
Regulamento do Gartic 

 

1. A plataforma da prova é a seguinte: Gartic.io 
2. O objetivo do jogo é tentar adivinhar o que os outros jogadores estão 

desenhando. Em cada rodada, uma pessoa diferente fica responsável por 
criar o desenho, que varia de acordo com o tema da sala escolhida. 

3. Serão permitidos apenas desenhos, sendo vetada a escrita de quaisquer 
palavras ou números. Caso a regra não seja cumprida, o desenho deve 
ser denunciado por todos os jogadores e poderá, assim, ocorrer a 
eliminação da prova e/ou pena de acordo com o comitê de organização 
da gincana. 

4. Para essa prova, serão permitidos 5 participantes por equipe e o máximo 
de pontos será 150. Os nomes devem ter a sigla da equipe na frente (MA- 
nome, CA- nome, LLA- nome, LAS-nome). Quando o desenhista for 
integrante da sua equipe, você não pode escrever. Caso essa regra seja 
violada, todos os participantes da equipe perderão 15 pontos no final de 
cada rodada em que a regra fora violada. 

5. Tema da sala: Geral. 
6. O jogo começará com 20 participantes, sendo 5 de cada grupo. Ao final 

de cada rodada, o participante com menor pontuação de cada equipe será 
eliminado, o que implicará 4 rodadas, sendo a última, a final, que será 
composta por 1 integrante de cada equipe.   

7. A pontuação final será referente à somatória dos pontos de todos os 
integrantes das equipes em todas as rodadas.  A equipe que obtiver maior 
pontuação conquistará o primeiro lugar, aquela que tiver a segunda maior, 
ficará em segundo lugar e, assim, sucessivamente. 

8. Quando for a sua vez de desenhar, aparecerá um alerta na tela. Clique 
em "Desenhar" e comece a reproduzir a palavra sinalizada. Você também 
pode clicar em "Pular" para não desenhar na rodada, portanto, o jogador 
que pular a sua vez, perderá chances de obter mais pontos. 

9. O desenhista tem alguns segundos para começar a desenhar, senão ele 
perderá a vez, como estabelecido pela plataforma do jogo. 

10. Insultos realizados por qualquer membro da equipe, jogador ou torcedor, 
implicarão a penalização da equipe ou, ainda, a eliminação do agressor 
do evento. A penalização será decidida pelo comitê de organização da 
gincana. 

11. Não serão permitidos “chutes” por meio de palavreados e insultos, 
implicando a penalização da equipe ou, ainda, a eliminação do jogador do 
evento. A penalização será decidida pelo comitê de organização da 
gincana. 

12. Não serão permitidos desenhos ofensivos, que indiquem teor 
preconceituoso e/ou pejorativo, implicando a penalização da equipe ou, 
ainda, a eliminação do jogador do evento. A penalização será decidida 
pelo comitê de organização da gincana. 

13. É proibido indicar no desenho o número de letras da palavra a ser 
descoberta, seja utilizando traços, pontos ou qualquer forma que tenha 
esta finalidade.  

14. A opção de “dicas” disponibilizada pelo site do jogo será permitida 
somente quando o desenhista já tiver executado alguma tentativa de 
desenho, e estiver, pelo menos, na metade do tempo da execução. 



15. O chat do jogo somente poderá ser utilizado para relatar eventuais 
problemas, sendo vetada a sua utilização para dicas ou comentários entre 
os participantes. Caso essa regra não seja respeitada, implicará a 
penalização da equipe ou, ainda, a eliminação do jogador do evento. A 
penalização será decidida pelo comitê de organização da gincana. 

16. Ainda que desenhado corretamente, o usuário não deve posteriormente 
comprometer a visualização de seu desenho, de forma que os 
participantes não possam identificar mais a palavra correspondente. 

17. Não é permitido enviar a resposta do desenho através de qualquer meio 
de comunicação fora ou dentro do site. Caso essa regra não seja 
respeitada, implicará a penalização da equipe ou, ainda, a eliminação do 
jogador do evento. A penalização será decidida pelo comitê de 
organização da gincana. 

18. Um desenho somente poderá ser denunciado se violar qualquer das 
regras anteriores. Para denunciá-lo basta clicar no botão “Denunciar 
Desenho”, à direita da caixa de respostas. Se houver denúncia, mas a 
regra não tiver sido violada, a equipe que denunciou impropriamente deve 
ser punida 

19. Transmissão: todos os jogadores deverão ficar com a câmera e o 
microfone abertos durante o jogo para evitar possíveis comunicações 
externas. Haverá uma pessoa responsável por analisar as imagens dos 
jogadores, e caso essa pessoa perceber qualquer comunicação externa, 
a equipe a que o jogador pertence será automaticamente eliminada do 
jogo. 

20. Haverá um responsável (professor, estagiário ou aluno não participante 
de nenhuma das equipes) pela transmissão, o qual estará participando 
como um jogador, mas realizará, somente, a transmissão.  

21. Pontuação 

Duração da prova: 

(Marque com um X) 

Pontuação da prova: 

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 

Longa 

 

650 375 250 125 

Média  X 500 300 200 100 

Curta   375 225 150 75 

 
 


