REGULAMENTO
O JUST DANCE STUDENT PLAYER faz parte do Projeto JED da escola SAGA.
1. O projeto:
Pensando em atender o público estudantil, a SAGA criou o projeto JED (Jogue,
Estude e Desenvolva) onde levamos para dentro das escolas não só uma
competição de games, mas um pacote de desenvolvimento educacional completo com
o intuito de, além de promover atividades diferenciadas dentro das instituições de
ensino da cidade, proporcionar aos jovens o conhecimento necessário para
conscientizá-los que o uso da tecnologia e games vai muito além do passatempo.
Realizado pelas Unidades Regionais SAGA, o projeto é realizado através de três
grandes etapas, JOGUE (CAMPEONATO DE JUST DANCE), ESTUDE (OFICINAS
GRATUITAS)
e
DESENVOLVA
(PROJETOS
FINAIS
DENTRO
DAS
OFICINAS), o JED é capaz de desmistificar o mercado de computação Gráfica no
Brasil tanto para os nossos jovens alunos quanto para suas famílias, mostrando
que DESENVOLVIMENTO DE GAMES e COMPUTAÇÃO GRÁFICA, mesmo no Brasil, são
profissões altamente reconhecidas e carentes de profissionais qualificados.
ETAPAS DO PROJETO:
JOGUE - Uma competição interescolar que vai revelar o JUST DANCE STUDENT
PLAYER. Para isso as principais escolas das cidades participantes (atendidas por uma
unidade Regional SAGA, conforme item 6 deste regulamento) vão competir entre si
até só restar um vencedor na Unidade Regional SAGA. Toda a competição será
realizada com o jogo Just Dance 2017.
ESTUDE - Todos os alunos das escolas participantes irão receber uma Oficina
gratuita, e poderão escolher 01 entre as seguintes opções:
1) Produção 3D,
2) Cenários para Games ou
3) Edição de Imagem.
O único pré-requisito é o conhecimento básico em informática e internet. As oficinas
possuem a duração de 8 horas, distribuídas em aulas semanais. Ao final das 08 horas
o aluno irá entregar um projeto dentro da modalidade escolhida. Todas as oficinas
serão realizadas dentro das escolas SAGA e os horários irão variar de acordo com a
disponibilidade de cada unidade.

DESENVOLVA - Todos os alunos das oficinas gratuitas terão que entregar um projeto
final no último dia de aula. Aqueles que assistirem todas as aulas e concluírem com
êxito seu projeto irão receber um CERTIFICADO SAGA de CONCLUSÃO.
2. A SELETIVA PARA O CAMPEONATO JUST DANCE 2017
● A seletiva será feita através de disputas entre alunos no game Just Dance
2017.
● As chaves da disputa, serão montadas de acordo com o número de inscritos.
Serão disponibilizadas 3 músicas para o torneio e a organização irá escolher 1
das 3 músicas em cada disputa.
● Serão selecionados para representarem a escola, os 4 jogadores que
acumularem mais pontos para disputar a Grande Final na SAGA.
2.1 – ETAPAS DA SELETIVA:
● A 1º Etapa acontece na escola participante, onde a equipe SAGA montará
toda a estrutura necessária (Tvs, Sistema de Som, Games, etc) e realizará o
campeonato que irá selecionar os 4 representantes da escola.
●

A 2º Etapa é realizada na escola SAGA da região (Unidade Regional
SAGA), onde os representantes de cada colégio irão se reunir para realizar a
grande final e concorrer a um Xbox One S com Kinect, um SmartPhone e R$
15.000,00 em bolsa de estudos na SAGA.

●

As datas das finais regionais serão informadas pelas unidades SAGA Regional,
descritas na tabela do item 6 deste regulamento.

3. PLATAFORMA E GAME
● Plataforma: XBOX One ou 360
● Game: Just Dance 2017
4. INSCRIÇÕES DOS ALUNOS
● As inscrições serão feitas presencialmente, pela equipe SAGA, nas salas de aula
das escolas participantes. Serão entregues os documentos informativos aos
responsáveis junto com a ficha de inscrição do aluno;
●

Não será cobrada nenhuma taxa para a inscrição;

●

Para a oficina gratuita é necessário um conhecimento básico em informática.
Esse pré-requisito será verificado através da aplicação de um teste de
conhecimento de nível básico. Os aprovados nesse teste, poderão escolher 1
das 3 opções de oficina gratuita SAGA.

5. QUEM PODE PARTICIPAR
Estudantes das escolas participantes do Ensino Fundamental Médio, entre 10 e 20
anos e que morem nas cidades participantes.
6. CIDADES PARTICIPANTES e Unidades Regionais SAGA
O campeonato será coordenado pelas Unidades Regionais SAGA e inicialmente serão
realizados nas seguintes cidades:
UNIDADE REGIONAL SAGA

CIDADE

LAPA - SP

São Paulo Zona Oeste, Osasco, Carapicuíba,
Barueri, Jandira, Cotia, Santana de Parnaíba,
Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco
Morato, Itapevi.

TATUAPÉ - SP

São Paulo Zona Leste, Itaquaquecetuba, Poá,
Suzano, Guaianazes, Mogi das Cruzes

SANTANA - SP

São Paulo Zona Norte

SANTO AMARO - SP

São Paulo Zona SUL, Parelheiros, Vargem Grande,
Embu-guaçu, Cipó-Guaçu, Itapecerica da Serra,
Taboão da Serra.

PAULISTA - SP

São Paulo Centro

GUARULHOS - SP

Guarulhos, Mairiporã, São Miguel Paulista, Arujá.

SANTO ANDRÉ - SP

Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do
Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté,
Monteiro Lobato, Paraibuna.

BELO HORIZONTE- MG

Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Ribeirão
das Neves, Esmeraldas, Sabará e Nova Lima

RECIFE - PE

Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu,
Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho,
São Lourenço da Mata, Prazeres, Moreno e Cabo.

SALVADOR - BA

Salvador, Simões Filho, Lauro de Freitas, Candeias,
Camaçari e Mata de São João.

BRASÍLIA - DF

Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Águas Claras,
Octogonal, Guará I, Guará II, Cruzeiro; Núcleo,
Bandeirantes; Park Way; Asa Sul, Asa Norte, Riacho
Fundo I, Riacho Fundo II, Recanto das Emas; Gama,
Lúcio Costa e Setor Sudoeste.

GOIÂNIA - GO

Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo,
Nerópolis, Anápolis e Trindade.

7. REGRAS GERAIS
● O campeonato será em modalidade individual;
● Nível de dificuldade: padrão do jogo;
● Sistema de jogo: Eliminação simples baseada na pontuação do Jogo. As
maiores pontuações avançam até restar o primeiro colocado da Escola.
● No ato da inscrição os competidores serão incluídos em um chaveamento que
determinará as suas partidas;
● A seleção das Músicas será feita pelo coordenador da escola SAGA.
8. PREMIAÇÃO
● Cada Unidade Regional irá realizar 01 (UMA) Etapa final.
● As Finais não serão por cidade e sim por Unidade Regional SAGA.
● O primeiro colocado (Campeão) de cada Unidade Regional SAGA irá ganhar um
Xbox One S com Kinect mais uma Bolsa de Estudo de 100% para o curso Start
a ser realizado na Escola SAGA.
● O Segundo colocado (Vice-campeão) de cada Unidade Regional SAGA irá
Ganhar um Smartphone mais uma Bolsa de Estudo de 100% para o curso Start
a ser realizado na Escola SAGA.
● Os contemplados com bolsas SAGA precisam iniciar os estudos em até um ano
a partir da data de contemplação, respeitando regras de assiduidade e
realizações de tarefas acadêmicas conforme contrato a ser assinado na
matrícula.

