
terça-FEIRA
18h
• Início do checkin no evento. Veja link de 
   checkin durante a live no YouTube e Discord.

18h às 19h
   (pucpr.app/ggj2022)
• Concentração dos participantes no Discord;
• Instruções iniciais do evento e dúvidas gerais;
• Exibição da keynote e do tema;
• Diversificadores locais;
• Sorteio de brindes.

19h às 20h
   (discord.gg/Qm2PE6peZQ) 
• Discussão do tema / Formação de grupos

A partir das 21h
   (discord.gg/Qm2PE6peZQ) 
• Solicitar sua "sala" no Discord (canal de áudio e   
   texto da equipe) para a Nyu (bot).

20h às 23h
   (#game-development-bootcamp)
• Capacitação aos alunos da disciplina eletiva 
   Game Programming Bootcamp

19h às 20h
   (pucpr.app/ggj2022_concurso)
• Concurso de Ideias de Jogos

20h às 23h
   (#game-development-bootcamp)
• Capacitação aos alunos da disciplina eletiva
   Game Programming Bootcamp

quarta-FEIRA

19h às 20h
   (pucpr.app/ggj2022_feliz)

• Como ser feliz em uma game jam?
• Dinâmica para sugestão de ferramentas, práticas e dicas para    
   sobrevivência em uma game jam. - Troca de experiências 
   entre os participantes;

20h às 23h
   (#game-development-bootcamp)
• Capacitação aos alunos da disciplina eletiva 
   Game Programming Bootcamp

14h
• Início do credenciamento aos participantes presenciais;
• Início do período para fazer o teste COVID obrigatório.

17h às 20h
   (pucpr.app/ggj2022_lancamento)
• Lançamento do streaming de 48 horas;
• Palestras Google: 
   - Além de 2021: O que vem pela frente na indústria de   jogos?

   - Aquisição de Usuários: Quais as principais maneiras de 

   adquirir usuários para o seu jogo?

• Palestra Unreal Engine: Novidades da Unreal Engine para 2022;

Até 23h
• Envio no Discord da foto da equipe do jogo 
   (#     -foto-da-equipe) e links de lives ( #      -links-de-lives ).

sexta-FEIRA

Madrugada de sexta para sábado
• Passeio da madrugada: sorteio de brindes.

Até 14h
• Prazo para cadastrar seu projeto de jogo com 
   nome preliminar no site da Global Game Jam 
   (globalgamejam.org) e a maior parte dos seus 
   integrantes no mesmo site.

Até 18h
  Envio de video curto sobre a equipe desenvolvedora 
   e qual é a ideia básica do jogo para o canal 
          -video-sobre-equipe-e-jogo

19h às 20h
• Concurso de Protótipos e Screenshots
  (pucpr.app/ggj2022_prototipos)

sábado

Madrugada de sábado para domingo
• Passeio da madrugada: sorteio de brindes.

Até 14h
• Prazo máximo para cadastrar o nome definitivo do 
   jogo no site (globalgamejam.org) e video de 
   gameplay (     -video-de-gameplay) e postar o link de 
   seu jogo nos canais de diversificadores locais;

Até 15h
   (pucpr.app/ggj2022)
• Fim do desenvolvimento do jogo Início do envio 
   para o site da jam

15h30 às 18h30
   (pucpr.app/ggj2022_playparty)
•  Jogatina geral e votação dos jogos desenvolvidos 
(vote em: bit.ly/votaggj22 ), no Discord e com 
transmissão via YouTube e Twitch.

18h30 às 19h
   (pucpr.app/ggj2022_playparty)
• Apresentação dos resultados da jam: jogos mais 
   votados, destaques. Premiações finais e sorteio de 
   brindes.

DOMINGO

quinta-FEIRA

ProgramaÇAo


