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O que é a Global Game Jam?

● Maior evento de desenvolvimento de jogos em local 

físico do mundo.

● Ocorre anualmente em janeiro em diversos lugares do 

mundo, simultaneamente. 

● É como uma hackathon focada no desenvolvimento de 

jogos.

● Tudo condensado em 48 horas.

● Um tema elaborado pela organização global.

● Iniciantes são bem vindos!

● Não é uma competição!

A GGJ incentiva e oportuniza pessoas de todas as origens e 

conhecimentos a participar, contribuir e conhecer todo o 

processo de desenvolvimento de um jogo. 

São Luís participa anualmente desde 2012 e cresce a cada ano. 

Em 2019, foram 40 participantes e 11 jogos produzidos.

Fotos: AMAGames - Global game Jam 2018/2019



Sobre a AMAGAMES
Associação Maranhense de Desenvolvedores de Jogos

A AMAGames foi fundada em 2013 com a missão de 

incentivar o desenvolvimento de jogos eletrônicos no 

Maranhão, através de iniciativas que visam disseminar esta 

cultura.

Ao longo desses anos, tem investido em ações para 

capacitar os maranhenses no desenvolvimento de jogos, através 

de eventos, palestras e oficinas que tem realizado com as mais 

diversas instituições do estado, como IFMA, UFMA, SEBRAE e 

Governo do Estado do Maranhão. Além de realizar ações com 

objetivo de dar mentoria e acompanhamento de projetos.

Quem somos nós?



Histórico Global Game Jam

https://globalgamejam.org/history

GGJ São Luís 2020 São aguardados 50 participantes.



Presença Global Game Jam 2018

Twitter GGJ: Mapa de sedes no mundo GGJ 2018



Presença Global Game Jam 2019

https://globalgamejam.org/status

As of Thu, 24 Jan 2019 12:49:14 GMT/UTC there are 29779 jammers registered in 862 jam 
sites located in 113* countries participating in GGJ 2019.

https://globalgamejam.org/status


É realmente a maior do mundo?

Global Game Jam Sets Guinness World Record™ for Being The Largest Game 
Jam in the World
http://archive.globalgamejam.org/news/2012/03/01/global-game-jam-sets-guinness-world-reco
rd%E2%84%A2-being-largest-game-jam-world

http://archive.globalgamejam.org/news/2012/03/01/global-game-jam-sets-guinness-world-record%E2%84%A2-being-largest-game-jam-world
http://archive.globalgamejam.org/news/2012/03/01/global-game-jam-sets-guinness-world-record%E2%84%A2-being-largest-game-jam-world


E a maior individualmente?

Most participants in a game jam (single location)
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-participants-in-a-game-jam-(single-l
ocation)

http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-participants-in-a-game-jam-(single-location)
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-participants-in-a-game-jam-(single-location)


https://www.youtube.com/watch?v=WQIyGvBAYp4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=WQIyGvBAYp4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WQIyGvBAYp4


Regras

1. Não postar sobre o tema nas redes sociais até as 6:00h do Sábado.

2. O evento é global e existem diferentes timezones.

3. Último local a iniciar é o Havaí, e como todos concordam que spoiler não é legal, todos 

concordam de não mencionar o tema até que eles iniciem.

4. Você deve ter 18 anos ou mais para participar.

5. Temos regras gerais: https://globalgamejam.org/legal-policies

6. Todos os jogos são creative commons 3.0: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

7. Se alguém violar alguma das regras, informe os organizadores

https://globalgamejam.org/legal-policies
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Regras

1. Seja respeitoso com todos, compartilhe seu conhecimento e ajude o próximo.

2. Esteja aberto para tirar dúvidas e também para colaborar. 

3. A única competição é consigo mesmo, para melhorar suas habilidades.

4. Tente se divertir, descanse quando preciso e se mantenha hidratado.

5. Cuide-se!





Diferença do uso de assets e suas licenças

1. Usando licença creative commons, você DEVE SEMPRE dar créditos ao autor.

2. Assets Royalty free não requerem que o usuário pague após adquirir e também não requer 

atribuição. Você não pode vender o asset como é originalmente.

3. Assets Public Domain são 100% livres e pertencem ao mundo, podendo ser usados para 

qualquer coisa.



Recursos para lhe ajudar

1. Gerais:

a. https://globalgamejam.org/jammer-resources

b. https://boardgamegeek.com/thread/933849/designers-resources-list

c. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_game_engines

d. https://www.blogtyrant.com/376-super-useful-royalty-free-creative-commons-and-public-domain-w

ebsites/

e. Google it!

https://globalgamejam.org/jammer-resources
https://boardgamegeek.com/thread/933849/designers-resources-list
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_game_engines
https://www.blogtyrant.com/376-super-useful-royalty-free-creative-commons-and-public-domain-websites/
https://www.blogtyrant.com/376-super-useful-royalty-free-creative-commons-and-public-domain-websites/


Recursos para lhe ajudar

1. Engines:

a. Unity3D - https://unity3d.com - A mais popular

b. Unreal Engine - https://www.unrealengine.com/en-US/what-is-unreal-engine-4 - Excelente engine

c. Godot - https://godotengine.org/ - Open source, pequena e de fácil uso

d. Twine - http://twinery.org/ - Para jogos de texto baseados em escolhas ou jogo de aventura

e. Stencyl - http://www.stencyl.com/ - Fácil de usar, versão gratuita é limitada

f. Construct3 - https://www.construct.net/en - Fácil de usar, pago com versão trial

g. GameMaker - https://yoyogames.com/ - Fácil de usar, pago com versão trial

h. RpgMaker - http://www.rpgmakerweb.com/ - RPG e Visual Novels, pago com versão trial

https://unity3d.com
https://www.unrealengine.com/en-US/what-is-unreal-engine-4
https://godotengine.org/
http://twinery.org/
http://www.stencyl.com/
https://www.construct.net/en
https://yoyogames.com/
http://www.rpgmakerweb.com/


Recursos para lhe ajudar

1. Ferramentas:

a. Gimp - https://www.gimp.org/ - Editor de imagem gratuito

b. Piskel - https://www.piskelapp.com/ - Editor de pixel art gratuito

c. InkScape - https://inkscape.org/ - Editor gráfico gratuito

d. Audacity - https://www.audacityteam.org/ - Editor de audio gratuito

e. Bfxr - https://www.bfxr.net/ - Antigo editor e gerador de efeitos sonoros

f. Tiled- https://www.mapeditor.org/ - Criador de tile-maps

https://www.gimp.org/
https://www.piskelapp.com/
https://inkscape.org/
https://www.audacityteam.org/
https://www.bfxr.net/
https://www.mapeditor.org/


Recursos para lhe ajudar

1. Ícones e Fontes:

a. Game Icons (Mais de 3000 ícones gratuitos) - https://game-icons.net/

b. 1001 fonts - https://www.1001fonts.com/free-fonts-for-commercial-use.html

c. Google Fonts - https://fonts.google.com/ 

https://game-icons.net/
https://www.1001fonts.com/free-fonts-for-commercial-use.html
https://fonts.google.com/


Recursos para lhe ajudar

1. Sprites, Imagens e modelos 3D:

a. Devassets - http://devassets.com/ - Modelos 3D de alta qualidade e 2D sprites

b. Itch.io - https://itch.io/game-assets - Voce pode encontrar assets gratuitos e pagos aqui

c. Kenney - https://kenney.nl/assets - Bonitos assets 2D e 3D

d. Unplash -https://unsplash.com/ - Imagens gratuitas

http://devassets.com/
https://itch.io/game-assets
https://kenney.nl/assets
https://unsplash.com/


Recursos para lhe ajudar

1. Áudio:

a. Freesound - https://freesound.org/ - Procure bem que existem boas opções

b. Itch.io - https://itch.io/game-assets - Voce pode encontrar assets gratuitos e pagos aqui

c. SoundSnap - https://www.soundsnap.com/ - Durante a GGJ alguns sons e efeitos pagos estarão grátis

d. NewGrounds - https://www.newgrounds.com/audio/ - Existem algumas boas músicas para trilha

https://freesound.org/
https://itch.io/game-assets
https://www.soundsnap.com/
https://www.newgrounds.com/audio/


Diversificadores

1. Diversificadores são uma grande maneira de adicionar um pouco de diversão ou desafio a 

sua jam no final de semana. 

2. Algumas vezes eles podem ser muito úteis para limitar seu escopo ou refinar suas ideias. 

3. Eles são uma restrição totalmente opcional em que você escolhe adicionar ao seu jogo da 

GGJ20 ao lado do foco principal do tema. 

4. Eles podem ajudar seu jogo a se destacar na multidão, e você pode escolher até 4 quando for 

submeter!

5. https://globalgamejam.org/ggj20-diversifiers/portuguese 

https://globalgamejam.org/ggj19-diversifiers/portuguese


Porque realizar este evento?

1. Apoiar o ambiente de inovação, experimentação e colaboração da cidade, nas mais diversas 

áreas em que os jogos atuam (Programação, Arte, Modelagem, Música, Game Design, 

Mercado, etc);

2. Incentivar jovens talentos na área da tecnologia e inovação;

3. Propiciar desenvolvimento de novas tecnologias e habilidades;

4. O evento é organizado pela comunidade local, sem fins lucrativos, com o objetivo de 

estimular o crescimento da área de jogos e tecnologia na cidade;



Porque participar deste evento?

1. 48 horas de imersão para tirar sua ideia do papel ou 

criar uma totalmente nova;

2. Testar suas habilidades e conhecer outros amantes dos 

games;

3. Fazer novas amizades e aprender novas habilidades 

que você deseja;

4. É um evento para profissionais, entusiastas e novatos: 

Para todos;

5. Comer pizza!

6. Você fará seu MVP em 48h! Se atente a isto
Foto: GGJ 2018 - Contamos com você









Agenda

Dia 1: Sexta

16:00 - Credenciamento                 
17:00 - Apresentação Geral 
17:30 -  Anúncio de boas vindas e 
Vídeo de Apresentação Global (Tema 
do Evento)
18:00 - Formação de grupos
19:00 - Jantar
20:00 - Pitch rápido de cada equipe
21:00 - START! Equipes começam a 
desenvolver

Dia 2: Sábado

09:00 - Café da manhã
11:00 - Check-in - Todos os jammers* 
devem criar sua conta no site da GGJ e 
criar a página do projeto também
13:00 - Almoço
17:00 - Check-in - Andamento e quando 
possível testes dos jogos
19:00 - Jantar

Dia 3: Domingo

09:00 - Café da manhã
13:00 - Almoço
15:00 - Check-in - Upload dos jogos no 
site da GGJ
17:00 - Pitch Final- Cada equipe faz uma 
curta apresentação ou gameplay do 
jogo desenvolvido para mostrar a todos
19:00 - 20:00 - Encerramento

Jammers* - Participantes da Jam



O que devo levar?

1. Saco de dormir ou Colchão Inflável!

2. Seu equipamento

3. Cabos, carregadores, fontes e tudo que for preciso!

4. Coisas que te deixem confortáveis (Talvez um urso de 

pelúcia ou uma cueca da sorte?)

5. Lanches, se preferir.

6. Boa atitude e boas vibrações!

Foto: GGJ 2018 - Contamos com você



Você poderia estar na praia



Mas escolheu estar assim



Por causa da paixão que move todos no evento



Pense simples



Pergunte!



Organizadores Locais

linkedin linkedin

https://www.linkedin.com/in/kassiosousa/
https://www.linkedin.com/in/eveline-s%C3%A1-436349162/


Onde fomos notícia

19/01/2016
23/01/2018
30/01/2018
18/01/2019

25/01/2018 27/01/2018
28/07/2018

26/07/2018
28/07/2018
31/08/2018

26/07/2018
01/08/2018
30/10/2018

https://portal.ifma.edu.br/2016/01/19/maratona-de-desenvolvimento-de-jogos-tem-inscricoes-abertas-em-sao-luis/
https://portal.ifma.edu.br/2018/01/23/ifma-sedia-competicao-de-criacao-de-jogos-no-maranhao/
https://portal.ifma.edu.br/2018/01/30/ifma-participa-de-competicao-mundial-de-games/
https://montecastelo.ifma.edu.br/2019/01/18/campus-monte-castelo-sediara-a-global-game-jam-2019-em-sao-luis/
https://imirante.com/namira/sao-luis/noticias/2018/01/25/sao-luis-participa-de-maratona-de-criacao-de-jogos.shtml?fbclid=IwAR0CcLaq-LcIgmhsIW_wosbPcbzJn5U296Z4QG4LrpIQjsooYFxjYG4jp2Y
http://g1.globo.com/ma/maranhao/jmtv-2edicao/videos/t/edicoes/v/desafio-de-criacao-de-games-acontece-no-maranhao/6455113/
http://g1.globo.com/ma/maranhao/jmtv-2edicao/videos/t/edicoes/v/competidores-da-etapa-estadual-do-game-jam-2018-encaram-desafio-de-48-horas-em-sao-luis/6905822/
http://sitevolts.com.br/aberta-as-inscricoes-para-segunda-edicao-da-maior-game-jam-da-america-latina/
http://sitevolts.com.br/ao-vivo-acompanhe-a-primeira-etapa-do-gamejam-em-sao-luis/
http://sitevolts.com.br/jogo-de-desenvolvedora-maranhense-e-classificado-para-evento-nacional/
http://www.ma.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/MA/sao-luis-recebe-game-jam-neste-final-de-semana,4237046caf1d4610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ma.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/MA/jogo-de-batalha-aerea-e-vencedor-da-etapa-estadual-do-game-jam,ef1296775a5f4610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ma.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/MA/equipe-maranhense-participa-de-competicao-nacional-de-games,cc476ed31b0c6610VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto


https://www.facebook.com/amagames/

https://www.instagram.com/amagamesbr/

https://globalgamejam.org

Sede Sebraelab GGJ 2020 - AMAGames

Ilustrações - ExtraCredits Keynote 2017 - 
https://www.youtube.com/watch?v=2xfxx27HbM

4 

https://www.facebook.com/amagames/
https://www.instagram.com/amagamesbr/
https://globalgamejam.org
https://globalgamejam.org/2020/jam-sites/ggj-s%C3%A3o-lu%C3%ADs-sebraelab
https://www.youtube.com/watch?v=2xfxx27HbM4
https://www.youtube.com/watch?v=2xfxx27HbM4

