Guia Explicativo
O que é o Game da Cidadania?
É uma atividade gamificada realizada em plataforma virtual da
CGU que que tem como objetivo estimular a reflexão e a conduta
ética e cidadã entre o público adolescente e jovem, no intuito de
desenvolver a consciência crítica sobre pequenos atos de
corrupção que, muitas vezes, passam despercebidos no dia a dia
ou são considerados normais pela sociedade.

Quem pode participar?
Adolescentes e jovens de todo o país com idade entre 12 e 17
anos.

Etapas do Game da Cidadania

1ª Etapa – Inscrição
2ª Etapa – Game
3ª Etapa – Concurso de Vídeo

1ª etapa - Inscrição do participante no sistema de Concursos da
CGU – cadastro com dados do participante.
2ª etapa - Game - jogo com base em gamificação/storytelling com
o tema “cidadania todo dia” que apresenta situações de conflitos
éticos do cotidiano para que o participante possa optar pelo
posicionamento correto.
3ª etapa - Concurso de Vídeo – última etapa na qual os
participantes que conseguirem acertar todas as questões da etapa
anterior e fizerem a pontuação máxima ganham o direito de poder
enviar o link de 1 vídeo de 1 minuto (1 minuto de cidadania)
produzido por ele mesmo para concorrer a prêmios. Os vídeos
serão julgados por comissão julgadora publicada em portaria.

Passo a passo - Participação
• Participante realiza a inscrição por meio do Sistema
Concursos CGU – Game da Cidadania;
• O Sistema gera o código de inscrição que permite o acesso
do participante ao Game até o final da edição;
• Participante joga as 3 fases do Game da Cidadania com o
total de 15 perguntas - cada resposta vale 1.000 pontos – o
participante que acertar todas as perguntas somando 15.000
pontos passará para a 3ª etapa do Game, que é o Concurso
de Vídeo “1 Minuto de Cidadania”;
• Participante grava vídeo caseiro, na posição horizontal, com
seu celular ou outro equipamento, com 1 minuto de duração
(editado) com o tema “1 Minuto de Cidadania”;
• Participante faz download do Termo de Autorização dos Pais
ou Responsáveis para Menores de Idade, pega assinatura do
responsável e envia para CGU por meio do Sistema
Concursos CGU – Game da Cidadania;

• Participante publica o vídeo em alguma plataforma/site de
compartilhamento, identificado como: GAME DA
CIDADANIA: "1 MINUTO DE CIDADANIA" e
• Participante envia o link do vídeo pelo Sistema Concursos
CGU - Game da Cidadania.

Como realizar a inscrição?
A inscrição é individual e gratuita, deve ser realizada por meio do
Sistema Concursos da CGU – Game da Cidadania no endereço
eletrônico: concursos.cgu.gov.br.
O link para inscrição também está disponível no Portal Educação
Cidadã
da
CGU,
no
endereço
eletrônico:
educacaocidada.cgu.gov/game

Qual o período de inscrição?
O período de inscrição é de 06/06/2019 a 25/10/2019.

O que os pais precisam saber?
O participante que acertar todas as perguntas e passar para a 3ª
etapa da Game, precisará da autorização dos pais ou responsáveis
para sua participação.
O documento - Termo de Autorização dos Pais ou Responsáveis
para Menores de Idade - se encontra disponível para download na
3ª etapa do Game e deverá ser assinado pelo responsável e
carregado (upload) no Sistema Concursos CGU – Game da
Cidadania.

O que a escola precisa saber?
A escola não é responsável pela realização da inscrição, mas pode
apoiar a CGU na divulgação, criar debates acerca do tema e
realizar dinâmicas, afinal o Game da Cidadania é uma boa
oportunidade para abordar a temática “cidadania e combate à
corrupção”, notadamente as corrupções do nosso dia a dia.

Sobre o vídeo
O vídeo deve abordar o tema "1 minuto de Cidadania", pode ser
gravado com o celular ou outro equipamento, ter no máximo 1
minuto de duração editado e ser gravado na posição horizontal. O
vídeo deverá apresentar situações relacionadas à temática
abordada no Game do Cidadania, podendo envolver histórias,
atuações (teatro), músicas, entrevistas, depoimentos, etc. Serão
desclassificados os vídeos que não se enquadrarem no tema e nas
especificações do regulamento, bem como aqueles decorrentes
de plágio ou fraude.

Premiação
Serão premiados os 10 melhores vídeos, inéditos, sem distinção
de posição. Os vídeos vencedores serão publicados nas páginas e
redes sociais da CGU a fim de tornar o participante um
protagonista da ação de combate à corrupção.
Os candidatos, autores dos 10 vídeos selecionados, receberão
cada um, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Acesse: educacaocidada.cgu.gov.br/game
e-mail: educacaocidada@cgu.gov.br

