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FAQ GAMETHON SEMP TCL 
 
 

 
• Quem pode participar?  
 
Não é necessário ter experiência extensiva em criar jogos, não é um evento 

fechado a veteranos. Desde que você consiga contribuir para a criação do jogo, é 
bem-vindo! Lembre-se que teremos mentores para justamente ajudar vocês! E não, 
não precisa ter CNPJ ou algo similar. 

 
 
• Eu posso já ter uma equipe formada? 
 
Você pode sim ir com equipe formada. 
 
 
• Preciso ficar no local do evento o tempo inteiro? Ou minha equipe pode ir 

só na abertura, trabalhar de casa, e voltar para o encerramento? 
 

Sim, precisa! Este modelo de Gamethon funciona com a produção 100% 
presencial. Claro, ninguém vai ficar trancado numa gaiola para trabalhar, você tem o 
seu direito de ir e vir do local, mas a produção do jogo TEM que ser feita no local. 
Então se você quiser sair para comer, pegar alguma coisa, dormir em casa, saiba que 
enquanto está fazendo isso, você não pode ir adiantando o seu projeto. 

 

 
• Parte da equipe pode trabalhar remotamente? 
 
Infelizmente, não, não pode. Como dito acima a produção é 100% presencial, 

então a equipe toda precisa estar no local do evento. 
 
 
• Não sou desenvolvedor, mas queria participar ajudando em outras áreas 

do projeto, pode? 
 
Como será necessário pensar na visão de negócios do jogo e fazer pitch de 

apresentação, ter pessoas habilidosas nessas áreas é uma vantagem estratégica. 
Tem aquele(a) amigo(a) de Publicidade, Administração ou áreas relacionadas que 
mandaria bem nisso? CHAME ELE(A) que a equipe dessa pessoa vai ter um power-up 
incrível. 

 
 
• Eu estou trabalhando num jogo há um tempo, posso levar ele para ser 

feito no Gamethon? 
  



Se você já trabalhou no jogo anteriormente, não pode. Afinal, toda a produção 
tem que ser iniciada no Gamethon. Se você simplesmente só tem a ideia do jogo, 
guarde ela na cabeça, vai que você e sua equipe conseguem implementar ela, ou 
parte dela, no local? 

 
• Posso filmar, tirar foto, fazer live, mostrar o evento na rede social? 
 
 Claro que pode! Aqui não é cinema, relaxe! Só pedimos que respeite a 

privacidade de seus colegas quando o fizer. Afinal, antes de tudo: respeite! 
 
 
 
• Como vocês decidem quem vence? 
 
 Os jurados da Gazeus vão avaliar a partir dos Critérios de Avaliação dispostos 

no final do documento.  
 


