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CONCURSO DE DESIGN EM PREVENÇÃO ÀS DROGAS   
 

REGULAMENTO 
 
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Artigo 1º  – Este regulamento estabelece as bases administrativas, jurídicas e técnicas 
para inscrição, participação, seleção e premiação do Concurso, doravante 
denominado “CONCURSO DE DESIGN EM PREVENÇÃO ÀS DROGAS”, com sede e foro 
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 
 
II – CARACTERIZAÇÃO 
Artigo 2º – O concurso  “CONCURSO DE DESIGN EM PREVENÇÃO ÀS DROGAS”  é 
promovido pelo  Núcleo de Práticas SEEDS: Práticas Sociotécnicas e 
Empreendedorismo para o Desenvolvimento Sustentável, da Escola Politécnica da 
PUCPR.  
 
Artigo 3º – Este concurso tem como objetivo: Desenvolvimento de Jogos que 
contribuam para prevenção ao uso de drogas. 
 
III - PARTICIPAÇÃO  
Artigo 4º –  A participação no concurso de “DESIGN EM PREVENÇÃO ÀS DROGAS” é 
aberta aos grupos participantes da SBGames e regularmente inscritos neste concurso.  
 
Artigo 5º – A participação poderá ser no mínimo de dois até 6 participantes por grupo. 
 
IV – INSCRIÇÃO  
 
Artigo 6º – A inscrição deverá ser realizada pessoalmente na Sala de Apoio aos 
Participantes no período de 01/11/2017 a 03/11/2017, até as 14h. Sendo necessário 
identificar o grupo que cada participante pertence. 
 
V – SELEÇÃO 
 
Artigo 7º. – Serão selecionados os  5 (cinco) melhores jogos (software), sendo 2 jogos 
da Super Game jam e 3 jogos da Light Game Jam, desenvolvidos por integrantes  dos 
grupos  de cada grupo mencionado no artigo 4º. Estes trabalhos serão apresentados. 
 
 
VI – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Artigo 8º.  - O jogo digital (software) desenvolvido por cada grupo de alunos 
mencionado no artigo 4º;  deve ter como característica de prevenção às drogas, e deve 
estar comprometido com a saúde, cidadania e bem-estar da sociedade.  
 
Artigo 9º – Os jogos digitais (software) serão avaliados levando-se em consideração: 
as caracteristicas apontadas no artigo 8º, bem como a originalidade, criatividade, 
viabilidade técnica, qualidade da apresentação do jogo. Sendo que é critério de 
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exclusão o uso de mídias, audios e artes não desenvolvidos pelo grupo ou sem 
autorização formal para seu uso. 
 
 VII – COMISSÃO AVALIADORA 
O processo de avaliação se dará levando em conta a votação pelo Juri técnico, Juri 
popular e pelo Juri composto por representantes da Secretaria Municipal de Defesa 
Social de Curitiba.  
 
VIII -  PREMIAÇÃO  
 
Artigo 10º. – Os três melhores jogos (software) serão premiados: 1º lugar:  R$ 3.000,00 
(três mil reais); 2º Lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 3º Lugar: Menção Honrosa.  
 
Artigo 11º - A premiação não se dará em moeda nacional (dinheiro), se verificará, por 
meio de vale compra,  e/ou produtos,  que correspondam ao valor da premiação,  
contido no artigo 10º.  
     
Artigo 12º. – As decisões da comissão avaliadora são irrecorríveis. 
 
IX – DIREITOS AUTORAIS 
 
Artigo 13º. – Sobre os vencedores: a Agencia PUC de Ciência e Inovação orientará os 
autores dos jogos (software) vencedores quanto à questão de propriedade intelectual. 
Os jogos vencedores, serão registrados no INPI, sob a titularidade da Associação 
Paranaense de Cultura–APC, mantenedora da PUCPR, e sob coordenação do Núcleo 
de Práticas SEEDS; respeitada à autoria dos desenvolvedores.  
 
Parágrafo único: Os participantes terão seus jogos avaliados pelo Departamento de 
Políticas Sobre Drogas (da Secretaria Muncipal de Defesa Social de Curitiba) a fim de 
avaliar a possibilidade se sua implantação como um projeto Piloto nas escolas 
municipais de Curitiba. Neste caso, possíveis erros e alterações solicitadas por este 
orgão precisarão ser implementadas antes do correspondente à questão de 
propriedade intelectual no registro no INPI, sob a titularidade da Associação 
Paranaense de Cultura–APC, mantenedora da PUCPR, e sob coordenação do Núcleo 
de Práticas SEEDS; respeitada à autoria dos desenvolvedores.  
 
X - CRONOGRAMA  

Inscrições  no concurso  Até 03/11/2017 

Presença no evento De 01/11/2017 até 03/11/2017 

Divulgação dos selecionado  04/11/2017 

Premiação 10/11/2017 – 20 horas, com a participação 
de ao menos um integrante do grupo 
pessoalmente no Auditório banto Munhoz 
da Rocha no 1º andar da Escola Politécnica - 
PUCPR 

 
 
 



Página 3 de 3 

 

XI – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 14º.- Ao inscrever-se no “CONCURSO DE DESIGN EM PREVENÇÃO ÀS DROGAS”   
o estudante inscrito concorda sumaria e plenamente com  o disposto neste 
Regulamento. 
 
Artigo 15º. – Os casos omissos neste Regulamento serão dirimidos pela Núcleo SEEDS: 
Práticas Sociotécnicas e Empreendedorismo para o Desenvolvimento Sustentável, da 
Escola Politécnica da PUCPR. 
 


