
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
 

 

EDITAL PARA O “1º PUC Minas Game Jam” 

 

Neste edital encontram-se as informações necessárias para a inscrição dos interessados em 
participar do “1º PUC Minas Game Jam” da PUC Minas no São Gabriel que será realizado do dia 10 ao 
dia 13 de julho de 2012, das 8h às 18h: inscrição, seleção das equipes inscritas, quesitos de avaliação, 
participação, premiação e regras de conduta. 

 

1. INSCRIÇÃO 

1.1. O evento “PUC Minas Game Jam” é voltado exclusivamente aos alunos do curso de Jogos Digitais 
da PUC Minas. A inscrição de terceiros, incluindo alunos de outros cursos, instituições ou não alunos, 
é vetada e a inscrição dos mesmos não será aceita. 

1.2. As equipes inscritas deverão ter, obrigatoriamente, 3 membros. A inscrição de equipes 
compostas por mais ou menos que 3 membros não será aceita. As equipes poderão ser formadas por 
membros de diferentes períodos. 

1.2. A inscrição deverá ser feita através do email jogos.sg@pucminas.br com o assunto “PUC Minas 
Game Jam 2012” até o dia 08 de julho de 2012 (domingo). Deverão estar inclusos no email: 

 Nome completo de todos os integrantes; 

 Número de matrícula de todos os integrantes; 

 Telefone de contato de todos os integrantes; 

 email de todos os integrantes; 

 Período que cada integrante está cursando (período com mais matérias); 

 Tipo de motor a ser usado pela equipe: Unity ou Game Maker. 

1.3. Serão inscritas 15 equipes para a Unity e 5 equipes para o Game Maker (formadas 
exclusivamente por alunos do 1º período). Caso o número de vagas para equipes que usarão o Game 
Maker ou a Unity não sejam preenchidas, as vagas serão remanejadas. 

1.4. A inscrição será feita por ordem de envio dos emails. As 20 primeiras equipes que enviarem o 
email estarão inscritos no evento. 

1.5. Caso exista, em alguma equipe inscrita, integrante menor de 18 anos, será necessária uma 
autorização por escrito e telefone para contato com responsável no ato da inscrição. 
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2. O EVENTO 

2.1. O evento terá a duração total de 40 horas, excluindo-se o período necessário para a avaliação 
dos jogos criados. 

2.2. As 40 horas do evento serão dividas em 4 dias, sendo 10 horas de evento por dia. O horário do 
evento será das 8h às 18h. 

2.3. As equipes participantes deverão criar, no período do evento, um jogo completo de acordo com 
o tema proposto no primeiro dia. 

2.3.1. Entende-se por um jogo completo, um sistema que possua: menu inicial, introdução da 
história, uma fase jogável, tela de vencer ou perder. 

2.4. O resultado será divulgado a partir das 19h do último dia do evento (sexta-feira, 13 de julho de 
2012). 

 

3. PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar do evento apenas alunos do curso de Jogos Digitais da PUC Minas São 
Gabriel. A participação de terceiros, incluindo alunos de outros cursos, instituições ou não alunos, é 
vetada e implica na desclassificação da equipe. 

3.2. As equipes participantes deverão criar, no período do evento (40 horas), um jogo de acordo com 
o tema proposto no primeiro dia do evento. Além do jogo, deverá ser feita uma apresentação com 3 
slides descrevendo o jogo. 

3.3. Não será permitida a entrada após as 8h, em nenhum dos dias do evento. O aluno que não 
comparecer até esse horário não poderá integrar a equipe naquele dia, podendo retornar nos dias 
seguintes. 

3.4. Haverá um intervalo de 1 hora para almoço, das 12h às 13h. Os participantes deverão levar sua 
própria alimentação, sendo permitido a entrega de delivery no campus. Haverá um espaço reservado 
para o almoço. Não é permitido comer nos laboratórios. 

3.5. O consumo de bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas é vetado. Caso seja detectado o consumo 
das mesmas a equipe será desclassificada e as sanções cabíveis da Universidade serão aplicadas ao(s) 
responsável(eis). 

3.6. Os espaços utilizados para o evento serão os laboratórios de informática da PUC e os jogos 
deverão ser desenvolvidos nos computadores disponibilizados. Não será permitido o uso de outros 
equipamentos computacionais trazidos pelos participantes. Caso seja detectado o uso dos mesmos, a 
equipe será desclassificada. 

3.7. Para as equipes que se inscrevem utilizando a Unity, o jogo a ser criado no período do evento 
deverá ser desenvolvido com a Unity 3D FREE (versão 3.5) ou, no caso de equipes formadas 
exclusivamente por alunos do primeiro período, com o Game Maker LITE (versão 8.0). O uso de 
outros motores e jogos, ou a versão PRO ou full das mesmas, é vetado e implica na desclassificação 
da equipe. 

3.8. Estarão disponíveis para criação de material auxiliar (música, texturas, sprites, modelos 3D), os 



seguintes softwares: 

 Blender 2.49 e Blender 2.63; 

 Gimp 2.8. 

3.9. O uso de qualquer outro software para produção de material auxiliar (música, texturas, modelos 
3D) é permitido desde que o software seja gratuito, trial ou licenciado. Não será permitida a 
instalação destes softwares nos computadores utilizados no evento; portanto, os participantes 
deverão levar apenas versões portáveis.  Caso seja detectado o uso de softwares obtidos de forma 
ilegal, a equipe será desclassificada. 

3.10. O uso de qualquer material auxiliar pronto (texturas, músicas, sprites, modelos 3D) é permitido 
desde que o conteúdo seja gratuito ou licenciado. Caso seja detectado o uso de materiais obtidos de 
forma ilegal, a equipe será desclassificada. 

3.11. As equipes terão 1 hora no primeiro dia de evento para preparar sua área de trabalho. Todos os 
materiais auxiliares prontos e softwares a serem utilizados deverão ser copiados para as máquinas do 
laboratório nesse período. Não será permitida a transferência de material auxiliar ou software após 
esse período e as equipes estarão sujeitas à desclassificação. O uso de PenDrive ou HD externo não é 
permitido após o período de transferência e as equipes estarão sujeitas à desclassificação..  

3.12. O acesso à Internet (sendo incluso o acesso através de aparelhos móveis) no decorrer do 
evento é vetada. Caso seja detectado o uso da Internet, a equipe será desclassificada. 

3.13.  A colaboração entre equipes é vetada. Caso haja a colaboração entre duas ou mais equipes, 
ambas serão desclassificadas. 

3.14. Além das condições acima, não será permitido no evento: 

 Praticar qualquer ato ofensivo e/ou desrespeitoso ao evento e/ou participantes e/ou 
organizadores; 

 Fazer arruaça e/ou desordem nas dependências da unidade São Gabriel; 

 Brigas de qualquer tipo; 

 Mexer nos equipamentos utilizados por outras equipes sem a devida autorização; 

 Infringir a Missão Universitária da PUC Minas. 
 

 
4. AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO 

4.1. A banca avaliadora será composta pelos professores Marcelo Nery, Arthur Mol, João Paulo 
Domingos e Clóvis Alves. A banca examinadora poderá sofrer alteração até o dia da avaliação, por 
decisão da coordenação do evento, sem necessidade de prévia divulgação. 

4.2. Os critérios avaliados serão: originalidade, jogabilidade, funcionamento, estética e coerência 
com o tema proposto. 

4.3. O resultado será divulgado a partir das 19h do ultimo dia do evento (sexta feira, 13 de julho de 
2012). 



4.3. Todos os alunos das equipes participantes receberão um certificado de participação, 
correspondendo às horas de atividades participadas. Haverá uma lista de presença em todos os dias 
marcando a entrada e saída individualmente por aluno. A equipe vencedora em cada modalidade de 
motor de jogo receberá um certificado de primeiro lugar (certificados diferentes para equipes 
desenvolvendo com a Unity e com o Game Maker) e a equipe que utilizar a Unity poderá representar 
o curso no Brasil Game Jam de 2012. 

4.4. Caso algum membro da equipe vencedora que usar a Unity não esteja cursando o curso de Jogos 
Digitais no período em que acontece o Brasil Game Jam 2012, a equipe não poderá representar o 
curso no evento, sendo reservado à segunda equipe classificada esse direito e assim sucessivamente. 

 


