. Na publicação figurar-se-ão os 

logotipos da organização. 

2.- As participantes eximem a Fundação SGAE de qualquer responsabilidade 

derivada do plágio ou de qualquer outra transgressão da legislação vigente que 

puder incorrer alguma das participantes. 

3.- A Fundação SGAE não adquire, em virtude deste programa, nenhuma 

responsabilidade direta nem subsidiária com relação à realização e 

desenvolvimento do Programa de mentoring distinta da detalhada no presente 

documento. 

4.- Os dados que facilitarem as autoras incorporar-se-ão em um 

ficheiro/arquivo cujo responsável é a Fundação SGAE. Para exercer os direitos 

de acesso, retificação, supressão, limitação, oposição, portabilidade e a não ser 

objeto de decisões individuais de forma automatizada junto da Fundação SGAE 

cada autora poderá endereçar um escrito aos Serviços jurídicos da Fundação 

SGAE ao domicílio social da entidade na Calle (Rua) Bárbara de Braganza, nº7, 

C.P. 28004, Madrid (España/Espanha) indicando seu/s nome/s, 

apelidos/sobrenomes, DNI, domicílio, direito exercitado e as razões do mesmo. 

ENVIO DE MATERIAIS: formacion@fundacionsgae.org 

INFORMAÇÃO: As interessadas poderão consultar ou ampliar informação sobre 

as presentes bases em: www.fundacionsgae.org   www.sgae.es  

 

Madrid, 18 de outubro de 2019 
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