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Credenciamento

• Acontece na Sala Jacarandá, que fica no térreo do Bloco Azul;
• Há uma porta de entrada e uma porta de saída;
• O staff (equipe de apoio) também se concentra lá;
• O horário de funcionamento é:

– 26/1 (Sexta): 
• 16h às 22h, com interrupção enquanto a keynote estiver 

tocando;
• Após as 22h, divulgação para a lista de espera de quem 

conseguiu vaga;
– 27/1 (Sábado): 

• 10h às 20h;
• Após as 20h, divulgação para a lista de espera de quem 

conseguiu vaga.
– 28/1 (Domingo):

• 10h às 14h.



Locais da jam

• Ocupe seu local APÓS o credenciamento;
• Mesas espalhadas em todos os andares do bloco 

(PRINCIPAL);
• Laboratórios do 1o andar, com computadores 

disponíveis;
• Conforme a demanda, serão abertas algumas salas no 

(compartilhadas) e Laboratórios no 2o andar, mas 
procuramos primeiro ocupar as mesas e laboratórios.



Atualizações instantâneas do evento
#ggj18 #ggjcwb 

• Além de #ggj18 e #ggjcwb temos #ggjDare (desafios), 
#MeetTheJammer (entrevistas) e #GGJCake (foto do bolo de 10 
anos)

• Twitter: https://twitter.com/ggjpucpr

• Página do Facebook: https://www.facebook.com/ggjcwb/

• Grupo do Facebook para interação entre os participantes: 
https://www.facebook.com/groups/ggjcwb/

• Twitch.TV (Streaming): https://www.twitch.tv/ggjcwb

• Discord (temos um canal #brazil-site-cwb): 
http://discord.gg/ggj

https://twitter.com/ggjpucpr
https://www.facebook.com/ggjcwb/
https://www.facebook.com/groups/ggjcwb/
https://www.twitch.tv/ggjcwb
http://discord.gg/ggj


Regras básicas da jam

• Valem todos os tipos de jogos, contanto que sejam 
feitos nessas 48 horas;

• Jogo deve ser adequado ao tema (que é SECRETO);
• Equipe pode ser do tamanho que quiser (1 a 550);
• Mantenha o tema secreto (não falar sobre ele na 

Internet) até o Havaí começar em meados de 
Sábado;

• Opcionalmente você pode implementar no máximo 
4 diversificadores;

• Também temos diversificadores locais em nossa 
sede.



Diversificadores Globais

• São cerca de 40 desafios adicionais ao tema;
• Você pode implementar no MÁXIMO 4;
• São opcionais, dedicados geralmente às equipes experientes;
• Facilitam a busca dos jogos depois do evento;
• Dica: quando tiver alguém ocioso é uma boa alocar essa pessoa 

para pensar nos diversificadores.
• Disponíveis em:

– Versão original no site da Global Game Jam;
– Versão em português (tradução do Francisco Narto);
– Versão em português (tradução do Gustavo Dort - OBRIGADO 

DORTE!).

https://globalgamejam.org/news/ggj18-diversifiers
https://globalgamejam.org/diversifiers2018/Portugu%C3%AAs
https://docs.google.com/document/d/1e10rBowcu_7vduKC0pQ-AkHM77WvBgwJV7MZGe-73zM/edit
https://docs.google.com/document/d/1e10rBowcu_7vduKC0pQ-AkHM77WvBgwJV7MZGe-73zM/edit


Diversificadores locais

• Diversificadores exclusivos de 
nossa sede!

• Também são opcionais;
• Alguns jogos que utilizarem 

esses diversificadores, serão 
citados ou vão ganhar prêmios 
na apresentação final;

• Disponíveis em: 
http://bit.ly/ggjcwb18-diver
– (entra no ar antes da jam)

http://bit.ly/ggjcwb18-diver


Regras básicas da jam

• Temos um código de conduta;
• Uma pessoa pode participar de mais de um jogo;
• Dê crédito claro a todas as pessoas, mentores, staff, equipes 

auxiliares (som, etc);
• É um evento colaborativo, estimula-se a troca de informações 

entre todos;
• O dono do jogo é a equipe;
• A licença do jogo é Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International Creative Commons License.

http://globalgamejam.org/code-conduct-legal-policies
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Recursos e promoções preparados 
para a jam

• Recursos do site da jam;
• Unreal;
• Unity;
• Construct 3;
• Amazon;
• iThrive;
• MapBox;
• GitHub;
• Houdini.

http://globalgamejam.org/jammer-resources
https://www.scirra.com/blog/216/global-game-jam-with-construct-3
http://m.amazonappservices.com/developers-guide?cmp=US_2017-00_ACH-Developer-Guide
http://ithrivegames.org/wp-content/uploads/2016/11/iThrive-Designer-Guide-Kindness.pdf
https://www.mapbox.com/unity/
https://education.github.com/pack
https://www.sidefx.com/community/global-game-jam-contest-2018/


Envio do jogo

• Guia completo;
• 3 etapas:

• Cadastro dos jammers no site da Global Game Jam e associação a 
nossa sede:
• Recomendável hoje ou amanhã de manhã;

• Criação do projeto do jogo no site da GGJ:
• Feito até 14h de Sábado;
• Não precisa do nome final do jogo;
• Importante já alocar a equipe no projeto;
• Coloque uma foto da equipe.

• Envio do projeto final:
• Inicia às 15h de Domingo.

• Em nossa sede também solicitamos a entrega de outras informações para 
facilitar votação, geração de certificados, etc: 
http://bit.ly/jogosggjcwb18

https://docs.google.com/presentation/d/1c4v5kHo7b00w_XM6Mg0tiwPdgVUgfDqbMZKZLqwE5hg/edit?usp=sharing
http://globalgamejam.org
https://globalgamejam.org/2018/jam-sites/pucpr-global-game-jam-curitiba
http://bit.ly/jogosggjcwb18


Splash Screen ou Tela de Créditos

• Agradecemos a cortesia de colocar as seguintes imagens ou similares na 
tela de créditos ou em splash screen;

• Do evento como um todo e da sede de Curitiba;

https://drive.google.com/drive/folders/0B7I20KT-_I_EMG9HLTRPZzhYNHM
http://prntscr.com/i5hv5q


Cronograma
26/1/2018 - Sexta-feira

• 16h: início do credenciamento dos participantes (Térreo do Bloco 
Azul - Sala de Metodologias Ativas - Jacarandá);

• 17h: agrupamento dos participantes no TUCA (Teatro da PUCPR), 
orientações e anúncios gerais;

• 18h: Palestra inicial com regras e keynote (palestra Global);
• 19h: Foto do grupo (espaço entre os blocos Azul e Amarelo) e 

divulgação do tema;
• Depois das 19h: formação de grupos - TUCA;
• Entre 19:30h e 22:30h: pizza da Unreal!



Cronograma 
26/1/2018 - Sexta-feira

• Até 22:30h - Mande a foto de sua equipe no backdrop (disco 
voador) para o grupo do Facebook do evento e concorra a brindes!

• 23h - fecha estacionamento;

• 0h - fecha a saída e entrada da PUCPR.

https://www.facebook.com/groups/ggjcwb


Cronograma 
27/1/2018 - Sábado

• 6h  - abertura dos portões;

• 8h - Café da Manhã da Unity; 

• 9h às 21h  - Pizza da Unreal;

• 14h - prazo para criar o projeto de jogo no site da jam;

• Até 18h: mandar um vídeo curto, de 2 a 3 minutos, contando 
quem é sua equipe e o que vocês fizeram até o momento.
• http://bit.ly/jogosggjcwb18

• 23h - fecha o estacionamento;

• 0h - fecha a saída e entrada da PUCPR.

http://globalgamejam.org
http://bit.ly/jogosggjcwb18


Cronograma 
28/1/2018 - Domingo

• 6h  - abertura dos portões;

• 8h - Café da Manhã da Unity; 

• Até 13h: mandar um vídeo curto, simples, de 2 a 3 minutos, do 
game play do jogo.
• Importante: indicação do nome final do jogo para a votação e 

arte de plaquinha para exibir o jogo (se preferir imprimir 
conosco);

• http://bit.ly/jogosggjcwb18

http://bit.ly/jogosggjcwb18


Cronograma 
28/1/2018 - Domingo

• 14h - Formulário de votação estará disponível em: 
http://bit.ly/votaggj18 Verifique se seu jogo está lá corretamente 
e venha pegar sua plaquinha no credenciamento caso tenha 
pedido!

• 15h - Fim do desenvolvimento, iniciar envio ao site da jam;

• 15h às 17:30h - Play Test e votação! Jogatina dos jogos 
desenvolvidos e votação via link: http://bit.ly/votaggj18;

• 17:30h - apresentação final com os jogos mais votados, sorteio de 
brindes e premiação dos diversificadores locais;

• Até 19h - encerramento da jam.

http://bit.ly/votaggj18
http://bit.ly/votaggj18


Realização

• Global Game Jam;



Realização

• Curso de Tecnologia em Jogos Digitais da PUCPR;
• Escola Politécnica;

https://www.facebook.com/JogosDigitaispucpr/


Nossos patrocinadores



Nossos patrocinadores



Nossos patrocinadores



Nossos patrocinadores



Acesso à Internet

• Acesso wifi via rede Visitantes, autenticação através da rede 
social;

• Acesso cabeado (computadores com cabo de rede):

– Domínio: cwbdis
– Usuário: gamejam
– Senha: gmj@1234



Sala de Descanso

• 3 salas de Desenho;
• 2o andar;
• 1 sala apenas para roncadores.



Salas de atividades especiais

• Localizadas TODAS no primeiro andar do Bloco;
• Beenoculus;
• Eruga;
• Jogarta (Aventuras de RPG);
• Boardgames;
• Salas dos músicos;
• Sala 2Join (jogos clássicos, Sábado 14h às 19h;
• Laboratório Unity;
• Laboratório Unreal.

http://www.beenoculus.com
http://www.eruga.com.br
https://www.facebook.com/jogarta/


Espaço Zen

O Quick Massage vai estar disponível no Sábado das 18h às 22h e no 
Domingo das 10h às 14h. 

Patrocínio da Eruga.



Horário de entrada e saída do Campus

• Portão 1:
– 26/1 - aberto até meia noite;
– 27/1 - aberto a partir das 7h e saída até meia 

noite;
– 28/1 - aberto a partir das 7h e saída até 22h.

• Portal de Madeira:
– 26/1 - aberto até 23h;
– 27/1 - 7h às 18h;
– 28/1 - 7h às 20h.



Estacionamento

• Terceirizado - empresa Auto Park;
• Para os participantes que permanecerão no campus, a tarifa será de R$ 

65,00 considerando as três noites.  Durante esse período, caso seja 
necessário sair com o carro da universidade, será cobrada uma nova tarifa. 

• Quem é estudante da PUCPR paga a tarifa já acordada para estudante;
• Para os que não ficarem até durante a madrugada a tarifa será de visitante, 

conforme tabela Auto Park:
– Sexta e sábado: R$ 25,00 a tarifa máxima com 15 min de tolerância.
– Domingo: R$ 15,00 a tarifa máxima e com 1h e 30 min de tolerância.

• Para validação do pagamento o caixa fica aberto até as 23h no Ginásio.
• Alguns participantes receberam gratuidade de uma entrada e saída (staff, 

lista e apoios). Lista no credenciamento.



Chuveiro

• Os participantes da Game Jam poderão utilizar o 
vestiário do ginásio da PUCPR, para tomar banho. 

• Para uso do vestiário, cada participante deve trazer 
o seu kit higiene (toalha de banho, sabonete, 
shampoo, etc). 

• HORÁRIO:
– Sábado: 14h às 22h 
– Domingo: 8h às 12h 



Segurança

• Durante a madrugada, os participantes da Game Jam devem 
permanecer no bloco.

• Não será permitido a circulação dentro do campus e nem a 
permanência nos veículos durante a madrugada.  

• Pedimos a todos que cuidem dos seus pertences, e caso saiam do 
bloco, levem todos os materiais que trouxeram. Cada um será 
responsável pelos seus pertences.  

• Há alguns armários da Nilko disponíveis caso você deseje guardar 
suas coisas. Peça a chave no credenciamento após as 22h de sexta.

• Caso necessitem de ajuda ou mais informações, procure os 
membros do Staff que estarão no evento e são identificados por 
um botton. 



Alimentação

• A PIZZA da Unreal será distribuída das 19:30h às 22:30h na sexta e 
das 9h às 21h no Sábado diretamente na Pizzaria Augusta na 
praça de Alimentação. Cada participante recebe um conjunto de 
vales durante o credenciamento. 

• O café da manhã da Unity será servido às 8h da manhã, e durante 
todo o dia teremos café para os participantes no térreo do bloco. 

• A cantina Angra também estará aberta durante esse fim de 
semana das 8:30h às 23h no sábado e Domingo até as 15h!

• Máquinas de comida disponíveis também no térreo;
• Se preferir delivery, não esqueça de explicar que estamos no Bloco 

Azul e deve chegar ANTES das 23h. 



Contatos importantes

• SEGURANÇA: 3271 – 1200
• EMERGÊNCIA MÉDICA /  PLUS SANTÉ: 3342-2525
• HELP-DESK (problemas wifi): 3271-1515
• Procure sempre informar os problemas ao Staff do 

evento que está localizado na sala do credenciamento 
(Sala Jacarandá, no térreo do Bloco).



Missa na PUCPR 

• Não esqueça: para quem quiser participar da Missa de Domingo, 
não precisa sair da PUCPR;

• Horários:
– 17h no Sábado;
– 11h no Domingo;

• A capela é ao lado da Biblioteca (caminho para o ginásio).
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