
LAB DOC VR - laboratório de documentários de impacto social em VR 
 
Sobre o projeto: 
Em uma trilha formativa online de uma semana, conheça o mundo da realidade virtual, 
participe de workshops com educadores e estudantes reconhecidos pela ONU e 
desenvolva suas primeiras ideias de projetos em Realidade Virtual com foco no 
impacto social.  
 
Objetivo para os participantes:  
Desenvolver um projeto de Realidade Virtual e concorrer a uma sessão de Mentoria 
especializada.  
Durante todo o processo a RECODE disponibilizará facilitadores para apoiar com as 
dúvidas dos participantes. 
 
Cronograma a Atividades: 
 

1. Para participar da trilha formativa, faça a inscrição nesse link até o dia 04/12. 
 

2. No dia 07/12, às 17h: Aulão de Abertura  
 

3. No dia 08/12, às 17h: live sobre a Plataforma RECODE - Realização do curso 
Criação de Documentários 360°  
 

4. De 08 a 11/12: realização do curso <Cineastas 360º - Realidade Virtual para 
Impacto> na Plataforma RECODE (orientações para acesso abaixo).  
 

5. Dia 10/12, às 17h: Aulão de Desenvolvimento - Indo além dos três graus de 
liberdade  
 

6. Dia 11/12, às 17h: Live sobre Como apresentar a sua Ideia de projeto 
 

7. Inscrição de roteiros no concurso "Orientação de projetos em VR".  
Os 5 melhores roteiros serão levados ao Festival Nacional, onde especialistas 
em VR avaliarão o projeto e darão dicas de como a pessoa pode continuar.  
Data limite para inscrição do projeto: até 11/12, às 23h59 
Link de submissão disponível aqui. 

 
 
Passo a Passo para realização dos cursos na Plataforma RECODE 

1. Acesse o site www.recode.org.br 
 

2. Clique no botão "ACESSAR CURSOS" (no canto direito superior do site) 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1QvvXhhAcHXxskdmoovDS0kPEUgG1RW0S4SQzXSdN1Hw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1w4y9eF0QuTYzUapvnFUHMhVRpMsDRZ1TyTU8WRmx0dY/edit?usp=sharing
http://clickemailmkt.recode.org.br/ls/click?upn=BfQkVpdkAB6qKNlFym3-2Fg6SXx-2FJ1oGk-2FQ-2Bg7XrT-2BlXJSYon71F3zjmLjSitLpuZSOvWy1Qy7DORes0puVrl1wv8vPvw19-2BsCNw8zmYNS90YzH5ROju5zV0zJqzK0if2Ns-2FzYEV8piVebmKNVvlPl9mmQTkoT4Q23Tp-2B-2FJtJmFFY-3DUJU0_DC4y3DdDCeEScwRgaDHqvcDMp7vNIOxW4-2BOtVYJWWJxjOZalHN7IVwBUIUuIXvpo28nLYa7b1NctDboinWUtn-2Fklkdopt9XEC6J6HscZUggOVl1GM2aveTn7tJCxcQ9yuLMdQIoUbcjB9QRCmYTAebgj2Oe5gFibVu0Xs0iJhjJxvTLdXkffyIRaIreD6XO6GgCCWluzLm-2F9QWlwr-2Bl9iLZkK-2Bs5MEfIt6wgs1bTLVtkL1KNYIDZyrb6xbis1R4M-2Bp-2B-2Bi-2FitZj852C7WqDnU4b5aCNNbWzs-2FEqfOGF05XS0O6PI9oESWQASLkwEoGXG-2B7wz8p5WVk4jbItKcARvnkroG3aoH5TVe9FyUI9j9zOBdJUQXV02k6L90gukYbCIXhBZcCFKRPzmx7AKllRq8NunSE8dH68CsoxWhMBcLwadC-2F17ybOvd7m5tPHPHrCb2OLpWUP2KsW8ym3PtvUrryUv9r-2B5e5r39nNNYKtB-2BQPQk8lkDE-2FuFjurcE9xc7CwY


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Após realizar o cadastro, clique em <Cineastas 360º - Realidade Virtual para 
Impacto >  

 

 
4. Acesse o curso < Criação de Documentários em 360º> 

 

 
 

5. Utilize o código:  Cineastas2020! E clique em <Inscreva-me> 
 



 
 
 

6. Pronto, agora é com você! 
Conclua ao menos o módulo de VR do curso Criação de Documentários para 
participar das atividades. 
 
 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Não poderão participar da campanha colaboradores da Recode e seus familiares. 
A Recode reserva-se o direito de avaliar, opinar e decidir sobre condições não previstas 
neste regulamento. Dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail 
eventos@recode.org.br 
 
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020. 
 

mailto:eventos@recode.org.br

