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DADOS GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais 

Descrição Prepara o profissional desde o planejamento do processo 
de produção do jogo digital à programação e integração 

desses. Além dos testes, manutenção e melhorias 
no jogo. 

Habilitação Tecnólogo em Jogos Digitais 
Endereço Pólo Coordenação Avenida São Cristovão, Espaço Cidade Cidadã, Itinga. 

Lauro de Freitas, BA. CEP: 42700-000. 
Modalidade de Ensino Curso a distância semipresencial com encontros 

periódicos em polos de apoio presencial.  
Data de Implantação do Curso 2018.2 
Regimento Acadêmico Periodização semestral. Cada semestre tem duração de 

100 dias letivos. 

Número de vagas  
50 vagas para cada semestre, totalizando 100 vagas 

anuais. 

Forma de ingresso 

SISU, Transferência Interna, Transferência externa, a 
matrícula na categoria de Aluno Especial; a matrícula na 
categoria de Aluno Ouvinte; a matrícula decorrente de 

convênio, intercâmbio ou acordo cultural, e demais 
formas de acesso previstas nas Normas Acadêmicas do 

Ensino Superior do IFBA 

Turno de funcionamento  
Predominantemente matutino. 

Segunda a sexta-feira: 07:00 às 12:00 

Número de turmas 
Duas turmas ao ano, sendo uma no primeiro e outra no 

segundo semestre 
Regime de matrícula Semestral 

Dimensão das turmas  
Aulas teóricas: até 50 estudantes; Aulas práticas: até 25 

estudantes. 
Regime do curso  Sistema de créditos 
Tempo mínimo para 
integralização 

2,5 anos 

Tempo máximo para 
integralização  

4 anos 

Carga Horária 

Carga horária de créditos práticos: 885 h 
Carga horária de créditos teóricos: 1275 h  
Carga horária total de disciplinas obrigatórias e 
optativas: 2160 h 
Estágio Supervisionado ou Trabalho de Conclusão de 
Curso: 150 h 
Atividades Complementares: 100 h 
TOTAL PARA INTEGRALIZAÇÃO CURSO: 2410 h 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso Superior em Jogos Digitais na 

modalidade à distância, se propõe a capacitar estudantes de outras regiões do estado da Bahia que 

tem a dificuldade de cursar a modalidade presencial que acontecerá no Campus Lauro de Freitas. 

O PPC foi elaborado com base nos referenciais teórico-metodológicos contemporâneos do projeto 

Superior do Curso de Jogos na modalidade presencial.  

Através do seu avanço nas mais diversas áreas do conhecimento, a informática que era 

considerada apenas uma ficção, torna-se realidade através desse avanço. Entre essas áreas, 

destacam-se: educação, medicina, transportes, acessibilidade, etc. Dessa forma, técnicos e 

pesquisadores têm desenvolvido estudos a fim de possibilitar a expansão e o barateamento da 

mesma, tornando-a cada vez mais acessível e, consequentemente, popular. A tecnologia 

surpreende com novos equipamentos e softwares, que, há um tempo, eram utilizados de forma 

separada. Porém, com a expansão que vem acontecendo no mundo, ela caminha na direção da 

convergência.  

Como a informática se adaptou aos diferentes setores da sociedade, é totalmente 

compreensível aceitar que a escola também faça parte do mundo globalizado e digital, cuja 

inserção neste novo contexto possibilita à educação um importante e forte apoio tecnológico, que 

deve, juntamente com outras metodologias, também ser usada para a resolução de problemas de 

exclusão social, formando cidadãos atuantes no cenário social. O ensino a distância faz parte 

desse crescimento e hoje é responsável por levar educação a diversas pessoas em todo o país, 

principalmente nos locais onde o acesso à instalação ou implantação de uma escola, universidade 

é difícil diante dos mais diversos problemas que envolvem infraestrutura e etc.  

Dentro desse crescimento, destaca-se o setor de games, que no Brasil cresceu uma média 

de 12% nos últimos cinco anos, segundo a associação dos desenvolvedores - ABRAGAMES. Os 

jogos digitais são considerados como atividade da economia criativa, pois aliam a criatividade ao 

seu valor econômico, e ultrapassaram o viés do entretenimento. Hoje, os games são importantes 

ferramentas pedagógicas, utilizadas em escolas e em treinamentos empresariais não se limitando 

apenas ao meio empresarial e econômico, mas, também inserido no contexto educacional. 

O Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais na modalidade à distância, 

ora apresentado, é a versão presencial do projeto de Curso Superior de Tecnologia em Jogos 

Digitais na modalidade presencial que será ofertado a partir do segundo semestre de 2018 no 
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Campus Lauro de Freitas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA). Tal projeto foi o resultado do esforço e compromisso de uma equipe de especialistas em 

educação, professores e técnicos dos Campi do IFBA (Salvador, Lauro e Camaçari) e foi 

desenvolvido em um trabalho coletivo visando um projeto unificador entre os dois cursos 

presencial e a distância. 

A intenção de criação do curso em questão na modalidade EaD é a de contribuir para um 

aumento significativo da oferta de vagas na educação superior do nosso país, principalmente para 

os alunos que não tem condições de cursar a opção presencial, sendo possível através dos pólos da 

UAB. Essa modalidade pode ser considerada como uma estratégia para uma efetiva política de 

inclusão, considerando que atenderemos jovens e adultos que vivem em regiões distantes dos 

grandes centros urbanos do Brasil.  

Diante do cenário de crescimento do setor de games e da crescente expansão da área é 

apresentada aqui uma proposta de Projeto de Implantação do Curso Superior de Tecnologia em 

Jogos Digitais na modalidade EAD, sob a responsabilidade no recém-criado campus de Lauro de 

Freitas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). A proposta é um 

curso inovador que integra as diversas áreas do conhecimento, por meio de uma metodologia 

interdisciplinar e contextualizada, de modo a atender as demandas de formação profissional e para 

a vida, frente às exigências das atuais transformações científicas e tecnológicas. 

1.1 Histórico 

O IFBA é uma autarquia do Governo Federal, criado pela Lei nº 11.892/2008, na segunda 

fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT) (BRASIL, 2008c). A RFEPCT está presente em todo o território nacional, 

congregando diversas unidades que ofertam cursos de qualificação, técnicos, superiores de 

tecnologia, licenciaturas, bacharelados e cursos stricto sensu (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

s.d.). Entre 2003 e 2010, o Ministério da Educação (MEC) entregou à população as 214 previstas 

no plano de expansão da RFEPCT e até o final de 2014 foram implantadas 562 unidades (MEC, 

2011). Atualmente, a RFEPCT conta 605 unidades de ensino distribuídas entre: 38 Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; 2 Centros Federais de Educação Tecnológica; a 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná; o Colégio Pedro II e 25 escolas técnicas vinculadas 

às universidades federais (MEC, s.d.). 
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A história do IFBA remota de 1909, quando foram criadas 19 Escolas de Aprendizes e 

Artífices em todas as capitais dos estados pelo Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909 

(BRASIL, 1909). Na Bahia, instituiu-se em 1910, em Salvador, como a primeira Escola de 

Aprendizes Artífices, passando por endereços como Centro Operário da Bahia, no Pelourinho, 

Largo dos Aflitos e, em 1926, foi para o Barbalho, onde hoje funciona o Campus de Salvador. 

Em 1937, a Instituição passou a ser denominada de Liceu Industrial de Salvador, 

ministrando ensino profissionalizante de 1º ciclo. A Lei Orgânica do Ensino Industrial, de 1942, 

estendeu essa modalidade de ensino ao 2º ciclo, e o Liceu recebeu o nome de Escola Técnica 

Federal de Salvador, mudando para Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA) em 1965. Essa 

estrutura foi mantida durante um longo período sem grandes modificações. Em 1993, foi criado o 

Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), através da Lei nº 8.711/1993, a 

partir da transformação da ETFBA e a incorporação do Centro de Educação Tecnológica da Bahia 

(CENTEC-BA), ampliando a oferta dos cursos (INSTITUTO FEDERAL..., 2014). É neste 

período, também, que o CEFET-BA se expandiu com a criação e implantação das Unidades de 

Ensino Descentralizadas (UNED). 

A incorporação do CENTEC-BA pelo CEFET-BA ampliou a oferta de cursos de 

graduação tecnológica. Desse modo, além de cursos técnicos e cursos superiores de tecnologia, 

em 1996, passou a oferecer os cursos superiores de Administração, Engenharia Industrial 

Mecânica e Engenharia Industrial Elétrica. 

Em 1996, o CEFET-BA deu início a uma grande transformação em sua estrutura 

acadêmica, como consequência da implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.394/1996, que instituiu uma profunda mudança no sistema organizativo da 

educação tecnológica profissional (BRASIL, 1996). 

A partir de 29 de dezembro de 2008, com a criação da Lei nº. 11.892, os antigos Centros 

Federais, Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas vinculadas às universidades, passam a compor 

a Rede Federal de Ensino Profissional, Científico e Tecnológico (RFEPCT), passando o CEFET à 

condição atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). A criação 

desses institutos ampliou as áreas de atuação no curso superior com oferta de licenciaturas. 

Com essa última transformação, o Instituto passou a ter características bem peculiares, 

equipara-se às universidades federais; atua com a verticalização do ensino, pois oferta educação 

básica, profissional e superior; apresenta estrutura pluricurricular e multicampi; assume o papel de 

instituição acreditadora e certificadora de competências profissionais, passando a integrar a Rede 
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Nacional de Certificação Profissional (REDE CERTIFIC), responsável pelo reconhecimento e 

certificação de saberes profissionais (MEC, 2014). O IFBA é uma autarquia autônoma de 

educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, nos quais os cursos são 

definidos de acordo com as potencialidades econômicas locais, visando o desenvolvimento 

regional, a difusão de conhecimento e a geração de novas tecnologias. Assim, os institutos 

passaram a ter na sua estrutura organizacional Reitoria e vários campi, com gestão 

interdependente. 

Atualmente, o IFBA está presente nos seguintes municípios: Barreiras, Brumado, 

Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Ipirá, Irecê, Jacobina, Jequié, 

Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salinas das Margaridas, Salvador, Santo 

Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Ubaitaba, Valença, Vitória da Conquista, 

incluindo campi e núcleos avançados.  

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o IFBA apresenta como 

missão: “promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e 

extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do 

país” (IFBA, 2014, p. 31). Tem como visão transformar-se: 

Numa instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no País, estimulando o 
desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos, 
modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação 
na pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação tecnológica. (Ibid., p. 31). 

De acordo com o PPI do IFBA é possível destacar a sua concepção pedagógica:  

Para a compreensão acerca da teoria pedagógica que fudamenta as práticas educativas da 
instituição, elege-se a Pedagogia Hitórico-Crítica, cujo termo foi cunhado por Saviani 
para substituir o de concepção dialética, na medida em que o mesmo causa dificuldades 
de compreensão em virtude da confusão que se faz com a relação concepção dialética 
idealista em que a “...dialética é concebida como relação intersubjetiva, como dialógica” 
(SAVIANI, 2003, p.70)”. (PPI, p.36), histórico institucional e realidade regional com 
dados socioeconômicos e socioambientais e culturais da região. 

No âmbito do ensino, o IFBA deve ter por princípio: 

“A formação do sujeito histórico-crítico e a vinculação com a ciência e tecnologia 
destinada à construção da cidadania e da democracia, mediante o enfrentamento a todas 
as formas de discriminação e preconceito, a defesa do meio ambiente e da vida e a 
criação e produção solidárias em uma perspectiva emancipadora. Deve buscar ainda a 
articulação com a pesquisa e a extensão, de forma integrada entre os diversos níveis e 
modalidades de ensino e áreas do conhecimento, promovendo oportunidades para uma 
educação continuada, da educação básica à pós-graduação.” (PPI, p.36). 

O IFBA, atualmente, oferta cursos nas modalidades presenciais e a distância, nos diversos 

níveis: pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), graduação (bacharelado, licenciaturas e de 

tecnologia) e médio (integrado, subsequente e educação de jovens e adultos). Atualmente, o 
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Instituto possui 23 campi, 1 campus avançado e 1 polo de inovação (Portaria 819 do MEC, de 

13/08/2015 e Portaria 378 do MEC de 09/05/2016), são eles: Barreiras, Brumado, Camaçari, 

Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Campo Formoso, Jacobina, Jequié, 

Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Santo 

Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença, Vitória da Conquista, Ubaitaba e Polo de Inovação de 

Salvador. Existe ainda o núcleo avançado de Salinas da Margarida. 

São ofertados 23 cursos de graduação na modalidade presencial, entre bacharelados 

(Administração, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia 

Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica e Sistema de Informação), Licenciaturas 

(Matemática, Computação, Química, Intercultural Indígena, Física, Geografia, Eletromecânica) e 

Cursos Superiores em Tecnologia (Tecnologia em Radiologia, Tecnologia em Eventos, 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Manutenção Industrial e 

Tecnologia em Agroindústria); e 4 cursos de Graduação na Modalidade a Distância (Licenciaturas 

em Matemática, Física, Computação e Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica). 

No que tange aos cursos superiores, a oferta do IFBA ocorre nos Campi de Barreiras, 

Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, Jacobina, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, 

Santo Amaro, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista. 

Já no âmbito da extensão: 

“São ofertadas atividades educacionais, científicas e culturais que, articuladas com o 
ensino e a pesquisa, levam o IFBA a “interagir com a sociedade por intermédio do seu 
corpo docente, técnico e discente. É compreendida como o espaço em que as instituições 
promovem a articulação entre o saber fazer e a realidade socioeconômica, cultural e 
ambiental da região. Os princípios norteadores para constituição da Rede Federal 
atribuem especial importância à Extensão (e indissociáveis do Ensino e Pesquisa). Os 
Institutos, através das práticas extensionistas, propiciarão a difusão, a socialização e a 
democratização do conhecimento produzido e existente nos mesmos”. (PDI, p. 118). 

 Além dos cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) aos trabalhadores, jovens e 

adultos e cursos de extensão nas mais diversas áreas de atuação do Instituto; desenvolve 

programas e projetos que promovem a interação com a comunidade e com o mundo do trabalho. 

No âmbito da pesquisa tem por objetivo: 

“Realizar o atendimento de demandas sociais, do mundo do trabalho e da produção, o 
comprometimento com a inovação tecnológica e a transferência de tecnologia para a 
comunidade. Cabe, portanto, garantir o estabelecimento e manutenção das condições 
acadêmicas e técnicas que propiciem a complementação e o aprimoramento na formação 
de profissionais aptos a desenvolver a pesquisa científica voltada a esse objetivo” (PPI p. 
121).  
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Para isso, dispõe de diversos programas que fomentam o desenvolvimento científico e 

tecnológico, tais como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM), e o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI), em articulação com agências de fomento como o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado da Bahia (FAPESB). Esses programas visam às iniciativas de iniciação científica, por 

meio da concessão de bolsas a estudantes de graduação e de ensino médio, integradas em 

pesquisas científicas coordenadas por docentes do Instituto. Além desses e outros programas a 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), articula convênio com outras 

instituições de ensino para promover a qualificação dos docentes do IFBA. 

O IFBA possui alguns programas de Pós-Graduação, entre eles a especialização em 

Computação Distribuída e Ubíqua, especialização em Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e especialização Estudos Étnicos e Raciais: Identidades e Representação e dois 

mestrados: PROFNIT – Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para a Inovação e Engenharia de Sistemas e Produtos. (SITE PRPGI). 
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2. JUSTIFICATIVA 

O Instituto Federal da Bahia- IFBA conforme já destacado anteriormente é um instituição 

centenária e conhecida com o seu pioneirismo na área de ciência, tecnologia e inovação. Com o 

crescimento do setor de games no Brasil o Campus Lauro de Freitas busca a formação de 

profissionais para fomentar essa nova área e mercado em crescente expansão. Foi realizada uma 

pesquisa no âmbito mundial, nacional e regional para analisar a demanda de uma área que vem 

crescendo gradativamente e significativamente no país e principalmente no estado da Bahia, com 

isso no decorrer de toda a proposta para o curso é destacado todo esse contexto e serão 

demonstrados dados estatísticos publicados em jornais, revistas e artigos científicos, sites 

específicos da área comprovando assim a crescente demanda.  

O curso presencial disponível no Campus de Lauro de Freitas não atende todo o estado da 

Bahia e aliada à expansão da oferta do Ensino Superior, a construção e a oferta dos cursos a 

distância a proposta aqui é lançar o curso a distância e deverá lançar reflexos positivos sobre as 

outras áreas de atuação – pesquisa e extensão – e em todos os níveis de ensino. Pela própria 

verticalidade da carreira docente predominante no Instituto, as ações em EaD voltadas para o 

Ensino Superior que capacitarão os docentes no uso das tecnologias e metodologias da educação a 

distância capacitarão ao mesmo tempo os professores que atuam nos outros níveis de ensino 

(médio, PROEJA, técnico subseqüente, pós-graduação). O objetivo esperado é o estabelecimento 

de uma cultura institucional no IFBA voltada ao emprego, desenvolvimento e pesquisa das 

metodologias relacionadas à educação a distância e das tecnologias de informação e comunicação 

no ensino de graduação. 

Conforme informado anteriormente, O Instituto Federal da Bahia, Campus Lauro de 

Freitas será a primeira Instituição Pública- Federal no estado da Bahia e do município a oferecer o 

curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, tornando a idéia inovadora e inédita. Conforme 

destacado no quadro 1 da ABRAGAMES e no documento Relatório de Apoio - Formação de 

Profissionais em Jogos Digitais.  

Em 2014 o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, contratou 

uma pesquisa nacional sobre o setor de Games no Brasil. Veja, a seguir, os resultados 

preliminares do projeto de pesquisa "Levantamento de informações sobre a indústria de games e 

políticas públicas para o setor”, onde são destacadas as instituições em todo o Brasil que possuem 

o curso de games. Esse levantamento torna-se importante para constatar a necessidade da criação 
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do curso, que tem um crescimento significativo no mercado econômico do país, exigindo que as 

instituições invistam nesse novo mercado.  

No quadro 1 são destacados os cursos de games das instituições em todo o Brasil.  

Quadro 1- Cursos de games em instituições no Brasil 

REGIÃO ESTADO UNIVERSIDADE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUL 

 
 
 
 

RS 
 

UNISINO (SÃO LEOPOLDO E 
PORTO ALEGRE) 

FEEVALE 
FTEC CAXIAS 

UNIRITTER 

 
 
 
 
 

SC 
 

Centro Universitário Estácio de Sá 
de Santa Catarina- FESSC 
Faculdade Anhanguera de Joinvile 
Faculdade de Tecnologia Nova 
Palhoça- FATENP 
Universidade do Vale do Itajaí- 
UNIVALI 

 
 

PR 

PUCPR 
UNIVERSIDADE POSITIVO- UP 
Universidade Norte do Paraná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUDESTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP 16 cursos (8 fora da cidade de 
São Paulo) 

Faculdade de Tecnologia 
Americana 
Centro Universitário Barão de 
Mauá 
Centro Universitário Católico 
Salesiano Auxilium 
Centro Universitário das 
Faculdades Metropolitanas Unidas 
Centro Universitário Estácio 
Radial de São Paulo 
Centro Universitário SENAC 
Faculdade de Tecnologia de 
Carapicuiba 
Faculdade de Tecnologia de 
Ourinhos 
Faculdade de Tecnologia de São 
Caetano do Sul 
Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo 
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas 
Universidade Cruzeiro do Sul 
Universidade de Sorocaba 
Universidade Nove de Julho 
Faculdade de Tecnologia 
Interamética  
UNiversidade Anhembi Morumbi 
(Design de Games 

 
RJ 

Faculdade CCAA- FAC CCAA 
Universidade Estácio de Sá – 
UNESA 

 
MG 

Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais- PUC MINAS 
UNIVERISDADE FUMEC 
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CENTRO OESTE 

MS 
 

Não possui 

MT 
Não possui  

GO 
Não possui 

 
 

DF 
 
 

Centro Universitário do Distrito 
Federal  
Faculdade JK de Tecnologia 
Centro Universitário do Instituto 
de Educação Superior de Brasília 

 
 
 
 
 
 

NORDESTE 

BA 
 

Não possui 

SE 
Não possui 

AL 
Não Possui 

PB Centro de Ensino Superior e 
Desenvolvimento - CESED (ex-
Faculdade de Ciência Sociais 
Aplicadas- FACISA) 

RN 
Não possui 

CE 
Centro Universitário do Estado do 

Ceará – FIC 

PI Faculdade de Tecnologia de 
Teresina 

MA Não possui 
 
 
 
 

NORTE 

TO  
PA Instituto de Estudos Superiores da 

Amazônia- IESAM 
AP Não possui 
RR Não possui 
AM Não possui 
AC Não possui 
RO Não possui 

Fonte: Relatório formação de profissionais em jogos digitais- Gedigames (2013). 
 

Esses dados serviram como referência, mas como foi elaborado em 2013, é importante 

destacar que, no estado do RJ, o Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ já possui o Curso 

Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, tornando-se o primeiro da rede federal entre os 

institutos. Além disso, o primeiro Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais na Bahia está 

na UNIRB, ressaltando que é um curso privado e até o momento não fechou a primeira turma. É 

possível que entre 2014 e 2016 alguns estados já tenham aberto algum novo curso. A UNEB, 

Campus Salvador, iniciou uma turma no ano de 2017. 
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2.1 Análise da viabilidade econômica e social 

A formação do curso oferecido pelo IFBA permitirá que o profissional atue na área de 

entretenimento, publicidade, propaganda e marketing, educação à distância, animações, trilhas de 

filmes animados, simuladores, novas interfaces com interação na internet e diversos outros 

sistemas interativos. O profissional não se limita apenas ao desenvolvimento de games, já que o 

curso tem o foco em programação, podendo trabalhar em áreas que envolvam programação, 

dispositivos móveis, web, entre outros. Atualmente o campus de Lauro de Freitas possui um 

quadro de docentes da área de computação, design e artes, facilitando assim a implementação do 

curso de Jogos, além de possuir cursos subseqüentes de informática, suporte e manutenção de 

computadores e informática para internet do Mediotec, atendendo assim a normativa referente à 

verticalização dos cursos.  

Outra justificativa para a criação desse curso é a carência de profissionais nessa área, 

principalmente no estado da Bahia, que possui apenas uma Instituição de Ensino Superior que 

ofertem cursos de graduação em Jogos Digitais gratuito. O mercado de games é muito importante, 

principalmente para geração de emprego e renda. Além dessas vantagens é um ramo que promove 

a inovação tecnológica alinhada a diversos segmentos e setores econômicos, além disso, há uma 

carência de profissionais nessa área, principalmente no estado da Bahia. O mercado de games é 

muito importante, principalmente para geração de emprego e renda. Além dessas vantagens é um 

ramo que promove a inovação tecnológica alinhada a diversos segmentos e setores econômicos. 

O mundo dos games possui diversos consumidores: jovens, adultos, mulheres, idosos e 

principalmente as crianças. Além disso, o uso dos Jogos Digitais e as tecnologias ultrapassaram o 

entretenimento e são incorporados nas atividades de educação, pesquisas científicas, treinamentos 

(desde o âmbito corporativo até a Defesa Nacional), além de terem utilização na capacitação 

relacionada ao atendimento de saúde, na escolha e desenvolvimento de vocações, e na arquitetura 

e construção civil. Muito utilizado também em tratamentos de pacientes em reabilitação, 

treinamento de memória e para pessoas com necessidades especiais, tornando-se uma área que 

abrange além de diversos segmentos econômicos também diversos perfis de pessoas.  

O IFBA proporcionará o encontro entre a viabilidade técnico-econômica com a 

necessidade de formação profissional, criando um ambiente propício para disparar um processo 

de desenvolvimento regional diversificado da matriz econômica atual da região, articulando o 

estabelecimento de parcerias com os municípios da região, empresas de desenvolvimento de jogos 

digitais, grupos de pesquisas nacionais e internacionais, incentivo à criação e colocação de 
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empresas em incubadoras e processos de transferências tecnológicas. Dessa forma, o Curso 

Superior de Tecnologia em Jogos Digitais propõe oportunizar: a qualificação do profissional para 

atender as demandas do mercado de jogos digitais; a produção de conhecimento dentro da área; 

acesso ao conhecimento dos processos, técnicas e as ferramentas que a produção de jogos, 

oportunizando ao egresso do curso uma inserção no mundo do trabalho, que vem com rápida 

mobilidade social, pois a média salarial da área de Tecnologia da Informação e Comunicação é 

em média superior à paga pelo mercado de trabalho. 

O Curso Superior em Tecnologia de Jogos Digitais modalidade EaD provocará um 

impacto positivo junto a comunidade local e/ou nacional, pois além das competências e 

habilidades técnicas que são necessárias para a formação do profissional, também formará o 

respectivo profissional com conhecimentos, valores e atitudes necessários para que o mesmo 

tenha uma atuação política, ambiental, cultural e social de forma que contribua para o 

desenvolvimento sustentável do Brasil. O mercado de venda dos jogos digitais está entre os 

destaques no mundo do trabalho e apresentam as maiores taxas de crescimento, estimando que as 

vendas chegassem a duas vezes mais que as indústrias fonográficas. O mercado se expandiu e os 

jogos já ultrapassam os computadores e consoles, onde temos tablets, celular, aplicações de 

ensino a distância, formando assim um mercado expressivo e significativo. Um em cada quatro 

brasileiros, em algum momento do dia, se senta diante da tela do computador, ou pega seu celular 

e seu tablet, para utilizar algum tipo de jogo eletrônico.  

A ABRAGAMES (Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais) destaca 

em seu portal um estudo divulgado em 2014 pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social) com dados da agência de auditoria PricewaterhouseCoopers e segundo a 

consultoria PricewaterhouseCoopers (PWC, 2014), o mercado de Jogos Digitais movimentou 

US$ 65,7 bilhões em 2013, e deve chegar a US$ 89 bilhões em 2018, projetando uma taxa de 

crescimento de 6,3% ao ano. Como comparação, o movimento da indústria de filmes de 

entretenimento foi de US$ 88,2 bilhões em 2013 (US$ 38,7 bilhões de cinema e US$ 49,5 bilhões 

de vídeo doméstico) e a projeção para 2018 é US$ 110 bilhões, resultado de uma taxa de 

crescimento projetada de 4,5% ao ano. No Brasil, a estimativa é que o mercado de Jogos Digitais 

cresça de US$ 448 milhões em 2013 para US$ 844 milhões, com uma taxa de 13,5% ao ano. A 

produção de Jogos Digitais dá-se por meio de atividades criativas e técnicas, que demandam e 

produzem novas tecnologias. Tais atividades são responsáveis pela geração de novos produtos e 

serviços, processos produtivos e de distribuição, que transbordam para atividades em outras 

empresas e organizações dentro e fora do setor, produzindo, assim, externalidades para o conjunto 
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da Economia. Importantes avanços tecnológicos têm contribuído recentemente com a mudança da 

IJD, seus modelos de negócios, sua audiência e sua visibilidade. A ampliação do poder de 

processamento dos hardwares, o aumento da capacidade gráfica, a expansão da internet e da 

banda larga móvel expandiram significativamente o mercado, permitindo o surgimento de jogos 

online, que interconectam pessoas no mundo todo. 

Em outro estudo divulgado pela Newzoo, umas das principais empresas que pesquisam a 

indústria dos games mundial apontam o Brasil como o 12º maior mercado produtor de jogos no 

mundo. Entre os estados brasileiros que merecem destaque no crescimento estão Pernambuco e 

Rio Grande do Sul. Atualmente o mercado brasileiro ocupa o 4º lugar no ranking mundial com os 

maiores jogadores.  

Contextualizando o mundo do trabalho um profissional que se forma no Curso Superior de 

Tecnologia em Jogos digitais modalidade EaD pode atuar em vários setores da indústria dos jogos 

digitais, a saber: 

● Gerente de Projeto (Project Manager); 

● Projetistas de Jogos (Game Designers); 

● Planejador de Software (Software Planner); 

● Projetistas de Níveis/Fases (Level Designers); 

● Artistas Gráficos (Modeladores 3D, Animadores ou Artistas 2D); 

● Programadores, Músicos e Sonoplastas; 

● Testadores e Indie Game Developer. 

O curso ofertado pelo IFBA disponibilizará laboratórios e materiais de estudo para os 

alunos ingressantes, permitindo assim, através do seu aprendizado a produzir jogos digitais para 

atender a diversas demandas, tais como entretenimento, educação, treinamentos de pessoas, 

marketing, simulação e reabilitação através dos seus pólos UAB. Essa área exige também muita 

criatividade no desenvolvimento dos jogos, cabendo ao projeto de curso propor o estímulo ao 

desenvolvimento da criatividade. 
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2.1.2 CENÁRIO MUNDIAL E NACIONAL DOS JOGOS ELETRÔNICOS 

O cenário mundial de games mudou e os Estados Unidos perderam a liderança de país 

mundial dos jogos eletrônicos para a China. O relatório anual sobre jogos de mercado global é 

organizado pela Newzoo, no mais recente foram destacadas três grandes área do conhecimento: 

Jogos, Esportes e inteligência Mobile. O relatório atual resume resultados de esforços contínuos 

para combinar várias fontes proprietárias e externas de dados em uma visão geral abrangente do 

mercado global de jogos.  

O objetivo da pesquisa apresentada pela Newzoo é fornecer de uma forma clara a 

perspectiva global do mercado de games. O mais atual abrange o período de 2015-2019. 

Conforme é demonstrado na figura 3, em 2016 o grande crescimento do mercado de jogos globais 

vem da região pacífica da Ásia.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Newzoo Free –Global Games Market Report (2016) 

Os jogos para dispositivos móveis registram crescimento e para 2016 estão previstos um 

rendimento de mais de 37% do mercado global, conforme é destacado no gráfico. Ainda no 

mesmo relatório é destacada uma previsão para 2019 no mercado de jogos. É possível perceber 

que o Smartphone permanece em crescimento desde o ano de 2015, assim como a opção 

TV/Console (preferência dos usuários) e PC/MMO. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Newzoo Free- Global Market Report (2016) 

Figura 1: Crescimento do mercado de jogos por região e por categoria 

  Figura 2: Previsão do mercado de games até o ano de 2019 
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Na figura abaixo são gerados os 20 principais países que se destacam no mercado e 

desenvolvimento de games e é possível perceber que o Brasil subiu uma posição e atualmente 

encontra-se em 12ª posição.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Newzoo Free- Global Market Report (2016) 

Dentro da pesquisa e do estudo realizado pela instituição é possível destacar o cenário 

mundial analisando os maiores produtores e mercado por países em cada continente. No primeiro 

cenário são destacados os EUA e Canadá como os maiores consumidores.  

 

 

 

 

 

Fonte: Newzoo Free- Global Market Report (2016) 

Na Europa Ocidental, destacam-se a Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e Itália. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Newzoo Free- Global Market Report (2016) 

Figura 3: Lista dos 20 países com maiores receitas no mercado de games 

Figura 4: Produtores e mercado na América do Norte 

Figura 5: Produtores e mercado no Continente Europeu (Ocidente) 
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Enquanto na Europa (Oriental), destacam-se a Rússia, Polônia, Ucrânia, Republica Tcheca e 

Romênia. 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Newzoo Free- Global Market Report (2016) 

Em continuidade à pesquisa a instituição resolveu dividir o continente ocidental asiático em 

Oriente Médio e destaca juntamente o continente africano que é representado apenas pela Nigéria 

dentro dos 20 países.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Newzoo Free- Global Market Report (2016) 
 

No continente asiático é destacada a China que ultrapassa os EUA, seguido do Japão, 

Coréia do Sul, Taiwan e no continente da Oceania temos a Austrália. 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Newzoo Free- Global Market Report (2016) 

Figura 6: Produtores e mercado no Continente Europeu (Oriental) 

Figura 7: Mercado e produtores Oriente Médio (Ásia Ocidental) e África 

Figura 8: Mercado e produtores Continentes Asiático e Oceania 
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Por fim, destaca-se na pesquisa o continente sul-americano, no qual é importante apontar 

aqui o erro da pesquisa em colocar o México como pertencente à América do Sul. Sobressai-se o 

Brasil em primeiro lugar, Argentina, Colômbia e Venezuela. Como o México foi considerado 

América do Sul, ele ficaria em segundo, atrás apenas do Brasil. O Brasil neste cenário vem se 

destacando de forma significativa como um dos consumidores e mercado que mais cresce no 

cenário mundial. Com isso, o curso a ser implantando torna-se crucial para aquecer o mercardo 

nacional e também criar mais segurança e consistência no mercado local. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Newzoo Free- Global Market Report (2016) 

Não há dúvidas que os jogos eletrônicos são um acontecimento em todo o cenário global e 

é exatamente esse crescimento de forma rápida que destaca o mercado. Um dos compromissos e 

proposta do curso é capacitar e formar novos profissionais de qualidade aquecendo o mercado 

local, nacional e quem sabe até mundial. Como já visto anteriormente a estimativa é no Brasil o 

mercado de jogos digitais cresça de US$ 448 milhões (número de 2013) para US$ 844 milhões 

em 2018, uma taxa de 13,5% ao ano. É um mercado que está em crescente expansão e segundo a 

pesquisa, dos 33,6 milhões de usuários brasileiros, 56% investem dinheiro em jogos. 

Mirando o mercado em crescimento, empresas estrangeiras e nacionais prometem mega 

eventos voltados exclusivamente para o público geek e gamer brasileiro. Entre os eventos que 

merecem destaque temos o do Brasil Game Show, considerado um dos principais eventos do setor 

no País. Em 2015, 300 mil pessoas participaram dos quatro dias de eventos em São Paulo. A 

edição deste ano acontecerá em setembro e possui ingressos que variam de R$ 75 a R$ 399. 

O Brasil é o país destaque da América latina, tornando-se o principal mercado de jogos, 

movimentando US$ 1,5 bilhão ao ano e deve alcançar a marca de US$ 1,6 bilhão em 2017, 

segundo levantamento da Super Data Research. O mercado interno é responsável por 35% do 

total da receita gerada pelo setor na América Latina, que é de aproximadamente US$ 4,5 bilhões. 

Figura 9: Mercado e produtores América do Sul 
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Na contramão de outros setores, o setor de jogos digitais cresce expressivamente e ainda há muito 

a ser desenvolvido. Entre os jogos mais cobiçados estão os importados, mas já é possível destacar 

os games nacionais, entre eles: Aritana é um jogo independente que mostra a aventura de um 

índio e o game acabou receber prêmio internacional. (MANCUSO, 2015) 

Para ajudar nessa etapa do cenário nacional utilizaremos os dados da pesquisa Game Brasil 

2016 que traça o perfil do Gamer Brasileiro. Nesta terceira edição da pesquisa são abordados 

cenários do atual mercado, consumo nas principais platarformas de jogos: mobiles (smartphomes 

e tablets), videogames e computadores. A pesquisa foi organizada pela SIOUX, BLEND e ESPM.  

Após o mapeamento por região a pesquisa quer saber de seus entrevistados qual é o tipo de 

jogo que mais lhe interessa e mais de 70% dos entrevistamos optam pelos jogos eletrônicos. 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

 Quando se fala no tipo de jogos é importante destacar alguns dados. Na média geral a 

preferência por jogos de estratégia são destaque, em seguida os de aventura e corrida. Para as 

mulheres a preferência são os jogos de estratégia, aventura e carta e para o público masculino a 

preferência são os de ação, corrida e estratégia.  

O foco aqui não é no gênero, mas sim, nos tipos de jogos e preferência nacional. 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

Conforme destacado anteriormente, o mercado de games expandiu e atualmente diversas 

plataformas oferecem formas de jogos eletrônicos e não estão presentes apenas nos consoles. Dos 

entrevistados 78,6% jogam em mais de uma plataforma. 

Figura 10: Tipos de Jogos 

Figura 11: Preferências relativas a tipos de jogos 
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Fonte:Game Pesquisa Brasil (2016) 

Quanto à preferência, destacam-se os Videogames e os Smartphones. Para 43% dos 

homens, optaram pelos videogames e 48,2% das mulheres pelo Smartphones.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

Ainda na mesma pesquisa foi perguntando os locais de uso dos jogos eletrônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

Na categoria Smarthphone o sistema operacional que lidera a preferência na pesquisa de uso 

é o ANDROID. Na figura 18 destacam-se a preferência no ano de 2015 e 2016.  

 

 

Figura 12: Plataformas que oferecem jogos eletrônicos 

Figura 13: preferências por plataformas 

Figura 14: Locais de uso dos jogos eletrônicos 
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Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

Ainda no quesito Smartphone, o uso de jogos eletrônicos no equipamento ainda é 

preferência entre os entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

Em continuidade à plataforma Smartphone a preferência do público no geral é para jogos de 

estratégia. Para as mulheres a preferência é estratégia, passatempo e ação, já para o público 

masculino destacamos corrida, ação e estratégia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

Na categoria Tablet o sistema operacional que lidera a preferência na pesquisa de uso é o 

ANDROID. Na figura 21 é destacada a preferência no ano de 2015 e 2016.  

Figura 15: Preferências referentes ao sistema operacional 

Figura 16: Uso de jogos eletrônicos em Smartphone 

Figura 17: Preferência do público por jogos na plataforma Smartphone 
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Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

 

Ainda no quesito Tablet, o uso de jogos eletrônicos no equipamento ainda é preferência 

entre os entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

Em relação ao vídeo games foram perguntados quais eles possuem e o XBOX 360 da 

Microsoft ficou em primeiro lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

Em relação ao game preferido também pontuou mais o XBOX360 da Microsoft. 

   Figura 18: Preferência por sistema operacional na categoria tablet 

 

Figura 19: Uso de jogos eletrônicos no Tablet 

Figura 20: Tipos de vídeo games 
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Figura 21: Vídeo Game preferido 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 
 

Em relação à modalidade do jogo preferido estão: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 
 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

Em relação ao computador os sistemas operacionais em destaque são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

No final da pesquisa a conclusão encontrada pelos organizadores foi a seguinte: 

Figura 22: Modalidade de jogo 

Figura 23: Modalidade de jogo 
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Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

O gamer brasileiro se consolida com o perfil multiplataforma- 70,8% jogam em mais de um 

dispositivo. O Smartphone continua o mais popular (77,2%), seguido de computadores (66,9%) e 

consoles (45,7%). Apesar de toda a popularidade dos jogos, apenas 13% dos entrevistados 

consideram "gamers" de verdade. A maioria é consumidor casual e utiliza os jogos como uma 

forma de entretenimento. O dispositivo preferido para jogar é o smartphone, escolhido por 34,4% 

dos gamers, seguido do computador (30,1%) e consoles (29,9%) 

A categoria de jogos preferida foi estratégia (54,7%), seguida de aventura (49%) e ação 

(42,3%). Um fato interessante é que jogos de estratégia estão entre os preferidos de ambos os 

sexos, no entanto, jogos de Cartas e Trívia (Palavra cruzada, puzzle etc), que estão presente entre 

os top5 para as mulheres, não figuram entre os tops 10 dos homens. 

Há diversos locais onde o consumidor joga. Com a mobilidade dos smartphones, 87,6% dos 

entrevistados afirmam jogarem quando estão em deslocamento/trânsito (ônibus, metrô ou carro). 

No trabalho, a relação dos games também se manteve coerente com a edição anterior: 74,5% das 

pessoas jogam durante o horário de trabalho. 

O smartphone se mantém supremo como plataforma de entretenimento casual. Também é 

forte a relação entre pais, filhos e jogos. Não existem mais barreiras e muitas vezes o jogo é até 

compartilhado. A novidade, o eSports, também merece destaque, sobretudo pelo alto potencial de 

crescimento. 

Isso converge para a visão de universalização dos jogos, e com forte potencial de 

engajamento. É hora de enxergá-los não mais como um nicho, mas sim como parte integrante da 

estratégia mainstream das empresas, seja na comunicação, na gestão da experiência, ou no 

engajamento. 

Figura 25: Conclusão da pesquisa 
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Os dados apresentados sobre o perfil dos jogadores, plataformas mais utilizadas são de 

extrema importância, inclusive durante a elaboração para a matriz e componentes curriculares do 

curso.  

O mercado brasileiro está em crescente expansão e é possível destacar algumas dessas 

empresas mais notáveis no desenvolvimento de jogos e entre elas, podemos citar: 

 Hoplon: Localizada em Florianópolis e fundada no ano de 2000, atuando também como 

distribuidora de jogos estrangeiros; 

 Aquiris: Maior desenvolvedora de jogos para o motor Unity na América Latina e ativa 

desde 2007; 

 Oktagon:Localizada no Rio de Janeiro, empresa desenvolve jogos para dispositivos 

móveis e responsável por múltiplos jogos lançados para as plataformas iOS e Android; 

 Behold Studios: Desenvolvedora fundada em Brasília em 2009 e responsável pelos 

sucessos Knights of Pen and Paper e Chroma Squad; 

 JoyMasher: Desenvolvedora de jogos independente, responsável pelos títulos Oniken e 

Odallus:The Dark Call, e outsourcer de recursos para jogos localizada em Manaus; 

 BitCake Studio: Localizada no Rio de Janeiro, Desenvolvedora independente e 

criadora do título Project Tilt; 

 Fire Horse Studio: Desenvolvedora de jogos independente localizada em São Paulo, 

responsável pelo título Like a Boss; 

 IMGNATION Studios: Desenvolvedora de jogos de Realidade Virtual localizada em 

Santa Maria, no Rio Grande do Sul; 

 Dumativa: Desenvolvedora de jogos e outsourcer de recursos para jogos localizada no 

Rio de Janeiro, co-produtora do título A Lenda do Herói; 

 Sioux: Desenvolvedora de jogos para múltiplas plataformas, de sistemas de gestão e de 

soluções de gamificação localizada em São Paulo; 

 Digi Ten: Desenvolvedora de jogos para dispositivos móveis com sede em São Paulo, 

responsável pelo título Dig a Way; 

 Garage 227:Startup de desenvolvimento de games localizada em São Paulo, 

responsável pelo título Shiny; 

 Reload Game Studio: Desenvolvedora de jogos independente com sede em São Paulo, 

responsável pelo título Run for Rum; 
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 Pocket Trap: Desenvolvedora de jogos independente localizada em São Paulo, 

responsável pelo jogo Ninjin: Clash of Carrots; 

 Ilusis: Desenvolvedora de jogos para consoles e dispositivos móveis, localizada em 

Belo Horizonte, responsável pelo jogo Krinkle Krusher; 

 Aiyra: Desenvolvedora de advergames e jogos educativos localizada em Niterói, Rio de 

Janeiro, criadora de títulos para as franquias Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco; 

 Torch Games: Desenvolvedora de jogos independente localizada em Indaiatuba, São 

Paulo, responsável pelo título RUN; 

 Blubox Soft: Desenvolvedora de jogos independente localizada em Brusque, Santa 

Catarina, responsável pelo premiado título Treeker; 

 Overlord Game Studio: Desenvolvedora de jogos independente com sede no Rio de 

Janeiro, responsável pelo título Tiny Little Bastards; 

 VOID Studios: Desenvolvedora de jogos para múltiplas plataformas, localizada em São 

Paulo, criadora do jogo Eternity: The Last Unicorn; 

 Streamy Soft: Desenvolvedora de jogos online localizada em São Paulo, responsável 

pelo jogo Bloodstained: The Ancient Curse; 

 Webcore Games: Divisão da agência publicitária Webcore que produziu uma variedade 

de advergames e experiências para marcas; 

 Insolita Studios: Desenvolvedora de produtos multi-plataforma baseada em São Paulo 

e responsável pelo sucesso Turma do Chico Bento; 

 Smyowl: Desenvolvedora de títulos para dispositivos móveis, advergames e de 

experiências interativas com sede na cidade de Sorocaba; 

 Tapps: Desenvolvedora de múltiplos títulos para dispositivos móveis, fundada em 2012 

e sediada em São Paulo; 

 Asantee: Desenvolvedora de motores gráficos e jogos com base em Campo Grande; 

 M.gaia: Desenvolvedora de jogos para dispositivos móveis, fundada em 2008 e sediada 

em Bauru; 

 Flux Game Studio: Desenvolvedora de múltiplos advergames e projetos de 

gamificação fundada em 2012; 

 Duaik: Criadora do jogo de sucesso Aritana e a Pena de Harpia, fundada em 2012; 

 Swordtales: Primeira desenvolvedora com projeto aprovado pela Lei Rouanet, fundada 

em 2011; 
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 Hive: Desenvolvedora de advergames, fundada em 2007 e responsável por múltiplos 

cases de sucesso do ramo da publicidade; 

 Napalm Studios: Produtora de advergames e outsourcer de recursos para jogos, 

baseada em Porto Alegre e fundada em 2008; 

 Manifesto: Desenvolvedora de múltiplos títulos originais e de advergames baseada em 

Recife e fundada em 2006; 

 MTI Studio: Desenvolvedora de advergames e de títulos originais baseada no Rio de 

Janeiro e fundada em 2011; 

 2Mundos: Desenvolvedora de jogos para redes sociais fundada em 2011 e responsável 

por múltiplos advergames e jogos originais; 

 Zaxis Tools: Desenvolvedora de títulos de entretenimento e de simuladores para 

capacitação fundada em 2009; 

 Oniria: Desenvolvedora de simuladores que já trabalhou com empresas como Petrobras 

e Vale; 

 AENNOVA: Desenvolvedora de jogos sérios, de e-learning e de múltiplas plataformas 

baseada em São Paulo; 

 E-guru: Desenvolvedora de jogos sérios especializada em e-learning e administração, 

com sede em São Paulo. 

Os jogos comercializados no país são distribuídos por empresas estrangeiras e em 

decorrência disso o número de distribuidora nacionais é reduzido. Mas, entre as distribuidoras 

nacionais podemos destacar:  NC Games: Distribuidora de jogos de produtoras estrangeiras para 

consoles como Playstation 4 e Xbox One, além de acessórios para jogos; Playspot: Distribuidora 

de jogos de múltiplas plataformas, como PC’s e dispositivos móveis; OnGame: Distribuidora de 

jogos online estrangeiros para PC’s fundada em 2009; Labindie: Publicadora e incubadora de 

jogos independentes, como Treeker e Project Tilt; Tech Dealer: Distribuidora de jogos de PC 

nacionais e estrangeiros, como Aritana e a Pena da Harpia, além de acessórios para 

jogos.(TECHINBRAZIL, s.d). 

Considera-se importante demonstrar eventos relacionados aos jogos eletrônicos, sejam eles 

em esfera acadêmica, empresarial ou apenas para admiradores, justamente para avaliar o atual 

mercado e área acadêmica do curso proposto. Seguem os diversos eventos relacionados aos jogos 

digitais: 
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 Gamepólitan: Evento do segmento de games está na sua quinta edição do na cidade de 

Salvador e fazem parte da grade de atrações campeonatos, palestras, debates e expositores 

nacionais e convidados para abordar questões de mercado e desenvolvimento; 

 O Seminário Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação:Referência na área e no 

estado da Bahia, esse evento está na sua décima segunda edição, dando continuidade e 

fortalecendo as discussões iniciadas em 2005, na UNEB, que contribuíram para a criação 

da Rede Brasileira de Jogos e Educação (RBJE), tornando-se um marco para 

pesquisadores da área. A professora Dra. Lynn Alves é a responsável pela referência da 

Bahia no cenário nacional e mundial. 

 Brasil Mega Arena: Organiza campeonatos de "League of Legends", "Counter-Strike", 

"Rainbow Six Siege" e "Crossfire". O evento de esportes eletrônicos e de acordo com a 

organização do evento, os torneios têm premiação total de R$ 126 mil. 

 Game Experience Brazil: Maior evento online de desenvolvimento de games do mundo, 

na edição de 2015 teve participação de mais de 5mil pessoas online entre estudantes, 

professores, desenvolvedores, profissionais em ascensão e interessados no ramo. 

 O SBGames:É o maior evento acadêmico da América Latina na área de Jogos e 

Entretenimento Digital. Realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, o evento 

reúne pesquisadores, estudantes e empresários que tem os jogos eletrônicos como objeto 

de investigação e produto de desenvolvimento. Anualmente são recebidos cerca de mil 

participantes de diferentes regiões do Brasil e de países como Peru, Argentina, Uruguai, 

Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, dentre outros. Nos últimos 3 anos o SBGames foi 

realizado em Teresina (2015), Porto Alegre (2014) e São Paulo (2013). Na edição de 2016 

também foi realizado em São Paulo. 

 Campus Party: O maior evento de tecnologia e inovação do mundo, comemora seu 

aniversário de 10 anos em uma edição especial no Brasil. Este evento não envolve apenas 

games, mas tecnologia e inovação. 

 A E3 (Electronic Entertainment Expo): É a maior feira de jogos eletrônicos do mundo. 

É o evento em que as fabricantes de consoles e as desenvolvedoras de games apostam 

todas as fichas para apresentar seus próximos projetos. A edição 2016 da E3 vai acontecer 

em Los Angeles (EUA). 

 O BIG Festival (Brazil's Independent Games Festival): É o maior festival de jogos 

independentes da América Latina. A cada edição, o BIG expõe os melhores jogos 

independentes do ano do mundo inteiro. Além do festival, também será realizado o BIG 
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Business Fórum, o BIG Impacto, o BIG Playable City, palestras, encontros e rodadas de 

negócios para o fortalecimento da indústria nacional de games.  

 [E3 2016]: A E3 é um evento e destaca grandes revelações da indústria e do cenário 

empresarial, pois, é organizada por um fabricante de games. 

  Gamescom:A Gamescom é a maior feira de games da Alemanha, tendo como sede a 

cidade de Colônia, na Alemanha.  

 Arena de Games:É o um espaço onde são realizadas diversas competições e free-play, 

envolvendo os melhores jogos da atualidade. 

 Brasil Game Show: maior feira de games da América Latina. Entre os estandes de 

grandes empresas, como Microsoft (Xbox) e Sony (PlayStation), empreendedores chamam 

atenção. São os desenvolvedores independentes de jogos, os chamados 'indies', que criam 

seus jogos em pequenos estúdios e até no quarto de casa. 

2.2 Investimentos necessários para a plena implantação do curso 

2.2.1 INSTALAÇÕES (BÁSICAS E ESPECÍFICAS)  

Com o objetivo de atender aos aspectos didático-pedagógicos, o IFBA Campus Lauro de 

Freitas busca oferecer ao Corpo Docente e Discente da Instituição um conjunto de equipamentos 

e estrutura que possibilitam uma relação de ensino-aprendizagem, dentro das mais modernas 

tecnologias educacionais. 

Ressalta-se aqui, que para o curso EAD a estrutura que será utilizada são dos pólos do IFBA 

–UAB. A princípio os professores de implantação serão os mesmo do curso presencial.  

2.2.2 BIBLIOTECA  

A Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, 

Campus de Lauro de Freitas, constitui-se em um espaço reservado para fins didáticos e culturais. 

Ela participa da dinâmica de disseminação de informações e aquisição de conhecimento técnico, 

científico e cultural, garantindo liberdade de acesso às coleções para os usuários que respeitarem 

suas normas regulamentares.  

A biblioteca conta com uma área total de 183,57m2, composta dos seguintes espaços: i) 

salão de acervo e leitura de 125,16 m2; ii) sala de empréstimo de 10,80 m2; iii) recepção de 8,55 

m2; iv) sala do bibliotecário de 9,00 m2; v) sala de processamento técnico de 15,06 m2; evi) sala 
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de estudos individuais de 15 m2 todas equipadas com o mínimo necessário de equipamentos para 

o bom desenvolvimento das atividades nesses locais.  

Serviços oferecidos pela Biblioteca: Cadastro de usuários, consulta local, atendimento 

personalizado, empréstimo domicial, renovação de empréstimo, empréstimo especial, entre outros 

serviços. É permitido livre acesso ao diverso material bibliográfico do acervo. Parte dele não fica 

disponível para empréstimo, e o seu acesso é limitado somente ao âmbito da biblioteca. Estes são 

os materiais de consulta local: 

● Coleção de Referência (Dicionários, enciclopédias, catálogos, manuais, etc.); 

● Coleção de Periódicos (Revistas, jornais, etc.); 

● Coleção para Consulta Local (Livros de consulta). 

Além das Bibliotecas que serão localizadas em cada pólo de apoio presencial nos quais o 

curso ocorrerá, e que serão dotados de uma bibliografia mínima capaz de atender em abrangência 

e quantidade as demandas colocadas pelas disciplinas do curso, as Bibliotecas dos diversos Campi 

do Instituto também estarão disponíveis aos alunos do curso por um sistema de empréstimo 

remoto. A lista mínima para aquisição de bibliografia pelos mantenedores dos polos será 

detalhada no processo de implantação do curso. Destacou-se aqui a biblioteca do campus Lauro 

de Freitas, pois, pois funcionará a coordenação do curso e o presencial de games. 

As bibliotecas localizadas nos polos deverão ter um horário de funcionamento que atenda 

as necessidades dos cursos, devendo permanecer abertas às noites e, pelo menos, aos sábados, 

com pessoal capacitado para atender seus usuários. 

Será adquirido acervo bibliográfico e de jogos digitais para os dois primeiros anos do curso 

Tecnológico de Jogos Digitais, bem como periódicos especializados, de acordo com a demanda 

dos docentes.  

2.2.3 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PLENA IMPLANTAÇÃO DO CURSO 

O Campus já possui uma estrutura administrativa, informada em capítulos anteriores e 

posteriores, salas de aula e laboratórios para os 5 (cinco) semestres do curso.  

Os laboratórios previstos para o funcionamento integral do curso Tecnológico em Jogos 

Digitais constam no Quadro 2. Nos apêndices A-K é possível verificar com detalhes os 

equipamentos e uma estimativa de preços. Alguns laboratórios já estão em pleno funcionamento e 

os valores detalhados nos apêndices. 



41 
 

 
 

Quadro 2: Laboratórios do curso  

LABORATÓRIOS DISPONÍVEIS E EM ANDAMENTO 
 LABORATÒRIO JÁ 

DISPONÍVEL NO CAMPUS? 
Laboratório de Criação Laboratório de Informática – Trata-se de um 

laboratório para animação, modelagem e TV 
Digital. Este laboratório é composto de 27 estações 
Macintosh, do tipo iMac, conectadas à internet e 
televisores LCD com suporte a linguagem GINGA, 
para permitir a criação de projetos relacionados à 
TV Digital. Possui também tablets, para desenho 
com uso de canetas digitais. Seu objetivo principal 
será atender a demandas das disciplinas dos Eixos 
Fomativos I e II, relacionados a Artes Gráficas para 
Jogos Digitais e Programação de Jogos Digitais. 
Atualmente, este laboratório possui os seguintes 
softwares instalados para a produção de jogos 
digitais: Pacote Adobe Master Collection e Engine 
Unity 3D versão 4 Pro; 

NÃO  
 

Laboratório de 
Informática I 

Este laboratório atualmente conta com 20 
computadores do tipo PCnovos e mais uns 20 
computadores usados (doação), com conexão à 
internet e programas específicos das disciplinas do 
Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais e 
dos Cursos FICS de Informática para Internet já 
instalada. Seu objetivo é atender a disciplinas do 
Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais e 
outros cursos do campus que requeiram o uso do 
computador para a realização de atividades práticas, 
principalmente voltadas para a programação de 
jogos; 

 
 
 
 
 
 

NÃO  
 

Laboratório de 
Informática II 
 

Este laboratório atualmente conta com 40 
computadores do tipo PC, com conexão à internet e 
programas específicos das disciplinas do Curso 
Superior de Tecnologia em Jogos Digitais e do 
Curso Técnico de Informática para Internet já 
instalados. Seu objetivo é atender a disciplinas do 
Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais e 
do Curso Técnico de Informática para Internet que 
requeiram o uso do computador para a realização de 
atividades práticas; 

 
 
 
 

NÃO  
 

Laboratório de 
informática III 
 

Este laboratório atualmente conta com 25 
computadores do tipo PC, com conexão à internet e 
programas específicos das disciplinas do Curso 
Técnico de Informática para Internet já instalados. 
Seu objetivo será atender a disciplinas do Curso 
Superior de Tecnologia em Jogos Digitais que 
requeiram o uso do computador para a realização de 
atividades práticas; 

 
 
 
 

NÃO  
 

Laboratório de 
informática IV 

Este laboratório atualmente conta com 25 
computadores do tipo PC, com conexão à internet e 
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programas específicos das disciplinas do Curso 
Técnico de Informática para Internet já instalados. 
Seu objetivo será atender a disciplinas do Curso 
Superior de Tecnologia em Jogos Digitais que 
requeiram o uso do computador para a realização de 
atividades práticas. 

 
NÃO  

 

O Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais modalidade EaD prevê a utilização 

destes laboratórios. 

2.2.4 CONTRATAÇÕES DE PESSOAL PARA A PLENA IMPLANTAÇÃO DO CURSO 

2.2.4.1 Docentes 

O Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais modalidade EaD possui a quantidade de 

professores suficientes para os 3 (três) semestres de funcionamento do curso, a contratação de 

mais professores só será necessária a partir do 4º semestre de funcionamento, sendo necessário 

em média 7 professores. Como a forma será via UAB, assim que o curso for aprovado será 

disponibilizado um edital para contratação de professores. 

Abaixo apresenta-se os quadros com os docentes e as respectivas disciplinas que deverão 

ministrar. 

Quadro 3: Distribuição docentes- I semestre 

DOCENTE Semestre I Horas 
Aula 

Semanais 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

Titulação 

Profa. 
Jocelma Rios 

HISTÓRIA DOS JOGOS 
DIGITAIS: CULTURA, 

MERCADO E INDÚSTRIA DOS 
JOGOS 

2 30 0 30 Doutorado 

Profa. 
Maria Adélia 

INTRODUÇÃO À 
PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS 

8 60 60 120 Mestrado 

Prof. 
Edson 

Machado 

ANIMAÇÃO 2D 4 45 15 60 Mestrado 

Profa. 
Yarassarrah 

EDIÇÃO DIGITAL DE 
IMAGENS I 

6 45 45 90 Mestrado 

Profa. 
Madilene 
Gandarela 

DESENHO BÁSICO E 
VETORIAL 

2 15 15 30 Mestrado 
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Profa. 
Jocelma Rios 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO DE 

JOGOS I 

4 30 30 60 Doutorado 

Profa. Lízia 
Onofre 

INTRODUÇÃO À 
COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

2 30 0 30 Mestrado 

Profa. 
Perpétua 

MATEMÁTICA PARA JOGOS I 2 30 0 30 Mestranda 

 

Quadro 4 : Distribuição Docentes- II semestre 

DOCENTE Semestre II Horas 
Aula 

Semanais 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

Titulação 

Profa. 
Yarassarrah 

MODELAGEM DE CENÁRIOS 
3D E CRIAÇÃO DE 

PERSONAGENS 

4 30 30 60 Mestrado 

Prof. Edson 
Machado 

ANIMAÇÃO DE 
PERSONAGENS 3D 

4 30 30 60 Mestrado 

Profa. Perpétua MATEMÁTICA PARA JOGOS 
II 

2 30 0 30 Mestrado 
(em 

andamento) 

Prafa. Maria 
Adélia 

MOTORES PARA JOGOS 2D 6 30 60 90 Mestrado 

Profa. 
Jocelma Rios 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO DE 

JOGOS II 

4 30 30 60 Doutora 

Profa. 
Yarassarrah 

GAME DESIGN, ROTEIRO E 
ILUSTRAÇÃO PARA JOGOS 
DIGITAIS: INICIANDO UM 

GAME 

6 30 60 90 Mestrado 

Prof. 
Edson 

Machado 

EDIÇÃO DIGITAL DE 
IMAGENS II 

4 30 30 60 Mestrado 

 

Quadro 5: Distribuição Docentes- III semestre 

Docente Semestre III Horas 
Aula 

Semanais 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

Titulação 

Profa. 
Jocelma Rios 

MOTORES PARA JOGOS 3D 
COM ENGINE 

4 30 30 60 Doutorado 
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Profa. Lízia 
Onofre 

PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS 
EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 

8 30 90 120 Mestrado 

Professor  
Removido 

JOGOS COM REDE 
MULTIPLAYER 

4 30 30 60 X 

Professor 
Removido 

FÍSICA PARA JOGOS 4 60 0 60 X 

Profa. Lízia 
Onofre 

SOM E PROTOTIPAÇÃO DE 
JOGOS 

4 15 45 60 Mestrado 

Profa. 
Jocelma Rios 

OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO DE 

JOGOS III 

4 30 30 60 Doutorado 

Prof.  
Marcos 
Moisés 

Crisóstomo  

METODOLOGIA CIENTÍFICA E 
PROJETOS I 

2 30 0 30 Mestrado 

 

Quadro 6: Distribuição Docentes- IV semestre 

Docente Semestre IV Horas 
Aula 

Semanais 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

Titulação 

Professor 
Removido 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
PARA JOGOS DIGITAIS 

4 60 0 60 Professor X 

Professor 
Removido 

BANCO DE DADOS APLICADO 
A JOGOS 

4 30 30 60 Professor X 

Professor X PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS 
WEB E REDES SOCIAIS 

4 15 45 60 Professor X 

Profa. Adriana 
Vieira 

INTERAÇÃO HUMANO-
COMPUTADOR 

2 30 0 30 Mestrado 

Professor X GAME ENGINE I 4 30 30 60 Professor X 

Professor 
Concurso 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO PARA 
GAMES 

2 30 0 30 Professor X 

Professor X OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO DE 

JOGOS IV 

4 30 30 60 Professor X 

Profa. 
Yarassarrah 

GAME DESING E 
ROTEIRIZAÇÃO I 

2 15 15 30 Professor X 
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Quadro 7: Distruição Docentes- V semestre 

Docente Semestre V Horas 
Aula 

Semanais 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

Titulação 

Professor X GAME ENGINE II 6 30 60 90 Professor X 

Professor 
Concurso 

EMPREENDEDORISMO, 
INOVAÇÃO E 
ECONOMIA 

2 30 0 30 Professor X 

Professor X JOGOS PARA 
CONSOLES 

4 60 0 60 Professor X 

Profa. Adriana 
Vieira 

ACESSIBILIDADE EM 
JOGOS DIGITAIS 

2 15 15 30 Professor X 

Professor X OFICINA DE 
DESENVOLVIMENTO 

DE JOGOS V 

6 30 60 90 Professor X 

Professor X ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

- - 240 240 Professor X 

Professor X TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO(TCC) 

- - 150 150 Professor X 

Para demanda da equipe docente para o Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, 

considerou-se uma carga horária média de 16 a 18 horas semanais por docente, com dedicação 

exclusiva para as disciplinas técnicas. O Quadro a seguir mostra a distribuição de demanda 

docente para este curso, de acordo com as áreas de formação. 

Quadro 8: Demanda de Pessoal Docente 

ÁREA 
SEMESTRE Total 

Horas 
Total 

Docentes 1 2 3 4 5 
Física   4   4 1 
Matemática 2 2    4 1 
Computação 20 14 26 26 14 102 7 
Desing e Artes 8 14  2  24 2 
Libras     2 2 1 

TOTAL DOCENTES 12 

Como é um programa da UAB que não necessita de um vínculo empregatício será realizado 

um edital de contratação de acordo com os perfis dos professores necessários à boa execução do 

curso. Em relação à quantidade de professores e à oferta de disciplinas no quadro abaixo são 

informadas a quantidade de vagas e os perfis desejados, onde é possível perceber que foi realizada 

uma distribuição das disciplinas para facilitar o momento da distribuição da carga horária e no 

final montar a demanda docente. Visto que o Campus de Lauro de Freitas ainda não dispõe de um 



46 
 

 
 

quadro de pessoal docente suficiente, foi solicitado para atender à demanda dos cursos ofertados 

inicialmente neste campus o quadro de pessoal docente a fim de atender ao menos até o 3º 

semestre do curso, com a possibilidade de adequação da demanda a posteriori, quando o curso 

estiver em pleno funcionamento, a fim de adequá-lo às mudanças sugeridas pelo NDE e 

aprovadas nos colegiados dos cursos. 

Quadro 9: Perfil dos Docentes 

Nº Perfil Docente Área de 
Atuação 

Disciplinas do 
curso que vai 
ministrar com 
Hora/Aula da 

disciplina 

H/A Total do 
docente no 

curso 

H/A total 
do docente 
no Campus 

Regime 
de 

Trabalho 

1 Graduação em Jogos Digitais, Ciência 
da Computação, Engenharia da 
Computação, Informática, Sistemas 
de Computação, Processamento de 
Dados ou Sistemas de Informação; 
com Doutorado, Mestrado ou Pós- 
graduação (lato sensu) em Jogos 
Digitais ou área relacionada ao 
desenvolvimento de jogos, 
informática oucomputação ou 
educação. 
 
Preferencialmente com curso de 
aperfeiçoamento ou especialização 
em games.  

Informática; 
programação; 
programação de 
jogos; projeto 
integrador; 
análise e projeto 
de jogos; 

Introdução à 
Programação Para 
Jogos (1o semestre); 
Introdução á 
Computação Gráfica 
(1o semestre);  
Motores para Jogos 
2D(2o semestre) 

16H 16H DE 

2 Graduação em Jogos Digitais, Ciência 
da Computação, Engenharia da 
Computação, Informática, Sistemas 
de Computação, Processamento de 
Dados ou Sistemas de Informação; 
com Doutorado, Mestrado ou Pós- 
graduação (lato sensu) em Jogos 
Digitais ou área relacionada ao 
desenvolvimento de jogos, 
informática ou computação ou 
educação. 
 
Preferencialmente com curso de 
aperfeiçoamento ou especialização 
em games. 

Informática; 
programação; 
programação de 
jogos; projeto 
integrador; 
análise e projeto 
de jogos; 

Oficina de 
Desenvolvimento de 
Jogos I (1º 
Semestre); 
Animação 2D (1º 
Semestre);  
Programação para 
Jogos em 
Dispositivos Móveis 
(3º Semestre);  

16H 16H DE 
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3 Graduação em Jogos Digitais, Design, 
Design Gráfico, Comunicação Visual, 
Desenho Industrial, Artes, 
Informática, Ciência da Computação, 
Engenharia da Computação, Sistemas 
de Computação, Processamento de 
Dados ou Sistemas de Informação; 
com Doutorado, Mestrado ou Pós- 
graduação (lato sensu) em Jogos 
Digitais, Informática, Computação, 
Design, Desenho Industrial, Artes, ou 
área relacionada ao desenvolvimento 
de jogos, design, informática ou 
computação. 
 
Preferencialmente com curso de 
aperfeiçoamento ou especialização em 
games. 

Informática; 
design; conteúdo 
para jogos 
digitais; 
modelagem 2D e 
3D; criação e 
desenvolvimento 
de personagens; 
roteiros e 
narrativa de 
jogos; interação 
humano- 
computador; 
projeto 
integrador; 
interfaces 
gráficas para 
jogos 

Edição de Imagens 
I(1º Semestre); 
Modelagem de 
Cenários 3D (2º 
Semestre);  
Edição de Imagens 
2 (2º Semestre); 
Economia, Inovação 
e 
Empreendedorismo 
(5º Semestre); 
Desenho Vetorial 
Básico (1º 
Semestre) 

18H 18H DE 

4 Doutorado ou Mestrado ou 
Especialização na área de 
Matemática. 
 
Preferencialmente com curso de 
aperfeiçoamento ou especialização em 
games. 

 Matemática aplicada 
para Jogos 1 (1º 
Semestre); 
Matemática aplicada 
para Jogos 2 (2º 
Semestre); 

 
 

4H 4H DE 

5 Graduação em Jogos Digitais, Ciência 
da Computação, Engenharia da 
Computação, Informática, Sistemas 
de Computação, Processamento de 
Dados ou Sistemas de Informação; 
com Doutorado, Mestrado ou Pós- 
graduação (lato sensu) em Jogos 
Digitais ou área relacionada ao 
desenvolvimento de jogos, 
informática oucomputação ou 
educação. 
 
Preferencialmente com curso de 
aperfeiçoamento ou especialização 
em games. 

Informática; 
programação; 
programação de 
jogos; projeto 
integrador; 
análise e projeto 
de jogos; 

História dos Jogos 
Digitais: Cultura, 
Mercado e Indústria 
Dos Jogos (1º 
semestre); 
Animação para 
Personagens 3D(2º 
semestre); 
Oficina para 
Desenvolvimento de 
Jogos II (2º 
semestre) 
Motores para Jogos 
3D (3º semestre) 

 
 

14H 14H DE 
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6 Graduação em Jogos Digitais, Design, 
Design Gráfico, Comunicação Visual, 
Desenho Industrial, Artes, 
Informática, Ciência da Computação, 
Engenharia da Computação, Sistemas 
de Computação, Processamento de 
Dados ou Sistemas de Informação; 
com Doutorado, Mestrado ou Pós- 
graduação (lato sensu) em Jogos 
Digitais, Informática, Computação, 
Design, Desenho Industrial, Artes, ou 
área relacionada ao desenvolvimento 
de jogos, design, informática ou 
computação. 
 
Preferencialmente com curso de 
aperfeiçoamento ou especialização em 
games. 

Informática; 
design; conteúdo 
para jogos 
digitais; 
modelagem 2D e 
3D; criação e 
desenvolvimento 
de personagens; 
roteiros e 
narrativa de 
jogos; interação 
humano- 
computador; 
projeto 
integrador; 
interfaces 
gráficas para 
jogos 

Game Design, 
Roteirização, 
Interface para 
Games (2º 
semestre);  
Game Design e 
Roteirização (4º 
semestre); 
Trabalho de 
Conclusão de 
Curso(5º semestre); 
Acompanhamento 
de Estágio 
Supervisionado (5º 
semestre); 
Metodologia 
Científica e Projetos 
(3º semestre); 
Acessibilidade em 
Jogos Digitais (5º 
semestre) 

12H 12H DE 

7 Doutorado ou Mestrado ou 
Especialização na área de Física. 
Preferencialmente com curso de 
aperfeiçoamento ou especialização em 
games. 

 Física Aplicada para 
Jogos (3º semestre) 

 

2H 2H DE 

10 Graduação em Jogos Digitais, Ciência 
da Computação, Engenharia da 
Computação, Informática, Sistemas 
de Computação, Processamento de 
Dados ou Sistemas de Informação; 
com Doutorado, Mestrado ou Pós- 
graduação (lato sensu) em Jogos 
Digitais ou área relacionada ao 
desenvolvimento de jogos, 
informática oucomputação ou 
educação. 
 
Preferencialmente com curso de 
aperfeiçoamento ou especialização 
em games. 

Informática; 
programação; 
programação de 
jogos; projeto 
integrador; 
análise e projeto 
de jogos; 

Som Digital e 
Prototipação de 
Jogos (3º semestre); 
Programação para 
Jogos Web e Redes 
Sociais (4º 
semestre); 
Game Engine 1(4º 
semestre); 
Oficina para 
Desenvolvimento de 
Jogos IV(4º 
semestre) 

 

16H 16H DE 

11 Graduação em Jogos Digitais, Ciência 
da Computação, Engenharia da 
Computação, Informática, Sistemas 
de Computação, Processamento de 
Dados ou Sistemas de Informação; 
com Doutorado, Mestrado ou Pós- 
graduação (lato sensu) em Jogos 
Digitais ou área relacionada ao 
desenvolvimento de jogos, 
informática oucomputação ou 
educação. 
 
Preferencialmente com curso de 
aperfeiçoamento ou especialização 
em games. 

Informática; 
programação; 
programação de 
jogos; projeto 
integrador; 
análise e projeto 
de jogos; 

Jogos com Rede 
Multiplayer (3º 
semestre); 
Oficina e 
Desenvolvimento de 
Jogos III (3º 
semestre); 
Bando de Dados 
Aplicado a Jogos(4º 
semestre); 
Inteligência 
Artificial Aplicada a 
Jogos (4º semestre) 

16H 16H DE 
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12 Graduação em Jogos Digitais, Ciência 
da Computação, Engenharia da 
Computação, Informática, Sistemas 
de Computação, Processamento de 
Dados ou Sistemas de Informação; 
com Doutorado, Mestrado ou Pós- 
graduação (lato sensu) em Jogos 
Digitais ou área relacionada ao 
desenvolvimento de jogos, 
informática oucomputação ou 
educação. 
 
Preferencialmente com curso de 
aperfeiçoamento ou especialização 
em games. 

Informática; 
programação; 
programação de 
jogos; projeto 
integrador; 
análise e projeto 
de jogos; 

Game Engine 2(5º 
semestre); 
Jogos para Console 
(5º semestre); 
Oficina e 
Desenvolvimento de 
Jogos V(5º 
semestre); 
 
 

14H 14H DE 

14 Doutorado ou Mestrado ou 
Especialização na área de Libras + 
Graduação em Letras/Libras 

 Libras (5º semestre) 2H 2H DE 

O quadro a seguir mostra a demanda de pessoal técnico administrativo e de laboratório, 

envolvidos diretamente com o curso. 

Quadro 10: Demanda de Pessoal Técnico Adminstrativo do curso 

ÁREA QUANTIDADE 

Assistente Administrativo 1 
TOTAL 1 

 

2.2.4.2 Coordenador (a) 

A professora Maria Adélia ficará responsável pela coordenação do Curso Superior de 

Tecnologia em Jogos Digitais presencial e EaD, possui graduação de Bacharel em Sistemas de 

Informação pela Universidade Salvador. Curso de aperfeiçoamento em Game Designer na 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Mestre em Computação Aplicada pela Universidade 

Estadual de Feira de Santana no Programa de Computação Aplicada, no qual, desenvolveu um 

game e software para o ensino da Astronomia. Professora Dedicação Exclusiva do Instituto 

Federal de Educação Tecnológica. Lecionou disciplinas de Redes de Computadores, Banco de 

Dados. Foi professora de curso técnico em informática, responsável em ministrar aulas de 

Introdução a Banco de Dados, Manutenção e Instalação de Microcomputador, Arquitetura de 

Computarores e Introdução a Informática Básica nos cursos Profissionalizantes Integrado do 

Colégio Estadual da Bahia - Central, também exercendo a função de Coordenadora de Estágio. 

Idealizadora do curso de Informática Básica para Deficientes Auditivos na Unidade Central do 

SINE BAHIA. Voluntariado no programa de Inclusão Digital na Terceira Idade ProInfo. 

Idealizadores e voluntária do Curso de Inclusão Digital de Surdos do SINEBAHIA. 
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3. EAD NO IFBA 

O IFBA já possui uma experiência e expertise na área de educação à distância. O ensino a 

distância é uma estratégia desenvolvida para ampliar a capilaridade da oferta à educação, 

proporcionando a difusão do conhecimento na sociedade e atenuando a injusta exclusão social. 

No mês de agosto, ano de 2009, o Instituto Federal da Bahia deu início à prestação de serviço no 

ensino à distância ingressando no Sistema da Universidade Aberta do Brasil, oferta de cursos de 

licenciatura à distância em Computação, Física, Matemática e Química, no seio do Programa de Ação 

Articulada (PAR) conduzido pelo MEC em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação do 

Estado da Bahia e das Instituições Públicas de Ensino Superior no Estado. Para isso, o Instituto foi 

credenciado para atuar na Educação a Distância através da Portaria MEC N° 1369, de 7 de dezembro 

de 2010.  

A participação do IFBA junto ao PAR se justifica pelo alcance regional que assume o 

IFBA, hoje, no Estado da Bahia, devendo cumprir seu papel na superação das deficiências de 

formação do professorado no Estado, que passa a ser exigido uma vez que o Instituto está 

começando a atuar na área da formação básica de professores. Por outro lado, o ingresso no 

Sistema UAB abriu ao Instituto as oportunidades de financiamento à implementação de estrutura 

administrativa e técnica para a gestão da EaD pelos Editais e outras formas de fomento da Capes, 

num momento bastante propício para ajudar a dotar o Instituto das condições de infra-estrutura e 

de capacitação de pessoal, necessárias ao cumprimento de sua vocação para a oferta de ensino 

público, de qualidade compatível com as transformações nas técnicas e nas relações sociais que 

permeiam a educação pelas quais estamos passando no país.  

O financiamento da Capes aos programas da UAB permitirá ao Instituto a implantação dos 

cursos a distância de licenciatura, financiando a produção e a operação dos cursos em suas 

primeiras edições e a dedicação do trabalho docente necessário para tal. Para além da oferta ao 

PAR, financiada pela UAB, e de futuras ofertas regulares dos cursos a distância, a existência de 

cursos totalmente a distância paralelamente aos cursos existentes presencialmente nos diversos 

Campi contribuirá positivamente para uma maior integração entre os cursos e as modalidades. 

Em termos legais, no Brasil, os cursos ofertados seguindo essa estratégia são enquadrados 

na modalidade de ensino denominada educação a distância, segundo orientam Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), que foi regulamentada pelo Decreto Lei 

nº 5.622/20051, com normatização definida na Portaria Ministerial nº 4.361/2004, associado aos 

Decretos Lei nº 5.773/20063 e nº 6.303/20074, que alteram alguns de seus dispositivos. 
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Essa estratégia de ensino prevê que a mediação didático-pedagógica ocorra 

prioritariamente com a utilização de recursos computacionais conectados à Internet ou não. Com 

isso, as atividades educativas são desenvolvidas em tempo e lugares diversos, visto que 

professores e estudantes estão geograficamente distribuídos. 

Os objetivos gerais da educação à distância no IFBA são:  

 Democratizar conhecimentos, habilidades e atitudes ao maior número de pessoas que 

desejam estudar ou atualizar-se, independente de tempo e espaço, tornando, desta forma, 

mais democrático o acesso à educação técnica/tecnológica de qualidade social; 

 Oferecer um ensino que assegure uma educação técnica/tecnológica permanente e  

continuada, de acordo com as necessidades de formação demandadas pela sociedade, 

possibilitando uma visão crítica do mundo, centrada nos processos de educação e trabalho 

e que considere as condições de aprendizagem do estudante. 

Atualmente, na modalidade à distância o IFBA trabalha com os seguintes programas: 

 Sistema Rede e-Tec Brasil: destinado aos alunos matriculados no Ensino Médio das redes 

públicas de educação, socialmente vulneráveis, com idade de 15 a 19 anos; 

 Universidade Aberta do Brasil (UAB): do total de vagas, 20% são destinadas a professores 

em exercício da rede pública federal, estadual ou municipal. As demais vagas serão 

distribuídas pelo público geral e entre a ampla concorrência e reserva de vagas; 

 Profuncionário: o Programa Nacional de Valorização dos Trabalhadores em Educação 

(Profuncionário) oferece cursos semipresenciais com duração de dois anos. É voltado para 

a formação dos funcionários que estão lotados nas escolas do município e/ou estado. 

Atualmente o IFBA abriu oferta para Processo Seletivo para cursos de licenciatura na 

modalidade de Educação a Distância (EAD). Foram 3.380 inscritos, para as 750 vagas para as 

licenciaturas em Computação, Física e Matemática. As vagas estão distribuídas em doze polos de 

apoio presencial. 
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4. CONCEPÇÃO DO CURSO 

A justificativa e o estudo mais aprofudando vista no capítulo anterior deste PIC torna-se 

importante para conhecer as demandas do mercado atual. A resposta de alguns questionamentos: 

Quais são as linguagens mais utilizadas? Quantas empresas atuam no mercado mundial, nacional 

e local? Qual o perfil do egresso que o mercado de trabalho espera? Qual o público atualmente 

que utiliza os games? Quais as plataformas que são mais utilizadas atualmente? O resultado 

desses questionamentos só é possível com a pesquisa e o estudo relacionado envolvendo o curso 

que está sendo proposto.  

4.1 Identificação do curso 

O curso Superior de Tecnlogia em Jogos Digitais modalidade EaD, aqui proposto, prepara 

o aluno desde a criação, projeção, implementação, manutenção até a gerência de projetos, criação 

dos roteiros, cenários, seus personagens, assim como a emissão de pareceres técnicos na sua área 

de formação.  

4.2 Objetivos do curso 

O Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais modalidade EaD tem por objetivo 

formar profissionais tecnológos e empreendores na área de desenvolvimento de Jogos Digitais 

aptos a desenvolver games, sistemas, animações direcionadas para diversas áreas do 

conhecimento: entretenimento, computação gráfica, etc, sempre de forma integrada, seguindo os 

padrões de qualidade e produtivdades aprendidos durante a sua formação. 

4.2.1 Objetivos específicos 

 Capacitar os discentes para produção de jogos digitais e com habilidade para atuar no 

mercado de trabalho nas mais diversas áreas do conhecimento: jogos, simulação, 

treinamento, entretenimento digital interativo em ambiente multiplataformas (consoles, 

dispositivos móveis, web, redes sociais, TV, etc); 

 Capacitar os discentes para produzir, criar jogos digitais, animações, design de jogos, 

sistemas web; 

 Formar profissionais capazes de atender aos desafios da sociedade contemporânea em 

contínua transformação e que atuem de forma cidadã na área de Tecnologia, aptos a 
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compreender, explorar, inovar de acordo com as necessidades dos indivíduos e das 

comunidades, habilitados a conceber, pesquisar e desenvolver novas tecnologias. 

 Capacitar os discentes a pensar de maneira estratégica, empreendedora sobre o 

processo de produção de jogos, orientando-o e permitindo a se tornar um grande 

empreendedor e a criar o seu próprio negócio; 

 Proporcionar ao discente a manipulação das ferramentas específicas na área de games, 

estimulando-o a criarem produtos criativos e inovadores; 

 Preparar os alunos a atuar em diferentes setores na produção de projetos que envolvam 

entretenimento, animação, jogos eletrônicos e etc; 

 Atender a demanda nacional, priorizando a formação de profisssionais na área 

tecnológica, possibilitando ao egresso a continuidade futura de seus estudos na área de 

pesquisas científicas; 

 Formar profissionais responsáveis, conscientes decorrentes de suas práticas e 

preparados para o mercado de trabalho; 

 Oportunizar opções estratégicas e empreendedoras em tecnologias para as 

organizações regionais, com a finalidade de criação de novas empresas na área; 

 Fomentar junto aos discentes, através da prática docente, a formação humanística para 

o desenvolvimento da crítica e reflexão sobre aspectos éticos, políticos, sociais, e 

econômicos, bem como o saber manter e desenvolver projetos de forma sustentável. 

4.3 Perfil profissional do egresso 

Como visto anteriormente, o profissional da área de games tem capacidade de trabalhar 

coletivamente, é capaz de desenvolver novos games, preparar a identidade visual, pré-produção e 

produção em si, criar a trama dos games entre outras. Em estúdios menores, o profissional de 

game acaba desempenhando todas essas funções ou caso o mesmo opte em trabalhar de forma 

independente.  

O Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais modalidade EaD proposto oferece uma 

formação profissional inovadora e inédita na região e estado da Bahia, em uma instituição federal, 

e está alinhada à definição do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 

recomendado pelo Ministério da Educação. Após a formação e finalização do curso, o egresso 

estará apto a atuar no segmento de entretenimento digital, computação gráfica, permitindo-o: 
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 Desenvolver Jogos digitais na área de entretenimento, aventura, simulação, 

animações para campanhas, trilhas sonoras e pequenos filmes; 

 Trabalhar no desenvolvimento de games utilizando multiplataformas; 

 Atuar como autônomo ou em empresas produtoras de jogos digitais, canais de 

comunicação, agências de publicidade, empresas de TI, etc; 

 Gerir projetos que envolva entretenimento digital interativo, roteiros, e modelagem 

de personagens virtuais e na interação de banco de dados; 

 Trabalhar em equipes multidisciplinares, possuindo larga base científica e 

capacidade de comunicação;  

 Gerir seu próprio fluxo de informações: aprender a apreender;  

 Criar, projetar e gerir intervenções tecnológicas: um solucionador de problemas de 

base tecnológica;  

 Empreender: construir seu futuro, procurar seu nicho de trabalho, conviver com o 

risco, enfrentar desafios;  

 Atuar como transformadores sociais visando o bem-estar social;  

 Avaliar os impactos sociais e ambientais de suas intervenções, reagindo eticamente.  

4.4 A Formação em Jogos Digitais 

O profissional graduado no curso Superior em Jogos Digitais modalidade EaD pode atuar 

em diversas áreas do segmento e a sua formação é multidisciplinar. Os principais perfis para a 

área de jogos digitais são: 

 Design de games: Responsável pela concepção do jogo, desde a sua elaboração 

incluindo a descrição detalhada de cada aspecto presente no jogo como: objetivos, 

enredo, personagens, cenário e toda a mecânica de funcionamento do jogo. O design de 

games está em todas as fases e etapas de produção de um game desde a pré-produção 

cuidando do desenvolvimento do design e regras e na produção que prepara o design do 

game, da ambientação, trama e dos personagens. Esse perfil tem o conhecimento e visão 

de toda a parte artística e técnica. A equipe de design pode ser divida em designer-

chefe: Responsável pela coordenação dos colaboradores que desenvolve o conceito de 

games; designer de sistema ou designer de mecânica de jogo: Responsável pela 

elaboração das regras do jogo; designer de fase ou designer de ambientação: 

Responsável pela criação do ambiente, fases e missões;redator: Cuida da narrativa, dos 
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diálogos e todos os textos de embalagem, sistemas de dicas e necessita trabalhar em 

colaboração com os outros designers.  

 Roteirista: Não existe uma formação específica para essa área. Esse profissional é 

responsável pela criação do cenário e pano de fundo e todo enredo do jogo. A única 

exigência básica e recomendada para esse o roteirista é que seja criativo (a). O roteirista 

pode ser comparado a um autor de novelas, filmes onde precisa criar um enredo que 

envolva o jogador e que ele sinta-se completamente inserido no mundo eletrônico; 

 Produtor: Responsável pela supervisão de toda a produção de um jogo. Pode ser 

classificado como produtor interno: é necessário conhecimento em programação, 

design, arte, som e qualidade, pois, necessita do conhecimento global e de como 

funciona um jogo. É o profissional responsável e muitas vezes designados como gerente 

do projeto assegurando os prazos e orçamentos; produtor externo: são empregados 

pela empresa e/ou distribuidora do jogo e normalmente fiscaliza os vários projetos da 

desenvolvedora verificando o status de cada projeto; 

 Designer de Áudio ou músico digital: Profissional de extrema importância e 

responsável pela construção, adaptação da trilha sonora do jogo e todos os efeitos 

sonoros, como golpes, sons de carros, arma, ruídos e todos os demais sons existentes no 

jogo. É disso que um designer de áudio cuida, sendo quem capta, manipula ou gera 

elementos de áudio. Muitas vezes, têm de trabalhar com peças musicais, ou sonoras, 

previamente gravadas e manipulá-las digitalmente; 

 Programador de Jogos Digitais: Responsável pela concretização das ideias descritas 

no plano de desenvolvimento do jogo transformando em realidade. É o profissional 

responsável pela programação e codificação do jogo. É também responsável por integrar 

todos os profissionais e etapas do jogo dando origem aos protótipos e produto final; 

 Testador de jogos: Colaborador responsável por testar a jogabilidade do produto 

desenvolvido para verificar o quanto há de erros ou bugs e, ao fim, avalia criticamente o 

título, como um todo. Com essas informações, o jogo pode passar por uma nova etapa 

de desenvolvimento, para solucionar as falhas apontadas no teste; 

Em algumas empresas e instituições um único profissional acaba desenvolvendo diversas 

funcionalidades. 



56 
 

 
 

4.5 Requisitos de acesso ao curso 

Processo seletivo será conforme o que preconiza a resolução nº 31, de 09 de junho de 2016 

que determina que o preenchimento das vagas deva ser 100% via SISU- Sistema de Seleção 

Unificada ou legislação vigente à sua época. Também estão previstas como formas de acesso ao 

curso: a transferência interna; transferência externa (compulsória ou facultativa); portador de 

diploma de nível superior; matrícula na categoria aluno especial; matrícula na categoria de aluno 

ouvinte; matrícula decorrente de convênio, intercâmbio ou acordo cultural. O processo seletivo 

cumprirá a Lei de cotas nº 12.711/2012, alterada pela Lei 13409/2016, o Decreto nº 7.824, de 11 

de outubro de 2012, alterado pelo Decreto nº 9034, de 20 de abril de 2017 e a Portaria Normativa 

nº 18, de 11 de outubro de 2012, que trata o Sistema de Cotas (BRASIL, 2012a, 2012b; MEC, 

2012).  

Aqueles estudantes que não efetivarem suas matrículas nos prazos e datas estabelecidos 

pelo IFBA serão considerados como desistentes, perdendo direito à vaga, dando margem para 

novas convocações até compor o quadro total de estudantes para cada semestre letivo.  

Aquelas vagas que não forem ocupadas ou que forem fruto de evasão do curso 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1997, p. 20) poderão, a critério do colegiado do curso, ser 

ocupadas pelo ingresso de diplomado, por reingresso, por transferência de outra instituição de 

ensino superior, por matrícula na categoria aluno especial ou por matrícula na categoria de aluno 

ouvinte. Há de se ressaltar que a transferência externa compulsória é a transferência ex-officio que 

se dará independente da existência da vaga. Tais procedimentos serão regidos pela legislação em 

vigor, pelas normas e critérios fixados pelo MEC e pelas Normas Acadêmicas do Ensino Superior 

do IFBA.  
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5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

5.1 Regime acadêmico e prazo de integralização curricular 

A matriz curricular do curso possui uma carga horária total de 2.410 horas-aula 

correspondentes a 2.160 horas de disciplinas obrigatórias e optativas, acrescida de 150 horas 

referente ao estágio curricular ou 150 horas para trabalho final de curso e mais 100 horas de 

atividades complementares totalizando 2.410 em consonância com o Catálogo Nacional dos 

Cursos Superiores em Tecnologia. De uma forma geral, toda disciplina terá ao menos quatro (4) 

horas-aulas presenciais, duas no começo e duas no fim da disciplina, com o objetivo de apresentar 

aos alunos os professores e tutores das disciplinas, seu plano de trabalho e, ao final, realizar uma 

avaliação presencial. 

O aluno que optar em realizar o TCC poderá realizar o estágio curricular e vice versa para 

ampliar os seus conhecimentos, todavia há de ressaltar que não é obrigatório, para a 

integralização do curso basta um ou outro.  

O Regime Acadêmico do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do IFBA 

modalidade EaD é regime de créditos, tendo caráter a distância e oferta semestral de disciplinas 

com encontros presenciais. O sistema de matrícula é por componente curricular, respeitando-se os 

pré-requisitos estabelecidos na Matriz Curricular. 

A estrutura e os conteúdos curriculares foram constituídos no PIC de forma que seja 

garantida a acessibilidade metodológica em conformidade com a Legislação vigente, para tanto 

serão utilizadas ações como, por exemplo, os processos de flexibilização do tempo e a utilização 

de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência. Na entrada do 

estudante com deficiência o Projeto Pedagógico será adaptado para que ocorra a acessibilidade 

plena desse estudante. 

A legislação vigente sobre o Ensino Superior a Distância (Art. 4º, Decreto 5662 

19/12/2005) não estabelece uma carga horária mínima presencial para cursos a distância, exigindo 

apenas que a avaliação dos cursos EaD seja feita de forma preponderantemente presencial. 

Entretanto, com vista ao sucesso dos processos formativos, verifica-se a necessidade de alguns 

encontros presenciais entre os atores desses processos, docentes e discentes. Tais encontros 

destinam-se não só à apresentação do curso e de suas metodologias e estratégias de ensino e 

aprendizagem, mas, fundamentalmente, à formação dos laços sociais entre os diversos 
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participantes que permitam aos cursistas construir um sentimento de pertencimento a uma 

comunidade de aprendizagem. Este fator tem reconhecida importância no sucesso de cursos à 

distância (PALLOF e PRATT, 2004) e pode ser facilitado pelo contato presencial no início do 

processo (NEVES, 2003).  

No caso de um curso como este, de formação em Ciências da Natureza, a atividade prática 

em laboratório constitui um componente essencial e a necessidade de tais encontros é 

significativamente maior do que em outros cursos. Além disso, nota-se que para muitos alunos os 

momentos iniciais de sua formação podem trazer grandes dificuldades que, mesmo em cursos 

presenciais, acabam contribuindo para a evasão. Citamos, especificamente, as disciplinas de 

matemática e de cálculo que podem representar, para muitos alunos egressos de um ensino médio 

reconhecidamente deficiente, dificuldades intransponíveis se a elas não se dedicar uma atenção 

especial.  

Dessa forma, a estrutura deste curso prevê a realização de encontros presenciais de diversos 

tipos, como aulas teóricas e práticas, sessões dirigidas de exercícios e apresentações de trabalhos 

e seminários, entre outras. Algumas dessas atividades serão dirigidas por professores formadores 

ou tutores visitantes e outras serão acompanhadas pelo tutor presencial.  

A razão do total da carga horária prática não ser presencial é que parte significativa das 

atividades de laboratório consiste na discussão de resultados e a preparação de relatórios, que será 

feita no AVA sob a orientação dos professores e tutores a distância. Além disso, muitos 

experimentos serão desenvolvidos para serem feitos na casa ou na escola onde o aluno-professor 

em formação ensina, verdadeiros laboratórios “domésticos” que visam exatamente a apropriação, 

pelos cursistas, de procedimentos com equipamentos e materiais que possam ser facilmente 

reproduzidos nas condições que ele irá encontrar em sua atuação como professor de física.  

Aqui deve ser lembrada a importância do uso de simulações e laboratórios virtuais no 

desenvolvimento do aprendizado dos alunos; tal uso, entretanto, não deve substituir a 

experimentação real, mas sim complementar o aprendizado pela introdução de recursos que 

podem facilitar a conexão entre a teoria e os fenômenos.  

Além disso, no primeiro semestre haverá o encontro presencial de acolhimento no início do 

curso e encontros presenciais, associados à disciplina “Informática”, nas primeiras semanas do 

semestre, totalizando 20 horas. As atividades presenciais serão realizadas em locais e dias 

predefinidos. Esses momentos constarão na agenda de cada componente curricular e serão 

divulgados aos alunos antes do início dos mesmos.  
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A programação detalhada desses encontros será definida em função da programação 

detalhada e do plano de estudos de cada disciplina, levando em conta a distribuição global da 

carga horária semanal por disciplina mostrada nos capítulos seguintes. A proposta geral é 

concentrar a carga horária presencial em encontros realizados a cada três semanas, com alguma 

carga presencial assistida pelo tutor presencial nos fins de semana restantes. A distribuição exata 

de carga presencial por semana e disciplina será definida pela equipe integradora do projeto, a 

reunião de professores conteudistas e professores do NDE e coordenador do curso. 

5.2 Organização curricular geral 

A organização curricular do curso está de acordo com as determinações legais presentes na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN no 9.394/96), no Decreto no 5.154/2004, 

na Resolução CNE/CP no 03/2002, no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e 

demais regulamentações específicas.  

As disciplinas que compõem os componentes curriculares foram elaboradas visando e 

privilegiando a integração das matérias nos mais diversos períodos atento às demandas de 

mercado, academia, pesquisa, justamente para alinhar os temas atuais com a teoria e prática, 

seguindo assim a proposta do curso.  

A matriz curricular do curso é flexível, apresenta disciplinas optativas, poucos pré-

requisitos, o que permite ao aluno ter flexibilidade em seu percurso formativo. 

A interdisciplinaridade e a articulação entre teoria e prática também estão presentes no 

curso e podem ser identificadas em vários momentos, como por exemplo, nas Oficinas de 

Desenvolvimento de Jogos, que são projetos integradores presentes em todos os semestres. 

Os estudantes por intermédio dos projetos integradores tem oportunidade de ver na prática a 

aplicação de conhecimentos teóricos, como por exemplo, o funcionamento dos cálculos referentes 

aos movimentos dos mais diversos personagens, como também no som, na montagem dos 

cenários, e em várias outras etapas de elaboração dos games.  

As disciplinas que compõem os conteúdos específicos, os conteúdos caracterizadores de 

formação profissional e a produção do saber científico e tecnológico da área, foram articuladas 

para que os alunos tenham uma formação teórica e prática no futuro profissional. A fim de 

sistematizar o conjunto de disciplinas para efeito de uma maior compreensão, por parte de todos 

aqueles que interagirem com o curso, da formação proposta para o estudante do curso Superior de 
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Tecnologia em Jogos Digitais na modalidade EaD, o conjunto de disciplinas constituintes da 

grade curricular foi dividido em áreas de formação através de eixos formativos. Os eixos são 

disponibilizados a seguir: 

 Eixo Formativo I- Programação de Jogos Digitais: As disciplinas relacionadas aos 

conteúdos de lógica e linguagem de programação e aplicação desses conceitos através 

da utilização de técnicas e ferramentas de desenvolvimento na contrução dos jogos 

digitais esão relacionadas nesse eixo formativo.  

 Eixo Formativo II- Artes gráficas e Animação para Jogos Digitais: Neste eixo, são 

destacadas todas as disciplinas relacionadas às técnicas de desenho, linguagem visual 

utilizada e nos meios audiovisuais, além de propor a exploração de técnicas gráficas de 

design e utilização de ferramentas de design e modelagem para a comunicação nas suas 

diversas possibilidades e construtivas. 

 Eixo Formativo III- Específicas para os Jogos Digitais: Neste eixo, são apresentadas 

as disciplinas bem específicas para área de games. 

 Eixo Formativo IV- Base científica para Jogos Digitais: A Física e a matemática 

abrangem conteúdos que conduzem o aluno a compreender os fenômenos naturais, 

contribuindo para introduzir uma visão científica, onde os modelos são ferramentas 

importantes para representação da realidade observada. Com isso, este eixo destaca as 

disciplinas relacionadas a estas disciplinas das ciências exatas. 

 Eixo Formativo V- Complementares e humanísticas para Jogos Digitais: É 

importante pensar nos jogos como elemento de modificação da sociedade. Para isso, é 

necessária a compreensão e análise crítica da realidade no contexto social, educacional, 

econômico, cultural e político, que torna necessária ao aluno uma importante formação 

humanística. Este eixo através de suas disciplinas possibilitará ao futuro profissional 

considerar as relações sociais e econômicas do mundo competitivo e global imposto 

pelas tecnologias da informação e comunicação, formando um profissional com 

princípios fundados em valores éticos para uma atuação cooperativa, madura, 

responsável e solidária, de modo a promover o desenvolvimento autônomo e sustentado 

da sociedade. 

No quadro 11, são apresentadas as disciplinas classificadas em cada eixo. 
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Quadro 11: Distribuição das disciplinas obrigatórias 

Eixo Formativo I- 
Programação de Jogos 

Digitais 

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS 

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS I, II, III, IV e V 

MOTORES PARA JOGOS 2D 

BANCO DE DADOS APLICADO A JOGOS 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA JOGOS DIGITAIS 

INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR 

MOTORES PARA JOGOS 3D COM ENGINE 

PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 

JOGOS COM REDE MULTIPLAYER 

PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS WEB E REDES SOCIAIS 

GAME ENGINE I e II 

    

Eixo Formativo II- Artes 
gráficas e Animação para 

Jogos Digitais 

DESENHO BÁSICO E VETORIAL 

ANIMAÇÃO 2D 

MODELAGEM DE CENÁRIOS 3D E CRIAÇÃO DE PERSONAGENS 

GAME DESIGN, ROTEIRO E ILUSTRAÇÃO PARA JOGOS DIGITAIS 

ANIMAÇÃO DE PERSONAGENS 3D 

GAME DESING E ROTEIRIZAÇÃO I e II 

EDIÇÃO DIGITAL DE IMAGENS I e II 

    

Eixo Formativo III- 
Específicas para os Jogos 

Digitais 

HISTÓRIA DOS JOGOS DIGITAIS: CULTURA, MERCADO E INDÚSTRIA DOS 
JOGOS 

SOM E PROTOTIPAÇÃO DE JOGOS 

    
Eixo Formativo IV- Base 

científica para Jogos 
Digitais 

MATEMÁTICA PARA JOGOS I e II 

FÍSICA PARA JOGOS DIGITAIS  

Eixo Formativo V- 
Complementares e 

humanísticas para Jogos 
Digitais 

METODOLOGIA CIENTÍFICA E PROJETOS  

ACESSIBILIDADE EM JOGOS DIGITAIS  

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E ECONOMIA 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO PARA GAMES 

Disciplinas Optativas 

LIBRAS 

ANÁLISE DE EDITAIS 

MARKETING DIGITAL 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

INGLÊS INSTRUMENTAL 
 

O eixo I se refere a um conjunto de disciplinas essenciais para o trabalho com sistemas em 

jogos digitais, é nessa área que será possível dar movimento aos personagens e objetos de um 
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game. Ainda no eixo I, destacam-se o conhecimento e introdução na área de realidade virtual e 

aumentada. Neste eixo o aluno iniciará os primeiros conhecimentos das linguagens de 

programação específicas na construção de jogos, entendendo suas aplicações, 

produzindo interfaces gráficas para software, sistemas operacionais, sites na Internet,  

animações e jogos.  

O eixo II fornece o fundamento para a utilização da área de animação, elaboração de 

cenários e personagens. Já o eixo III, destaca-se pelas disciplinas de conteúdo exclusido da área 

de jogos, o som e prototipação, narração e a história dos games. 

Os conteúdos do eixo IV destcam-se a matamática e a física, assuntos fundamentais para 

compreensão do desenvolvimento de um jogo, seus movimentos, cálculos necessários para 

criação de um personagem, etc. O eixo V procura estabelecer uma conexão entre o Tecnológico 

em Jogos Digitais, formado pela presente proposta, e as outras modalidades da área de games. 

São destacadas as disciplinas de Metodologia científica, empreendedorismo, ética e legislação 

para games, acessibilidade em jogos e estágio.  

5.3 Matriz Curricular Geral do Curso 

Distribuição dos componentes curriculares por semestre como mostrado nos quadros a 

seguir: 

Quadro 12: Componentes curriculares do primeiro semestre 

Semestre I 
Eixo  

Formativo 

Pré-
requisito 

Horas 

Aula 
Mensais 

Créd. 
C.H 

Teórica 

C.H 

Prática 

C.H 

Total 

HISTÓRIA DOS JOGOS DIGITAIS: 
CULTURA, MERCADO E INDÚSTRIA 

DOS JOGOS 
EIXO III 

NÃO HÁ 
2 2 30 0 30 

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 
PARA JOGOS 

EIXO I 
NÃO HÁ 

8 8 60 60 120 

ANIMAÇÃO 2D EIXO II NÃO HÁ 4 4 45 15 60 

EDIÇÃO DIGITAL DE IMAGENS I EIXO II NÃO HÁ 6 6 45 45 90 

DESENHO BÁSICO E VETORIAL EIXO II NÃO HÁ 2 2 15 15 30 
OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE 

JOGOS I 
EIXO I NÃO HÁ 4 4 30 30 60 

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO 
GRÁFICA 

EIXO I NÃO HÁ 2 2 30 0 30 

MATEMÁTICA PARA JOGOS I EIXO IV NÃO HÁ 2 2 30 0 30 

Totais    30 30 285 165 450 
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Quadro 13: Componentes curriculares do segundo semestre 

 

Quadro 14: Componentes curriculares do terceiro semestre 

Semestre III 
Eixo  

Formativo 
Pré-

requisito 

Horas 
Aula 

Mensais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

MOTORES PARA JOGOS 3D COM 
ENGINE 

EIXO I 
MOTORES 

PARA 
JOGOS 2D 

4 4 30 30 60 

PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS EM 
DISPOSITIVOS MÓVEIS 

EIXO I NÃO HÁ 8 8 30 90 120 

JOGOS COM REDE MULTIPLAYER EIXO I NÃO HÁ 4 4 30 30 60 

FÍSICA PARA JOGOS EIXO IV NÃO HÁ 4 4 60 0 60 

SOM E PROTOTIPAÇÃO DE JOGOS EIXO III NÃO HÁ 4 4 15 45 60 

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE 
JOGOS III 

EIXO I NÃO HÁ 4 4 30 30 60 

METODOLOGIA CIENTÍFICA E 
PROJETOS  

EIXO V NÃO HÁ 2 2 30 0 30 

Semestre II Eixo Formativo 
Pré-

requisito 

Horas 

Aula 

Mensais 

Créd. 
C.H 

Teórica 

C.H 

Prática 

C.H 

Total 

MODELAGEM DE CENÁRIOS 3D E 
CRIAÇÃO DE PERSONAGENS 

EIXO II 
NÃO HÁ 

4 4 30 30 60 

ANIMAÇÃO DE PERSONAGENS 3D EIXO II NÃO HÁ 4 4 30 30 60 

MATEMÁTICA PARA JOGOS II EIXO IV 
MATEMÁT
ICA PARA 
JOGOS I 

2 2 30 0 30 

MOTORES PARA JOGOS 2D EIXO I 

INTRODUÇ
ÃO À 

PROGRAM
AÇÃO 
PARA 
JOGOS 

6 6 30 60 90 

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE 
JOGOS II 

EIXO I 
NÃO HÁ 

4 4 30 30 60 

GAME DESIGN, ROTEIRO E 
ILUSTRAÇÃO PARA JOGOS DIGITAIS: 

INICIANDO UM GAME 
EIXO II 

NÃO HÁ 
6 6 30 60 90 

EDIÇÃO DIGITAL DE IMAGENS II EIXO II 

EDIÇÃO 
DIGITAL 

DE 
IMAGENS I 

4 4 30 30 60 

OPTATIVA  NÃO HÁ 2 2 30 0 30 

Totais    32 32 240 240 480 
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OPTATIVA  NÃO HÁ 2 2 30 0 30 

Totais    32 32 255 225 480 

 

Quadro 15: Componentes curriculares do quarto semestre 

Semestre IV 
Eixo  

Formativo 
Pré-requisito 

Horas 
Aula 

Mensais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA 
JOGOS DIGITAIS 

EIXO I NÃO HÁ 4 4 60 0 60 

BANCO DE DADOS APLICADO A 

JOGOS 
EIXO I NÃO HÁ 4 4 30 30 60 

PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS WEB E 
REDES SOCIAIS 

EIXO I 

PROGRAMA
ÇÃO PARA 
JOGOS EM 

DISPOSITIVO
S MÓVEIS 

4 4 15 45 60 

INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR EIXO I NÃO HÁ 2 2 30 0 30 

GAME ENGINE I EIXO I 

PROGRAMA
ÇÃO PARA 
JOGOS EM 

DISPOSITIVO
S MÓVEIS 

4 4 30 30 60 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO PARA GAMES EIXO V NÃO HÁ 2 2 30 0 30 

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE 
JOGOS IV 

EIXO I NÃO HÁ 4 4 30 30 60 

GAME DESING E ROTEIRIZAÇÃO  EIXO II NÃO HÁ 2 2 15 15 30 

OPTATIVA  NÃO HÁ 2 2 30 0 30 

OPTATIVA  NÃO HÁ 2 2 30 0 30 

Totais    30 30 300 150 450 

 

Quadro 16: Componentes curriculares do quinto semestre 

Semestre V 
Eixo  

Formativo 
Pré-requisito 

Horas 
Aula 

Mensais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

GAME ENGINE II EIXO I 
GAME 

ENGINE I 
6 6 30 60 90 

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E 
ECONOMIA 

EIXO V Não há 2 2 30 0 30 

JOGOS PARA CONSOLES EIXO I Não há 4 4 60 0 60 

ACESSIBILIDADE EM JOGOS DIGITAIS  EIXO V Não há 2 2 15 15 30 

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE 
JOGOS V 

EIXO I NÃO HÁ 4 4 30 30 60 
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Semestre V 
Eixo  

Formativo 
Pré-requisito 

Horas 
Aula 

Mensais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

OPTATIVA  NÃO HÁ 2 2 30 0 30 

Totais   20 20 195 105 300 

 

A proposta inicial do curso possui algumas disciplinas optativas, que são: Libras; Análise de 

Editais; Marketing Digital; Comunicação e Informação; Jogos de Entretenimento Educativo e 

Inglês Instrumental.  

O quadro 10 resume o total de aulas semanais do curso, créditos, carga horária teórica e 

prática e total.   

Quadro 17: Matriz – resumo dos créditos e horas aulas semanais, créditos 

TOTAL DE HORAS 
AULAS MENSAIS 

CRÉDITOS 
C.H TEÓRICA C.H PRÁTICA C.H TOTAL 

144 h 144 1275 885 2160 

A matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais modalidade EaD 

estabelece as disciplinas em uma ordem que prevê o encadeamento de conteúdos, bem como a 

possibilidade de trabalho interdisciplinar, através da socialização dos planos pedagógicos de 

ensino. É importante que os docentes estejam sempre atentos às mudanças tecnológicas e 

atualizações para que possam ser exploradas nessas oficinas.  O Quadro a seguir apresenta de 

forma resumida o total de créditos e horas, incluído o PFC e Estágio Supervisionado. 

Quadro 18: Matriz – resumo dos créditos e horas  

MATRIZ – COMPONENTES CURRICULARES PARA INTEGRALIZAÇÃO DO  
CURSO DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS. 

 
 
 

CRÉD. HORAS 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OU  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC  - 150 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES - ACC - 100 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS 144 2160 

CARGA HORÁRIA TOTAL 144 2410 

Os quadros a seguir mostram, respectivamente, a distribuição dos componentes curriculares 

por conteúdos em cada eixo: 
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Quadro 12: Componentes curriculares do Eixo I  

Eixo Formativo I- Programação de Jogos Digitais 

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS 
OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS I, II, 

III, IV e V MOTORES PARA JOGOS 2D 

BANCO DE DADOS APLICADO A JOGOS INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA JOGOS 
DIGITAIS JOGOS COM REDE MULTIPLAYER 

MOTORES PARA JOGOS 3D COM ENGINE 
PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS EM DISPOSITIVOS 

MÓVEIS 
PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS WEB E REDES 

SOCIAIS GAME ENGINE I e II 
 

Quadro 20: Componentes curriculares do eixo II 

 

 

Quadro 21: Componentes curriculares do eixo III 

 

 

 

 

Quadro 22: Componentes curriculares do eixo IV 

 

 

 

 

Quadro 23: Componentes curriculares do eixo V 

 

 

 

 

 

 

O Quadro 24 apresenta um resumo da distribuição de carga horária segundo a concentração 

dos eixos temáticos e o semestre letivo.  

Eixo Formativo II- Artes gráficas e Animação para Jogos Digitais 

DESENHO BÁSICO E VETORIAL 

ANIMAÇÃO 2D 

EDIÇÃO DIGITAL DE IMAGENS I e II 

MODELAGEM DE CENÁRIOS 3D E CRIAÇÃO DE PERSONAGENS 

GAME DESIGN, ROTEIRO E ILUSTRAÇÃO PARA JOGOS DIGITAIS 

ANIMAÇÃO DE PERSONAGENS 3D 

GAME DESING E ROTEIRIZAÇÃO I e II 

Eixo Formativo III- Específicas para os Jogos Digitais 
HISTÓRIA DOS JOGOS DIGITAIS: CULTURA, MERCADO E INDÚSTRIA DOS 

JOGOS 

SOM E PROTOTIPAÇÃO DE JOGOS 

Eixo Formativo IV- Base científica para Jogos Digitais 

MATEMÁTICA PARA JOGOS I e II 

FÍSICA PARA JOGOS DIGITAIS  

Eixo Formativo V- Complementares e humanísticas para Jogos Digitais 

METODOLOGIA CIENTÍFICA E PROJETOS  

ACESSIBILIDADE EM JOGOS DIGITAIS  

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E ECONOMIA 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO PARA GAMES 
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Quadro 13: Distribuição dos eixos temáticos por semestre 

EIXO TEMÁTICO 1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem 5º Sem Total 

EIXO I 210 150 300 330 210 1200 

EIXO II 180 270 0 30 0 480 

EIXO III 30 0 60 0 0 90 

EIXO IV 30 30 60 0 0 120 

EIXO V 0 0 30 30 60 120 

OPTATIVAS 0 30 30 60 30 150 

Totais 450 480 480 450 300 2160 
       

As Figuras 33 e 34 apresentam o fluxograma proposto para o curso, evidenciando a 

estrutura de pré-requisitos. Nestes dois gráficos, as áreas de formação receberam coloração 

específica com o intuito de facilitar a compreensão da matriz curricular. 



68 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE JOGOS DIGITAIS 

IFBA – MODALIDADE EAD 

Figura 26: Fluxograma do curso- matriz curricular 
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE JOGOS DIGITAIS- IFBA – MODALIDADE EAD 

Classificado por Eixo (I- AZUL/ II- MARROM/ III- VERMELHA/ IV- AMARELA/ V- ROSA 

Figura 28: Fluxograma do curso – matriz curricular classificada por área 
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5.4 Componentes Curriculares de Exigência Legal (educação das relações étnico-raciais e 

história e cultura afro-brasileira, educação ambiental, educação em direitos humanos 

e disciplina de libras) 

Os componentes curriculares exigentes em lei são bastante importantes para o processo 

formativo do indíviduo, principalmente para o seu conhecimento e formação crítica, preparando 

assim para uma compreensão e deixando-o mais preparado para o mercado de trabalho no qual 

será inserido. Além dos componentes curriculares exigidos pela DCN, existem alguns 

componentes curriculares que são obrigatórios em quaisquer cursos, conforme descriminados nas 

próximas subseções.  

5.4.1 Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena tem com base legal – Lei nº9394/96, com a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 

11.645/2008, e da Resolução CNE/CP nº 1/2004, sendo fundamentada no Parecer CNE/CP nº 

3/2004 que estabelece:  

 
§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de 
disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a 
Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 
questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos 
termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004. (Resolução 
CNE/CP nº 1/2004)  

 

A base legal apresentada coloca a questão étnico-racial na agenda nacional e reforça a 

importância de se debater nos Cursos de Graduação o reconhecimento e valorização da história, 

cultura e identidade dos povos indígenas e dos descendentes de africanos, em uma formação que 

estimule o estudante para a formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as 

diferenças e as características próprias de grupos e minorias, e que em seu futuro exercício 

profissional permitam que busque correção de desigualdades raciais e sociais através de 

mudanças dos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, práticas que repudiem o 

preconceito e as discriminações. 

O curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais na modalidade EaD, em obediência à 

Resolução CNE/CP nº 1, de junho de 2004 e a Lei nº 11.645 de 10/03/2008, prevê o 
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desenvolvimento/abordagem da Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento 

de questões e temáticas que dizem respeito ao ensino de história e cultura afro-brasileira e 

indígena. Nesta perspectiva, o projeto Novembro Negro, evento constante em diversos campi do 

IFBA, será promovido também pelo pólo, onde promoverá atividades para todos os cursos, as 

quais abordam aspectos históricos, culturais, econômicos e sociais referentes à população negra 

no Brasil, em especial no âmbito regional. Serão desenvolvimentos cursos de curta duração para o 

desenvolvimento de jogos digitais, quiz, cenários abordando a cultura afro e indígena.  

Os conteúdos relacionados à temática das relações étnico-racionais, igualdade e racial, 

afrodescedência serão discutidos nas disciplinas de Oficina e Desenvolvimento de Jogos III e 

Modelagem 3D do 2º e 3º semestre respectivamente, abordando jogos com a cultura afro e 

também nas disciplinas de oficina e desenvolvimento de jogos IV. 

5.4.2 Educação Ambiental  

A Resolução Nº 2, de 15 de junho de 2012 e o Decreto nº 4.281/2002 sobre Políticas de 

Educação Ambiental (BRASIL, 2002d), indica a obrigatoriedade de se desenvolver Educação 

Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, descreve várias formas de metodologia de 

trabalho, mas destaca a interdisciplinaridade e transversalidade como metodologias para se 

desenvolver a Educação Ambiental.  

A disciplina Oficina e Desenvolvimento de Jogos IV e Interface Humano Máquina 

abordarão de forma interdisciplinar os temas de Meio ambiente, edução ambiental, sustentabilide, 

atendendo os Artigos 6 e 7 da Resolução Nº 1, DE 30 de maio de 2012 e ao Parecer CNE/CP 

8/2012 sobre a inserção dos conhecimentos concernentes a estes assuntos. 

Ainda, em consideração à Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, o Decreto nº 4.281 de 25 de 

julho de 2002 (BRASIL, 2002d), Resolução CNE/CP nº 02/2012, o Curso Superior em Jogos 

Digitais na modadelidade EaD, implementará os conteúdos nas disciplinas listadas acima 

integrando assim a educação ambiental aos componentes curriculares do curso, onde os discentes 

serão instrumentados nas práticas de ensino de alguns componentes curriculares como, energia, 

meio ambiente e sustentabilidade e gestão ambiental e, contextualizada, nas diversas disciplinas 

do curso para a construção de projetos que abordem temas voltados para as problemáticas 

ambientais internacionais, nacionais e regionais.  
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5.4.3 Educação em Direitos Humanos 

O tema de direitos humanos e cidadania serão explorados nas disciplinas de Ética e 

Legislação para Games abordando os conteúdos e assuntos obedecendo à resolução CNE/CP. A 

Base Legal – Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012) e ao Parecer CNE/CP 8/2012 os artigos 6 e 

7 das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio 

de 2012) indicam que o tema pode ser desenvolvido das seguintes formas:  

I – pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados 

interdisciplinarmente;  

II – como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo escolar;  

III – de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade. 

Este projeto preza pelo compromisso com a construção da cidadania, o que se reflete em 

uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e 

responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental.  

A educação para a cidadania requer que questões sociais e ambientais sejam apresentadas 

para a aprendizagem e a reflexão dos estudantes, buscando um tratamento didático que contemple 

sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a mesma importância dos conteúdos convencionais. 

Com isso, o currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma vez que os temas podem ser 

priorizados e contextualizados de acordo com as diferentes realidades locais e regionais e que 

novos temas sempre podem ser incluídos. Durante o desenvolvimento do conteúdo de direitos 

humanos e igualdades raciais, o docente buscará e analisará de que forma pode ser aplicado ao 

mundo de games. 

5.4.4 Educação Inclusiva 

A disciplina ACESSIBILIDADE EM JOGOS DIGITAIS e OFICINA DE 

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS III, consta no curso de Jogos Digitais e é oferecida na grade 

de disciplinas, contribuindo para a disseminação de uma cultura de inclusão, acolhimento e trato 

da diversidade, em conformidade com os objetivos do curso, conforme regulamentado pelo 

Decreto nº. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Além dessa disciplina, será apresentada uma 

optativa, que se trata da disciplina de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 
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4.4.5 Combate a incêndio e a desastres 

A disciplina Desenvolvimento de Jogos IV também abordará o tema de combate a incêncio 

e a desastres, conforme a Lei no 13.425 de 30 de março de 2017. 

4.5 Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso(TCC) constitui uma oportunidade para que o estudante, 

antes de terminar sua graduação, possa exercitar e ampliar seus conhecimentos através da 

elaboração e apresentação de um trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento. O aluno 

poderá optar pelo TCC ou Estágio. O TCC será contabilizado com uma carga horária de 150 

horas.  

Com relação às diretrizes básicas relacionadas com o trabalho de conclusão, cabe salientar 

os seguintes aspectos: 

 O TCC seguirá as orientações e normas estabelecidas no MANUAL E REGULAMENTO 

DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO a ser elaborado pelo NDE do Curso. O 

pré-requisito exigido é que o estudante tenha cursado no mínimo 70% da carga horária em 

disciplinas do curso e ter cursado a disciplina de metodologia científica; 

 Durante o desenvolvimento do TCC, o estudante deverá obedecer às orientações 

determinadas por um professor orientador pertencente ao corpo docente do curso; 

 O estudante só poderá ter seu trabalho de conclusão de curso aprovado para apresentação 

da banca se estiver matriculado na disciplina TCC; 

 A banca examinadora realizará avaliação do TCC utilizando os critérios constituintes do 

manual e regulamento do trabalho de conclusão de curso; 

 O TCC deve ser apresentado a uma banca examinadora constituída, no mínimo, pelo 

orientador e dois professores ou um professor e um profissional com experiência na área 

de conhecimento do trabalho; 

 O Manual e Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso apresentará as questões 

referente a: formas de apresentação, orientação, avaliação e coordenação. A coordenação 

dos cursos providenciará a divulgação de manuais atualizados de apoio à produção dos 

trabalhos e a disponibilização do TCC em repositórios institucionais próprios, acessíveis 

pela internet.  
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Durante a elaboração da matriz curricular do curso, a disciplina Metodologia Científica foi 

estrategicamente posicionada no terceiro semestre, e a disciplina Projeto de Conclusão de Curso, 

no quinto. Isto permitirá que, antes da matrícula em TCC, o estudante, em conjunto com o 

professor orientador, já tenha definido a estrutura básica do trabalho a ser executado, incluindo 

objetivos a serem perseguidos e a metodologia a ser adotada. 

As atividades e os procedimentos detalhados a serem adotados para realização do TCC 

serão definidos em normas específicas (resoluções), elaboradas pelo NDE, aprovadas pelo 

colegiado do Curso e institucionalizado por portaria emitida pela direção do campus, 

considerando as demais legislações pertinentes. O aluno terá até 4 anos para finalizar o TCC, 

período máximo para que o aluno possa se formar. 

4.6 Estágio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado ou Trabalho de Conclusão de Curso é parte integrante do 

currículo pleno em diversos cursos de graduação e deverá ser cumprido pelo estudante para a 

integralização da carga horária total exigida e será regulamentado pelo colegiado do curso, 

obedecendo às normas acadêmicas e os requisitos legais vigentes. 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) define: 

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 
que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes. O estágio integra o 
itinerário formativo do estudante e faz parte do projeto pedagógico do curso (art. 1º e seu 
§ 1º da Lei 11.788/2008). (MTE, 2010, p. 17). 

Conforme o parágrafo 2o do artigo 4o da resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002.: 

“A carga horária mínima do curso superior de tecnologia será acrescida do tempo destinado ao 

estágio profissional supervisionado, quando requerido pela natureza da atividade profissional, 

bem como de eventual tempo reservado para trabalho de conclusão de curso”. Visando uma 

formação ainda mais completa e próxima ao mercado de trabalho, ao aluno do curso de games do 

IFBA terá a opção de realizar o estágio com carga horária de 150 horas.  

Por este motivo foram estabelecidas diretrizes, normas e procedimentos, unificando 

processos e atendimentos. O estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de 

ensino  médio,  da  educação. 
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Esse estágio pode ser efetuado desde que o estudante tenha cursado no mínimo 50% da 

carga horária em disciplinas do curso, sendo um requisito imprescindível para sua conclusão. 

Com relação às bases legais e diretrizes do estágio supervisionado, cabe salientar os seguintes 

aspectos: 

 O estágio supervisionado é baseado na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008; 

 Conforme o Artigo 3° da Lei Decreto nº 11.788/2008, a realização do estágio 

curricular por parte do estudante não acarretará em vínculo empregatício de qualquer 

natureza; 

 O Estágio, nos aspectos de institucionalização, convênios, forma de apresentação, 

orientação, supervisão e coordenação, seguirá à regulamentação geral de estágio do 

IFBA. Na falta desta, será regida por instruções definidas pelo colegiado do curso, após 

ser submetida à aprovação da direção geral do campus.  

Será considerado válido o Estágio Supervisionado, se o discente estiver regularmente 

matriculado na disciplina Estágio Supervisionado e devidamente registrado na Coordenação de 

Apoio ao Ensino (CAENS), conforme o Regulamento de Estágio Supervisionado do IFBA. O 

professor da disciplina de estágio terá como obrigação acompanhar o aluno, ajudar no 

preenchimento dos documentos obrigatórios e comprobatórios necessários para o estágio e se 

necessário o professor também poderá realizar visitas e entrar em contato com a empresa em que 

o aluno está estagiando. 

 
Entre as Funções principais do orientador de estágio dessa disciplina destacamos: 

 Incentivar o acesso de alunos e de formados à práticaprofissional; 

 Estabelecer ligação entre os cursos com as expectativas domercado; 

 Propor parcerias que colaborem para a melhoria constante da qualificação dos discentes 

e egressos. 

 Acesso, tanto para o discente e egresso quanto para as empresas se cadastrarem, deve 

ser feito pelo setor específico. 

Observa-se que: 
 O estágio realizado em serviço não estabelece vínculo empregatício, podendo o 

estagiário receber bolsa de estágio e estar segurado contra acidentes, de acordo com a 

legislação em vigor; 

 O estágio ocorre em instituições públicas ou privadas que tenham condições de 

proporcionar experiência prática na linha de formação; 
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 Os estágios são coordenados pelos respectivos professores designados para orientação e 

supervisão, os quais deverão acompanhar o trabalho dos alunos, desde a aprovação do 

plano de atividades até a apresentação do relatório finalcorrespondente; 

 Observadas as normas gerais, o estágio obedecerá à regulamentação própria, em 

conformidade com o IFBA. 

As atividades de cunho acadêmico, tais como projetos e programas de pesquisa, estágios 

extracurriculares, monitorias e projetos experimentais em jogos digitais e internos ao campus 

também poderão ser contabilizadas para efeito de horas de estágio, em conformidade com o 

artigo 2º, § 3º da lei nº 11.788/2008, pois segundo o texto da lei, as atividades de extensão, de 

monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente 

poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. 

O colegiado do curso elaborará um Manual e Regulamento Geral de Estágio 

Supervisionado, obedecendo as normas acadêmicas e os requisitos legais e normativos vigentes. 

O Manual estará elaborado até o fim do 1º ano do funcionamento do curso, contendo: carga  

horária adequada, orientação cuja relação orientador/aluno seja compatível com as atividades, 

coordenação e supervisão, existência de convênios, estratégias para gestão da integração entre 

ensuno e mundo do trabalho, considerando as competências previstas no perfil do egresso, e 

interlocação institucionalizada da IES com o(s) ambiente(s) de estágio, que gere insumos para 

atualização das práticas do estágio. (DAES, p.13). 

5.7 Atividades complementares 

As atividades acadêmico-científico-culturais consideradas no PIC são aquelas de natureza 

social, profissional e cultural. Para este curso as atividades complementares serão de 100 horas, 

institucionalizadas pelo Colegiado do Curso no primeiro ano de funcionamento do curso. As 

atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, 

privilegiando a complementação da formação social e profissional. O que caracteriza este 

conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária semanal, com controle do tempo total de 

dedicação do estudante durante o semestre ou ano letivo, de acordo com o Parecer do CNE/CES 

nº 492/2001 (MEC, 2001). 

São exemplos de atividades complementares: participação em eventos internos e externos à 

instituição de educação superior, tais como: semanas acadêmicas, congressos, seminários, 

palestras, conferências, atividades culturais; integralização de cursos de extensão e/ou atualização 
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acadêmica e profissional; atividades de iniciação científica, assim como de monitoria. Os 

procedimentos necessários à sistematização da oferta e realização das Atividades 

Complementares do curso serão definidos posteriormente pelo NDE e aprovados pelo Colegiado 

do Curso. Na tabela abaixo são destacadas as atividades que podem ser utilizadas como atividades 

complementares.  

 
Quadro 25: Atividades Complementares (Barema de Validação e Aproveitamento dessas Atividades) 

 
 
Projetos e Programas de Pesquisa  

ATIVIDADE 
REALIZADA (AR) 

 
QUANTIDADE DE HORAS 

VÁLIDAS COMO (AC) 

QUANTIDADE MÁXIMA 
DE HORAS QUE PODERÃO 

SER  APROVEITADAS 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

Atividades de Pesquisa 
desenvolvidas fora dos 
planos das disciplinasdo 
curso, sob a orientação 
de docente, tais como: 
Pesquisa de Opinião,  
Pesquisa de Satisfação, 
Pesquisa de Mercado, 

 
 

Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
 
 

40h 

 
 

Projeto e relatório aprovado 
pelo docente responsável 

Bolsista de Iniciação 
Científica, sob a 
supervisão de docente. 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

40h Comprovante da bolsa 

Publicações de produção 
científica na área, 
excetuando-se os 
trabalhos realizados em 
âmbito curricular do 
curso. 

 
 

Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
 

40h 

 
Comprovante da publicação 

Estágios Extracurriculares 
 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
QUANTIDADE DE HORAS 

VÁLIDAS COMO (AC) 

QUANTIDADE MÁXIMA 
DE HORAS QUE PODERÃO 

SER  APROVEITADAS 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

Estágios desenvolvidos 
que não constam na 
grade curricular  

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
40h 

Cópia do convênio, 
declaração do responsável e 
comprovantes das 
atividades 

Monitorias 
 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
QUANTIDADE DE HORAS 

VÁLIDAS COMO (AC) 

QUANTIDADE MÁXIMA 
DE HORAS QUE PODERÃO 

SER  APROVEITADAS 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

Monitorias em 
disciplinas, projetos de 
pesquisa e laboratórios 
integrantes do curso. 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
40h Atestado e relatório aprovado 

pelo docente responsável 

Projetos Experimentais em Jogos Digitais 
 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
QUANTIDADE DE HORAS 

VÁLIDAS COMO (AC) 

QUANTIDADE MÁXIMA 
DE HORAS QUE PODERÃO 

SER  APROVEITADAS 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 
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Desenvolvimento de 
projetos e protótipos de 
jogos digitais, desde 
que não façam parte do 
planejamento de 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 

40h 
 

Comprovante do trabalho 

Projeto de Extensão 
 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
QUANTIDADE DE HORAS 

VÁLIDAS COMO (AC) 

QUANTIDADE MÁXIMA 
DE HORAS QUE PODERÃO 

SER  APROVEITADAS 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

Participação em 
seminários, encontros, 
simpósios, conferências, 
ciclo de palestras, 
congressos, oficinas, 
internos ou externos à 
Instituição de Ensino 
Superior. 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
 

20h 

 
Certificado de participação 
em carga horária 
especificada 

Ações de voluntariado, 
consultorias e 
assessorias, desde que 
não façam parte do 
planejamento das 
disciplinas do curso. 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
20h 

 
Declaração do responsável 
pela organização 

Disciplinas cursadas em 
outros cursos superiores, 
inclusive sob a forma de 
ensino à distância, não 
previstas ou aproveitadas 
na matriz curricular 
vigente do Curso de 
Jogos Digitais, viagens 
de estudo e visitas 
técnicas. 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
 

15h 

 
Certificado ou comprovante 
de frequência, com 
aprovação através de 
histórico acadêmico 

Participação em 
comissão organizadora 
de eventos científicos, 
artísticos, culturais e 
esportivos. 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
15h 

Certificado comprovando 
participação na Comissão 
Organizadora. 

Outras atividades afins 
 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
QUANTIDADE DE HORAS 

VÁLIDAS COMO (AC) 

QUANTIDADE MÁXIMA 
DE HORAS QUE PODERÃO 

SER  APROVEITADAS 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 
Atividades que tenham 
reconhecida validade 
pedagógica ao Curso 
Superior de Tecnologia 
em Jogos Digitais, a 
partir da análise da 
coordenação ou por um 
professor designado por 
esta.  Cursos de Línguas 
e Cursos nas áreasde 
Informática, Design ou 
Jogos Digitais podem 
seraproveitados. 

 
 
 
 
 
 

Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
 
 

 
 
 
 

10h 

 
 
 
 
 
 

Comprovante 
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5.9 Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão 

O Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais modalidade EaD está alinhado aos 

princípios norteadores do ensino, previstos no PDI do IFBA (p. 114), com destaque nos seguintes 

princípios: indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão; unificação entre 

cultura/conhecimento e trabalho, para desenvolver as funções do pensar e do fazer; integração 

interdisciplinar; respeito e valorização da pessoa humana em sua singularidade e diversidade; 

garantia da qualidade de ensino através da qualificação do quadro de pessoal e melhoria da 

infraestrutura.  

A mudança no perfil institucional (de Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET 

para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA) vivenciado nos 

últimos anos, tem demandado adequações dos parâmetros pedagógicos, bem como o 

estabelecimento de princípios e diretrizes que definam a articulação do tripé ensino-pesquisa-

extensão. Nesse sentido, foi reformulado o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA, 

aprovado no ano de 2013, ele reúne os pressupostos filosóficos e técnico-metodológicos gerais 

que norteiam as práticas acadêmicas e que impactam diretamente no trabalho pedagógico 

desenvolvido pelos campi em suas modalidades e níveis de ensino.  

Em relação à proposta pedagógica que fundamenta as práticas educativas da instituição, 

elege-se a Pedagogia Histórico-Crítica, defendida por Saviani (2008). A opção por esta teoria 

adequa-se a missão da instituição, anteriormente apresentada. Assim, aliado a esses pressupostos 

temos a educação crítico-transformadora de Paulo Freire (SHOR, apud IFBA, 2013, p. 40) que dá 

ênfase à utopia de construção da instituição pública de qualidade, como condição para concretizar 

os valores e as práticas democráticas, tendo como norteadores, os princípios inerentes à 

participação e à autonomia.  

A prática de ensino, para Freire, deve ser desenvolvida como um processo de permanente 

investigação; em que o educando é o sujeito de seu conhecimento e que a sua aprendizagem está 

associada a um processo constante de pesquisa; portanto, o exercício da docência e da pesquisa 

está intimamente ligado, tomando-se como referência básica as temáticas de investigação o que se 

relaciona também com a educação superior.(FREIRE, 1996). 

O PDI do IFBA traz a compreensão do ensino como: “As atividades vinculadas aos cursos 

regulares em todos os níveis e formas curriculares, tais como: aulas presenciais, aulas a distâncias, 

atividades de planejamento, orientações de trabalho de conclusão de curso e de estágio 

superviosionado”. (Pág. 115).  
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Portanto, as políticas de ensino no IFBA, sinalizadas pelo PPI (IFBA, 2013), devem ter por 

princípio a formação do sujeito histórico-crítico e a vinculação com a ciência e tecnologia 

destinada à construção da cidadania e da democracia, mediante o enfrentamento a todas as formas 

de discriminação e preconceito, a defesa do meio ambiente e da vida e a criação e produção 

solidárias em uma perspectiva emancipadora. O curso aqui proposto deve buscar ainda a 

articulação com a pesquisa e a extensão, de forma integrada entre os diversos níveis e 

modalidades de ensino e áreas do conhecimento, promovendo oportunidades para uma educação 

continuada, da educação básica à pós-graduação. Como já visto anteriormente existem diversos 

programas de pesquisa e extensão, possibilitando assim essa articulação entre os discentes e 

doecentes do curso. Acrescenta-se ainda a articulação com o contexto regional no qual o campus 

encontra-se inserido, a fim de promover o desenvolvimento regional na esfera social, econômica, 

ambiental e tecnológica, nas comunidades circunvizinhas ao campus, em Lauro de Freitas.  

5.9.1 A política de pesquisa 

A pesquisa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia é entendida 

como uma atividade de produção de conhecimento e, nesse sentido, está sempre associada às 

atividades de ensino e às ações de extensão. O IFBA possui uma Pró-reitora de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação (PRPGI), a qual oferta bolsas em diversos programas.  

Esta pró-reitoria tem por objetivo: 

“Realizar o atendimento de demandas sociais, do mundo do trabalho e da produção, o 
comprometimento com a inovação tecnológica e a transferência de tecnologia para a 
comunidade. Cabe, portanto, garantir o estabelecimento e manutenção das condições 
acadêmicas e técnicas que propiciem a complementação e o aprimoramento na formação 
de profissionais aptos a desenvolver a pesquisa científica voltada a esse objetivo” (p. 
121) 

Para alcançar os objetivos propostos pelo curso e os alunos tenham a oportunidade para 

desenvolver pesquisa são disponibilizados programas como: Iniciação científica (PIBIC), 

Iniciação Tecnológica (PIBITI), Ciências sem fronteiras, além de bolsas internas (de ensino, 

pesquisa e extensão) do próprio IFBA. Tais programas são frutos de parceria com instituições de 

fomento com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), além de recursos financeiros do 

próprio IFBA 

Nesse contexto, os discentes do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do IFBA 

na modalidade EaD, serão incentivados a participar de atividades de pesquisa e de eventos 
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acadêmicos desde o primeiro período do curso. Para a participação de eventos regionais, 

nacionais e internacionais fora do campus, os discentes e docentes poderão contar com auxílio 

financeiro da instituição, sempre que possível o que estimulará as pesquisas e acarretará bons 

resultados.  

Em consonância com as metas estipuladas pela PRPGI no PDI 2014-2018 (IFBA, 2014), no 

âmbito do curso serão implantadas as seguintes políticas: participação nos editais dos programas 

institucionais de iniciação científica e tecnológica; aumento da produção científica e tecnológica; 

fortalecimento da visibilidade científica e tecnológica do IFBA, bem como do curso aqui 

proposto, através da divulgação de trabalhos em eventos científicos; estruturação dos laboratórios 

de ensino/pesquisa para o desenvolvimento da pesquisa; estabelecimento de novas parcerias 

públicas e privadas para o desenvolvimento da pesquisa; estímulo à formação e consolidação de 

grupos de pesquisa que fortaleçam as áreas estratégicas, bem como a articulação com outras 

áreas. 

As atividades de pesquisa e produção científica são as ações realizadas pelos professores e 

estudantes que tenham como objetivo o desenvolvimento tecnológico, científico e cultural, 

compreendendo: 

 Publicação de artigos em revistas científicas, congressos, simpósios e seminários, 

nacionais e internacionais e em seminários de iniciação científica; 

 Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos técnico-científicos, de 

abrangência nacional e internacional, como moderador, debatedor, coordenador, secretário 

ou palestrante; 

 Produção, Editoração e Organização de livro técnico ou científico, capítulo de livro ou 

citação em artigos de periódicos indexados; 

 Inventos e demais produtos de pesquisa com registro e patente; 

 Produção de manual técnico, didático e/ou relatório técnico; 

 Participação, como editor-chefe, associado ou membro de conselho científico, em editoras 

de revistas científicas indexadas;   

 Atualizar o sentido de pioneirismo emprendedor nos dias atuais e aproximar a pedagogia 

empreendedora dos alunos com a comunidade;  
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 Ampliar a reflexão acerca dos conceitos organizadores da exposição e de seus conteúdos, 

por meio de oficinas, seminários e publicações; 

 Outras atividades correlatas, devidamente autorizadas pelo Coordenador de Curso e 

instâncias superiores da instituição, conforme orienta as políticas de pesquisa; 

Os projetos de pesquisa propostos pelos docentes-orientadores devem ser apresentados à 

coordenação do Curso, devendo ser avaliados em articulação com a coordenação do curso. É 

imprescindível que o documento do projeto exponha a natureza da pesquisa, os seus objetivos, o 

plano de atividades e todas as informações complementares que caracterizam as atividades de 

pesquisa que estão em desenvolvimento. 

A aprovação dos projetos de pesquisa está condicionada a um parecer positivo, emitido pelo 

Coordenador de Pesquisa. Ressalta-se que a aprovação do projeto de pesquisa não garante o apoio 

financeiro institucional para sua execução. Esse tipo de apoio pode ser conseguido, no entanto, a 

partir da submissão dos projetos a programas de pesquisa financiados por instituições de fomento. 

Os Projetos de Pesquisa devem, preferencialmente, versar sobre as áreas de atuação dos docentes-

orientadores em consonância com as aspirações científicas e profissionais dos discentes. Para 

tanto, faz-se necessária a divulgação das áreas de atuação dos docentes para o pleno 

conhecimento dos discentes para que estes possam solicitar a participação em Projetos de 

Pesquisa de seus interesses. Essa recomendação não impede o exercício multidisciplinar dos 

docentes, possibilitando que estes se dediquem a Projetos de Pesquisa diferentes de suas áreas de 

atuação originais. 

Durante o andamento do curso é importante traçar as estratégias para que o curso tenha uma 

política de pesquisa, desde a criação e/ou participação de grupos de pesquisas já existentes, 

elaboração de protótipos, patentes na área de games, diálogo com outras institutições de ensino 

que estejam há mais tempo nesta linha de pesquisa e articulação com o ensino e extensção através 

de submissão de editais disponível em diversas instituições.  

5.9.2 A política de Extensão  

As práticas extensionistas para promover a articulação entre o saber fazer e a realidade 

socioeconômica, cultural e ambiental da região é um fator importante para a aproximação entre a 

sociedade e a instituição. Existe previsão e intenção para o desenvolvimento de projetos de 

extensão que visem a difusão, a socialização e a democratização do conhecimento produzido no 

curso para a sociedade. Ainda sobre as atividades de extensão é importante destacar: 
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[…] Entende-se por Extensão Tecnológica toda e qualquer atividade educacional, 
científica e cultural que, articulada com o ensino e com a pesquisa, leva o IFBA a 
interagir com a sociedade por intermédio dos seus corpos docente, técnico e discente. É 
compreendida com o espaço em que as instituições promovem a articulação entre o saber 
fazer e a realidade socioeconômica, cultural e ambiental da região. Os princípios 
norteadores para constituição da Rede Federal atribuem especial importância à Extensão 
(e indissociáveis do Ensino e Pesquisa). Os Institutos, através das práticas extensionistas, 
propiciarão a difusão, a socialização e a democratização do conhecimento produzido e 
existente nos mesmos. (PDI, p.118).  

Sendo que os projetos a serem implantados terão como princípios norteadores, aqueles 

previstos pelo PDI do IFBA:  

[…] as atividades de extensão devem criar interlocuções entre o IFBA e a sociedade e 
vice-versa, propiciando mecanismos de acesso por toda e qualquer pessoa através de 
cursos de extensão e outros serviços, contribuindo para o crescimento profissional, 
artístico e cultural, melhorando assim a sua qualidade de vida, levando-se em conta 
também uma das principais demandas do século XXI: a consciência da preservação 
ambiental. (IFBA, 2014, p.87). 

 No IFBA, a Pró-reitoria de Extensão (PROEX) é responsável pelos projetos e atividades 

de extensão e vem atuando como agente ao desenvolvimento educacional, científico e 

tecnológico, trata-se de um órgão ligado diretamente à reitoria e tem por missão promover o 

intercâmbio entre o IFBA e a comunidade externa, visando atender as demandas sociais. Seu 

papel é torna-se um interlocutor da Instituição com a sociedade, ouvindo as suas necessidades 

subsidiando a comunidade interna, em especial a área acadêmica e dinamizando a produção de 

pesquisas aplicadas a serviços para atender as necessidades identificadas (PDI, 157).  

Durante o funcionamento do curso de Games será possível que a equipe de docentes e 

alunos desenvolvam diversas ações ligadas à extensão para a comunidade local, submissão para 

desenvolvimento de projetos de extensão em editais de fundações, colaborando assim com o 

crescimento de projetos de extensão do Campus e de todo IFBA. 
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6. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Ancorado no Projeto Pedagógico Institucional do IFBA (IFBA, 2013), o processo de ensino 

e a proposta curricular do curso superior em Jogos Digitais modalidade EaD estão pautados numa 

formação que busca garantir a profissionalização articulada aos conteúdos teóricos e práticos 

através das ferrramentas necessárias para a contrução de um processo de ensino e aprendizagem 

consistente, contribuindo com o desenvolvimento de habilidades e competências para o aluno, 

primando pelo seu desenvolvimento integral como ser humano, construído por valores éticos, 

sociais e políticos, de maneira a preservar a sua dignidade e a desenvolver ações junto à sociedade 

com base nos mesmos valores. Sempre que necessário a metodologia do curso será adaptada, caso 

haja a entrada de algum estudante com deficiência para que ocorra a acessibilidade metodológica. 

A metodologia adotada no curso valorizará a aprendizagem do aluno e sua interação social 

na construção das habilidades que o formarão. Nesse contexto, a formação alcançada com Curso 

Superior de Tecnologia em Jogos Digitais modalidade EaD deverá ser concebida como um 

processo socialmente construído, qualificando-o para as bases científicas e ético-políticas, para 

que o estudante venha compreender a tecnologia também como produção social.  

Os docentes estimularão a participação dos discentes, observando que o saber fazer deve 

estar acompanhado do saber o porquê está fazendo. Será incentivado o uso de métodos de ensino 

que estimulem a participação ativa dos estudantes e coloquem em evidência os saberes que 

perpassam a realidade da atuação do futuro profissional. 

Nesta concepção metodológica que norteia os cursos a distância do IFBA nos níveis técnico 

médio e de graduação plena, que prevê a existência dos pólos de apoio presencial como elemento 

indispensável. Esse é o desenho geral dos principais programas de fomento a cursos a distância, 

que são a UAB para as licenciaturas e o E-Tec para cursos técnicos. Os cursos propostos nesses 

programas são, na realidade, semipresenciais, e parte importante da atividade discente acontece 

nos pólos, assistida por tutores presenciais e professores visitantes. As intermediações 

pedagógicas acontecem numa rede composta pelos alunos e pelos papéis docentes de professores 

formadores, tutores a distância e tutores presenciais. A parte presencial de cada curso, executada 

nos pólos sob a supervisão de tutores presenciais e de professores formadores, deve incluir não 

apenas a parte experimental dos cursos – importantíssima nas licenciaturas científicas, como este 

curso aqui apresentado – mas também aulas teóricas presenciais, criteriosamente projetadas para 

ajudar os alunos a superarem obstáculos característicos de cada processo de formação.  
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A metodologia deste curso baseia-se em uma proposta de mediação pedagógica que segue 

uma abordagem de caráter sócio-interacionista compreendendo a construção de conhecimento 

como uma ação rica quando realizada entre sujeitos (alunos, professores dos componentes 

curriculares, tutores presenciais e a distância e coordenador) e mediada pelos elementos 

tecnológicos. A reflexão sobre a escolha de técnicas e a adaptação do material impresso e 

tecnológico em curso a distância oferece às tecnologias o lugar do “olhar acadêmico” porque são 

estruturantes e organizadoras da ação formadora e das aprendizagens.  

Para tanto, este curso está estruturado em um Ambiente Virtual de Aprendizagem, cujo 

recurso utilizado será a plataforma “Moodle” e outras formas de interação nos espaços virtuais 

abertos pelas novas tecnologias de informação e comunicação. 

Durante a elaboração da atual matriz curricular buscou-se o equilíbrio entre as atividades 

teóricas e práticas dos componentes curriculares. No âmbito deste projeto, entendeu-se como 

atividade prática aquela realizada em laboratório adequado, cujo ator principal é o próprio 

estudante e que envolve a execução de roteiros, simulações, programação, elaboração de projetos, 

entre outras. Evidentemente, as aulas teóricas podem lançar mão de ferramentas utilizadas em 

aulas práticas, porém a mesma atividade tem objetivos distintos, conforme realizada em sala de 

aula ou em laboratório.  

A proposta do curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais modalidade EaD possibilita 

a aplicação prática da maioria dos conceitos teóricos, através do desenvolvimento de vários jogos, 

ao longo do curso, pela utilização de softwares disponíveis e conhecidos no mercado em diversas 

plataformas. O curso conta com disciplinas teóricas que fornecem conceitos sobre roteiros, 

criação de cenários, elaboração de personagens, projetos de interface, regras e jogabilidade. 

Outros aspectos, como técnicas de animação, inteligência artificial e sistemas voltados para a 

construção de jogos 2D, 3D e multiplayers serão temas de estudo.  

6.1 FUNÇÕES E SUJEITOS DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA  

O processo de mediação pedagógica neste projeto, considerando as especificidades de um 

curso de Licenciatura em Computação, envolverá os seguintes sujeitos e suas respectivas funções:  

 Coordenador de Pólo: Contratado pelo poder público mantenedor do pólo, com 

conhecimento técnico dos recursos das TICs – Tecnologias da Informação e da 

Comunicação que serão necessários para as atividades desenvolvidas no pólo. Atribuições: 

Supervisionar e articular as atividades desempenhadas no pólo regional, como orientações 
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avaliações presenciais, atividades laboratoriais, manutenção da estrutura física e logística 

do pólo, garantindo a qualidade de serviço de biblioteca e laboratório de informática, entre 

outros; Acompanhar o trabalho dos mediadores presenciais do pólo.  

 Coordenador de Curso: Professor graduado, preferencialmente Mestre ou Doutor na área 

de conhecimento, indicado pela instituição. Atribuições: Coordenar, avaliar e homologar a 

produção dos materiais didáticos desenvolvidos para o Curso; Garantir a coesão dos 

pressupostos didático-pedagógicos do Curso; Estimular o desenvolvimento de interações e 

relações interdisciplinares e transversais ao curso e aos componentes curriculares; 

Participar da definição do calendário acadêmico e da sugestão de agenda de trabalho para 

os alunos; Acompanhar a dinâmica do curso, observando indicadores de evasão e 

avaliação; Promover ações de articulação e mobilização da equipe para a interação e 

integração da equipe de mediação pedagógica; Conduzir o processo seletivo para a 

escolha dos docentes envolvidos no curso, presidindo a comissão formada para tal fim; 

Analisar e emitir pareceres acerca de procedimentos acadêmico-administrativos 

associados ao curso.  

 Professor Formador: Conteudista: Professores graduados, preferencialmente Mestres ou 

Doutores na área de conhecimento. Atribuições: Produzir material didático, definindo 

atividades interativas do processo de ensino-aprendizagem para sua disciplina. Interagir 

com o grupo de trabalho multidisciplinar para a proposição de suporte multimidiáticos 

para o componente curricular;  

 Professor Formador: Professores graduados, preferencialmente Mestres ou Doutores na 

área de conhecimento. Esse professor deve, preferencialmente, ser o professor conteudista, 

sendo, entretanto, essa função desvinculada da função de autoria do material didático da 

disciplina. Atribuições: Discutir e elaborar o plano de curso do componente curricular; 

Interagir com o grupo de trabalho multidisciplinar para a proposição de suporte 

multimidiáticos para o componente curricular; Sugerir uma agenda de trabalho para 

nortear a interação e dedicação dos alunos; Propor atividades a distância que favoreçam a 

autonomia e colaboração visando a aprendizagem entre os sujeitos; Desenhar a estrutura 

de avaliação para seu componente curricular, contemplando avaliações presenciais e a 

distância; Interagir com os tutores a distância e presenciais, e com o professor 

coordenador de mediação (coordenador de tutoria), nos casos em que isso seja necessário; 

Participar das atividades presenciais previstas nos Pólos.  
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 Tutor a distância: Profissionais graduados com formação na área de conhecimento das 

disciplinas que acompanhará, divididas em dois grupos: as disciplinas do núcleo comum 

da formação de físico (NCF) e as do núcleo de formação do professor (NFP). Para as 

disciplinas do primeiro grupo exigir-se-á graduação em física ou matemática ou em cursos 

correlatos e para as do segundo grupo formação em licenciatura ou em pedagogia; 

Atribuições: Acompanhar e intervir nas atividades online propostas e avaliar os trabalhos 

dos alunos; Atender aos questionamentos dos alunos e auxiliá-los no desenvolvimento das 

atividades e consecução dos objetivos do curso; Estabelecer contato direto com os demais 

sujeitos do processo de mediação para troca de informações, experiências e solução de 

problemas; Fomentar condições para que os estudantes possam organizar os seus estudos, 

com a formação de grupos de estudos online, caminhando em direção à construção de 

comunidades de aprendizagens on-line; Articular a participação dos estudantes do curso 

em eventos online; Interagir com os tutores presenciais no acompanhamento do aluno e 

outras questões teóricas; Interagir com o professor formador da disciplina e com o 

coordenador de tutoria, se existente. Participar dos encontros presenciais nos Pólos. 

 Tutor presencial: Profissionais graduados com licenciatura plena ou pedagogia. 

Atribuições: Prestar informações aos alunos sobre a organização e estrutura do curso; 

Acompanhar encontros presenciais e avaliações; Fomentar condições para que os 

estudantes possam organizar os seus estudos, como a formação de grupos de estudos 

presenciais; Acompanhar as aulas práticas nos pólos sob sua responsabilidade; Discutir, 

com os professores formadores e a coordenação do curso, estratégias de permanência de 

alunos em potencial de evasão. Emitir relatórios periódicos sobre o processo de mediação 

presencial para o coordenador do pólo, coordenadores de curso e professores formadores. 

 Professor coordenador tutoria: Professores graduados, preferencialmente Mestres ou 

Doutores na área de conhecimento, com experiência em mediação online em EaD. 

Atuarão na coordenação da mediação online nas disciplinas do curso, quando o número de 

tutores presenciais envolvidos torne-o necessário. Atribuições: Coordenar a mediação 

online, acompanhando as atividades dos tutores à distância e dos alunos da disciplina; 

Avaliar o trabalho de mediação a distância e atuar no sentido da correção dos problemas 

detectados; Interagir com o professor formador e com os tutores presenciais, agilizando a 

comunicação e a troca de informação entre esses sujeitos pedagógicos; Interagir com os 

tutores presenciais nos aspectos relacionados a sua disciplina.  
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 Professor de laboratório: Professores graduados, preferencialmente Mestres ou Doutores 

na área de conhecimento. Atribuições: Interagir no projeto das atividades práticas com os 

professores formadores das disciplinas de conhecimento e de didática específicas com 

cujo conteúdo as atividades se relacionam; Interagir com o tutor presencial e o pessoal 

técnico dos polos; Montar e testar os experimentos no local da atividade; Conduzir 

presencialmente as atividades práticas, interagindo com os alunos e com o tutor presencial 

de laboratório; Avaliar o desempenho dos alunos nas atividades práticas.  

 Tutor presencial de laboratório: Professores graduados, estudantes de pós-graduação ou 

licenciandos na área de conhecimento. Atribuições: Interagir com o professor de 

laboratório no projeto das atividades práticas em laboratório relacionadas às disciplinas de 

conhecimento e de didática específicas do curso; Interagir com o tutor presencial e o 

pessoal técnico dos polos; Auxiliar o professor de laboratório na montagem e teste dos 

experimentos no local da atividade; Assistir ao professor de laboratório na condução das 

atividades práticas, interagindo com os alunos e facilitando sua interação com o professor 

de laboratório;  

6.2    MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA  

A interação entre os sujeitos mencionados se dará por meio de mediações online e 

presenciais, envolvendo as atividades propostas pelo professor formador e as estratégias de ação 

relacionadas às atribuições de cada sujeito. As atividades presenciais se darão nos polos regionais 

sob o acompanhamento do tutor presencial, de professores e tutores presenciais de laboratório, e 

professores formadores, com suporte técnico-administrativo do coordenador do polo, em agenda 

pré-definida pelos professores formadores e coordenação do curso, observando as especificidades 

locais. As atividades à distância serão mediadas pelo tutor à distância. Estas interações se darão 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem, que reunirá as principais mídias e mecanismos de 

comunicação envolvidos, possibilitando o registro completo das ações desenvolvidas por alunos e 

professores e permitindo aos demais sujeitos acessá-las e analisá-las a qualquer momento para 

fins de acompanhamento e avaliação.  

A proporção entre os sujeitos se dará da seguinte forma: Cada tutor presencial será 

responsável por grupos com média de 25 alunos; Os tutores a distância orientarão as interações de 

turmas perfazendo uma média de 25 alunos nas atividades não presenciais, compostas por grupos 
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de um ou mais polos presenciais. Os professores de orientação de estágio e de TCC serão 

responsáveis por grupos de até 15 alunos, com dois professores para cada turma de 25 alunos em 

média. As atividades práticas presenciais de laboratório de cada turma de 25 alunos em média 

serão conduzidas por um professor de laboratório assistido por um tutor presencial de laboratório.  

6.3    MÍDIAS E TECNOLOGIAS  

De acordo com o MEC, a educação a distância se caracteriza “como modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 

ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos” (Decreto nº 

5622 de 19/12/2005, art. 1º) . 

A proposta metodológica para o Curso Superior em Jogos Digitais, na modalidade EaD, 

utilizará diversas mídias que incentivem ao estudante estabelecer seu próprio ritmo de 

aprendizagem, organizando os seus estudos de forma autônoma. As mídias utilizadas no à 

distância serão as seguintes:  

 Texto impresso: Guias de estudo, livros, módulos de conteúdos, roteiros de práticas 

laboratoriais e atividades. 

 Quadro virtual: As disciplinas de Algoritmos e Programação e design são disciplinas que 

exigem a resolução de exercícios pelos alunos com a assistência exemplar dos docentes. 

Em cursos presenciais, esses exercícios são resolvidos passo a passo no quadro com o 

professor ou por monitores interagindo de perto com os alunos. Para os cursos à distância, 

os professores formadores conteudistas, com o apoio pedagógico e técnico das 

Coordenações de Material Didático e de Mídias e Tecnologias da Diretoria de Ensino a 

Distância do Instituto desenvolverão vídeos com a resolução de exercícios de física e 

matemática no que estamos chamando “quadro virtual”. Esta mídia dinamiza a resolução 

dos exercícios e facilita a interação entre os sujeitos da aprendizagem, através dos fóruns 

de discussão, para tirar as dúvidas. 

 Aulas em vídeo: Utilizaremos vídeos produzidos pelos professores formadores 

conteudistas, com o apoio pedagógico e técnico das Coordenações de Material Didático e 

de Mídias e Tecnologias da Diretoria de Ensino a Distância do Instituto.  
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 Vídeoconferência: As maiorias dos campi do IFBA estão equipados com equipamentos 

que podem transmitir e receber o sinal de videoconferência. Desta forma, incentivaremos, 

sempre que possível, que cada videoconferência seja gerada a partir de um pólo diferente, 

visando permitir o contato do professores com a maioria dos estudantes do curso. 

 Sala de aula virtual: Utilizaremos a ferramenta de Webconferência disponibilizada pela 

CAPES-UAB.  

 Sala de estudos virtual: Manteremos em cada curso uma sala de estudos que possibilite a 

interação dos estudantes em tempo real, conversando, tirando dúvidas, resolvendo 

exercícios e colaborando entre si. Existem diversas ferramentas que permitem esta 

colaboração online, a exemplo da sala de webconferência citada anteriormente.  

 Biblioteca digital: Espaço virtual colaborativo, no qual o professor da disciplina dará 

sugestões bibliográficas, links de sites de apoio e deverá ser completado com sugestões 

enviadas pelos estudantes. A tecnologia utilizada para distribuir as mídias citadas será 

basicamente a Internet, através de um ambiente virtual de aprendizagem. No entanto, 

considerando que o acesso a Internet com banda larga no país ainda é privilégio das 

capitais e algumas cidades do interior, poderemos encaminhar materiais do curso, para 

aqueles que necessitam de conexão banda larga, através de CD-ROM para cada estudante 

que solicitar. O material será enviado através dos CORREIOS para os pólos de apoio e 

deverá ser retirado pelo estudante.  

 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): A educação a distância pressupõe algumas 

atividades que serão realizadas através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

comumente denominado de AVA. O AVA torna possível a interação entre os atores do 

processo de ensino e aprendizagem, de maneira síncrona ou assíncrona. Para isso, o curso 

prevê a utilização de um sistema de gerenciamento de recursos didático-pedagógicos, 

amparados em uma plataforma virtual de código fonte aberto. O objetivo principal do 

sistema é potencializar o compartilhamento e discussão de materiais trabalhados no curso, 

além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes de maneira 

colaborativa. Portanto constitui-se de um importante complemento às aulas presenciais e 

será utilizada o moodle.Vale destacar que o IFBA já possui uma arquitetura institucional 

do MOODLE desenvolvida e utilizada em seus cursos presenciais e a distância, sendo 

inclusive utilizado pelo curso de licenciatura em Computação nos Campi Valença, Santo 

Amaro e Porto Seguro. A estratégia de disponibilizar cursos no MOODLE para as 
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disciplinas presenciais visa aproximar o professor dos recursos disponíveis para a 

educação online e mostrar a viabilidade desta modalidade de ensino. No AVA serão 

implementadas atividades didáticas que privilegiem o compartilhamento, a interatividade, 

a autonomia, a criatividade e a colaboração. Para isso será utilizado o seguinte conjunto de 

ferramentas: Banco de Arquivos: Permite o armazenamento e o compartilhamento de 

arquivos (textos, vídeos, imagens e outros) pertinentes a discussões das aulas. Fóruns: 

corresponde a uma área de debates sobre um determinado tema. Permite o debate de temas 

específicos das disciplinas onde os alunos podem responder a uma mensagem ou iniciar 

um novo tópico de discussão. A visualização das intervenções é acompanhada pela foto do 

autor, se inserida na plataforma. O fórum permite ainda anexar ficheiros e imagens de 

apoio às intervenções. Wikis: são textos construídos de maneira colaborativa através de 

páginas interligadas, em que cada uma delas pode ser visitada e editada por qualquer 

pessoa. Chats: São atividade síncrona, em que os participantes de uma disciplina se 

encontram simultaneamente on‐line para discutir em tempo real um determinado assunto. 

Tutoria: estratégia de atendimento aos estudantes por um tutor que está disponível de 

maneira síncrona (chats) ou assíncrona (por fóruns ou mensagens); Compartilhamento de 

Links: estratégia de socialização de links de materiais pertinentes ao curso. Glossário: 

permite criar e manter uma lista de definições semelhante a um dicionário. A plataforma 

permite a criação de um glossário de termos e a inserção colaborativa, com aprovação do 

professor, e eventual inserção de comentários. Enquetes: Os inquéritos são úteis para a 

avaliação do apoio on‐line. O objetivo é a refletir sobre o aproveitamento da interação 

promovida pela Internet. Pode escolher entre alguns inquéritos pré-definido Atividades 

avaliativas: estratégias de criação de questionários com perguntas de escolha múltipla, V 

ou F, respostas breves, etc. Os alunos podem realizá‐los várias vezes durante um certo 

período tempo e obtêm, se o professor assim o desejar, a correção automática. Uma grande 

vantagem da utilização dessas avaliações é que o professor pode criar uma base de dados, 

ou seja um repositório com uma série de perguntas e as respectivas soluções, para 

posteriormente proceder à geração automática de novos mini-testes, o que facilita e 

acelera muito os trabalhos futuros. Workshop: é uma atividade onde os alunos podem 

realizar projetos, em grupo, com a inclusão da distribuição e organização de tarefas de 

avaliação. Relatório de Desempenho: este recurso permite o acompanhamento das 

atividades discentes e docentes dentro do AVA, tanto na perspectiva de avaliação como na 

reconstrução da prática educativa. 
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6.4 Interdisciplinaridade 

A proposta contida no presente PIC prevê a realização de projetos integrados, de modo a 

permitir a associação entre conteúdos de disciplinas diferentes, de forma articulada e integradora. 

A interdisciplinaridade estará presente em vários momentos no curso, iniciando no primeiro 

semestre, onde o conteúdo de programação de movimento de personagens teoria e prática estão 

presentes nas seguintes disciplinas do primeiro semestre: Introdução à programação, Animação 

2D e Oficina de desenvolvimento de jogos I. No segundo semestre, o conteúdo de mecânica do 

jogo, estará presente nas discipllinas de modelagem de cenários 3D, animação 3D, Game Design 

e Oficina de desenvolvimento de jogos II. Por fim, o conteúdo de aplicação de som e voz ao 

ambiente e personagens do jogo será trabalhado em Jogos Multiplayer, Programação a 

Dispositivos Móveis, Motores para Jogos 3D e Oficina de desenvolvimento de jogos III.  

No projeto, além da interdisciplinariedade, pensou-se em uma proposta de projeto 

integrador, onde as cinco disciplinas com o nome de oficina de desenvolvimento de jogos I, II, 

III, IV e V tem como objetivo alinhar as disciplinas que compõem o semestre, permitindo aplicar 

todo este conhecimento teórico e prático entre as disciplinas ofertadas na contrução de um 

protótupo de um jogo. Na disciplina de Oficina de desenvolvimento de jogos I, ofertada no 

primeiro semestre, abordarão os conteúdos de computação gráfica, processos de design, desenho 

instrumental e vetorial e lógica de programação para jogos. No segundo semestre, através dessa 

disciplina, os conceitos de modelagem de cenários, motores para jogos 2D, animações e 

personagens 3D, proporcionará aos estudantes os primeiros passos para a construção dos cenários 

para os jogos e animando os seus personagens.  

Na oficina e desenvolvimento de jogos III, ofertada no semestre 3, as disciplinas de som e 

prototipação,  jogos para redes, motores 3D, metodologia científica, os alunos poderão aplicar 

som e roteiro nos ambientes  e com o aprendizado da disciplina de redes multiplayer é possível a 

configuração em rede e jogar com mais de um jogador em ambientes de rede distintos, permitindo 

assim a integração entre cada componente curricular.O componente curricular de física também 

será explorado, para que os alunos entendam como ela está presente e inserida nos jogos digitais e 

como funciona a forma de interação com o jogador. Por fim, a metodologia científica abrangerá 

todos os conceitos e alinhando a importância da organização de um projeto em games, suas 

referências e acervo bibliográfico e etc. Já na Oficina ofertada pelo semestre IV os conteúdos de 

banco de dados  
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O Curso prima pela interlocução, também, para que os objetivos possam ser conquistados, a 

partir de ações que possibilitam à comunidade usufruir dos bens científicos, técnicos e culturais, 

além de motivar a construção de conhecimento teórico e o próprio portfólio digital, 

imprescindível para apresentar-se ao mercado de trabalho.  

A interdisciplinaridade deve acontecer com propostas pedagógicas elaboradas a partir de 

uma articulação do Colegiado do Curso, dos docentes em conjunto com os servidores 

especializados da área e a participação discente. Como já dito anteriormente, as disciplinas que 

envolvem a inclusão, educação ambiental, relações étnico-raciais estão adequadas a essa forma 

interdisciplinar. 

No desenvolvimento dos temas das atividades interdisciplinares é indispensável que se 

tenha como preocupação um equilíbrio entre vivências, necessidades educacionais e teorias a 

serem elaboradas. Essa perspectiva de interdependência dos conteúdos será um instrumento para a 

compreensão e ação sobre a realidade.  

6.5 Tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem 

O processo de globalização, o avanço tecnológico intenso e as mudanças que se operam nas 

relações sociais e culturais do mundo contemporâneo exigem uma formação profissional em nível 

superior que atenda a essa realidade. 

Tal realidade está imbuída da incorporação das tecnologias da informação e comunicação 

na vida cotidiana, de modo cada vez mais intenso. Vive-se cercado por essas tecnologias e, às 

vezes, sem estar consciente desse fato. Isso é causa/consequência do seu amplo desenvolvimento, 

mais intensamente fomentado a partir da década de 1990, com a popularização da rede mundial 

de computadores – Internet, que proporciona a interação, a realização de atividades e/ou estudos 

sem necessariamente ir a um lugar determinado. 

Juntamente com a incorporação dessas tecnologias, os hábitos, atitudes e modos de 

pensamentos foram modificados e, sem perceber, as pessoas, cada vez mais, afetadas pela 

potencialidade da comunicação que é intensificada com a interconexão mundial dos 

computadores: o ciberespaço. O primeiro sintoma dessas mudanças é a velocidade com que tudo 

acontece e notadamente provoca muitas influências na educação e no mundo do trabalho, 

sobretudo quando se tem como suporte principal os recursos computacionais baseados na web. As 

informações e as descobertas são divulgadas de forma muito rápida, assim como as 

transformações que elas sofrem; os conhecimentos adquiridos agora, inclusive com essa leitura, 
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tornam-se obsoletos em um curto espaço de tempo. O próprio tempo passa a ser representado de 

modo simbólico, em um ritmo frenético, ocasionando um eterno estado de mutação do ser, do 

conhecimento, da sociedade, das necessidades e das tecnologias. 

Frente a essas novas demandas, torna-se necessário a formação de sujeitos aptos para o 

exercício pleno da cidadania, cujas características devem contemplar: autonomia; respeito à 

democracia; integração com o mundo do trabalho; domínio das tecnologias computacionais de 

informação e comunicação; capacidade de adaptação às mudanças que se processam rapidamente. 

O objetivo é contribuir com o processo educativo de sujeitos que não compreendam sua formação 

como um processo estanque e concluso, mas que busque de forma constante adquirir novos 

conhecimentos e reconstruir aqueles já adquiridos como forma de inovação de práticas e 

processos.  

O uso das tecnologias da informação e comunicação é vista como suporte ao processo de 

ensino-aprendizagem, como prevê as estratégias contidas no Plano Nacional de Educação, para o 

alcance das suas 20 metas a serem alcançadas até 2024 (MEC, 2014). Tais tecnologias devem ir 

além da instrumentalização, constituindo-se em ferramentas que contribuam concretamente com o 

aprendizado do estudante.  

No curso de Jogos Digitais, essas tecnologias serão utilizadas através da inserção de 

softwares de suporte a projetos de games e softwares educativos tais como simuladores, jogos 

educativos, atividades gameficadas, plataformas de criação de livros digitais e a interação em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), hospedados na Plataforma Moodle, com acesso aos 

materiais e recursos didáticos a qualquer hora e lugar. A fim de atender a lei da inclusão de 

pessoas com deficiência, Lei nº 13.146/2015, o IFBA viabilizará a acessibilidade das tecnologias 

de informação e comunicação, TICs, através da aquisição de software e hardware adaptados à 

demanda específica daquele momento, viabilizando e garantindo a acessibilidade digital e 

comunicacional. 

Seguindo as diretrizes do governo federal acerca da utilização prioritária de softwares 

livres, é proposta a utilização de alguns softwares e suas aplicações potenciais no ensino, extensão 

e pesquisa apresentados no Quadro 19. O aprendizado dessas ferramentas e linguagem contribuirá 

com a formação acadêmica do aluno, atividades de pesquisa e extensão. Além disso, outros 

softwares educativos poderão ser incluídos à medida que o corpo docente for sendo constituído. 
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Quadro 26: Softwares Educativos 

 

Softwares 

Unity Engine Unreal Development Kit Aurora 3D Text & Logo Maker 

KODU Game Lab 3D Game Maker Cryengine 3 free sdk 

The game Factory: Platinium Arts Sandbox Blender  

RPG Maker VX: HLSW Gameserver tool Adventure Game Studio AGS: 

TrueSpace pCon Planner Minecraft X-Ray 

Sweet home 3D MAC Reallusion iClone PRO Antiryad GX 

Google SketchUp Box Shot 3D Aurora 3D Text & Logo Maker 

Unity Engine Free 3D Photo Maker Reallusion iClone PRO 

The game Factory: Unreal Development Kit HLSW Gameserver tool 

pCon Planner Platinium Arts Sandbox TrueSpace  
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7 ACESSIBILIDADE 

As questões referentes às Acessibilidades que serão desenvolvidas no Pólo estarão de 

acordo com a Lei de inclusão da Pessoa com Deficiência atendendo a Lei 13.146/2015, a 

Constituição Federal, artigos 205, 206 e 208 que tratam, respectivamente, do direito, dever e 

finalidade da educação, dos princípios do Ensino, da garantia da educação básica pelo Estado; à 

Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012, que trata da Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista; ao Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 que trata sobre 

a educação especial, do atendimento educacional especializado e dá outras providências; 

Resolução 30 de Dezembro de 2017, que institui a política de inclusão da pessoa com deficiência 

e/ou outras necessidades especificas no âmbito do IFBA e ao Decreto nº 5.626/2005, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, além da Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 

2004, que trata sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para 

instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de 

instituições.  

No quadro 19 são exemplificadas outras acessibilidades, destacando que existe um conjunto 

de espectro. Neste quadro é definido cada tipo e de que forma as instituições de ensino podem 

aplicar. Entre os tipos de acessibilidade, destacam-se: atitudinal, arquitetônica também conhecida 

como física, metodológica conhecida como pedagógica, programática, instrumental, 

comunicacional, digital e de transportes.  

Quadro 27: Espectro de acessibilidade 

ESPECTRO DA 
ACESSIBILIDADE 

DEFINIÇÕES 
PRÁTICAS E EXEMPLOS RELACIONADOS  

ÀS IES 

Acessibilidade 
atitudinal 

Refere-se à percepção do outro sem 
preconceitos, estigmas, estereótipos e 
discriminações. Todos os demais tipos 
de acessibilidade estão relacionados a 
essa, pois é a atitude da pessoa que 
impulsiona a remoção de barreiras. 

Essa acessibilidade pode ser notada quando existe, 
por parte dos gestores 
institucionais, o interesse em implementar ações e 
projetos relacionados à acessibilidade 
em toda a sua amplitude. A priorização de recursos 
para 
essas ações é um indicativo 
da existência de acessibilidade atitudinal. 

Acessibilidade 
comunicacional  

Refere-se à oferta de recursos, , 
atividades e bens culturais que 
promovam independência e autonomia 
aos indivíduos que necessitam de 
serviços específicos para acessar o 
conteúdo proposto. 

A utilização de materiais com Audiodescrição, 
legendas, janela de Libras, impressões em braille e 
dublagem são alguns dos exemplos existentes que as 
IES devem e podem utilizar para atender esta 
demanda. 
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Acessibilidade digital  

Refere-se à capacidade de um produto 
ser flexível o suficiente para atender às 
necessidades de pessoas com 
necessidades especiais. 

Acessibilidade na Web para que facilite o uso de 
qualquer pessoa- navegadores gráficos, textuais, 
especiais para sistemas de computação móvel, etc.  
 
Construção de páginas web acessíveis com  o 
HTML e o arquivo de estilo CSS. 

  

 

Acessibilidade 
arquitetônica 

(também conhecida 
como física) 

Eliminação das barreiras ambientais 
físicas nas residências, nos edifícios, 
nos espaços e equipamentos urbanos. 

Os exemplos mais comuns de acessibilidade 
arquitetônica são a presença de rampas, banheiros 
adaptados, elevadores adaptados, piso tátil, entre 
outras. 

Acessibilidade 
metodológica 

(também conhecida 
como pedagógica) 

Ausência de barreiras nas metodologias 
e técnicas de estudo. Está relacionada 
diretamente à concepção subjacente à 
atuação 
docente: a forma como os professores 
concebem conhecimento, 
aprendizagem, avaliação e inclusão 
educacional irá 
determinar, ou não, a remoção das 
barreiras pedagógicas. 

É possível notar a acessibilidade metodológica nas 
salas de aula quando os professores promovem 
processos de diversificação curricular, flexibilização 
do tempo e utilização de recursos para viabilizar a 
aprendizagem de estudantes com deficiência, como 
por exemplo: pranchas de comunicação, texto 
impresso e ampliado, softwares ampliadores de 
comunicação alternativa, leitores de tela, entre 
outros recursos. 

Acessibilidade 
Programática 

Eliminação de barreiras presentes nas 
políticas públicas (leis, decretos, 
portarias, normas, regulamentos, entre 
outros. 

Ocorre quando a IES promove processos de 
sensibilização que envolvem a informação, o 
conhecimento e a aplicação dos dispositivos legais e 
políticas relacionadas à inclusão e à acessibilidade 
de estudantes com deficiência na educação superior. 
Muitas vezes esses estudantes não têm 
conhecimento dos seus direitos e, em razão disso, 
não vislumbram a possibilidade de acessar a 
universidade. Essa acessibilidade se expressa, 
também, toda vez que novas leis, decretos, portarias 
são criadas com o objetivo de fazer avançar os 
direitos humanos em todos os seus âmbitos. 

Acessibilidade 
instrumental 

Superação das barreiras nos 
instrumentos, utensílios e ferramentas 
de estudo (escolar), de trabalho 
(profissional), de lazer e recreação 
(comunitária, turística, esportiva). 

Esse tipo de acessibilidade envolve todas as demais 
e sua materialidade reflete a qualidade do processo 
de inclusão plena do estudante na educação superior. 

Acessibilidade nos 
transportes 

Forma de acessibilidade que elimina 
barreiras não só nos veículos, mas 
também nos pontos de paradas, 
incluindo as calçadas, os terminais, as 
estações e todos os outros 
equipamentos que compõem as redes 
de transporte. 

Percebe-se a aderência da IES a esse tipo de 
acessibilidade quando existe 
transporte coletivo à disposição dos estudantes e 
aqueles com algum tipo de deficiência física ou 
mobilidade reduzida consegue fazer uso do mesmo 
com segurança e autonomia, sem nenhum prejuízo 
para sua locomoção. 

Fonte: Adaptada de referenciais de acessibilidade na educação superior e a avaliação in loco do sistema nacional de 
avaliação da educação superior (SINAES) – MEC. 
 

Compreendendo as múltiplas esferas que possui o tema acessibilidade, bem como a 

necessidade de múltiplas dimensões de abordagem, far-se-á necessário traçar soluções para sua 

incorporação ao ensino superior e às práticas institucionais do campus de Lauro de Freitas. Tais 
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ações irão constar no regimento interno no plano de desenvolvimento institucional do campus. 

Com isso, já foi pensado a criação de um núcleo de acessibilidade através de assessoria 

pedagógica própria com linhas de ação específicas, integradas ao paradigma educacional da 

inclusão e adequando às práticas pedagógicas à diversidade dos aprendizes, mais especificamente 

dos aprendizes com deficiência.  

Garantir o acesso e a permanência da pessoa com deficiência no Campus é uma meta 

suscitada pelo Planejamento Estratégico e Plano de Desenvolvimento Institucional, construída em 

consonância com as Diretrizes para a Educação e um compromisso do Campus, para tanto, haverá 

promoção da acessibilidade (física, comunicacional, atitudinal, digital, arquitetônica, 

metodológica, programática, instrumental e transportes).  

Dentre algumas ações é possível destacar - Programa de Difusão de LIBRAS Objetiva a 

difusão da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e inclusão educacional das pessoas com surdez, 

promovendo a capacitação da comunidade interna (docentes, discentes e funcionários) e da 

comunidade externa (empresas, ONGs, escolas, etc); Inserção de Intérpretes de LIBRAS para 

atuarem traduzindo em eventos e junto aos estudantes em sala de aula; Inserção da disciplina de 

LIBRAS nos cursos. Outras ações desse núcleo é disponibilização do software leitor de tela em 

máquinas das Bibliotecas e dos laboratórios de informática e de aula; Implantar o projeto de 

sinalização tátil através do piso direcional e alerta, bem como de diretórios em Braile; Ações para 

romper barreiras físicas; Apoiar o aluno com Transtorno do Espectro Autista, conforme á Lei no 

12.764, de 27 de dezembro de 2012; Garantir a educação para as pessoas com deficiência, 

conforme a Constituição Federal, artigos 205, 206 e 208; Cumprir o atendimento educacional e 

especializado de acordo com o Decreto no 7.611, de 17 de novembro de 2011; Garantir as 

Diretrizes para a Acessibilidade Pedagógica dos Estudantes com Necessidades Específicas no 

âmbito do IFBA conforme a resolução no 30, de dezembro de 2017; Respeitar e atender à Portaria 

no 3.284, de 7 de novembro de 2004. Para cada aluno com necessidade especial ou deficiência o 

campus ficará responsável pela adaptação de um projeto pedagógico específico. É importante 

fomentar a formação docente, através do programa de capacitação em oficinas e cursos de 

LIBRAS e de Educação Inclusiva, além disso, o núcleo funcionará como o apoio da assessoria 

pedagógica para inclusão nas questões relativas ao fazer docente cotidiano.  

Ainda durante o funcionamento de todo o curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais 

serão propostos atividades relacionadas às questões de acessibilidade, assim como o corpo 

docente, coordenação estarão sempre atentos às diversas formas de trabalhar com acessibilidade e 

insclusão das mais diversas deficiência e necessidades especiais. Esse olhar especial é necessário, 
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principalmente em relação às disciplinas práticas, pois, é necessário se atualizar e estar atento de 

que forma as ferramentas poderão apoiar os alunos que necessitam de uma atenção especial. O 

curso disponibilizará em sua matriz disciplinas com temas de acessibilidade, libras que abordarão 

os mais diversos conteúdos.  

Referente aos tópicos de metodologia do ensino, conteúdo curricular, avaliação, trabalho de 

conclusão de curso, bibliografia do curso, integralização do curso, estágio e a certificação 

referente à entrada do estudante com deficiência contará com adaptação do projeto pedagógico 

para que ocorra a acessibilidade plena do estudante, ressaltando que cada estudante terá um 

projeto pedagógico específico.  
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8 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO  

8.1    Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

A avaliação de desempenho do estudante ocorrerá ao longo de todo o curso, em todas as 

disciplinas, com base nas competências adquiridas, de maneira sistemática e progressiva. Tal 

avaliação deve envolver os múltiplos aspectos do curso, com o objetivo de verificar os 

conhecimentos adquiridos, as atitudes e as habilidades incorporadas ao longo do processo ensino-

aprendizagem garantindo o desenvolvimento e autonomia do discente de forma contínua e efetiva, 

implicando informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, com mecanismo que 

garantam a sua natureza formativa, planejadas às ações concretas para a melhoria da 

aprendizagem em função das avaliações realizadas.  

Os critérios da avaliação do processo de Ensino e Aprendizagem serão regidos pelas normas 

acadêmicas do ensino superior do IFBA e as orientações fixadas pelo Ministério de Educação 

(MEC). Quando necessário será submetido ao Colegiado do Curso para consulta e deliberação 

que se fizerem necessário.  

O processo de avaliação contemplará as competências e habilidades do perfil profissional, 

respeitando-se a natureza e a particularidade de cada disciplina, bem como os métodos e 

mecanismos de ensino adotados pelos docentes, garantindo a acessibilidade na avaliação de 

aprendizagem dos discentes.  

São propostas como instrumentos de avaliação os seguintes procedimentos: 

 Provas e trabalhos dissertativos presenciais, individuais e coletivos; 

 Trabalhos individuais e coletivos; 

 Atividades investigativas, de pesquisa ou desenvolvimento; 

 Desenvolvimento de projetos interdisciplinares (envolvendo diversas disciplinas); 

 Resolução de situações-problema; 

 Projetos práticos e integralizadores; 

 Estudos realizados de forma independente pelo estudante. 

É importante destacar que a avaliação de aprendizagem no curso pretende possibilitar: 
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“[...] O desenvolvimento e autonomia dos discentes de forma contínua e efetiva, 
implicam informações sistemáticas e disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos 
que garantam sua natureza formativa, sendo planejadas ações concretas para melhoria da 
aprendizagem em função das avaliações realizadas”(DAES, p.20). 

Destaca-se ainda neste projeto que o curso garantirá acessibilidade no processo de 

avaliação de aprendizagem para os estudantes com necessidades especiais. 

8.2 Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

Para o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, o estudante 

regularmente matriculado no curso deve protocolar um pedido de aproveitamento. Os pedidos de 

aproveitamento deverão ser analisados e validados por professores especialistas, integrantes do 

corpo docente do curso. Todo processo deverá estar de acordo com as Normas Acadêmicas 

Superior do IFBA. 

8.3 Gestão do Curso e os processos de avaliação interna e externa 

A avaliação institucional é um processo de contínuo aperfeiçoamento do desempenho 

acadêmico e de prestação de contas à sociedade, constituindo-se em uma ferramenta para o 

planejamento da gestão e do desenvolvimento da educação superior. Tem por finalidade: 

 Impulsionar um processo criativo de autocrítica da Instituição, como evidencia da 

vontade política de auto avaliar-se para garantir a qualidade da ação acadêmica; 

 Identificar fragilidades, necessidades, incongruências e os avanços conseguidos; 

 Fornecer resultados estatísticos à instituição para que a mesma decida se elimina, 

mantém ou modifica qualquer situação avaliada; 

 Ajudar a Instituição a se desenvolver com qualidade e garantir a sua permanência 

proativa na atividade acadêmica no Brasil. 

O Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais está incluído no Programa de Avaliação 

Institucional, nos termos da Lei nº 10.861/2004, a qual foi instituída pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). O curso será acompanhado pela Comissão Setorial 

de Avaliação (CSA), diretamente subordinada à Diretoria Geral do Campus, com a participação 

de instâncias e integrantes do curso, tais como Colegiado, NDE, Coordenador, Diretório 

Acadêmico (DA), estudantes, professores e técnicos administrativos. 

A CSA é responsável pela avaliação institucional interna do curso e acompanhamento da 

avaliação externa. Os procedimentos de avaliação adotados estarão em consonância com as 
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diretrizes da Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IFBA e com o que rege a Resolução do 

CONSUP nº 29, de 13/08/2010. 

A avaliação interna realizada por essa comissão utiliza como subsídios documentos, tais 

como o PDI, o PPI, o PPC, relatórios de autoavaliação e demais relatórios do Instituto. Após a 

coleta de dados, sua organização e elaboração em relatório específico, são identificadas os pontos 

fortes e fracos apontados. A partir deste ponto, a CSA deve elencar as prioridades e urgências 

para que os objetivos, as metas e as ações sejam planejadas para suprir, minimizar ou manter, 

conforme o caso, os pontos identificados e que elevarão a taxa de eficiência acadêmica do curso. 

A composição da CSA contempla a participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e de representante da sociedade civil 

organizada, bem como garantindo a não existência de maioria absoluta por parte de um dos 

segmentos representados. Destaca-se a participação da sociedade, em especial, representantes da 

iniciativa privada e instituições públicas, com o intuito de alinhar a proposta do curso com as 

demandas do mercado, de modo a gerar novos conhecimentos que possam impactar na oferta de 

produtos e serviços os quais proporcionem à população uma melhoria em suas condições sociais. 

Para realizar a avaliação, a CSA acompanha o desenvolvimento do curso, tendo por base o 

presente projeto e suas possíveis alterações, e é responsável pelas avaliações periódicas a que o 

curso deve ser submetido. O PPC deve expressar o atual paradigma de sociedade e de educação, 

de modo a oferecer aos estudantes uma formação global e crítica, capacitando-os para o exercício 

da cidadania e a transformação da realidade. Para isso, é importante que seja continuamente 

avaliado em diversas dimensões. 

A gestão do curso utilizará a autoavaliação institucional e resultado das avaliações externas, 

no intuito de servir como indicadores para um aprimoramento contínuo do projeto.   

Estão previstas com avaliação interna do curso:  

 Avaliação do corpo discente sobre o curso – sua estrutura curricular, utilização dos 

espaços educativos (laboratórios, bibliotecas, etc), a atuação dos docentes, estrutura 

física, comunicação com a coordenação do curso, etc; 

 Avaliação do corpo docente – sua estrutura curricular, a auto-avaliação, estrutura 

física, comunicação com a coordenação do curso, etc; 

 Avaliação do corpo técnico-administrativo- A atuação dos docentes, discentes, 

comunicação com a coordenação do curso, estrutura física, seu desempeno 

contribuindo para o bom andamento do curso, etc; 
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 Avaliação interna do curso através do índice de evasão, aceitação dos formandos no 

mercado nacional e internacional e em programas de pós-graduação, convênios, 

produção científica dos alunos, projetos integrados de ensino, pesquisa e extensão, 

recursos e estágios remunerados obtidos em outras empresas, estrutura curricular, 

biblioteca, média das avaliações anuais por grupos de alunos e etc.   

A avaliação do curso compreende os aspectos curriculares, como o plano seriado semestral 

de oferta de disciplinas, duração das disciplinas e do curso, e diretrizes curriculares, e aspectos 

metodológicos, além do cumprimento da missão, da concepção, dos objetivos e do perfil 

profissional delineado. 

A avaliação externa é realizada pelos órgãos do Sistema Federal de Ensino, através do 

SINAES, que avalia as instituições, os cursos e os estudantes. Essa avaliação utiliza uma série de 

instrumentos complementares entre si, que são: auto avaliação, avaliação externa, ENADE, 

avaliação do curso e instrumentos de informação (censo e cadastro) (MEC, 2011). 

A avaliação realizada pelo SINAES constitui num referencial básico para os processos de 

regulação e supervisão da educação superior, para fins de emissão dos atos regulatórios de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e credenciamento e 

recredenciamento de instituições de educação superior (Ibid.). Tem o objetivo de ressaltar os 

resultados do ciclo avaliativo em que se insere o curso, os resultados obtidos no ENADE, para 

cursos já existentes, e, o resultado do eixo/área que o campus atende. 

Quanto à participação dos alunos no acompanhamento e avaliação do PPC ainda será 

regulamentada. 
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9 GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

A estrutura de administração acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais 

será composta pelos seguintes órgãos: 

 Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais; 

 Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais; 

 Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais: 

A composição e regulamentação do NDE serão estabelcidas por resolução própria elaborada 

pelo colegiado do curso de Jogos Digitais, assim que o colégio for instituído e deverá estar 

finalizado antes do término do primeiro semestre de funcionamento do curso.  

9.1 Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais modalidade EaD 

O Colegiado do Curso Superior em Jogos Digitais modalidade EaD tem sua composição 

prevista no regimento interno do campus, e será composto por:  

I. O(a) Coordenador(a) do Curso, presidente do colegiado;  

II. Quatro (4) docentes em exercício, das áreas de conhecimento relacionadas ao projeto do 

curso (Os professores de Informática, Design, etc);  

III. Representação discente, na proporção de 1/5 do total do colegiado; e  

IV. 1 (um) representante da área técnico pedagógica.  

As atribuições básicas do colegiado são: 

 Deliberar sobre questões de ordem didático-pedagógicas relativas ao curso; 

 Propor, elaborar e implantar políticas acadêmicas, visando ao bom andamento do Curso 

Superior de Tecnologia em Jogos Digitais modalidade EaD; 

 Deliberar sobre critérios de avaliação, carga horária, conteúdo e demais aspectos 

relacionados às disciplinas do curso, sem ferir a autonomia dos docentes, elaborando 

normas regimentais quando estas forem necessárias; 

 Deliberar sobre qualquer questão relativa ao estágio supervisionado, trabalhos de 

conclusão de curso e orientações acadêmicas; 
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 Dar encaminhamento aos processos de aproveitamento de estudos, avaliações de segunda 

chamada, reingresso, ingresso de diplomados, transferências, ou qualquer outro processo de 

natureza acadêmica relacionada às atividades de ensino do curso e disciplinar relativa ao 

corpo discente, indicando consultores ad-hoc quando estes se fizerem necessários; 

O colegiado será elaborado, regulamentado ou institucionalizado antes do início do curso e 

em seu regimento constará também a periodicidade das reuniões que poderá ser de caráter 

ordinário e extraordinário ocorrendo uma vez no mês e sempre que necessário.  

9.2 Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais modalidade EaD 

O Curso de Tecnológico em Jogos Digitais modalidade EaD é dirigido por um coordenador 

indicado entre os integrantes do corpo docente do curso, salva guardada a sua formação e 

experiência profissional. O exercício da função de Coordenador de Curso envolve os seguintes 

campos de atuação, a saber: gestão do curso; relação com os docentes e discentes; 

representatividade nos Colegiados Superiores. Nesses três campos, destacam-se algumas 

atribuições: 

 Questão acadêmica e didático-pedagógica – organização e implementação do 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC), acompanhamento do processo pedagógico 

através da articulação ente o corpo discente e docente, visando a melhoria contínua 

do curso; planejamento e execução de mudanças/novas incorporações curriculares, 

métodos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

 Questão do curso/ infraestrutura – implantação das políticas institucionais do PPI e 

PDI, no âmbito do curso; planejamento e acompanhamento, junto aos setores 

competentes do IFBA, de infraestrutura para o ensino, tais como: tecnologia 

educativa no processo de ensino-aprendizagem; bibliografias e materiais didáticos, 

entre outros; 

 Questão política e institucional do curso – articulação com a gestão institucional, 

transcritas em seus respectivos documentos – PPC, PDI e PPI – bem como com a 

comunidade na qual está inserido o curso. Incentivo à participação dos estudantes 

em atividades acadêmico e científicas, em programas do governo que incentivam a 

pesquisa e extensão tais como: PIBIC, PIBITI, entre outros. Estímulo à participação 

dos estudantes em exames como o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho 
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dos Estudantes (ENADE); apoio pedagógico ao discente e participação junto à IES 

do programa de acompanhamento de egressos. 

Com base no exposto acima, seguem as ações de responsabilidade Coordenador do Curso: 

 Garantir o cumprimento das normas institucionais, em consonância com a Chefia de 

Departamento de Ensino; 

 Zelar pelo cumprimento dos eventos e das atividades previstas no calendário 

acadêmico que digam respeito ao curso Tecnológico de Jogos Digitais; 

 Convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o Colegiado do 

Curso, lavrando suas competentes Atas; 

 Reunir-se, no mínimo, duas vezes por período letivo com todo o corpo docente; 

 Executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas emanadas dos órgãos 

superiores; 

 Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e as normas emanadas dos órgãos 

superiores; 

 Congregar e orientar os estudantes e atividades do curso;  

 Realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis, com registro das atas 

correspondentes; 

 Informar aos docentes e discentes Exames Nacionais de Cursos, adotando e/ou 

indicando providências para o melhor desempenho dos estudantes; 

 Atender e orientar os discentes nas necessidades pedagógicas, fazendo os 

encaminhamentos para os setores competentes, de acordo com as necessidades 

específicas. 

 Controlar e avaliar, em conjunto com o Colegiado do Curso, o desenvolvimento dos 

projetos pedagógicos e da ação didático-pedagógica, no âmbito do curso; 

 Coordenar a elaboração e divulgar à comunidade acadêmica os planos de ensino das 

disciplinas do curso; 

 Coordenar o processo de planejamento de ensino, no âmbito do curso; 

 Coordenar a elaboração de propostas de alteração e atualização curricular do curso; 
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 Coordenar as atividades relacionadas aos componentes curriculares constantes no 

projeto pedagógico do curso; 

 Propor cursos de formação continuada, aderentes com o projeto pedagógico do curso; 

 Zelar pelas questões disciplinares dos estudantes; 

 Acompanhar e orientar os docentes nas questões didático-pedagógicas; 

 Subsidiar a Chefia de Departamento de Ensino quanto à alocação dos docentes nas 

disciplinas; 

 Coordenar as ações relacionadas ao reconhecimento e renovação de reconhecimento 

do curso; 

 Coordenar as ações relacionadas ao registro, junto aos órgãos governamentais e de 

classe; 

 Propor, em consonância com a Chefia de Departamento de Ensino, à Cora o plano 

anual de metas do curso; 

 Solicitar e encaminhar os documentos acadêmicos, inclusive os de resultados de 

avaliações de ensino, nas datas estabelecidas no calendário acadêmico; 

 Receber e encaminhar processos relativos às atribuições da coordenação; 

 Coordenar as atividades relacionadas com os processos de avaliação externa dos 

estudantes; 

 Propor, com a anuência da Chefia de Departamento de Ensino e nos termos da 

política institucional, a contratação dos docentes ou a alteração da jornada de trabalho 

destes, no âmbito do departamento; 

 Participar, com a Chefia do Departamento de Ensino, da avaliação de pessoal docente 

e administrativo, no âmbito do Departamento; 

 Definir, com a Chefia do Departamento de Ensino, as áreas de conhecimento a serem 

supridas e o perfil dos docentes a serem contratados, no âmbito do Departamento; 

 Coordenar, em consonância com a Chefia de Departamento de Ensino e a 

Coordenação de Registros Acadêmicos, o processo de matrícula; 

 Atuar na divulgação do curso; 
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 Representar o curso perante qualquer outro órgão; 

 Promover a articulação entre as áreas de seu curso com outras Coordenações de Curso 

e Departamentos Acadêmicos;  

 Promover eventos artísticos e culturais do interesse do curso; e 

 Controlar e avaliar o desempenho dos monitores, no âmbito do seu curso. 

Visando proporcionar maior disponibilidade aos discentes e as atividades do curso, o 

coordenador tem sua carga horária reduzida. 

Para melhor atendimento aos discentes e docentes do curso o coordenador dispõe de sala 

individual de atendimento. Ainda, possui assistência de uma secretária para auxílio na 

documentação e atendimento às diversas atividades do curso. 

O coordenador do curso deverá ter experiência no ensino de mais de dois anos, titulação 

stricto sensu de mestrado ou doutorado, sendo desejável doutorado, além de experiência prática 

na área de games. Além das ações descritas, também será de responsabilidade do coordenador 

todas as ações descritas nos documentos institucionais como as Normas de Ensino Superior do 

IFBA, o Regimento Geral do IFBA, o Regimento do Campus e outros similares e que venham à 

surgir.  

A carga horária do coordenador de curso no que concerne às atividades de coordenação será 

regulamentada de acordo com os dispositivos presentes na resolução 13 que dispõe sobre a carga 

horária dos docentes da instituição ou outra legislação que venha a surgir, possuindo, de 

preferência apenas 8 horas em sala de aula, mínimo exigido para docência, para poder se dedicar 

mais ao curso e atividades relacionadas, segundo dados da DAES/INEP:  

“O regime de trabalho previsto do coordenador é de tempo integral e possibilita 
atendimento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes, 
dicentes, tutores e equipe multidisciplinar (quando for o caso) e a representatividade nos 
colegiados superiores, por meio da elaboração de um plano de ação documentado e 
compartilhado, que preveja indicadores de desempenho da coordenação a serem 
disponibilizados publicamente, e o planejamento da administração do corpo docente do 
seu curso, favorecendo integração e a melhoria contínua”(DAES/INEP). 

A sala de coordenação será composta por mesa para computador, computador, mesa de 

reuniões, impressora, armário e outros necessários ao bom funcionamento da coordenação de 

curso. 
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9.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O NDE do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais modalidae EaD é responsável 

pelo processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do curso. 

Suas atribuições seguem a Resolução nº 01 da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (CONAES), do MEC, de 17 de junho de 2010 (MEC, 2010) e a 

Resolução/CONSUP/IFBA nº 17 de 27 de agosto de 2012, que disciplina as atribuições e o 

funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos de graduação do IFBA. O 

NDE terá a função de concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. Este 

Núcleo tem como atribuições básicas: 

 Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; 

 Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas das necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas 

com as políticas públicas relativas á área de conhecimento de curso; 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação; 

 Contribuir na execução de assessoria pedagógica na elaboração do PPC. 
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10 CERTIFICAÇÃO 

A emissão de diplomas no IFBA é feita de acordo com a legislação vigente e com o 

Regimento Interno do Instituto de acordo com a resolução no 22 de 04 de setembro de 2012, que 

estabelece as diretrizes para a emissão e registro de diplomas dos cursos de graduação e diplomas 

e certificados dos cursos de pós- graduação  do IFBA. 

Quando o discente conclui carga horária e todas as atividades previstas para o curso, deve 

preencher um Requerimento de Colação de Grau. A partir desse documento, são feitas as 

seguintes verificações: 

 Pendências na Biblioteca; 

 Pendências de Estágio (COESTE); 

 Pendências de cumprimento de cargas horárias (Coordenação de Registros Acadêmicos – 

CORA). 

Não havendo pendências, o discente poderá colar grau e será emitido o Diploma de 

Tecnólogo em Jogos Digitais. A certificação será emitida após a integralização do curso, 

integralmente, ou seja, será emitido um Diploma de Tecnólogo após a integralização total do 

curso obedecendo à legislação vigente e as Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA.  

 
  



111 
 

 
 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto vem com a proposta inovadora firmando o compromisso do IFBA com a 

sociedade, promovendo assim a pesquisa tecnológica em nosso país. O curso Superior de 

Tecnologia em Jogos Digitais modalidade EaD será o primeiro curso de uma instituição pública e 

federal totalmente a distância.  

A implantação do curso torna-se uma oportunidade para a comunidade distante da região 

metropolitana, onde colaborará com a crescente demanda de profissionais altamente qualificados 

na área de games. Para a elaboração e projeto deste curso, a equipe se preocupou com em atender 

a legislação específica, incluindo as diretrizes curriculares e outras pertinentes foram plenamente 

atendidas.  

É importante frisar que o projeto de curso aqui proposto deverá ser continuamente revisado, 

especialmente a cada ciclo avaliativo, tendo em vista a necessidade de melhoria e reestruturação 

do curso bem como a reorganização dos planos de ensino com devida adequação das ementas aos 

objetivos, conteúdos e metodologias utilizadas, consoante as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Espera-se com este projeto colaborar com o crescimento da área de games no estado da 

Bahia e colaborar com a região, fomentando assim a pesquisa e o interesse de diversas empresas 

para geração de emprego. 
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12 EMENTAS, BIBLIOGRAFIAS E PRÉ-REQUISITOS DOS 

COMPONENTES CURRICULARES 

Os apêndices apresentam as ementas das disciplinas obrigatórias e optativas que compõem 

os eixos formativos de I a V. São também apresentadas as bibliografias básica e complementar, 

para cada componente curricular elencado. 

 

  



113 
 

 
 

13 REFERÊNCIAS 

BRASIL.Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril 
de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. 
Brasília: Diário Oficial da União, 2002d. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm>. Acesso em: 17 nov. 2015. 

_______. Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. Regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de 
agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais 
de ensino técnico de nível médio. Brasília: Diário Oficial da União, 2002a.Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7824.htm>. Acesso em: 17 
nov. 2015. 

_______.Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982. Regulamenta a Lei nº 6.494, de 07 de 
dezembro de 1977, que dispõe sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de ensino 
superior e de 2º grau regular e supletivo, nos limites que especifica e dá outras providências. 
Brasília: Diário Oficial da União, 1982. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d87497.htm>. Acesso em: 22 out. 2015.  

______. Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Dispõe sobre a expansão da oferta de energia 
elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético 
(CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica, dá nova redação às 
Leis no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no 9.648, de 27 de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 
de abril de 1961, no 5.655, de 20 de maio de 1971, no 5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 
24 de julho de 2000, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2002c. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10438.htm>. Acesso em: 09 
jul. 2016. 

_______. Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2002b. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10436.htm>. Acesso em: 09 jul. 2016. 

_______. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Brasília: Diário Oficial da União, 
2008a.Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 17 nov. 2015. 

_______. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera 
a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 
6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 
de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial da União de 26/9/2008. Brasília: 
Diário Oficial da União, 2008b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11788.htm>. Acesso em: 01 ago. 2015. 



114 
 

 
 

______. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 30 dez. 2008. Seção 
1, p. 1-3. Brasília: Diário Oficial da União, 2008c. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 28 out. 
2015. 

______. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades 
federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. 
Brasília: Diário Oficial da União, 2012b. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em: 17 nov. 
2015. 

_______. Lei nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. Crêa nas capitaes dosEstados da Republica 
Escolas de Aprendizes Artifices, para o ensino profissional primário e gratuito. Brasília: Diário 
Oficial da União, 1909. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-
1909/decreto-7566-23-setembro-1909-525411-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 22 out. 
2015. 

_______.Lei nº 8.711, de 28 de setembro de 1993. Dispõe sobre a transformação da Escola 
Técnica Federal da Bahia em Centro Federal de Educação Tecnológica e dá outras providências. 
Brasília: Diário Oficial da União, 1993. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1989_1994/L8711.htm>. Acesso em: 17 nov. 2015. 

_______.Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Brasília: Diário Oficial da União, 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 17 nov. 2015. 

_______. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da 
União, 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: 
17 nov. 2015. 

_______.Parecer CNE/CES nº 492, de 03 de abril de 2001. Conselho Nacional de Educação 
(CNE). Câmara de Educação Superior (CES), Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 
Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, 
Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2015.   

_______. Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012. Dispõe sobre a implementação 
das reservas de vagas em instituições federais de ensino de que tratam a Lei no 12.711, de 29 de 
agosto de 2012, e o Decreto no 7.824, de 11 de outubro de 2012. Brasília: Diário Oficial da 
União, 2012. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/portaria_18.pdf>. Acesso em: 
17 nov. 2015. 

________. Resolução nº 1, de 17 de junho de 2010. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). 
Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências. Brasília, 2010. disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6885-



115 
 

 
 

resolucao1-2010-conae&category_slug=outubro-2010-pdf&Itemid=30192%20>. Acesso em: 17 
nov. 2015. 

________.Resolução nº 11, de 11 de março de 2002. Conselho Nacional de Educação (CNE). 
Câmara de Educação Superior (CES). Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Engenharia. Brasília: Diário Oficial da União, 2002. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2015. 

________. Resolução nº 2, de 18 de Junho de 2007. Dispõe sobre carga horária mínima e 
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 
modalidade presencial. Brasília: Diário Oficial da União, 2007. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf>. Acesso em: 02 out. 2015. 

CI-BRASIL. Projeto CI-BRASIL. Site institucional. Disponível em: <http://www.ci-
brasil.gov.br>. Acesso em: 07 nov. 2015.  

COMITÊ DE FOMENTO INDUSTRIAL DE CAMAÇARI. Site institucional. Disponível em: 
<http://www.coficpolo.com.br>. Acesso em: 07 nov. 2015. 

DEMANDA por computador barato sustenta polo de informática baiano. G1 Globo, 18/04/2008. 
Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: < 
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL417987-9356,00-
DEMANDA+POR+COMPUTADOR+BARATO+SUSTENTA+POLO+DE+INFORMATICA+B
AIANO.html>. Acesso em: 07 jul. 2016. 

FAVERO, C.; COSTA, H. Inclusão: a acessibilidade com garantia de educação de qualidade. In: 
XI Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia – SEGeT 2014. Anais... Disponível em: 
<http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/44520505.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2015. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Publicação 
original 1996. 

GADOTTI, M. Anais do I Seminário Internacional Itinerante de Educadores/ 2ª Jornada 
Pedagógica da Escola Cidadã – Grupo de Estudos e Organização de Eventos Políticos 
Pedagógicos. Alegrete e Uruguaiana, 1999. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). S.d. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2015. 

________. Cadastro Central de Empresas 2013. Sistema IBGE de Recuperação Automática - 
SIDRA. 2013. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 out. 2015. 

________. Mapa de pobreza e desigualdade: municípios brasileiros. 2003. Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291920&idtema=19&search=bahia|l
auro-de-freitas|mapa-de-pobreza-e-desigualdade-municipios-brasileiros-2003>. Acesso em: 28 
out. 2015. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA). 
Normas acadêmicas do ensino técnico e superior: documento base. 2015. Disponível em: < 



116 
 

 
 

http://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/documento/normas-e-leis/normas-academicas>. 
Acesso em: 28 out. 2015. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA). 
Plano de Desenvolvimento Institucional – 2014-2018. 2014. Disponível em: 
<http://portal.ifba.edu.br/institucional/pdi-2014-2018-documentos.html>. Acesso em: 28 out. 
2015. 

_______. Projeto Pedagógico Institucional do IFBA. 2013. Disponível em: 
<http://www.portal.ifba.edu.br/portal-do-servidor/arquivos-pdf/2015>. Acesso em: 09 jul. 2016. 

_______. Resolução nº 13, de 29 de março de 2016. Diretrizes Institucionais do Trabalho do 
Pedagogo no IFBA. 2016. 

INSTITUTO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. A formação dos 
engenheiros no Brasil: o desafio ao crescimento e à inovação. Julho, 2010. Disponível em: 
<http://www.iedi.org.br/admin_ori/pdf/20100723_engenharia.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2015. 

JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 

MANCUSO, fillipo. Mercado de games fatura R$ 1 bilhão por ano no Brasil. Jornal da Globo. 
São Paulo. 08 de out. 2015. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-da-
globo/noticia/2015/10/mercado-de-games-fatura-cerca-de-us-1-bilhao-por-ano-no-brasil.html 

MAPA DAS INDÚSTRIAS DE JOGOS-Brasil (MIJ). Site institucional. Disponível em: 
<http://mapadaindustriadejogos.com.br/>. Acesso em: 07 nov. 2015. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Secretaria de Ensino Superior (SEB). Diplomação, 
retenção e evasão nos cursos de graduação em instituições de ensino superior públicas. 
Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras. Sesu/Mec - 
Andifes – Abruem, Outubro 1997. Disponível em: 
<http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/102/diplomacao.pdf>. Acesso em: 03 dez. 2015. 

________. Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 
s.d. Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br>. Acesso em: 22 set. 2015. 

________.Rede Nacional de Certificação Profissional (Rede Certific): documento orientador. 
Brasília, 2014. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=27401-setec-
rede-certific-documento-orientador-pdf&category_slug=novembro-2015-pdf&Itemid=30192>. 
Acesso em: 17 nov. 2015. 

________. Sinopse das ações do Ministério de Educação. 1. d. Brasília: 2011. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7960-sinopse-
2011-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 22 out 2015. 

________. Sistema de Regulação do Ensino Superior. 2015. Disponível em: 
<http://emec.mec.gov.br>. Acesso em: 28 out. 2015. 



117 
 

 
 

MELLO, C.; FREITAS, S. O município de Lauro de Freitas na região metropolitana de 
Salvador. Disponível em: <http://www.vertentes.ufba.br/o-municipio-de-lauro-de-freitas-na-
regiao-metropolitana-de-salvador>. Acesso em 28 out. 2015. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Nova cartilha esclarecedora sobre a lei do 
estágio: Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Brasília: MTE, SPPE, DPJ, CGPI, 2010. 
Disponível em: <http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/2kzQstFeHTXqSF2.pdf>. Aceso em: 
22 out. 2015. 

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT.Site 
institucional. Disponível em: <http://www.oecd.org/>. Acesso em: 07 nov. 2015. 

SASSAKI, R. K. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. Revista Nacional de 
Reabilitação (Reação), São Paulo, Ano XII, mar./abr. 2009, p. 10-16. Disponível em: 
<http://www.apabb.org.br/admin/files/Artigos/Inclusao%20-
%20Acessibilidade%20no%20lazer,%20trabalho%20e%20educacao.pdf>. Acesso em: 03 dez. 
2015. 

SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: Primeiras Aproximações. 10. ed. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 



119 
 

 
 

APÊNDICE A: Relação dos Computadores do Laboratório de Informática I 

Item Especificação 
Código 

Material 
Unid Quant 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

01 Monitor Vídeo 21.5.   UN 20 
 
598,00 

 
11.960,00 

02 

Microcomputador MINI- Processador de 64 bits, família móvel, integrante da geração mais recente 
produzida pelo fabricante do mesmo de no mínimo 2 (dois) núcelos físicos e com desempenho mínimo de 
3200 pontosno PCMARK 8 v2. Work Accelera ted da Futuremark. Deverá suportar barramentode 
memória DDR3 1600MT/s. A comprovação do desempenho será verificada tanto na proposta quanto no 
equipamento disponibilizado para a geração de imagens personalizadas. 

 UN 20 2.234,00 44.680,00 

03 
ATA e Entidade: Adesão a Ata de Registro de Preços, UASG 154041, da Universidade Federal do 
Maranhão – Pregão Eletrônico SRP n° 64/2014. Estabilizador bivolt 

 UN 20 177,20 3.544,00 

       
OBS 

Este laboratório possui mais umas 10 a 20 máquinas de doação. 
 Total R$ 60.184,00 
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APÊNDICE B: Relação dos Computadores do Laboratório de Informática II 

Item Especificação 
Código 

Material 
Unid Quant 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

01 

COMPUTADOR DESKTOP: 
 
DESEMPENHO: 
>Sysmark 2007 Preview Rating igual ou superior a 260 no índice BAPCO SYSmark 2007 Preview; 
  
PROCESSADOR: 
 >Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0; 
 >Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando 
que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em 
ambiente não refrigerado; 
 
PLACA PRINCIPAL: 
 >Mínimo 2 (dois) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de até 16 (dezesseis) 
Gigabytes; 
 >Deverá possuir 2 (dois) slots tipo PCI-E 16x, sendo 1 (um) livre, considerando a configuração total do 
equipamento; 
 >Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); 
 >Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção 
de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia, devendo gerar log na memória 
flash da BIOS com todos os eventos de intrusão; 
 >Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, soldado à placa principal, 
acompanhado de drivers e software para utilização do chip; 
 >Controladora SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos adiante 
especificados; 
 >Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 2.0. 
 
BIOS 
 >Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões 
ACPI e Plug-and-Play; 
 >Entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante da BIOS; 
 >Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; 
>Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 
 
 

 UN 40 4.299,00 171.960,00 
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Item Especificação 
Código 

Material 
Unid Quant 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

MEMÓRIA RAM: 
 >Memória RAM tipo DDR3-1600MHz ou superior, com no mínimo 8 (oito) Gigabytes, em dois 
módulos idênticos de 4 (quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel. 
 
CONTROLADORA DE VÍDEO 
 >Interface controladora de vídeo onboard ou compatível com WXGA padrão PCI Express 16X ou 
superior, com capacidade para controlar 02 (dois) monitores simultaneamente e permitir a extensão da 
área de trabalho, com no mínimo 2 (dois) conectores DisplayPort e no mínimo 1 (um) conector VGA. 
Caso a interface de vídeo seja integrada, deverá possuir alocação dinâmica de memória de até 1.7 GB. Em 
todos os casos, deverá possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 11.1. 
 >Taxa de atualização de 60 Hz ou superior. 
 
INTERFACES 
 >Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões 
Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente 
por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas 
VLANS (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de rede externas (off board); Ser compatível e 
funcionar com as exigências do gerenciamento remoto; 
 >Controladora de som com conectores de saída e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte 
para conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete. 
 >No mínimo 8 (oito) interfaces USB 2.0 ou superior, sendo pelo menos 2 (duas) interfaces USB 3.0 e 2 
(duas) instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em 
adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 
 >Possuir uma interface para rede sem fio (Wireless) padrão b/g/n, integrada a placa mãe ou que a 
interface de rede sem fio seja interna por placa tipo PCI. 
 
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 
 >Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500 (Quinhentos) Gigabytes, 
interface tipo SATA 3 de 6 GB/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 RPM; Ou Será aceito 
01 unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500 (Quinhentos) Gigabytes, 
interface tipo SATA 3 de 6GB/s, cache de 8 GB e velocidade de rotação de 5.400 RPM; 
 
UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA 
 >Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 
 >Interface tipo Serial ATA ou superior; 
 >Luz indicadora de leitura; 
 >Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 
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Item Especificação 
Código 

Material 
Unid Quant 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

 >Deve possuir trava ou sistema de proteção para a mídia para o caso de posicionamento vertical da 
unidade; 
 >Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de 
travamento de mídia óptica na unidade. 
 >Deve acompanhar software do mesmo fabricante ou fornecido em regime OEM, que permite interação 
de leitura e gravação de CD/DVD; 
 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
 >Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 
VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos 
na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e 
demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou 
superior a 85% (PFC 80+); 
 
GABINETE 
 >Com volume máximo de 9.000cm³, cujo projeto permita o uso nas posições vertical e horizontal; 
 >Conectores de som para saída e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de 
saída e microfone na parte frontal do gabinete; 
 >Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e 
demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante 
do microprocessador, o gabinete deverá possuir um sistema de resfriamento com fluxo de ar 
horizontal/linear frontal/traseiro, ou seja, deve ter entrada pela parte frontal do gabinete e saída pela parte 
traseira. Não serão aceitos gabinetes que a saída do fluxo de ar seja lateral ou com saída de ar para a parte 
superior do gabinete. Evitando o aquecimento em locais compactos ou que necessitem suportar o 
Monitor, não impedindo o fluxo de ar; 
 >Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado 
(power-on) na parte frontal do gabinete; 
 >Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de 
mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo 
aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem 
com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete; 
 >Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 
 >O gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para 
inserção da trava de segurança sem adaptações; 
 >Deverá ser fornecido base ou suporte adequado para a utilização do gabinete na posição vertical (torre); 
 >Deve possuir base antiderrapante tanto no gabinete, quanto na base para a torre; 
 >Deverá ser fornecido alto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. 
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Item Especificação 
Código 

Material 
Unid Quant 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

O mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores; 
 
TECLADO 
 >Padrão AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa; 
 >Padrão ABNT-2 e conector compatível com a interface para teclado fornecida para o desktop; 
 >Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao 
botão direito do mouse); 
 >Regulagem de altura e inclinação do teclado; 
 >No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte 
superior do teclado; 
 
MOUSE 
 >Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para 
rolagem; 
 >Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior, conector compatível com a interface para mouse 
fornecido para o desktop; 
 >Deve ser fornecido mouse-pad; 
 >Mouse com fio, sem o uso de adaptadores; 
 
MONITOR 
 >No mínimo 23 polegadas; Monitor do tipo LED; Resolução de pelo menos 1920 x 1080 a 60Hz; 
 >Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical; 
 >Deverá ter ajuste de inclinação; 
 >Tempo de resposta de no máximo 8ms; 
 >Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1; 
 >Deverá possuir as conexões: DisplayPort e VGA; Deverá ser entregue o cabo DisplayPort sem uso de 
adaptadores; E os cabos devem ser compatíveis com as portas de vídeos do computador; 
 >Deverá possuir giro de 90º, permitindo uso em modo paisagem e retrato; 
 >Regulagem de altura de no mínimo 10.0cm; 
 >Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. Instruções 
em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas 
em português falado no Brasil ou inglês; 
 >Certificação de compatibilidade eletromagnética CE; 
 >Deve possuir a certificação EPEAT Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou 
através de emissão de certificação de entidade credenciada ao INMETRO; 
 >Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do 
equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou 
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Item Especificação 
Código 

Material 
Unid Quant 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

família do equipamento. 
 >Voltagem 110-220v, 60Hz com chaveamento automático e fonte interna. 

02 NOTEBOOK  UN 4 4.589,00 18.356,00 

 Total R$ 190.316,00 

APÊNDICE C: Relação dos equipamentos do laboratório de Informática III 

Item Especificação 
Código 

Material 
Unid Quant 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

01 

Computador contendo: Processador com clock a partir de 3.4GHZ (por núcleo) sendo quatro núcleos e 
oito threads, cache8mb, suporte para memória DD3 1333/1600 Mhz;  Placa mãe compatível com 
processador especificado com suporte para dual DDR3 1333/1600 Mhz com dois canais de memória e 
quatro DIMMs com SATA 3.0, com Som, vídeo e rede (via cabo) integrados; Placa de vídeo de 2GB 256 
bits  GDDR5 PCI Express 3.0x16 HDCR/READ Core Clock 1Ghz, 1280 Stream Processor Efective 
Memory Clock 1.2 Ghz; Placa para rede sem fio c/ antena interna ao gabinete; Memória RAM:4 pentes 
de memória DDR3 com 4GB cada de 1333/1600 Mhz; HD 1TB ou superior 7200 rpm SATA 3.0; 
Unidade de Disco Unidade de CD/DVD/Blu-Ray (leitora e gravadora) SATA 3.0; Monitor LED igual ou 
superior a 20” Full HD com tempo de resposta menor ou igual a 5ms com saídas VGA, HDMI e DVI; 
Gabinete ATX com fonte real de 500 W com ventilação para desktop horizontal; Mouse USB resolução 
1000 DPI com fio; Teclado USB ABNT2 BR com fio; Trava com  cadeado de chave para teclado, mouse, 
gabinete e parafusos com trava; Fone de Ouvido profissional com microfone de haste ajustável, com 
controle de volume no cabo, plugs com identificação, ajuste de altura do arco na cabeça, ideal para uso de 
Internet, vídeos, laboratórios, etc e Garantia dos produtos/serviços de HW e SW  deverá ser de no mínimo 
12 meses  a partir da data de entrega e incluso suporte técnico 

 UN 50 4872,22 
243.611,10 

 

 Total R$ 243.611,10 
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APÊNDICE D: Relação dos equipamentos do laboratório de Informática IV 

Item Especificação 
Código 

Material 
Unid Quant 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

01 

Computador contendo: Processador com clock a partir de 3.4GHZ (por núcleo) sendo quatro núcleos e 
oito threads, cache8mb, suporte para memória DD3 1333/1600 Mhz;  Placa mãe compatível com 
processador especificado com suporte para dual DDR3 1333/1600 Mhz com dois canais de memória e 
quatro DIMMs com SATA 3.0, com Som, vídeo e rede (via cabo) integrados; Placa de vídeo de 2GB 256 
bits  GDDR5 PCI Express 3.0x16 HDCR/READ Core Clock 1Ghz, 1280 Stream Processor Efective 
Memory Clock 1.2 Ghz; Placa para rede sem fio c/ antena interna ao gabinete; Memória RAM:4 pentes 
de memória DDR3 com 4GB cada de 1333/1600 Mhz; HD 1TB ou superior 7200 rpm SATA 3.0; 
Unidade de Disco Unidade de CD/DVD/Blu-Ray (leitora e gravadora) SATA 3.0; Monitor LED igual ou 
superior a 20” Full HD com tempo de resposta menor ou igual a 5ms com saídas VGA, HDMI e DVI; 
Gabinete ATX com fonte real de 500 W com ventilação para desktop horizontal; Mouse USB resolução 
1000 DPI com fio; Teclado USB ABNT2 BR com fio; Trava com  cadeado de chave para teclado, mouse, 
gabinete e parafusos com trava; Fone de Ouvido profissional com microfone de haste ajustável, com 
controle de volume no cabo, plugs com identificação, ajuste de altura do arco na cabeça, ideal para uso de 
Internet, vídeos, laboratórios, etc e Garantia dos produtos/serviços de HW e SW  deverá ser de no mínimo 
12 meses  a partir da data de entrega e incluso suporte técnico 

 UN 50 6989,40 349.470,00 

 Total R$ 349.470,00 
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APÊNDICE E: Relação dos equipamentos do laboratório de criação 

Item Especificação 
Código 

Material 
Unid Quant Valor Unit Valor Total 

 

Características 
Processador- Intel Core i5 Quad Core- Velocidade do Processador: 2,8GHz* 
*Pode chegar até 3,3 GHz através do Turbo Boost- Sistema Operacional- OS X El 
CapitanMemória8 GB- HD-1 TB- Velocidade: 5400 RPM. Tela. Tipo de Tela: Retroiluminada por 
LED 
Tamanho da Tela: 21,5”. Resolução da Tela: 1920x1080- Placa de VídeoIntel Iris Pro Graphics 
6200. RedeGigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45)- onexão Wireless 
Wireless Wi-Fi 802.11ac, compatível com IEEE 802.11a/c/g/n- Bluetooth4.0Áudio 
Alto-falantes estéreoDois microfonesSlot de Cartão de MemóriaCartão compatível: 
SDXCWebcamCâmera FaceTime HDSuporte simultâneo à resolução nativa total no monitor 
integrado e até 3840 x 2160 pixels em um monitor externoSuporte a monitor externo e 
espelhamento de vídeoPortas Frontais/Laterais/Traseiras01 Conector de fone de ouvido de 3,5 
mm01 Slot para cartão SDXC04 portas USB 3 (compatíveis com USB 2) 02 portas Thunderbolt 
201 Gigabit Ethernet10/100/1000BASE-T (conector RJ-45) 01 Slot para cabo de segurança 
KensingtonTeclado 
Magic KeyboardMouseMagic Mouse 2CorPrataEAN888462477734Aplicativos Inclusos 
Fotos iMovie GarageBand Pages Numbers Keynote Safari Mail Mensagens 
FaceTime/ Calendário/ Notas/ App Store/ iTunes/ iBooks/ Mapas/ Contatos/ Lembretes  

 
Especificações TécnicasModelo: MK442BZAGarantia: 12 mesesDimensões e PesoDimensões do 
produto sem embalagem (AxLxP): 450x528x175 mmPeso do produto sem embalagem: 5,68 
KgItens Inclusos 01 iMac de 21,5” 01 Magic Keyboard 01 Magic Mouse 2 01 Cabo de alimentação 
01 Cabo de Lightning para USBCor: PrataProcessador: Intel Core i5Capacidade Memoria: 8 
GBHD: 1 TBTela: 21.5''Tipo da Tela: LEDBluetooth: SimPlaca de Vídeo: SimDrive 
Óptico: NãoBlu-ray: NãoConversível: NãoGarantia: 12 meses 

 

 UN 50 10.907,49 272.687,25 
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2 

A TV LCD Full HD, assista sua programação preferida em alta definição.Conta com som Surround, 
funções Guide, Info e Close Caption. Alto desempenho aliado a sofisticação, sua casa ainda mais 
bonita e equipada com uma TV completa. Aproveite! 
 
Características 
A TV Philco possui uma tela de 40 polegadas LED e Full HD, só pode transmitir uma imagem de 
primeira qualidade. Além de possuir um conversor de TV digital já integrado. A Philco 
PH40R86DSGW também conta com 1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico); 1 entrada 
USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos; 2 entradas HDMI; 1 entrada de áudio e vídeo estéreo; 1 
entrada LAN (RJ45); 1 saída de áudio e 1 saída de áudio digital coaxial. 
 
Programas 
Com o PVR você pode gravar um programa ou filme em alta definição diretamente da TV para um 
dispositivo externo através da porta USB. Com a Função Guide, no caso de canais digitais, é 
possível ver a programação na sua tela. Já a Função Info disponibiliza informações sobre os 
programas assistidos (somente para canais digitais). 
 
Aplicativos 
Facebook, Picasa, Opera Store, YouTube, Twitter, Opera Browser, File Share. (Os aplicativos são 
passiveis de alteração, sem aviso prévio). O Aparelho possui recurso de Acesso de internet via 
browser, porém nem todos os websites ou conteúdos disponíveis serão compatíveis com o produto, 
como conteúdos que requerem codecs para visualização ou aplicativos integrados, como Flash 
players, entre outros. 

 UN 50 1.299,00 32.475,00 

3 

CANETAS DIGITAIS: Pressão da caneta: 2048 levels; Bateria: Bateria de longa duração 
recarregável de lítio-ion; Estojo da caneta: Sim, com cabo USB, um bico extra, built-in ferramenta 
de remoção de ponta; Ponta: Replaceable, thin nib, 2.9 mm (diameter)Dimensões141 mm in length, 
10 mm in diameter (5.6 in x 4 in); Peso da caneta:19 g (0.7 oz). 

 UM 25 364,91 9.122,75 

 Total R$ 314.285,00 
 



 
 

 
 

APÊNDICE F: Disciplinas obrigatórias do primeiro semestre 

DISCIPLINA 
História dos Jogos Digitais: Cultura, Mercado e Indústria dos 

Jogos.  

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais x 

 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO 
DE 

CRÉDITOS 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Histórico do Jogos, concepção, interfaces, tecnologia, tendência tecnológicas, mercado. Visão Geral 
do jogo por meio da compreensão de seu propósito, seus componentes, de sua evolução histórica. 
Compreensão das fases de projeto e desenvolvimento de um jogo digital, incluindo as metodologias, 
técnicas e ferramentas utilizadas durante sua produção do mercado de jogos. A relação entre o 
design de jogos e jogos eletrônicos, a indústria de jogos. 

OBJETIVO GERAL 
Permitir que o aluno tenha uma visão geral do jogo e desenvolvimento através dos conceitos e 
aspectos históricos, culturais, econômicos, sociais e tecnológicos relacionados ao desenvolvimento 
de jogos digitais. ABORDAGEM 
( x ) Teórica  
() Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
RABIN, Steve. Coleção Introdução ao Desenvolvimento de Games- 4 volumes de livros. 
Livro 1: 164 páginas. Livro 2: 642 páginas. Livro 3: 810 páginas. Livro 4: 956 páginas. 
Editora: Cengage Learning. 
 
MARCELO, Antonio. Design de Jogos- Fundamentos. Editora Brasport, 2009. 
 
FERNANDES, Anita de Maria da Rocha. Jogos Eletrônicos- mapeando novas 
perspectivas, Editora Visual Books, 2009.  
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
SCHUYTEMA, Paul. Design de Games. Uma Abordagem Prática (Português) Capa 
comum, Editora: Cengage CTP; Edição: 1ª (18 de abril de 2008). 
LIDWELL, William. Princípios Universidade do Design. Editora Bookman Companhia 
ED,2011. 

Coordenador do 
Curso 

Maria Adélia Icó 
M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Introdução à programação para Jogos 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

144 horas relógio 

NÚMERO 
DE 

CRÉDITOS 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

8 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Inicialmente ensinará o aluno a utilizar uma linguagem de programaçãoapresentando  uma   visão   
geral   do  processo   de   programação   e  os fundamentos das linguagens de programação: valores e 
variáveis, atribuição, comandos condicionais, comandos de iteração, comandos de seleção, funções e 
vetores. Demonstra a resolução problemas e o projeto de algoritmos, a partir da análise do problema, 
desenvolvimento de estratégias de solução, representação, simulação e documentação. Programação 
de movimento de personagens teoria e prática 
 OBJETIVO GERAL 
Compreender os conceitos fundamentais de algoritmos como forma de solução de problemas;  
Implementar algoritmos em uma linguagem aplicada ao desenvolvimento de games e jogos digitais; 

ABORDAGEM 
( x) Teórica ( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceitos e experimentos 
práticos intercalados, para programação das situações 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados à aplicação de programaçãoe à ciência a jogos. Apresentação de 
vídeos. Atividades práticas de programação em plataforma de desenvolvimento de jogos 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
LIDWELL, William. Princípios Universidade do Design. Editora Bookman Companhia 
ED, 2011.  
SEBESTA, R. Conceitos de linguagem da programação  MANZANO, Lógica 
estruturada p/programação de computadores. Editora Érica.  PUGA, Sandra. Lógica de 
Programação e Estruturas de Dados. Editora Pearson. 
PEREIRA, S. L. Algoritmos e Lógica de Programação em C - Uma Abordagem 
Didática, 1ª ed., Editora Érica, 2010. Feofiloff, P. Algoritmos em linguagem C, Editora 
Campus/Elsevier, 2008- 2009. 
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de 
Programação: a  construção  de  algoritmos  e  estruturas  de  dados.  SãoPaulo: Prentice 
Hall, 2005. 
WIRTH, Niklaus. Algoritmos e Estruturas de Dados. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
XAVIER, Gley F.C. Lógica de Programação. São Paulo: SENAC, 2011. 
 

Coordenador do 
Curso 

 

Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira Maria Adélia Icó M. dos Santos Jaqueline Souza de Oliveira 
Mês/ano Mês/ano 

  



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Animação 2D 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais X 

 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO 
DE 

CRÉDITOS 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
História da Animação. Teoria e técnica de animação 2D. Conceitos básicos de programação e lógica 
envolvendo a criação de um projeto de jogo. Exibição e movimentação de personagens, objetos e cenários 
de jogo. Incorporação de sons: músicas e efeitos sonoros ao jogo. Colisão de objetos e efeitos especiais no 
jogo. Programação de movimento de personagens teoria e prática 
 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de criar jogos 2D com cenários, desafios, movimentação de 
personagens e programação orientada a eventos. 
ABORDAGEM 

( x ) Teórica ( x ) Prática 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas práticas com experimentações e atividades 
deprogramação de jogos intercaladas. Exibição de vídeos e 
apresentação dos protótipos dejogos. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação de jogos com programação orientada a eventos 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

ANDALÓ,Flávio. Modelagem Animação 2D e 3D Para Jogos - Série Eixos. Editora Érica 
FLATSCHART, Fabio. Adobe Flash CS6. São Paulo: SENAC SP, 2013. 
MEYER, Jeanine. O Guia Essencial do HTML5 - Usando Jogos para Aprender HTML5 e JavaScript. 
Editora Ciência Moderna. 1ª edição. 2011. 
SHUPE, Rich; ROSSER, Zevan. Aprendendo Actionscript 3.0 - Guia para Iniciantes. Editora: 
Bookman. 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PIOLOGO, Ricardo; PIOLOGO, Ricardo. Flash Animado Com os Irmãos Piologo. São Paulo: Novatec, 
2009.  
CHANDLER, Heather Maxwell. Manual de Produção de Jogos Digitais. Editora: Bookman. 2ª Ed. 
2012. 
SILVA, Luciano Alves da.Desenvolvendo Jogos com a Plataforma XNA. Editora AgBook. 1ª edição, 
2011. HARRIS, Andy. HTML5 Game Development For Dummies. Editora: John Wiley & Sons Inc. 
Hoboken, New Jersey. 2013. 

Coordenador do 
Curso 

 

Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira Maria Adélia Icó M. dos Santos Jaqueline Souza de Oliveira 
Mês/ano Mês/ano 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

DISCIPLINA 
                               Edição Digital de Imagens I 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 
108 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

6 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

6 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Definição de imagem digital. Elementos básicos de uma imagem. Práticas da produção em Publicidade e 
Propaganda. Editoração, tratamento de imagens, edição e ilustração. Efeitos visuais. Princípios da Gestalt. 
Conceito e utilização de camadas (layers). Técnicas Básicas de ilustração, Tipos de materiais, Tipos de 
ilustração. 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de criar imagens digitais de qualidade relacionadas a conceitos, idéias e 
enredos. 
ABORDAGEM 

( x ) Teórica ( x ) Prática 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas abordando conceitos teóricos e demonstrações emsoftware 
de elaboração de imagens. Práticas com atividades e 
experimentos com ferramentas de edição de imagensdigitais. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais. Trabalhos em grupo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANDRADE, Marcos Serafim de. Adobe Photoshop Cs6. Editora: SENAC SP. 2013. 
HORIE, Ricardo Minoru; OLIVEIRA, Ana Cristina Pedrozo. Crie Projetos Gráficos Com Photoshop 
Cs6, Coreldraw X6 e Indesign Cs6. Editora: Erica . 2012. 
ALVES, William Pereira. Adobe Illustrator Cs6 - Descobrindo e Conquistando. Editora: Erica. 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FIDALGO, Joao Carlos de Carvalho. Adobe Photoshop Cs6 - Imagens Profissionais e Técnicas 
Para Finalização e Impressão. Editora: Erica. 2012. 
FIDALGO, João; JOSÉ, Marcel Fialho. Diagramação Com Adobe Indesign Cs6. Editora: Erica. 
2012.  
PRIMO, Lane. Estudo Dirigido de Coreldraw X6. Editora: Erica. 2012. 
BANN, David. Novo Manual de Produção Gráfica. Editora: Bookman. 2012. 
KEESE, Alexandre. Adobe Photoshop - Tratamento e Edição Profissional de Imagens. Editora Desktop. 

Coordenador do Curso 
 

Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira Maria Adélia Icó M. dos Santos Jaqueline Souza de Oliveira 
Mês/ano Mês/ano 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

DISCIPLINA 
Introdução à Computação Gráfica 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 
 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Apresenta e discute os conceitos fundamentais da computação gráfica, da modelagem 3D aos algoritmos 
matriciais. Através do pipeline gráfico, aborda a modelagem 3D, equipamentos, cores, padrões, sistemas de 
coordenadas homogêneas, transformaçõesgeométricas,   projeções,   iluminação,   texturas, animação, curvas, 
superfícies e algoritmos gráficos. Exercita a criação de aplicaçõesgráficas através de bibliotecas de 
programação 3D. 
 OBJETIVO GERAL 
Permitir que o aluno tenha uma visão geral da área de computação gráfica. 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
() Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação Gráfica: teoria e prática. SãoPaulo: Campus, 2003. 

MANSSOUR, Isabel; COHEN, Marcel. OpenGL: uma abordagem prática e objetiva. São Paulo: Novatec, 2006. 

VELHO, Luiz; GOMES, Jonas. Sistemas Gráficos 3D. Rio de Janeiro: IMPA, 2001. 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

ANGEL,  Edward;  SHREINER,  Dave.  Interactive  Computer  Graphics:  a  top-down approach with shader-
based OpenGL. New York: Addison Wesley, 2011. 

FOLEY, James D. et al. Computer Graphics: principles and practice. New York: Addison Wesley, 2013. 

GORTLER, Steven J. Foundations of 3D Computer Graphics. Boston: MIT Press, 2012. 

SHREINER, Dave et al. OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning 

OpenGL, Version 4.3. New York: Addison Wesley, 2013. 
 Coordenador do Curso 

Maria Adélia Icó M.dos Santos 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 
Mês/ano Mês/ano 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Matemática para Jogos I  

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 
 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Compreender os fundamentos matemáticos necessários à compreensão das várias técnicas utilizadas no 
desenvolvimento de jogos em duas (2D) e três dimensões (3D) em um sistema de coordenadas cartesianas. 
Dar condição ao aluno de aplicar estes conceitos na solução de problemas da área de desenvolvimento de 
jogos digitais. Vetores e Pontos. Produto escalar, vetorial e misto. Projeção Ortogonal. Dependência e 
independência linear. Geradores e bases. Matrizes e transformações lineares. Equações das retas no plano e 
no espaço. Equações do plano. Polígonos planos. Poliedros.  

OBJETIVO GERAL 
Preparar o aluno para aplicar o conhecimento matemático ao desenvolvimento de jogos eletrônicos. 

ABORDAGEM 
( x ) Teórica 
(    ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
TÓNEIS, Cristiano Natal. Matemática aplicada aos games: uma abordagem teórica e prática para 
desenvolvedores. São Paulo: ArteSam, 2015. 255p. 
 
VAN VERTH, James M.; BISPHOP, Lars M. Essential Mathematics for Games and Interactive Applications. 
Morgan Kaufmann, 2008.   
 
IEZZI, Gelson  et al. Fundamentos  da Matemática  Elementar.  São Paulo: Atlas, 2004. v. 1 a 5. 
 
LIMA, Elon Lages et al. A Matemática no ensino médio. Rio de Janeiro: SBM, 2004. 3v. (Coleção do 
Professor de Matemática). 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
EVES, Howard. Introdução à história da matemática. Campinas: UNICAMP, 2004. 
 
FLEMMING,Diva Marília; GONÇALVES,  Mirian Buss.  Cálculo A: Funções, Limite, Derivação, 
Integração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
 
HALMOS, Paul R. Teoria Ingênua dos Conjuntos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2001. (Coleção 
Clássicos da Matemática). 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 
  



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Desenho Básico e Vetorial 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 
 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Aprender o Desenho Técnico e Desenvolver habilidades de desenho básico e avançado. Técnicas para o 
Desenho Digital. O densenho técnico proposto aqui tem que ser aplicados aos jogos eletrônicos. Cabe ao 
professor buscar novas tendência e técnicas para essa temática. 
OBJETIVO GERAL 
Preparar o aluno para aplicar o conhecimento de desenho técnico ao desenvolvimento de jogos eletrônicos. 

ABORDAGEM 
( x ) Teórica 
(x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
SIMMONS, C.H.; MAGUIRE, D.E.; Desenho Técnico Problemas E Soluções Gerais De Desenho. Ed. 
Hemus; 2004.  

 
VIERCK, Charles J.; FRENCH, Thomas E.; .Desenho Técnico E Tecnologia Gráfica; Ed.8; SP:GLOBO, 
2005.  
MENEGOTTO, José Luis; ARAUJO, Teresa Cristina M.; O Desenho Digital; Ed.Interciência;2000. 

 
CAPLIN, Steve. O essencial da ilustração; Ed.:SENAC, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
EDWARDS, Betty; Desenhando com o Lado Direito do Cérebro; 3ªed.; SP; Ed. Ediouro; 2002.  
 
WONG, Vinicius; Princípios de Forma e Desenho; Ed. Martins Fontes; 2002. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Oficina de Desenvolvimento de Jogos I 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 
 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Apresenta conceitos relativos à programação ouestruturação em jogos, a partir da resolução de problemas ou 
alteração do comportamentode um jogo. Possibilita a aplicação prática de soluções matemáticas, geométricas 
ou estruturais em um jogo por meio da exploração e experimentação de formas de interação e deintervenção na 
sua estrutura e programação de jogos digitais e analógicos. Programação de movimento de personagens teoria 
e prática. 
 OBJETIVO GERAL 
Preparar o aluno para aplicar o conhecimento adquirido no primeiro semestre e apresentar um produto com 
todo o conhecimento obtido no semestre I. A ideia é encontrar alguma ferramenta para aplicar. 

ABORDAGEM 
( x ) Teórica 
(x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
SALEN, Salen; ZIMMERMAN, Eric. Coleção Regras do Jogo. Blucher, 2015.4 volumes de livros. Livro 1: 
170 páginas. Livro 2: 234 páginas. Livro 3: 262 páginas. Livro 4: 158 páginas. 
 
MARCELO,Antônio;  PESCUITE,  J.  C.Design  de  Jogos  –  Fundamentos.  RiodeJaneiro: Brasport, 2009. 
 
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de Games. São Paulo: Cengage Learning, 2011.  
 
SCHUYTEMA, Paul. Design de Games. São Paulo: Cengage, 2008. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
Documentação          do          GameMaker,          2011.          Disponível          
em:<http://www.yoyogames.com/gamemaker/windows>. Acesso em: 29 Julho, 2011. 

 
BRATHWAITE,  Brenda;  SCHREIBER,  Ian.  Challenges  for  Game  Designers.  SãoPaulo: Cengage 
Learning, 2009. 
 
Documentação       da        Construct,        2016.        Disponível        em:        <https://www.scirra.com/> 
Acesso em 10/11/2016. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 
 



 
 

 
 

APÊNDICE G: Disciplinas obrigatórias do segundo semestre 

DISCIPLINA 
Modelagem de cenários 3D e Criação de Personagens 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais x 

 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Apresenta o conceito e elaboração para construção de cenários. Aplicação básica de texturas e materiais. 
Construção de terrenos. Iluminação de cenários. Tipos de luzes e aplicação de luzes em cenários. Malhas de 
objetos. Oclusão de objetos do cenário. Uso de shaders para efeitos visuais. Colisões com a malha de terreno. 
Sistemas de partículas. Conceitos e técnicas de modelagem poligonal. Anatomia de personagens. Criação e 
aplicação de texturas e materiais. Modelagem utilizando referências bidimensionais. Mapeamento de texturas 
no personagem. Conceito de modularidade e reusabilidade para jogos. Estrutura de bones e Rigging. O que 
são racismo e preconceito no Brasil. A luta dos povos indígenas e a violação dos seus direitos. Quilombo – 
espaço de resistência de negros e negras. Desenvolver scripts com o tema de educação ambiental e racial. A 
mecânica do jogo. 
OBJETIVO GERAL 
Capacitar o aluno para que no final da disciplina ele esteja apto a criar cenários e personagens simulando fases 
de jogos e etc.  
 
Capacitar o aluno capacitando-o a criar cenários e ambientes detalhados com objetos e formas 
tridimensionais, com o uso de software de modelagem de cenários 3D ou engine, a partir de uma descrição de 
roteiro, cenário e/ou enredo específico. 
 
Desenvolver no aluno a capacidade de criar personagens 3D com estrutura de bones (rigging), texturas e 
materiais aplicados. 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
(x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRITO, Allan. BLENDER 3D: JOGOS E ANIMAÇOES INTERATIVAS. Editora Novatec. 2011edição: 1ª. 
AGUIAR, Fabio Calciolari. 3ds Max 2012 - Modelagem, Render, Efeitos e Animação. Editora: Erica. 2011. 
CAVASSANI, Glauber. Google Sketchup Pro 8 - Ensino Prático e Didático. Editora: Erica. 2012. 
BASTO, Pedro. Produção 3d com Blender para Arquitectura e Personagens. Editora: Lidel - Zamboni. 2010. 
LIMA, Alessandro. Design de Personagens Para Games Next-gen - Vol. 1. Editora: Ciencia Moderna. 2011.  
BASTO, Pedro. Produção 3d com Blender para Arquitectura e Personagens. Editora: Lidel - Zamboni. 2010.  
WATKINS, Adam. Criando Jogos Com Unity e Maya - Como Desenvolver Jogos 3D Divertidos e de Sucesso. 
Editora: Elsevier - Campus. 2012. 

 



 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
ALVES, William Pereira. Blender 2.63 - Modelagem e Animação. Editora: Erica. 
2012. GASPAR, João. Google Sketchup Pro Avançado. Editora: Vectorpro. 2011. 
MCDERMOTT, Wes. Criando Arte de Jogos 3d Para Iphone Com Unity : Usando Modo e Blender na 
Linha de Produçao. Editora: Elsevier - Campus. 2011. 
GUINDON, Marc-André. Aprendendo Autodesk Maya 2010. Editora: Ciencia Moderna. 2012. GAHAN, 
Andrew. 3ds Max Modeling for Games: Insider's Guide to Game Character, Vehicle, and Environment 
Modeling: Volume I. Editora: Focal Press. 2ª Edição. 2011. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Animação de Personagens 3D 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Animação 2D (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Técnicas de animação de personagens em 3D. Animação com captura de movimentos. Pontos-chave de 
animação e mudança de poses. Movimentação de personagens e objetos. Ciclos de andar, correr e pular de 
personagens. Expressões faciais e movimento dos olhos. Movimentação de animais. Cinemática inversa (IK). 
A mecânica do jogo. 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de produzir animações para execução de movimentos de personagens e 
objetos 3D em jogos. A mecânica do jogo. 

ABORDAGEM 
( x )Teórica 
(x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRITO, Allan. BLENDER 3D: JOGOS E ANIMAÇOES INTERATIVAS. Editora Novatec. 2011edição: 1ª. 
AGUIAR, Fabio Calciolari. 3ds Max 2012 - Modelagem, Render, Efeitos e Animação. Editora: Erica. 2011. 
BRITO, Allan. Blender 3D - Jogos E Animações Interativas. Editora: Novatec. 2011. 
WATKINS, Adam. Criando Jogos Com Unity e Maya - Como Desenvolver Jogos 3D Divertidos e de Sucesso. 
Editora: Elsevier - Campus. 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
ALVES, William Pereira. Blender 2.63 - Modelagem e Animação. Editora: Erica. 2012. GOLDSTONE, Will. 
Unity 3.x Game Development Essentials. Editora: Packt Publishing. 2011. GUINDON, Marc-André. 
Aprendendo Autodesk Maya 2010. Editora: Ciencia Moderna. 2012. 
MCDERMOTT, Wes. Criando Arte de Jogos 3D Para iPhone Com Unity : Usando Modo e Blender na Linha 
De Produção. Editora: Elsevier - Campus. 2011. 
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de Games - Tradução da 2ª Edição Norte-Americana. Editora Cengage 
Learning. 2010. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

DISCIPLINA 
Matemática para Jogos II 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Matemática para Jogos I (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Aborda a representação do espaço euclidiano e seus objetos geométricos na forma vetorial.   Introduz os 
conceitos de produto interno, produto vetorial e projeção. Estimula raciocínio lógico-dedutivo voltado para a 
construção de modelos geométricos estruturados e aplicações em problemas que surgem na aplicação 
damatemática.  
 OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de aplicar novos conceitos matemáticos na área de jogos digitais. 

ABORDAGEM 
( x )Teórica 
() Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

BOULOS, Paulo; CAMARGO, Ivan. Introdução à Geometria Analítica no Espaço. SãoPaulo: Makron Books, 
1997. 
CAROLI, Alésio de; CALLIOLI, Carlos A.; FEITOSA, Miguel Oliva. Matrizes, Vetores eGeometria 
Analítica: teoria e exercícios. São Paulo: Nobel, 1984. 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

BARBOSA, João Lucas M. Geometria Euclidiana Plana. Rio de Janeiro: SBM, 2004. n.11. (Coleção do 
Professor de Matemática). 

EVES, Howard. Introdução à história da matemática. Campinas: UNICAMP, 2004. FEITOSA, Miguel Oliva. 
Cálculo vetorial e geometria analítica: exercícios propostose resolvidos. São Paulo: Atlas, 1983. 

LIMA, Elon Lages. Isometrias. Rio de Janeiro: SBM, 1996. 

NORONHA, Maria H. Euclidean and Non-Euclidean Geometries. New Jersey: Prentice 
Hall, 2002. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Motores para Jogos 2D 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
108 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

6 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
6 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Conceitos básicos de motores de jogos. Conceitos básicos de espaço 2D. Motores 2D disponíveis 
 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver o conceito de motores de jogos 2D utilizando os motores de jogo disponíveis no mercado.  

ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
JOSÉ, Marcel Fialho; REIS, Bruna de Souza Reis. Projetos Gráficos- Fundamentos 2D e 3D.Editora Érica. 1ª 
Edição. Coleções e séries Série Eixos. 
 
BATES, Bob. Game Design – The Art & Business of Creating Games.Roseville: Prima Tech, 2001, 300 p. 
 
PESSOA, Carlos A.C. wGEM: Um Motor para o Desenvolvimento de Jogos para Dispositivos Móveis. 
Recife: CIN/UFPE, 2001, 58p. (Trabalho de Conclusão). 
 
Nunes, Luís. 2009. Motores para Desenvolvimento de Jogos Digitais. [s.l.]: IPB. Acedido a 14 de outubro de 
2013. http://projinf.estig.ipb.pt/~LuisNunes/relatorio.pdf. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
Furtado, A. W. B., Santos, A. L. M. FunGen – Um Motor para Jogos em Haskell. www.cin.ufpe.br/~alms/pdf/ 
FunGEn.pdf (16/08/04).  
 
Lewis, M. Jacobson, J. Game Engines in Scientific Research. Communications of ACM, Janeiro de 2002, Vol. 
45 nº 1. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Oficina de Desenvolvimento de Jogos II 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

72 horas relógio 
NÚMERO DE 

CRÉDITOS 
4 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Oficina de Desenvolvimento de Jogos I (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Apresenta conceitos relativos à programação ouestruturação em jogos, a partir da resolução de problemas ou 
alteração do comportamentode um jogo. Possibilita a aplicação prática de soluções matemáticas, geométricas 
ou estruturais em um jogo por meio da exploração e experimentação de formas de interação e deintervenção na 
sua estrutura e programação de jogos digitais e analógicos. 
 
Apresentação de novas mídias e tendências para os jogos. Assim como novos hardwares nos quais executam 
os softwares para o desenvolvimento de jogos. Apresentação e desenvolvimento em uma tecnologia atual 
voltada a jogos. A mecânica do jogo. 
 OBJETIVO GERAL 
Preparar o aluno para aplicar o conhecimento adquirido no primeiro semestre e apresentar um produto com 
todo o conhecimento obtido no semestre II. A ideia é encontrar alguma ferramenta para aplicar. 
 
Apresentar as tecnologias atuais, habilitando o aluno ao seu uso prático. 
ABORDAGEM 
( x ) Teórica (x 
) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
SALEN, Salen; ZIMMERMAN, Eric. Coleção Regras do Jogo. Blucher, 2015.4 volumes de livros. Livro 1: 
170 páginas. Livro 2: 234 páginas. Livro 3: 262 páginas. Livro 4: 158 páginas. 
MARCELO,Antônio;  PESCUITE,  J.  C.Design  de  Jogos  –  Fundamentos.  RiodeJaneiro: Brasport, 2009. 
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de Games. São Paulo: Cengage Learning, 2011. SCHUYTEMA, Paul. 
Design de Games. São Paulo: Cengage, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
Documentação          do          GameMaker,          2011.          Disponível          
em:<http://www.yoyogames.com/gamemaker/windows>. Acesso em: 29 Julho, 2011. 
BRATHWAITE,  Brenda;  SCHREIBER,  Ian.  Challenges  for  Game  Designers.  SãoPaulo: Cengage 
Learning, 2009. 
Documentação       da        Construct,        2016.        Disponível        em:        <https://www.scirra.com/> 
Acesso em 10/11/2016. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Edição Digital de Imagens II 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Edição Digital de Imagens I - 
EMENTA 
Tratar, vetorizar e transformar desenhos gráficos, criar objetos, efeitos, textos, tabelas, bitmaps, além de 
aprender a finalizar arquivos para a web aplicados para games. Criação de ilustrações para artes gráficas, web, 
dispositivos móveis, entre outros. Edição de ilustrações, como restauração e correção de fotos e figuras, 
equilíbrio e mudança de cores, remoção e inclusão de objetos em uma imagem, entre outros recursos que o 
programa possibilita. Trabalhar com diagramação e todos voltados e específicos para a área de jogos digitais. 

OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de criar imagens digitais de qualidade relacionadas a conceitos, idéias e 
enredos. 
ABORDAGEM 
( x ) Teórica  
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas abordando conceitos teóricos e demonstrações emsoftware 
de elaboração de imagens. Práticas com atividades e 
experimentos com ferramentas de edição de imagensdigitais. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais. Trabalhos em grupo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANDRADE, Marcos Serafim de. Adobe Photoshop Cs6. Editora: SENAC SP. 2013. 
HORIE, Ricardo Minoru; OLIVEIRA, Ana Cristina Pedrozo. Crie Projetos Gráficos Com Photoshop 
Cs6, Coreldraw X6 e Indesign Cs6. Editora: Erica . 2012. 
ALVES, William Pereira. Adobe Illustrator Cs6 - Descobrindo e Conquistando. Editora: Erica. 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FIDALGO, Joao Carlos de Carvalho. Adobe Photoshop Cs6 - Imagens Profissionais e Técnicas 
Para Finalização e Impressão. Editora: Erica. 2012. 
FIDALGO, João; JOSÉ, Marcel Fialho. Diagramação Com Adobe Indesign Cs6. Editora: Erica. 
2012. PRIMO, Lane. Estudo Dirigido de Coreldraw X6. Editora: Erica. 2012. 
BANN, David. Novo Manual de Produção Gráfica. Editora: Bookman. 2012. 
KEESE, Alexandre. Adobe Photoshop - Tratamento e Edição Profissional de Imagens. Editora Desktop. 
2008. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos 

Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Game Design, Roteiro E Ilustração Para Jogos Digitais:  

Iniciando um Game 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais Obrigatória Optativa 

x 
 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

108 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

6 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

6 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Introdução ao tipo de game design; partes de um game design, decisões, prototipação em papel, diversão e 
tipos de jogadores, narrativa, criatividade.  Compreensão do processo de projeto de um jogo. Subsidia a 
estruturaçãodas regras de um jogo e das formas de interação entre jogadores. Possibilita o entendimento da 
importância de protótipos e da experimentação de conceitos para o desenvolvimento de jogos, subsidiando o 
desenvolvimento de jogos de tabuleiro. Apresenta o processo de criação e documentação de regras e 
características (estéticas e funcionais) dos ambientes e dos personagens de um jogo, de modo a promovera 
conscientização  sobre a importância e características da documentação  de jogos. Apresenta e discute 
oconceito e importância do game bible ou game doc.História, roteiro e jogos. Contar histórias. Paradigmas de 
roteiro. Assunto. Personagem. Tipos de personagens em jogos. A mecânica do jogo. 

OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de elaborar um documento detalhado de design do jogo (GDD), contendo 
mecânica, fases, desafios, personagens, enredo e demais componentes do jogo. 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso. 
Atividades de construção de roteiros de jogos. Apresentação e análise 
de documentos de design de jogos populares já elaborados. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação e detalhamento de roteiros e construção de 
jogos. Atividades em grupo. Visita técnica a uma empresa de jogos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
CHANDLER, Rafael. Game Wiriting Handbook. Clifton Park: Charles River Media, 2007. 
SCHELL, Jesse. A Arte de Game Design : O Livro Original. Editora Campus/Elsevier. 2010.  
ROGERS, Scott. Level Up - Um Guia Para o Design de Grandes Jogos. Editora: Blucher. 2013. 
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de Games - Tradução da 2ª Edição Norte-Americana. Editora 
Cengage Learning. 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BLOCK, Bruce; BELHASSOF, Claudia Mello. A Narrativa Visual - Criando a Estrutura Visual para 
Cinema, TV e Mídias Digitais. Editora Elsevier. 2010. 
PRENSKY, Marc. Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais. São Paulo. Editora: Senac SP. 
2012. SURRELL, Jason. Os Segredos dos Roteiros da Disney. Editora: Panda Books. 2009. 
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens - O Jogo Como Elemento da Cultura. Editora: PERSPECTIVA. 
2008. BATEMAN, Chris. Game Writing - Narrative Skills for Videogames. Editora: Delmar Publishing. 
2006. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos 

Santos 

Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 



 
 

 
 

APÊNDICE H: disciplinas obrigatórias do terceiro semestre 

DISCIPLINA 
Metodologia Científica e Projetos I 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais X 
 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 

Aborda conceitos de pesquisa, metodologias e procedimentos científicos que subsidiam a construção de 
projetos acadêmicos favoráveis ao desenvolvimento do pesquisador autônomo, criativo e consciente da 
necessidade de aprender ao longo da vida. Apresenta e discute as funções sociais da pesquisa, considerando as 
relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Mobiliza conhecimentos para o uso das tecnologias, objetivando 
a produção do conhecimento científico, a educaçãocontinuada e a preparação para o mundo do trabalho. 
 OBJETIVO GERAL 
 
Desenvolver no aluno a capacidade de construir modelos de trabalho de conclusão de curso, para documentar 
projetos, trabalhos de curso e artigos acadêmicos voltados para o curso de jogos digitais.  

ABORDAGEM 
( x ) Teórica (x 
) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASARIN, Helen de Castro; CASARIN, Samuel José. Pesquisa científica: da teoria à prática. Curitiba: 
IBPEX, 2011. 

DIHEL, Astor A.; TATIM, Denise C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: 
Prentice Hall, 2004. 

WILDAUER, Egon W. Plano de negócios e elementos constitutivos e processo de elaboração. Curitiba: 
IBPEX, 2011. 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,1998. 

CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

FERREÓL, Gilles; NORECK, Jean-Pierre. Introdução à sociologia. São Paulo: Ática,2007. 

 Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Oficina de Desenvolvimento de Jogos III 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Oficina de Desenvolvimento de Jogos II (preenchimento DGA) 
EMENTA 
 
Introdução; Linguagem Script; Script como Linguagens de configuração; Script como Linguagens de 
extensão; Scripts como linguagens de controle; Ensinar linguagem Lua. Ensinar ao aluno novos conceitos e o 
que tem de novo em scripts para jogos eletrônicos alinhado com os assuntos do III semestre. Dinâmica das 
relações homem-natureza e das relações causa-efeito da ação antrópica. Efeitos Socioeconômicos das ações
antrópica. Efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio ecológico. Preservação dos recursos naturais. Conhecendo a 
legislação: Direitos dos portadores de deficiência e dos idosos; Direitos da Criança e do Adolescente.O que 
são racismo e preconceito no Brasil. A luta dos povos indígenas e a violação dos seus direitos. Quilombo –
espaço de resistência de negros e negras. Desenvolver scripts com o tema de educação ambiental e racial.
Aplicação de som e voz ao ambiente e personagens do jogo. 
 OBJETIVO GERAL 
Preparar o aluno para aplicar o conhecimento adquirido no primeiro semestre e apresentar um produto com 
todo o conhecimento obtido no semestre III. A ideia é encontrar alguma ferramenta para aplicar. 
 
Apresentar a importância de integração entre as linguagens de programação e linguagens de script. Aplicar 
essa integração no desenvolvimento de jogos. Ensinar linguagem de Script. Aplicar os conceitos de educação 
ambientaçl e as questões étnicas raciais. 
 ABORDAGEM 
( x ) Teórica (x 
) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SCHUYTEMA, PAUL. Design de Games, uma abordagem prática. Edição 1. Editora: Cengage, 2008. 

R. Ierusalimschy, Programming in Lua. Lua.org, December 2003. ISBN 85-903798-1-7.  

R. Ierusalimschy, L. H. de Figueiredo, W. Celes. “Lua 5.0 Reference Manual”. Technical Report MCC-14/03, 
PUC-Rio, 2003.  

R. Ierusalimschy, L. H. de Figueiredo, W. Celes. The evolution of an extension language: a history of Lua, 
Proceedings of V Brazilian Symposium on Programming Languages (2001) B- 14–B-28.  

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

R. Ierusalimschy, L. H. de Figueiredo, W. Celes. Lua—an extensible extension language. Software: Practice & 
Experience 26 #6 (1996) 635–652.  

L. H. de Figueiredo, R. Ierusalimschy, W. Celes. Lua: an extensible embedded language. Dr. Dobb’s Journal 21 
#12 (Dec 1996) 26–33.  
 Coordenador do Curso 

Maria Adélia Icó M. dos Santos 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 
Mês/ano Mês/ano 



 
 

 
 

 

DISCIPLINA 
Motores para Jogos 3D com Engine 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais Obrigatória Optativa 

x 
 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

4 tempos 
PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

Motores Para Jogos 2d - 
EMENTA 
Motores para jogos 3D disponíveis no mercado. Implementação de motores 3D livres. Projeto e 
implementação de módulos da Engine 3D. Projeto de Jogo em Engine 3D.  

OBJETIVO GERAL 
Capacitar o aluno com os motores 3D disponíveis no mercado atual para que o mesmo possa aplicar no 
mercado de trabalho. Aplicação de som e voz ao ambiente e personagens do jogo. 

ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso.  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação desses jogos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
WATKINS, Adam. Criando Jogos Com Unity e Maya - Como Desenvolver Jogos 3D Divertidos e de 
Sucesso. Editora: Elsevier - Campus. 2012. 
 
MCDERMOTT, Wes. Criando Arte de Jogos 3D Para iPhone Com Unity : Usando Modo e Blender na 
Linha de Produção. Editora: Elsevier - Campus. 2011. 
 

CARVALHO, ADELAIDE. Praticas de C# - Algoritimia e Programaçao Estruturada. Editora: FCA 
(Brasil). 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de Games - Tradução da 2ª Edição Norte-Americana. Editora 
Cengage Learning. 2010. 
 
BRITO, Allan. Blender 3D - Jogos e Animações Interativas. Editora: Novatec. 2011. 
 
SILVA FILHO, Edward. Produzindo Games com Unreal Engine. Editora: Ciencia Moderna. 2009. 
 
SEAN, Reindell Paul Tracy. CryENGINE 3 Game Development: Beginner's Guide. Editora: Packt 
Publishing. 2012. 
 
THORN, Alan. UDK Game Development. Editora: Course Technology Ptr. 2011. 
 Coordenador do Curso 

Maria Adélia Icó M. dos 
Santos 

Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Jogos com Rede Multiplayer 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais Obrigatória Optativa 

x 
 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

4 tempos 
PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Conceitos. Classificação de redes de computadores. Modelo OSI e TCP/IP. Padrões e protocolos. Programação 
Socket em redes, programação cliente-servidor, programação de threads para controle de rede, como resolver 
transmissão de dados em jogos eletrônicos.  Explicar técnicas que permita que os alunos joguem 
simultaneamente em rede com diversos jogadores online. 

OBJETIVO GERAL 
Capacitar o aluno a compreender e conhecer os principais formas de transmissão de dados e seu 
funcionamento, sabendo distinguir equipamentos, padrões de rede, topologia utilizada, meios de transmissão e 
compreender a programação de jogos multiplayer. 

ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso.  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação desses jogos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

COMER, Douglas E. Redes de Computadores e Internet. 4ª. Edição: Porto Alegre: Bookman, 2007. 
 
TANEMBAUM, Andrew. Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
STEVENS, W. Richard; FENNER, Bill. Programação de Rede Unix. Bookman, 2005. 
 Coordenador do Curso 

Maria Adélia Icó M. dos 
Santos 

Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Programação para Jogos em Dispositivos Móveis 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais Obrigatória Optativa 

x 
 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

144 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

8 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

8 tempos 
PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Arquiteturas e tipos de dispositivos móveis. Ambientes e ferramentas de desenvolvimento de jogos para 
dispositivos móveis. Restrições a serem consideradas no projeto para dispositivos móveis. Aplicações de 
desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis. Principais linguagens de programação utilizadas no 
mercado para o desenvolvimento de jogos para essa área. Aplicação de som e voz ao ambiente e personagens 
do jogo. 

OBJETIVO GERAL 
Capacitar o alunopara que o mesmo tenha condições e conhecimento suficiente para desenvolver jogos para 
dispositivos móveis. 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso.  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação desses jogos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

FERNANDO, LUIZ. Desenvolvendo jogos mobile com HTML5 Usando Phaser, Intel XDK e 
Cordova/PhoneGap. São Paulo: 2016. Editora Novatec 
 

VALENTINO, L. Aplicações Móveis: arquitetura, projeto e desenvolvimento. São Paulo: Pearson Education, 
2005.  
 
BONATTI, Denilson. Desenvolvimento de Jogos em HTML 5 (Português). Rio de Janeiro: Brasilport, 2014.  
 
ALI, Maher. Advanced iOS 4 Programming. United Kingdom: Wiley, 2010. FOLEY, J. D., DAM, A. V.,  
 
DALEY, Michael. Learning iOS Game Programming. USA: Pearson Education, 2011. LEE, Wei-Meng.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
Beginning iOS 4 Aplications Development. USA: Wiley, 2010. SCHUYTEMA, P. Design de Games: 
uma abordagem prática. São Paulo: Cengage Learning, 2008. STEVENSON, Scott. Cocoa and 
Objective-C: Up and Running. USA: O’Reilly, 2010.  
 
ROGERS, R., LOMBARDO, J., MEDNIEKS, Z. e MEIKE, B. Desenvolvimento de Aplicações 
Android: Programação com o SDK do Google. Novatec, 2009.  
 Coordenador do Curso 

Maria Adélia Icó M. dos 
Santos 

Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Física para Jogos 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais Obrigatória Optativa 

x 
 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

4 tempos 
PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Apresenta os princípios básicos de mecânica, elementos de modelagem e simulações físicas, assim como 
ferramentas e tecnologias para uso em jogos de computador.  Paramelhor  entendimento  dos  princípios  
físicos  no  entendimentodestes princípios nos jogos digitais. 
 OBJETIVO GERAL 
Capacitar o alunoaplicando o conceito de física no desenvolvimento de jogos digitais. 

ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso.  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação desses jogos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
AZEVEDO, E.; CONCI, A. Computação  gráfica: teoria e pratica. Rio de Janeiro. Campus, 2003. 
 
NUSSENZVEIG, H. Moyses. Curso de física básica 1: mecânica. São Paulo: EdgardBlücher, 2002. 
 
TIPLER,Paul  A.;  MOSCA,  Gene.  Físicapara  Cientistas  e  Engenheiros.  Rio deJaneiro: LTC, 2009. v. 1. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

BOURG, David M. Physics for Game Developers. Sebastopol: O’Reilly, 2002. 

HARBOUR, Jonathan S. Programaçãode games com Java. São Paulo: CengageLearning, 2010. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos 

Santos 

Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Som e prototipação de Jogos  

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais Obrigatória Optativa 

x 
 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Teoria e técnicas de sonorização de jogos digitais. Teoria e técnicas básicas de composição de trilha sonora 
musical. Análise sonora e musical da sonorização de jogos digitais. Construção e desenvolvimento temático e 
formal na composição musical. O som e trilha sonora utilizada como ferramenta narrativa em jogos digitais. 
História e composição de som e de música em jogos digitais. Introdução à prototipação, ferramentas de 
prototipação, prototipação de jogos 2D e 3D. Criar protótipos utilizando o recurso de sonorização.  

OBJETIVO GERAL 
Apresentar a importância da prototipação e do play test no desenvolvimento de jogos; Apresentar ferramentas 
de desenvolvimento rápido de jogos.  
 
Capacitar o aluno para reconhecer e para trabalhar com as competências e com as temáticas básicas de 
sonorização e de composição de trilha sonora musical para jogos digitais.  

ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso. 
Atividades de construção de protótipos com sons de jogos. elaborados. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação e detalhamento de sonorização e construção de 
protótipos de jogos. Atividades em grupo.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
Breyer, F. B.; Credidio; D.; Neves, A. Prototipagem rápida para avaliação de Game Design. Artigo. 
Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital. São Leopoldo, 2007. 
 
SCHREIBER, Ian.  Level 2: Game Design / Interação e prototipagem rápida. Tradução de Bruno Salvatore 
Drago (www.xuti.net) – Original em http://gamedesignconcepts.wordpress.com/2009/07/02/level-2-game-
design-iteration-and-rapid-prototyping/(Acesso em 28.08.2009) 
 
Collins, Karen 2008: Game Sound: An Introduction to the History, Theory and Practice of Video Game 
Music and Sound Design. 
 
Collins, Karen 2008: (editor) From Pac-Man to Pop Music Ashgate Publishing UK   
 
Collins, Karen 2008. Overcoming Roadblocks in the Quest for Interactive Audio Project Bar-B-Q report, 
with Charles Robinson, Jocelyn Daoust, Stephen Kay, Barry Threw, Nicholas Duveau, Guy Whitmore, 
Tracy Bush, Jennifer Lewis, Kurt Larson, Simon Ashby, Scott Snyder and Tom White.  
 
Collins, Karen 2008. “Grand Theft Audio?: Popular Music and Interactive Games”. Music and the Moving 
Image, Vol 1/1, (University of Illinois Press).  
 



 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Collins, Karen 2008. “In the Loop : Confinements and Creativity in 8-Bit Video Games Music”. Twentieth 
Century Music. 2007 Vol 4 issue 2. pp.209-227. 
 
Collins, Karen 2007. “Video Games Killed the Cinema Star” Music, Sound and the Moving Image 
(Liverpool: Liverpool University Press). Vol 1/1.  
 
Collins, Karen 2007. “An Introduction to the Participatory and Non-Linear Aspects of Video Game 
Audio.”Eds. Stan Hawkins and John Richardson . Essays on Sound and Vision. Helsinki : Helsinki 
University Press.  
 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos 

Santos 

Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

APÊNDICE I: Disciplinas obrigatórias do quarto semestre 

 

DISCIPLINA 
Inteligência Artificial para Jogos Digitais 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Estuda conceitos básicos de Inteligência Artificial (AI), agentes, máquinas de estados finitos e problemas 
clássicos como pathfinding e flocking. Apresenta e propõe a aplicação de técnicas de AI em jogos de 
computador. Propicia o estudos de caso de soluções comerciais (middleware) de AI e propõe desafios a partir 
deconceitos de AI. 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno as capacidades de aplicar os conceitos de IA em jogos.  

ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas sobre IA para games. Aulas práticas em 
laboratório com experimentos de construção de IA. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais. Atividades de modelagem e construção de bancos de dados 
em grupo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

BITTENCOURT, Guilherme. Inteligência artificial: ferramentas e teoriasCampinas: Universidade de Campinas 
(UNICAMP), 1996. 
 

DEITEL, H. M., DEITEL, P. J. Java: como programar. São Paulo: Pearson, 2010. 
 
RUSSEL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence:  A modern Approach. NewJersey: Prentice Hall, 
2010. 
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
JACOBS, Scott. Game Programming Gems 7. São Paulo: Cengage Learning. 2008 
MARKENZON,  Lilian.  SZWARCFITER,  Jayme  Luiz.  Estruturasde  dados  e  seus algoritmos. 
Rio de Janeiro: LTC, 1994. 
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de Games. São Paulo: Cengage, 2010 
RABIN, Steve. AI Game Programming Wisdom. Newton: Charles River Media, 2002.  
ROLLINGS, Andrew. ADAMS, Ernest. Andrew Rollings and Ernest Adams on game 
design. Boston: New Riders, 2003. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 



 
 

 
 

 
 

DISCIPLINA 
Banco de Dados Aplicado a Jogos 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Modelagem e abstração de dados. Atributo, Entidade e Relacionamento. Construção de modelos relacionais. 
Criação de estruturas de dados. Consulta e manipulação de dados: SQL. Armazenamento e recuperação de 
informações dos jogadores e do jogo em bases de dados. Controle de acesso. Conexão do jogo com bancos de 
dados. 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno as capacidades de modelar e construir uma base de dados que armazene informações 
sobre um jogo e configurar conexões de banco de dados em um projeto de jogo. 

ABORDAGEM 
( x ) Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas sobre modelagem de dados. Aulas práticas 
em laboratório com experimentos de construção de bases de dados 
e configuração de conexões de banco de dados em projetos de 
jogo. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais. Atividades de modelagem e construção de bancos de dados 
em grupo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema De Banco De Dados. Editora: Campus. 6ª EDIÇÃO. 2012. 
MANZANO, José Augusto N. G. MySQL 5.5 - Interativo - Guia Essencial de Orientação e 
Desenvolvimento. Editora: ERICA. 2011. 
MANNINO, Michael V.. Projeto, Desenvolvimento de Aplicaçoes e Administração de Banco de Dados. 
Editora: MCGRAW-HILL - BRASIL. 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MORRISON, Michael L.; Beighley, Lynn. Use a Cabeça! Php & Mysql. Editora: Altabooks. 
2011.  
MAKAR, Jobe. Actionscript for Multiplayer Games and Virtual Worlds. Editora: NEW RIDERS 
PUBLISHING. 2009. 
HIRATA, Andrei. Desenvolvendo Games com Unity 3D. Editora: Ciencia Moderna. 
2011.  
MORELLI, Eduardo. Oracle DBA Essencial - Vol. 1 - SQL. Editora: Brasport. 2009. 
MANZANO, Jose Augusto Navarro Garcia. MICROSOFT Sql Server 2012 Express - Guia Prático 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Programação para Jogos Web e Redes Sociais 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

68 horas relógio 
NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

5 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

5 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Linguagens para desenvolvimento de sistemas web. Interface com sistemas de jogos de computador. Sistemas 
de colaboração online. Principais softwares e linguagem para jogos web. 
Redes sociais. Estrutura e funcionamento das redes sociais. Recursos para recuperação e transmissão de dados 
em redes sociais. Ambientes e tecnologias de desenvolvimento de aplicativos para redes sociais. Projetando 
um jogo em redes sociais. Mecânica dos jogos sociais. Monetização dejogos. 

OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de criar jogos que façam uso da estrutura das redes sociais e para 
ambientes web.  

ABORDAGEM 
( x ) Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas apresentando estrutura e funcionamento das 
redes sociais. Aulas práticas com atividades de construção e 
configuração passo a passo de um projeto de jogo em rede social. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais. Atividades extra-classe em grupo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BELL, Gavin. Criando Aplicações para Redes Sociais. Editora: Novatec. 
2010.  
FLATSCHART, Fabio. Adobe Flash Cs6. Editora: SENAC SP, 2013. 
ALMEIDA, Renee. Varejo 2.0 Um Guia Para Aplicar Redes Sociais Aos Negocios. Editora: Campus. 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MARQUES, Gregory. Social Game Design: Monetization Methods and Mechanics. Editora: ELSEVIER 
SCIENCE. 2011. 
PIOLOGO, Ricardo; PIOLOGO, Ricardo. Flash Animado Com os Irmãos Piologo. São Paulo, SP: 
Novatec, 2009. 
GREENHAVEN. Online Social Games. Editora: Lucent Books. 2012. 
LONDON, Jack. Adeus Facebook - o Mundo Pós-Digital. Editora: Editora Valentina Ltda. 2013. 
HARRIS, Andy. HTML5 Game Development For Dummies. Editora: John Wiley & Sons Inc. Hoboken, 
New Jersey. 2013. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Interação Humano- Computador 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

36 horas relógio 
NÚMERO DE 

CRÉDITOS 
2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 

Dispositivos de E/S para jogos.Estilos de interação. Princípios Básicos de Interação-Humano Computador para Jogos 
Digitais. Projeto de Interação-Humano Computador para Jogos Digitais. Ferramentas, bibliotecas para o desenvolvimento 
de interfaces gráficas para Jogos Digitais. Visão Global dos aspectos físicos dos ecossistemas e sua diversidade. 
globalização e mudanças do trabalho, responsabilidade socioambiental, os limites ambientais, as desigualdades 
sociais, o respeito à diversidade e as consequências da globalização. Como envolver a questão interação 
humano- computador com as questões socio ambientais. 
OBJETIVO GERAL 
Preparar o aluno para aplicar o conhecimento adquirido no na disciplina. 
 
ABORDAGEM 
( x ) Teórica (x 
) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

ISBISTER, Katherine; SCHAFFER, Noah. Game usability: advancing the player experience. New York: Morgan 
Kaufmann, 2008. 
FOX, Brent. Game interface design. New York: Course Technology, 2004. 
SAUNDERS, Kevin; NOVAK, Jeannie. Game development essentials: game interface design. 2. ed. New York: Cengage 
Learning, 2012. 

Jogos eletrônicos na prática: livro de tutoriais do SBGames 2012 - 2. ed ...Por Marsal Branco, Silvano Malfatti e 
Marcus Vinicius Lamar (Organizadores) of Lua, Proceedings of V Brazilian Symposium on Programming 
Languages (2001) B- 14–B-28.  

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

PREECE, Jenny; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de interação: além da interação homem-computador. 
São Paulo: Bookman, 2005. 
 
ANDERSON, Stephen P. Seductive interaction design: creating playful, fun, and effective user experiences. New 
York: New Riders Press, 2011. 
 
TIDWELL, Jenifer. Designing interfaces. 2. ed. New York: O'Reilly Media, 2011. 
 
SCOTT, Bill; NEIL, Theresa. Designing web interfaces: principles and patterns for rich interactions. New York: 
O'Reilly Media, 2009. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

  



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Oficina de Desenvolvimento de Jogos IV 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Oficina de Desenvolvimento de Jogos III (preenchimento DGA) 
EMENTA 

Programação multiprocessada e paralela para jogos, aplicação de estrutura de dados, técnicas de otimização, 
programação segura e outros tópicos relativo ao desenvolvimento de jogos. Ensinar novos conceitos alinhados 
com os assuntos do IV semestre.Visão Global dos aspectos físicos dos ecossistemas e sua diversidade. 
globalização e mudanças do trabalho, responsabilidade socioambiental, os limites ambientais, as desigualdades 
sociais, o respeito à diversidade e as consequências da globalização. O programa de proteção de combate a 
incêndio ou projeto de combate. Conhecendo a A lei federal Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017, que 
estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em 
estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. Aplicando o tema a jogos e programação. 
Analisando jogos com essa temática. 
 OBJETIVO GERAL 
Aplicar o conhecimento adquirido no primeiro semestre e apresentar um produto com assuntos do semestre IV 
explorando os temas de educação ambiental e étnico raciais. 
Aprofundar técnicas vistas durantes o curso ou novas técnicas que possam surgir durante o decorrer do curso. 
 ABORDAGEM 
( x ) Teórica  
(x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

SCHEPKE, C.; Maillard, N. Performance Improvement of the Parallel Lattice Boltzmann Method Through 
Blocked Data Distributions. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Instituto de Informática, 
UFRGS, Porto Alegre. 
Abdelfattah, M. S., Hagiescu, A., & Singh, D. (2014). “Gzip on a chip: High performance lossless data 
compression on fpgas using opencl”. In Proceedings of the International Workshop on OpenCL 2013 & 2014 
(p. 4). ACM. 
Jogos eletrônicos na prática: livro de tutoriais do SBGames 2012 - 2. ed ...Por Marsal Branco, Silvano Malfatti 
e Marcus Vinicius Lamar (Organizadores) of Lua, Proceedings of V Brazilian Symposium on Programming 
Languages (2001) B- 14–B-28.  
CORSON, Walter H. Ed. Manual global de ecologia: o que você pode fazer a respeito da crise do meio 
ambiente. 4 ed. São Paulo: Augustus, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

TREVISAN, J. Programação Paralela Utilizando MPI: aspectos práticos. 2005. GRUCAD, UFSC, 
Florianópolis. Disponível em: . Acesso em: fev. 2009. 
NOVAES, Carlos Eduardo; LOBO, César. Cidadania para principiantes: a história dos direitos do homem. São 
Paulo: Ática, 2004. 
 Coordenador do Curso 

Maria Adélia Icó M. dos Santos 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 



 
 

 
 

Mês/ano Mês/ano 
DISCIPLINA 

Game Design e Roteirização 
CÓDIGO 

(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais Obrigatória Optativa 

x 
 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Conceito de jogo; o jogo e suas características; classificação de categorias de aprendizado dos jogos; 
profissionais envolvidos na criação de um jogo. Idealização do jogo: Criação de roteiro simples para o jogo 
envolvendo personagens, cenários, história e regras básicas do jogo. Construção do documento de design do 
jogo (GDD). Detalhamento de personagens e fases ou níveis do jogo. 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de elaborar um documento detalhado de design do jogo (GDD), contendo 
mecânica, fases, desafios, personagens, enredo e demais componentes do jogo. 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso. 
Atividades de construção de roteiros de jogos. Apresentação e análise 
de documentos de design de jogos populares já elaborados. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação e detalhamento de roteiros e construção de 
jogos. Atividades em grupo. Visita técnica a uma empresa de jogos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SCHELL, Jesse. A Arte de Game Design : O Livro Original. Editora Campus/Elsevier. 2010. 
ROGERS, Scott. Level Up - Um Guia Para o Design de Grandes Jogos. Editora: Blucher. 
2013. 
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de Games - Tradução da 2ª Edição Norte-Americana. Editora 
Cengage Learning. 2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BLOCK, Bruce; BELHASSOF, Claudia Mello. A Narrativa Visual - Criando a Estrutura Visual para 
Cinema, TV e Mídias Digitais. Editora Elsevier. 2010. 
PRENSKY, Marc. Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais. São Paulo. Editora: Senac SP. 
2012.  
SURRELL, Jason. Os Segredos dos Roteiros da Disney. Editora: Panda Books. 2009. 
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens - O Jogo Como Elemento da Cultura. Editora: PERSPECTIVA. 
2008. BATEMAN, Chris. Game Writing - Narrative Skills for Videogames. Editora: Delmar Publishing. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

 Mês/ano Mês/ano 

 

 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Ética e Legislação para Games 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais Obrigatória Optativa 

x 
 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

2 tempos 
PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

Não há - 

EMENTA 
Questões éticas clássicas: caráter e virtude, sistemas éticos e sociais contemporâneas: os movimentos sociais; as 
minorias; identidades e subjetividades contemporâneas; Questões da cultura tecnocientífica: espaço cibernético; 
Questões da ciberética: privacidade, propriedade, veracidade, acessibilidade, do exercício profissional: código 
de ética.Perspectivas para empreender. Microempresa e enquadramento jurídico. Tributos e obrigações das 
empresas. Plano de negócios como ferramenta de gestão. Análise de mercado e de viabilidade, planejamento, 
informação e risco. Inovação e oportunidade: criatividade e inovação, processo de inovação, tecnologia e 
capacitação tecnológica, estratégia de inovação. Legislação sobre propriedade intelectual e direitos autorais na 
área de games. Compreensão das bases conceituais e históricas dos Direitos Humanos, da reconstrução histórica 
no processo de afirmação dos Direitos Humanos na sociedade brasileira, despertando nos alunos o interesse no 
debate e na participação em questões afetas à cidadania e à vivência plena dos direitos e contribuindo para o 
desenvolvimento de responsabilização. Movimentos sociais e Direitos Humanos no Brasil (ênfase no 
movimento estudantil). As mídias e as diferentes de respeito ou desrespeito aos Direitos Humanos no Brasil. 

OBJETIVO GERAL 
Conhecer a legislação que rege direitos autorais e propriedade intelectual e a interação com Direitos Humanos 
Teorizar com desenvoltura e autonomia o problema da ética e suas implicações na vida profissional e pessoal; 
Especular criticamente acerca dos problemas éticos relevantes no mundo contemporâneo. Explorando também 
os temas de educação ambiental e étnico raciais. 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso. 
Atividades de construção sobre o tema de legislação. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para utilização e instalação de banco de dados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
LÉVY, P. Ética em Computação. São Paulo: EDUSP, 2000.  
CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura. 3 v. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
MASIERO, Paulo Cesar. Ética em Computação. São Paulo: EDUSP, 2008. 
DORNELAS, J.C. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro: Campus. 2001. 
COECKELBERGH, mark. Violent computer games, empathy, and cosmopolitanism. Ethics and information 
technology 9. P. 219-231, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
BENTHAM, J. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. In: Col. Os Pensadores. São Paulo: 
Abril Cultural, 1984.  
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: 34, 1999. 
 Coordenador do Curso 

Maria Adélia Icó M. dos Santos 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Game Engine I 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais Obrigatória Optativa 

x 
 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

Programação para Jogos em Dispositivos Móveis 
- 

EMENTA 
Apresenta ferramentas de apoio à elaboração de jogos eletrônicos, propiciando sua aplicação, bem como a 
mobilização dos conhecimentos básicos da tecnologia por trás dos game engines. Estuda as características e 
possibilidades de uso de game engines de modo a subsidiar a escolha de ferramentas adequadas aoprojeto de
jogos digitais. 
 OBJETIVO GERAL 
Capacitar os alunos para compreender os principais conceitos e desenvolver tecnologias para os game engines 
 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso. 
Atividades de construção de modelagem e banco de dados para jogos. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para utilização e instalação de banco de dados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
ROLLINGS, Andrew; MORRIS, Dave. Game Architecture and Design. Indianapolis, Indiana: New Riders, 
2003. 
 
SCHUYTEMA, Paul. Design de Games. São Paulo: Cengage, 2008. 
 
ZERBST,  Stefan;  DUVEL,  Oliver.  3D  Game  Engine  Programming.  [S.l]:  Course Technology - PTR, 
2004. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
GREGORY, Jason; LANDER, Jeff; WHITING, Matt. Game Engine Architecture. Boca Raton: AK press, 
2009. 
 
HOOK, Brian. Building a 3D Game Engine In C++. Hoboken, NJ: Wiley, 1995. LENGYEL,  Eric.  Game  
Engine  Gems 1. Sudbury:  Jones and Bartlett  Publishers, 2011. 
 
SHERROD,  ALLEN,  Ultimate  3d  Game  Engine  Design  &  Architecture,  Newton: Charles River Media, 
2006. 
UNITY3D BRASIL. 2011. Disponível em: <http://www.unity3dbrasil.com/>. Acesso em: 29 jun. 2011.  Coordenador do Curso 

Maria Adélia Icó M. dos 
Santos 

Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 



 
 

 
 

APÊNDICE J: Disciplinas obrigatórias do quinto semestre 

DISCIPLINA 
Projeto de Conclusão de Curso 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

36 horas relógio 
NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Elaborar um trabalho orientando o aluno para apresentar o projeto de conclusão de curso. O trabalho necessita 
de uma orientação de um professor e formação de uma banca. O trabalho precisa ser um produto.  
 
OBJETIVO GERAL 
Apresentaro produto desenvolvido.  
 ABORDAGEM 
( x )Teórica 
() Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
ALMEIDA,Mário de Souza. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese - 2ª Ed. 2014. Editora: Atlas 
 
BASTOS, Lilia da Rocha. Manual Para a Elaboração de Projetos (Português) Capa comum – 1 jan 2003 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos 

Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 
  
  



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Acompanhamento Estágio Supervisionado 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

36 horas relógio 
NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Acompanhar o aluno no seu período de estágio. Realizar visitar na empresa. Apresentar a lei do estágio, 
explicações dos tipos de estágios que são válidos para comprovação.  
 
OBJETIVO GERAL 
Apresentar ao aluno conceitos sobre estágio supervisionado, os seus deveres e direitos.  
 ABORDAGEM 
( x )Teórica 
() Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Manual de Estágio do IFBA. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos 

Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Empreendedorismo, Inovação e Economia 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

36 horas relógio 
NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Apresenta os conceitos do comportamento empreendedor em suas dimensões cognitiva, atitudinal e 
estratégica, e sua importância para o desenvolvimento profissional e social. Discute a relação entre 
empreendedorismo e processos criativos para a difusão da inovação na cultura do fazer científico, tecnológico 
e produtivo. Apresenta a economia criativa como base para o desenvolvimento de projetos, que respondam às 
demandas socioeconômicas e ambientaisda  atualidade,  contribuindo  para  a  formação  de  profissionais  
quepromovam as transformações requeridas pelas organizações/sociedade. Todos os conceitos ensinados o 
professor demonstrará como aplicar na área do mercado de jogos digitais.  
 OBJETIVO GERAL 
Apresentar ao aluno conceitos sobre empreendedorismo, inovação e Economia para que possa ser aplicado na 
área de jogos digitais.  
 ABORDAGEM 
( x )Teórica 
() Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para gestão de empreendorismo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio 
de Janeiro: Campus, 2011. 
NAKAGAWA, M. H. Faça diferente, faça a diferença. São Paulo: Senac, 2013. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CRUZ, Renato. O desafio da inovação. A revolução do conhecimento nas empresas brasileiras. São 
Paulo: Senac, 2011. 
MURRAY,David.  Aarte  de  imitar:  seis  passos  para  inovar  em  seus  negócios copiando as ideias 
dos outros. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 
PESCE, Bel. A menina do vale. Como o empreendedorismo pode mudar a sua vida. Rio de Janeiro: 
Casa da Palavra, 2012. 
 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos 

Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Oficina de Desenvolvimento de Jogos V 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

108 horas relógio 
NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

6 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
6 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Oficina de Desenvolvimento de Jogos IV - 
EMENTA 
Fundamentos da gestão de projetos. Escopo do produto e escopo do projeto. Entregas. Gerenciamento por 
objetivos. Planejamento e definição do escopo. Criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Termo de 
abertura do projeto. Verificação e controle do escopo. 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de planejar o escopo de projetos e construir a Estrutura Analítica dos 
Processos (EAP) de projetos. 
 
Preparar o aluno para aplicar o conhecimento adquirido no primeiro semestre e apresentar um produto com 
todo o conhecimento obtido no semestre V. A ideia é encontrar alguma ferramenta para aplicar. 
 ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e exemplos e 
analisando estudos de caso, com práticas para a definiçãodas 
entregas do projeto, construção de EAPs e termos de abertura de 
projetos. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para gestão do escopo em projetos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MENEZES, Luis Cesar de Moura; AFONSO Sotille, Mauro; XAVIER, Luiz Fernando da Silva. 
Gerenciamento do Escopo Em Projetos. Editora: Fgv. 2ª Edição. 2011. 
CHANDLER, Heather Maxwell. Manual de Produção de Jogos Digitais. Editora: Bookman. 2ª Ed. 
2012.  
SILVA, Lincoln de Souza Firmino da; VALLE, André Bittencourt do; FINOCCHIO, José Jr.; SOARES, 
Carlos Alberto Pereira. Fundamentos do Gerenciamento de Projetos. Editora: Fgv. 2ª Edição. 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Project Management Institute. Um Guia do Conhecimento Em Gerenciamento de Projetos - Guia Pmbok®. 
Editora: Saraiva. 4ª Edição. 2012. 
XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de Projetos - Como Definir e Controlar o Escopo 
do Projeto. Editora: Saraiva. 2ª Edição. 2008. 
KAUFMAN, Josh. Manual do Ceo - Um Verdadeiro Mba Para o Gestor do Século XXI. Editora: 
Saraiva. 2012. 
FRIED, Jason; HANSSON, David Heinemeier. Reinvente Sua Empresa - Mude Sua Maneira de 
Trabalhar. Editora: Sextante / Gmt. 2012. 
HUNTER, James C.. O Monge e o Executivo - Uma História Sobre a Essência da Liderança. 
Editora: Sextante / Gmt. 2004. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos 

Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Acessibilidade em Jogos Digitais 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais Obrigatória Optativa 

x 
 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

Não há. 
- 

EMENTA 
Acessibilidade em Jogos Digitais. Conceito e níveis de acessibilidade. Acessibilidade Visual, Motora e 
Auditiva. Ajustes na interface, mobilidade e teclas de acesso. Perfil de acessibilidade do jogo. Construção de 
mapa de acessibilidade do jogo.  

OBJETIVO GERAL 
Capacitar os alunos para compreender e aprender os primeiros conhecimentos em Libras. 
 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso.  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
DIEHL, Rosilene Moraes. Jogando com as Diferenças – Jogos para Crianças e Jovens com Deficiência – 2ª 
Ed. Editora: Phorte. 2008. 
PRADO, Adriana R. De Almeida. Desenho Universal- Caminhos da Acessibilidade no Brasil. Editora: 
Annablume. 2010.  
CAPOVILLA, F. C. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira. São Paulo: 
EDUSP, 2001. 
CASTRO, A. R. de; CARVALHO,  I. S. de. Comunicaçãopor língua brasileira de sinais. Brasília: Senac 
Distrito Federal, 2005. 
 
RAPHAEL, W. D.; CAPOVILLA, F. C. Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
SCHUNZEN, Elisa. Tecnologia Assistiva- Projetos, Acessibilidade e Educação a Distância. Editora: Paco e 
Littera Editorial. 2011. 
ALMEIDA, E. C. de. Atividades ilustradas em sinais da Libras. Revinter, 2004.  
DIDEROT, D. Língua de sinais e língua portuguesa: em busca de um diálogo. In: LODI, A.; TESKE, O.; 
LACERDA, C. (Org.). Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. 
GESSER, A. Libras: que língua é essa. São Paulo: Parábola, 2009. 
 
 
 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos 

Santos 
 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Game Engine II 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais Obrigatória Optativa 

x 
 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

108 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

6 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
6 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

Game Engine I - 

EMENTA 
Proporciona a aplicação de game engines como ferramentas de apoio a elaboração de jogos eletrônicos e o 
estudo de alternativas para a integração de engines complementares no desenvolvimento de um projeto. Cria as 
bases para a identificação e seleção de critérios para a avaliação da integração de diferentesengines. Estimula a 
documentação do projeto. 

 OBJETIVO GERAL 
Capacitar os alunos para compreender os principais conceitos e desenvolver tecnologias para os game engines 
 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso. 
Atividades de construção de modelagem e banco de dados para jogos. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para utilização e instalação de banco de dados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
ROLLINGS, Andrew; MORRIS, Dave. Game Architecture and Design. Indianapolis, Indiana: New Riders, 
2003. 
 
SCHUYTEMA, Paul. Design de Games. São Paulo: Cengage, 2008. 
 
ZERBST,  Stefan;  DUVEL,  Oliver.  3D  Game  Engine  Programming.  [S.l]:  Course Technology - PTR, 
2004. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
GREGORY, Jason; LANDER, Jeff; WHITING, Matt. Game Engine Architecture. Boca Raton: AK press, 
2009. 
 
HOOK, Brian. Building a 3D Game Engine In C++. Hoboken, NJ: Wiley, 1995. LENGYEL,  Eric.  Game  
Engine  Gems 1. Sudbury:  Jones and Bartlett  Publishers, 2011. 
 
SHERROD,  ALLEN,  Ultimate  3d  Game  Engine  Design  &  Architecture,  Newton: Charles River Media, 
2006. 
UNITY3D BRASIL. 2011. Disponível em: <http://www.unity3dbrasil.com/>. Acesso em: 29 jun. 2011.  Coordenador do Curso 

Maria Adélia Icó M. dos 
Santos 

 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 



 
 

 
 

DISCIPLINA 
Jogos para Consoles 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso Superior de Tecnologia em JogosDigitais x 

 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 
72 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

4 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
4 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Consoles: Histórico, recursos e funcionalidades. Ambientes de desenvolvimento de jogos para consoles. 
Programação e uso de controles. Técnicas e particularidades do desenvolvimento de jogos em consoles. 
Construção de jogo para console. Publicação do jogo em ambiente online. Controle de versões do jogo. 

OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de criar jogos digitais para console. 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas práticas intercaladas com conceitos e atividades de 
programação em plataforma de desenvolvimento para console. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação de jogos com programação específica para consoles. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
EVANGELISTA, Bruno Pereira; LOBÃO, Alexandre. Xna 3.0 para Desenvolvimento de Jogos no 
Windows, Zune e Xbox 360. Editora: Brasport. 2010. 
WATKINS, Adam. Criando Jogos Com Unity e Maya - Como Desenvolver Jogos 3D Divertidos e de 
Sucesso. Editora: Elsevier - Campus. 2012. 
CARVALHO, Adelaide. Praticas de C# - Algoritimia e Programação Estruturada. Editora: FCA 
(Brasil). 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ROGERS, Rick. Learning Android Game Programming - a Hands-on Guide To Building Your First 
Android Game. Editora: Pearson Education - Br. 2011. 
CATUHE, David. Programming with the Kinect for Windows® Software Development Kit: Add gesture 
and posture recognition to your applications. Editora: Microsoft Press. 2012. 
MILLER, T. e JOHNSON, D. XNA Game Studio 4.0 Programming: Developing for Windows Phone and 
Xbox Live. Editora: Addison-Wesley Professional. 2010. 
SILVA FILHO, Edward. Produzindo Games com Unreal Engine. Editora: Ciencia Moderna. 2009. 
LEVY, Luis; NOVAK, Jeannie. Game Development Essentials: Game QA & Testing. Editora: 
Cengage Learning. 2009. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

 

Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação 

Jaqueline Souza de Oliveira 
Mônica Romitelli Mês/ano Mês/ano 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

APÊNDICE K: Disciplinas obrigatórias – PFC e ESTÁGIO 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO CÓDIGO: 

 
Pré-requisitos: 70% da carga horária total concluída 

Semestre: X Carga horária: 150 horas Créditos:  
Ementa: Busca de soluções, de forma independente, para uma situação-problema pré-
estabelecida, contextualizada na área de Sistemas de Informação e compatível com as 
competências gerais e específicas que deverão ser desenvolvidas. Estrutura e organização de um 
trabalho de Pesquisa. Construção dos Instrumentos de Pesquisa. O projeto de pesquisa: a 
pergunta condutora, a delimitação do problema, a hipótese, os objetivos, o embasamento teórico, 
metodológico e empírico. 
Bibliografia básica: 

Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. Fundamentos De Metodologia Científica. Atlas, 2010.  
Wazlawick, R. S. Metodologia De Pesquisa Para Ciência Da Computação. Elsevier: 2009. 
Medeiros, João Bosco. Redação Científica - A Prática De Fichamentos, Resumos , Resenhas - 
12ª ed. Atlas,  2014.  

Bibliografia complementar: 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
MARTINS, R. A.; MELLO, C. H. P.; TURRIONI, J. B. Guia para elaboração de monografia e 
TCC em engenharia da produção. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
OTANI, N.; FIALHO, F. A. P. TCC: métodos e técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2011 
SPECTOR, N. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 
graduação. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

ESTÁGIO  CÓDIGO: 
 

Pré-requisitos: A partir do II semestre 

Semestre:  Carga horária: 240 horas Créditos:  

Ementa: 40 horas podem ser aproveitadas com atividades complementares. 
Bibliografia básica: 
Bibliografia complementar: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APÊNDICE L: Disciplina Optativa – Libras 

DISCIPLINA 
Libras 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais Obrigatória Optativa 

 
x 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

Não há. 
- 

EMENTA 
Apresenta os fundamentos para comunicação e interação profissional e social com surdos, por intermédio da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), contribuindo para um processo natural (fluido) de interação entre os 
diversos públicos.   Apresenta  os   termos   básicos   do   vocabulário   para   utilização   na comunicação com 
surdos. 

 OBJETIVO GERAL 
Capacitar os alunos para compreender e aprender os primeiros conhecimentos em Libras. 
 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso.  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
CAPOVILLA, F. C. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira. São Paulo: 
EDUSP, 2001. 
 
CASTRO, A. R. de; CARVALHO,  I. S. de. Comunicação por língua brasileira de sinais. Brasília: Senac 
Distrito Federal, 2005. 
 
RAPHAEL, W. D.; CAPOVILLA, F. C. Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em 
Libras. São Paulo: EDUSP; Imprensa Oficial, 2004. 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
ALMEIDA, E. C. de. Atividades ilustradas em sinais da Libras. Revinter, 2004.   
 
DIDEROT, D. Língua de sinais e língua portuguesa: em busca de um diálogo. In: LODI, A.; TESKE, O.; 
LACERDA, C. (Org.). Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. 
 
GESSER, A. Libras: que língua é essa. São Paulo: Parábola, 2009.  
 Coordenador do Curso 

Maria Adélia Icó M. dos 
Santos 

 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 



 
 

 
 

APÊNDICE M: Disciplina Optativa – Análise de Editais 

DISCIPLINA 
Análise de Editais 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais Obrigatória Optativa 

 
x 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

Não há. 
- 

EMENTA 
Análise da Forma e Estrutura do Edital. Preâmbulo, Corpo e Fechamento. Itens peculiares do convite e da 
tomada de preços e concorrências. Publicidade: avisos de licitação; prazos. Habilitação jurídica, qualificação 
técnica e econômico-financeira, regularidade fiscal. Classificação e julgamento das propostas. 

OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de analisar editais de participação ou concorrência. 
 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
(   ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso.  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação e elaboração de editais. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
ZANOTELLO, Simone. Manual de Redação, Análise e Interpretação de Editais de Licitação. Editora: 
Saraiva. 2008. 
ANDRADE, Wladimir de Oliveira. Editais de Licitação - Técnicas de Elaboração e Sistemas de Registro de 
Preços- 2a Edição. Editora: Del Rey. 2012. 
FONSECA, José Wladimir Freitas da. Elaboração e Análise de Projetos- a Viabilidade Econômico- 
financeira. Editora: Atlas. 2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
ANDRADE, Wladmir de Oliveira. Editais de Licitação. Editora: DEL REY. 2009. 
TARGINO, Maria das Graças; FERREIRA, Sueli Mara Soares Pinto. Acessibilidade e Visibilidade de 
Revistas Científicas Eletrônicas. Editora: Senac. São Paulo. 2010. 
CASAS, Alexandre Las. Marketing Interativo- A utilização de Ferramentas e Mídias Digitais. Editora: 
Saint Paul. 2010. 
MOSSO, Maria Manhães. Pequena Empresa e Empreendedorismo Eternamente Fenix. Editora: Quality 
Mark. 2010. 
CHANDLER, Heather Maxwell. Manual de Produção de Jogos Digitais. Editora: Bookman. 2a Ed. 2012. 
 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 



 
 

 
 

 

APÊNDICE P: Disciplina Optativa – Marketing Digital 

DISCIPLINA 
Marketing Digital 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais Obrigatória Optativa 

 
x 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

Não há. 
- 

EMENTA 
Inteligência Digital. Comportamento do consumidor no ambiente digital. Pesquisa de Mercado e 
Monitoramento Social. Gestão da Comunicação Digital. Marketing Móvel. Modelos de Negócios Digitais. 
Marca e Reputação Corporativa. Planejamento Estratégico de Marketing Digital. 
 OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de criar jogos de entretenimento educativo 

 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
(   ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso de 
marketing digital.  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação e material de marketing digital. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
TORRES, Claudio; TORRES, Claudio. A bíblia do Marketing Digital. Editora: Novatec, 2009. 
VAZ, Conrado Adolpho. Os 8 PS do Marketing Digital- O Seu Guia Estratégico de Marketing Digital. 
Editora: Novatec, 2011. 
GABIREL, Martha. Marketing na Era Digital- Conceitos, Plataformas e Estratégias. Editora: Novatec, 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
SCHELL, Jesse. A Arte de Game Design: O Livro Original. Editora Campus/Elsevier:2010. 
JUNIOR, Duarte; Francisco, João. Montanha e o Vídeo Game- Escritos sobre Educação. Editora: 
Papirus.2010. 
CASAS, Alexandre Las. Marketing Interativo- A utilização de Ferramentas e Mídias Digitais. Editora: 
Saint Paul.2010. 
RUSSEL, Peter. Gamers Changers. Editora: Taschen- Id 2013. 
MOSSO, Maria Manhães. Pequena Empresa e Empreendedorismo Eternamente Fenix. Editora: Quality 
Mark, 2010. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 



 
 

 
 

 

APÊNDICE Q: Disciplina Optativa – Inglês Instrumental 

DISCIPLINA 
Inglês Instrumental 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais Obrigatória Optativa 

 
x 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

Não há. 
- 

EMENTA 
Termos técnicos da área de tecnologia. Termos técnicos da área de desenvolvimento de jogos. Leitura e 
interpretação de textos. Vocabulário. Revisão de tópicos relevantes da gramática contextualizada. Interpretação 
de textos acadêmicos e técnicos. Tradução do documento design do jogo (GDD) para a língua inglesa. 
 OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de traduzir textos, manuais, etc da lingual inglesa. 

 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
(   ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso de 
marketing digital.  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e materiais da internet. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
GALLO, Lígia Razera. Inglês Instrumental para Informática- Módulo I. Editora: Ícone: 2008. 
RICHARD, Jack C. Interchange I- Student´s Book witch DVD- Room- Fourth Edition. Editora: 
CAMBRIDGE University Press- ELT. 2012. 

   SILVA, Solimar. Dinâmicas e Jogos para aulas de idiomas. Editora: Vozes. 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
LAROUSSE EDITORIAL, S.A. Inglês Mais Fácil - Gramática - Atualizado. Editora: LAROUSSE DO 
BRASIL. 2009. 
COLLINS. Collins Dicionário Escolar- Inglês-Português/Português-Inglês- Novo Acordo. Editora: DISAL. 
2011. 
AZAR, Betty Schrampfer. Basic English Grammar- Student´s Book with Cd and Answer Key- Third Edition. 
Editora: Pearson-ELT. 2009. 
SEBERG, Karen. English Language Learners- Vocabulary Building Games & Activities. Editora: KEY 
EDUCATION PUBLISHING COMPANY, 2008. 
SAWAYA, Márcia Regina. Dicionário de Informática & Internet- Inglês/Português. Editora: Nobel, 1999. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 



 
 

 
 

APÊNDICE R: Disciplina Optativa – Comunicação e Informação 

DISCIPLINA 
Comunicação e Informação 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA CLASSIFICAÇÃO 
 Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais Obrigatória Optativa 

 
x 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
36 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

Não há. 
- 

EMENTA 
Leitura, análise e interpretação de textos. Conceituação de linguagem, língua e fala. Os elementos de 
comunicação. Semântica: sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos, Polissemia. Sentido denotativo e 
conotativo. Produção de textos acadêmicos e técnicos. Revisão do documento de design do jogo (GDD). 
 OBJETIVO GERAL 
Desenvolver no aluno a capacidade de interpretar e construir textos acadêmicos e técnicos  

ABORDAGEM 
( x )Teórica 
(   ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas teóricas intercaladas com atividades de construção e revisão de 
textos acadêmicos e do documento de design do jogo (GDD). 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e materiais da internet. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
SQUARISI, Dad e SALVADOR, Arlete. Escrever Melhor. Guia para passar textos a limpo. São Paulo. 
Editora: Contexto, 2008. 
FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto. São Paulo. Editora: Ática, 17a edição, 
2008. 

  SILVA, Solimar. Dinâmicas e Jogos para Aulas de Idiomas. Editora, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
CEREJA, William Roberto e MAGALHAES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva. São Paulo. Editora: 
Atual, 3a edição, 2012. 
FERREIRA, Mauro. Aprender e Praticar: Gramática. Volume Único. São Paulo. Editora: FTD, 2011. 
KRAEMER, Maria Luiza. Jogando e Aprendendo a Redigir com Criatividade. Editora: Paulus, 2008. 
FIORIN, José Luiz e SAVIOLO, Francisco Platão. Lições de Texto: Leitura e Redação. São Paulo: Ática, 
2011. 
FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa- Edição 100 anos. 
Editora: POSITIVO- Livros. 8a edição, 2010. 

Coordenador do Curso 
Maria Adélia Icó M. dos Santos 

 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Jaqueline Souza de Oliveira 

Mês/ano Mês/ano 

 

 


