SBGames 2004
Mostra GameArt de Desenhos de Conceito
==============================================
INSCRIÇÃO

1
http://www.puc-rio.br/sbgames

Atenção: para que sua inscrição seja realizada sem problemas, siga as instruções abaixo:
1) Deve ser preenchido um formulário para cada desenho inscrito.

2) O formulario deve ser salvo em formato .rtf e com o seguinte padrão de nome:
mostragameart-nome do autor.rtf 
Exemplo: mostragameart-cristiano santos.rtf
No caso do envio de mais de um desenho, acrescentar um diferenciador no final do nome do arquivo.
Exemplos: 
mostragameart-cristiano santos-cenario.rtf
mostragameart-cristiano santos-cenario-vista do jogador.rtf
mostragameart-cristiano santos-personagem.rtf

3) O formulário de inscrição preenchido e salvo com o padrão de nome acima especificado deve ser enviado via email para a conta gameart@rdc.puc-rio.br" gameart@rdc.puc-rio.br,
até o dia 11 de agosto de 2004, juntamento com arquivo contendo o desenho.

4) O arquivo contendo o desenho deve seguir as seguintes especificações:
formato: .jpg
resolução e tamanho: 72 dpi, 1024 x 768 pixeis
padrão de nome: mostragameart-nome do autor.jpg (exemplo mostragameart-cristiano santos.jpg
No caso do envio de mais de um desenho, acrescentar um diferenciador no final do nome do arquivo.
Exemplos: 
mostragameart-cristiano santos-cenario.jpg
mostragameart-cristiano santos-cenario-vista do jogador.jpg
mostragameart-cristiano santos-personagem.jpg

5) Os arquivos podem ser compactados para envio em um arquivo .zip. No caso, deve ser mantido o padrão de nomes para cada um dos arquivos (formulário e desenho) 
e para o arquivo .zip:
mostragameart-nome do autor.zip (exemplo: mostragameart-cristiano santos.zip)

Será enviada confirmação de recebimento dos trabalhos.

SOBRE COPYRIGHT E SIGILO DE DIVULGAÇÀO:
Os trabalhos enviados para a Mostra GameArt de Desenhos de Conceito serão expostos no site do evento e
durante a realização do mesmo, em Curitiba.
Considerando que Desenhos de conceito podem vir a expor idéias que exigem sigilo de divulgação, aconselhamos aos autores que antes do envio dos trabalhos consultem todas as partes envolvidas, uma vez que a organização da Mostra não poderá se responsabilizar pela exposição de trabalhos enviados sem a devida autorização.



Formulário de inscrição

1- Informações sobre o autor do desenho:
1.1- Nome
1.2- Endereço
1.3- Cidade – Estado – País
1.4- email:
1.5- telefone para contato:

2- Categoria do Desenho:
(  ) Desenho de conceito de Jogo Finalizado
(  ) Desenho de conceito de Jogo em andamento / idéia

3- Informações sobre o jogo ao qual o desenho está relacionado
2.1- Título do jogo:
2.2- Empresa desenvolvedora (se houver):
2.3- Empresa contratante (se houver):
2.4- Gênero do jogo (aventura, shooter, estratégia, RPG, etc)
2.5- Breve descrição do que o desenho representa no contexto do jogo

4- Técnica empregada no desenho.
Descrever a técnica utilizada, incluindo materiais ou softwares. 

5- Nome do arquivo do desenho:
Atenção: arquivo contendo o desenho deve seguir as seguintes especificações:
formato: .jpg
resolução e tamanho: 72 dpi, 1024 x 768 pixeis
padrão de nome: mostragameart-nome do autor.jpg (exemplo mostragameart-cristiano santos.jpg
No caso do envio de mais de um desenho, acrescentar um diferenciador no final do nome do arquivo.
Exemplos: 
mostragameart-cristiano santos-cenario.jpg
mostragameart-cristiano santos-cenario-vista do jogador.jpg
mostragameart-cristiano santos-personagem.jpg

 

