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EDITAL GAME JAM 

 

Neste  Edital  encontram‐se  as  informações  necessárias  para  a  inscrição  dos  interessados  em 

participar  do  GAME  JAM,  doravante  simplesmente  Competição,  atividade  integrante  da 

programação do MINAS GAMES FESTIVAL, doravante simplesmente Evento, que será realizada 

de 13h às 22h no dia 19 de junho, e de 13h às 20h no dia 20 de junho de 2015, na Oi Futuro. 

 

1. INSCRIÇÃO 

1.1. A Competição é voltada a  todo o público que  tenha  interesse no desenvolvimento de 

jogos digitais. 

Parágrafo Único. Entende‐se por  jogo digital um sistema digital  interativo, que 

seja executado sobre plataformas como computadores pessoais, celular, tablets 

ou similares. 

1.2. Os participantes devem se inscrever individualmente. A idade mínima para participação 

é de 18 anos. É permitida a inscrição de pessoas maiores de 16 anos, contanto que seja 

apresentada autorização do responsável no ato da inscrição. 

1.3. A  inscrição  deverá  ser  feita  através  do  e‐mail  minasgamesfest@gmail.com  com  o 

assunto “GAME JAM: Inscrição” até o dia 15 de  junho de 2015. Deverá ser enviado no 

ato da inscrição: 
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a. Nome completo. 

b. Fotocópia da carteira de identidade e CPF. 

c. Telefone de contato. 

d. Data de nascimento e idade. 

e. Informações e autorização do responsável, em caso de participantes menores de 18 

anos. 

1.4. As  inscrições  que  não  contenham  todos  os  dados  solicitados  serão  consideradas 

incompletas e, portanto, não serão efetivadas. 

1.5. Caso  haja mais  de  uma  inscrição  para  o mesmo  candidato,  será  considerada  válida 

apenas a última inscrição, a ser apurada conforme data de envio dos emails. 

1.6. É vedada a participação de pessoas selecionadas para a Competição em qualquer outra 

atividade  do  Evento  que  necessite  de  inscrição  e  que  ocorra  concomitantemente  ao 

período de duração da Competição. 

 

2. VAGAS E EQUIPES 

2.1. São oferecidas 12 (doze) vagas para participação na Competição, a fim de se constituir 

04 (quatro) equipes com 03 (três) participantes cada. 

2.2. As  equipes  podem  ser  criadas  no  início  da  Competição  ou  previamente  entre  os 

participantes. 

 

3. SELEÇÃO DOS INSCRITOS 

3.1. As inscrições serão feitas por ordem de submissão através de envio dos e‐mails. 

3.2. Uma Comissão de Seleção, formada por 03 (três) membros da equipe de produção do 

Evento, fará a análise das inscrições conforme a Seção 1 deste Edital. 

3.3. Os participantes aptos a participar da Competição receberão confirmação através do e‐

mail inscrito para validar sua inscrição até o dia 18 de junho de 2015. 

3.4. Participantes não inscritos não poderão fazer uso do espaço da Competição, auxiliando 

os selecionados, sob nenhuma hipótese. 

3.5. Participantes  não  inscritos  não  poderão  compor  uma  equipe  após  o  início  da 

Competição, tampouco poderão fazê‐lo durante o seu período de execução. 

 

4. DIREITOS DE IMAGEM E PRODUÇÃO 

4.1. Os participantes  inscritos e selecionados concordam com a veiculação de sua  imagem, 
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bem como dos produtos desenvolvidos durante a Competição. 

4.2. Os  direitos  sobre  todo  e  qualquer material  produzido  durante  a  Competição  são  de 

titularidade do Evento e de seus organizadores, salvaguardando os devidos créditos aos 

envolvidos no processo. 

4.3. Os participantes deverão assinar Termo de Autorização de Uso de Imagem no início da 

Competição. 

§ 1º. Caso o participante se negue a assinar o Termo de Autorização acima mencionado, 

sua  participação  na  Competição  será  vedada,  não  podendo  tal  participante  ser 

substituído, uma  vez que é expressamente  vedada a  inscrição  fora do prazo previsto 

neste Edital. 

 

5. DURAÇÃO E EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 

5.1. A Competição  terá a duração  total de 16  (dezesseis) horas,  incluindo‐se o período de 

aquecimento  e  instalação  de  equipamentos,  bem  como  o  tempo  necessário  para  a 

avaliação dos jogos criados. O período da atividade está assim distribuído: 

DIA  Atividade  HORÁRIO 

19/06/2015 
Aquecimento e instalação  13h às 14h 

Game Jam  14h às 22h 

20/06/2015 
Game Jam  13h às 19h 

Apuração e premiação  19h às 20h 

 

5.2. As  15  (quinze)  horas  de  Competição  ocorrerão  ininterruptamente  dentro  do  espaço 

destinado à atividade no Evento. 

5.3. As equipes participantes poderão continuar o desenvolvimento, em casa, nos horários 

entre as 22h do dia 19 e 13h do dia 20 de junho de 2015. 

5.4. As equipes participantes deverão criar, no período de duração da Competição, um jogo 

completo de acordo com o tema proposto no primeiro dia. 

§ 1º. Entende‐se por  jogo completo, aquele que possua pelo menos uma  fase  jogável 

com o tema proposto. 

§ 2º. Considerar‐se‐á, fase jogável, aquela que contiver pelo menos alguma interação e 

que tenha duração de 10 (dez) minutos como experiência interativa. 

§  3º.  Recomenda‐se  que  o  jogo  completo  possua  também  um menu,  contendo  ao 

menos as opções  “jogar”,  “como  jogar”,  “sobre” e  “sair”. A opção  “jogar”  inicia uma 

partida do  jogo. A opção  “como  jogar” descreve os objetivos e a  forma de  interação 

com o  jogo. A opção “sobre” descreve os criadores do  jogo, bem como os créditos ao 

Evento. A opção “sair” permite sair do jogo. 

§  4º. Os  créditos  ao  Evento  devem  ser  feitos  da  seguinte  forma: Governo  de Minas 



4 
 

Gerais  e  Oi  apresentam MINAS  GAME  FESTIVAL,  incluindo  logomarcas  de  todos  os 

envolvidos e número de CA conforme arquivo a ser fornecido no dia da Competição. 

5.5. Equipes  que  porventura  tenham  auxílio  externo  de  participantes  não  inscritos  serão 

desclassificadas da Competição. 

Parágrafo  Único.  Caberá  somente  aos  organizadores  do  Evento  avaliar  qualquer 

denúncia sobre possíveis auxílios externos. 

5.6. É permitido que as equipes se auxiliem mutuamente durante a Competição. 

5.7. Os participantes possuem  livre  acesso  aos espaços do Evento durante  a Competição, 

salvaguardando os workshops que necessitam de  inscrição, conforme consta na Seção 

1.6. 

 

6. AVALIAÇÃO, RESULTADO E PREMIAÇÃO 

6.1. A banca avaliadora será composta por 04 (quatro) pessoas: dois membros da produção 

do Evento, um membro adolescente participante do Evento (idade entre 14 e 18 anos) 

escolhido durante o período de avaliação, um membro adulto participante do Evento 

(acima de 18 anos) escolhido durante o período de avaliação. 

§ 1º. A banca examinadora poderá sofrer alteração até o momento da avaliação, por 

decisão da coordenação do Evento, sem necessidade de prévia divulgação. 

§  2º.  Caso  pelo menos  um  dos  jogos  produzidos  possua  qualquer  restrição  etária, 

conforme o Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro vigente, a banca examinadora 

sofrerá alteração. 

6.2. Os  critérios  avaliados  serão:  originalidade,  jogabilidade,  funcionamento,  estética  e 

coerência com o tema proposto. 

§ 1º. Entende‐se por originalidade a apresentação de fatores inusitados, que não foram 

ainda  imaginados, ditos, feitos, fatores  inovadores, singulares, em comparação com os 

demais  jogos criados durante a Competição ou em comparação com  jogos comerciais 

amplamente conhecidos do público alvo do Evento. 

§ 2º. Entende‐se por  jogabilidade a  facilidade para ser  jogado, a quantidade de vezes 

que ele pode ser completado ou a sua duração. 

§  3º.  Entende‐se  por  funcionamento  a  qualidade  daquilo  que  é  minimamente 

operacional,  permitindo  a  interatividade  do  jogador,  livre  de  erros,  travamentos  ou 

situações similares. 

§  4º.  Entende‐se  por  estética  o  visual  harmonioso  em  suas  formas  e  cores,  que 

apresente uma unidade visual ou uma  leitura visual que se adeque ao tema e ao  jogo 

propostos. 

§ 5º. Entende‐se por coerência com o tema proposto a conformidade e adequação do 

jogo ao tema definido para a Competição, de forma clara, direta ou metafórica. 
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6.3. Serão pontuados, para cada jogo e por cada membro da banca avaliadora, cada um dos 

critérios  da  Seção  6.2,  com  notas  variando  unitariamente  de  0  (zero)  a  10  (dez), 

correspondendo  respectivamente  ao  valor mínimo  (ruim)  e máximo  (excelente)  para 

cada critério avaliado, perfazendo o máximo de 50 (cinquenta) pontos. 

6.4. A equipe vencedora será aquela que possuir a maior pontuação  total, somando‐se as 

notas de cada membro da banca examinadora para cada critério, perfazendo o máximo 

de 250 (duzentos e cinquenta pontos). 

§ 1º. No  caso de empate, o desempate  será  feito  considerando o  total de notas dos 

critérios  seguindo  esta  ordem:  coerência  com  o  tema  proposto,  funcionamento, 

jogabilidade, originalidade e estética. 

§  2º. Caso  perdure  o  empate,  a  banca  examinadora  fará  a  análise  final  para  definir, 

conforme contexto geral, qual jogo será o vencedor. 

6.5. Todos os participantes  receberão  individualmente, ao  final da Competição, certificado 

de participação, correspondendo às horas de atividades participadas. 

6.6. Cada membro da equipe vencedora receberá também um certificado de primeiro lugar 

e um conjunto de livros relacionados à área. 

 

7. RECURSOS DISPONIBILIZADOS 

7.1. Será  fornecido  um  espaço  do  foyer  da  Oi  Futuro  para  que  os  participantes  da 

Competição possam dormir durante o período de execução. 

7.2. Será fornecido lanche para os competidores. 

7.3. Não será fornecido locais para banho. 

7.4. É autorizada a entrega de alimentos para os participantes da Competição durante todo 

o período de execução da atividade. 

7.5. O espaço utilizado para a Competição será aquele identificado com a marca GAME JAM 

no foyer da Oi Futuro. 

7.6. Os participantes deverão  trazer seu próprio equipamento de desenvolvimento, sendo 

permitido apenas computadores pessoais como laptops ou desktops. 

7.7. Cada participante é  inteiramente  responsável por  seu equipamento. O Evento não  se 

responsabilizará  pela  manutenção,  segurança,  eventuais  danos  físicos,  elétricos  ou 

digitais ocorridos com os equipamentos dos participantes. 

7.8. Os  participantes  poderão  usar  qualquer  software,  gratuito,  trial  ou  licenciado,  desde 

que possuam, no último caso, as devidas licenças para uso. 

§ 1º. As licenças de softwares profissionais deverão ser apresentadas adequadamente à 

produção do Evento para análise. 

§ 2º. Caso algum participante faça uso de algum software sem a devida autorização, ele 



6 
 

será eliminado da Competição, não podendo  tal participante ser substituído, uma vez 

que é expressamente vedada a inscrição fora do prazo previsto neste Edital. 

7.9. O  uso  de  qualquer material  auxiliar  previamente  pronto  (texturas, músicas,  sprites, 

modelos  3D,  animações,  vídeos  e  similares)  é  permitido  desde  que  o  conteúdo  seja 

gratuito ou licenciado, aplicando‐se a esse respeito o disposto no item 7.7. 

7.10. Será  fornecido o acesso à  Internet  (inclusive através de aparelhos móveis) no 

decorrer do Evento. 

§ 1º. O acesso à Internet será liberado exclusivamente para a produção dos jogos. 

§ 2º. O uso da  Internet para outros  fins,  incluindo, mas não se  limitando a, auxílio de 

membros externos  às equipes, download de  software e  recursos  ilegais,  ataques  aos 

serviços prestados pelo Evento, bem como qualquer outra forma de acesso a materiais 

impróprios  perante  a  lei  vigente  no Brasil  e  similares,  constituirá  falta  grave  e  serão 

aplicadas as devidas sanções  legais cominadas com a eliminação do participante e/ou 

da equipe da Competição. 

 

8. REGRAS DE CONDUTA 

8.1. O consumo de bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas é vedado.  

Parágrafo Único: Caso seja detectado o consumo das substâncias acima mencionadas o(s) 

participante(s) será(ão) desclassificado(s), sendo(‐lhes) aplicáveis as sanções cabíveis. 

8.2. Não será permitido no Evento e na Competição: 

a. Praticar quaisquer atos ofensivos e/ou desrespeitosos ao Evento, aos participantes e/ou 

aos organizadores. 

b. Fazer ou incentivar a desordem nas dependências do Evento. 

c. Fazer uso de equipamentos utilizados pelo Evento ou por outras equipes sem a devida 

autorização. 

d. Infringir qualquer dispositivo de lei em vigor. 

 

 

 

Belo Horizonte, 09 de junho de 2015. 
 

 

 

MARCELO SOUZA NERY 

Curadoria 


