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Como baixar e ter acesso ao executável do Minetest?

Para baixar o Minetest, o usuário deve acessar a página do Minetest, e selecionar a opção “Download”, e em seguida, 
escolher a opção que se adeque ao seu sistema operacional ou aparelho usado para entrar no jogo. Neste caso, 
estaremos usando como exemplo o Windows.







Após baixar o arquivo .zip, o usuário deve descompactar o arquivo para uma pasta específica, de 
preferência, nomeada como Minetest. Após extrair os arquivos, abra a pasta onde os mesmos foram 
inseridos, clique na pasta bin, e procure pelo arquivo executável do Minestest. Para criar um atalho direto 
para o jogo, basta clicar com o botão direito sobre o arquivo executável > Enviar para > Área de 
Trabalho (criar atalho). 
Pronto! O executável do Minetest já está em sua área de trabalho para fácil acesso.



Como fazer login no servidor?

Para fazer login no servidor, o usuário deverá procurar pelo nome do nosso servidor na lista de servidores online. 
Para isso, vá até a aba “Entrar em um jogo”, e procure pelo nome do nosso servidor “insira nome definitivo aqui”. 
Clique uma vez no nome do servidor, e ao lado, preencha o campo com o nome de usuário que deseja usar dentro do 
servidor.



Ao lado deste campo, há um espaço para você digitar sua senha. Logo antes de você entrar, a senha servirá para que você possa 
registrar-se por completo no servidor com seu nome de usuário, portanto, preencha-o antes de conectar. Após preenchido, clique 
em conectar.



Ao fazer isso, uma janela irá aparecer na sua tela, pedindo para que confirme sua senha. Esse é o passo 
final para o registro completo de sua conta. Digite novamente a senha colocada anteriormente, e pronto, 
você já está registrado em nosso servidor.



Quais são as teclas de comando do jogo?

Para alterar, ou verificar as teclas de comando do jogo, basta ir até a aba de configurações, e clicar em 
“mudar teclas”. Aqui, você pode customizar as teclas de comando do jogo, ou só verificar qual a 
configuração padrão.



Como trocar a skin no Mineverso?

Para trocar a skin, basta apertar a tela “E” dentro do jogo, e clicar na aba “skins”.



Como usar os portais no jogo?

Nosso mapa conta com portais para rápido transporte entre os locais da UFPB. Para utilizá-los, basta clicar com o 
botão direito do mouse e selecionar o local para o qual você deseja ir.



Como usar a bicicleta no Mineverso?

Nosso mundo também conta com bicicletas para a movimentação dos usuários. Elas estarão espalhadas pelo mapa, e 
para usá-las, basta clicar com o botão direito do mouse. Para desmontar da bicicleta, aperte shift esquerdo.


