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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 Avenida São Cristóvão, Espaço Cidade Cidadã, Itinga. Lauro

de Freitas, BA. CEP: 42.700-000.
Modalidade de Ensino Presencial
Data de Implantação do Curso Resolução nº 27, de 23 de maio de 2018.

Aula Inaugural: 03.08.2018.
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; matrícula
na categoria de Estudantes Especial; matrícula na categoria de

Estudante Ouvinte; matrícula decorrente de convênio,
intercâmbio ou acordo cultural; demais formas de acesso
previstas nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior do

IFBA.

Turno de funcionamento Predominantemente matutino.
Segunda a sexta-feira: 07:10 às 12:30

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

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 5 semestres

Tempo máximo para
integralização 10 semestres

Carga Horária

Carga horária de créditos práticos: 915 h
Carga horária de créditos teóricos: 1245 h
Carga horária total de disciplinas obrigatórias e optativas:
2160 h
Trabalho de Conclusão Curso: 150 h
Atividades Curriculares Complementares: 100 h
TOTAL PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO: 2410 h
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1. INTRODUÇÃO

O avanço da informática nas mais diversas áreas do conhecimento, vista como uma

ficção, torna-se realidade, estando presente na educação, medicina, transportes, acessibilidade,

etc. Este avanço despertou entre técnicos e pesquisadores estudos a fim de possibilitar a

expansão e o barateamento da mesma, tornando-a cada vez mais acessível e,

consequentemente, popular. É notório o surgimento com novos equipamentos e softwares,

que, há um tempo, eram utilizados de forma separada, mas, caminhando para a convergência.

Dentro desse crescimento, destaca-se o setor de jogos digitais, que no Brasil crescerá

em torno de 5,3% até 2022, conforme resultado apresentado pela 19ª Pesquisa Global de

Entretenimento e Mídia (PwC, 2018). O Brasil estará representado por diversas empresas e

profissionais em busca de negócios numa indústria que movimenta bilhões ao ano, segundo a

Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Jogos Digitais (ABRAGAMES,

2019). Os jogos digitais são considerados como atividade da economia criativa, pois aliam a

criatividade ao seu valor econômico, ultrapassando o viés do entretenimento. Hoje, os jogos

digitais são importantes ferramentas pedagógicas, utilizadas em escolas e em treinamentos

empresariais, não se limitando apenas ao meio empresarial e econômico, mas também

inseridos no contexto educacional.

Diante do cenário de crescimento do setor de jogos digitais e da crescente expansão da

área, apresenta-se aqui o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Superior de Tecnologia em

Jogos Digitais do campus de Lauro de Freitas do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia da Bahia (IFBA). 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 uma formação integral que contemple aspectos profissionais, sociais e

emocionais, ou seja, uma formação para a vida, frente às exigências das atuais transformações

científicas e tecnológicas. O Curso teve, em seu início, a verticalização acontecendo a partir

dos Cursos da área de Informática ofertados pelo campus na modalidade a distância. Com a

necessidade de fortalecer esta verticalização, a partir de um convênio do campus com a

Prefeitura do Município de Mata do São João, município este que assim como Lauro de

Freitas, também compõe a Região Metropolitana de Salvador, o campus oferta o Curso
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Técnico Subsequente em Informática para Internet na modalidade a distância, que em sua

primeira turma (2019) teve 200 discentes matriculados em quatro turmas de 50 estudantes.

1.1 HISTÓRICO INSTITUCIONAL

O IFBA é uma autarquia do Governo Federal, criada 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 unidades previstas no plano de expansão da RFEPCT e até o final de 2014

foram implantadas 562 unidades (MEC, 2011). Atualmente, a RFEPCT conta com 605

unidades de ensino distribuídas entre: 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e

Tecnologia; dois 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.). A história do IFBA remonta ao ano 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, local 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 (IFBA, 2014).
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Foi 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 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 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, pluricurricular e

multicampi, nos quais os cursos são definidos de acordo com as potencialidades econômicas

locais, visando ao desenvolvimento regional, à difusão de conhecimento e à geração de novas

tecnologias. Assim, os institutos passaram a ter na sua estrutura organizacional Reitoria e

vários campi, com gestão interdependente.

1.2 MISSÃO, VISÃO E CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA

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

missão: “promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e
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extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável

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

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 fundamenta as práticas
educativas da instituição, elege-se a Pedagogia Histórico-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, 2013, 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, 2013, p.
36).

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

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

licenciaturas e de tecnologia) e técnico de nível médio (integrado, subsequente, concomitante

e educação de jovens e adultos). O Instituto Federal da Bahia possui atualmente 32 unidades

espalhadas no estado da Bahia, sendo 22 campi em pleno funcionamento, 2 campi em fase de

implementação, 1 núcleo avançado, 5 centros de referência, 1 polo de inovação e 1 reitoria.

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 e Continuada (FIC) aos trabalhadores, jovens e

adultos e cursos de extensão nas mais diversas áreas de atuação do Instituto, desenvolve
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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, 2013, p. 121).

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(as) docentes do IFBA.

O IFBA possui alguns programas de Pós-graduação lato sensu, entre eles a

especialização em Desenvolvimento de Aplicativos e Games para Dispositivos Móveis,

especialização em Educação Profissional, Científica e Tecnológica e especialização Estudos

Étnicos e Raciais: Identidades e Representação e pós-graduação stricto sensu, dentre eles:

Programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), Programa de

Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação

(PROFNIT) e Engenharia de Sistemas e Produtos (PropGesp) (IFBA, 2020).

1.3 O CAMPUS E O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

O campus de Lauro de Freitas é um dos mais recentes resultados da política de

expansão do IFBA, vivida nos últimos anos. A escolha do campus neste município teve como

motivação a alta desigualdade social, dentre outros fatores, que requer intervenção de vários
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setores, sobretudo da educação. As obras de construção das edificações do campus de Lauro

de Freitas foram iniciadas em janeiro de 2013 e finalizadas em 2015, com início das suas

atividades acadêmicas previstas para o primeiro semestre letivo de 2016. Sua função prevista

no PDI do IFBA é a de promover ciência, educação e tecnologia referenciada tanto no âmbito

nacional quanto no âmbito internacional, observando os princípios que regem a missão do

Instituto.

O campus de Lauro de Freitas faz parte do plano de expansão da Rede Federal de

Ciência e Tecnologia, reiniciada nos anos 2000, tendo o termo de cessão do Espaço Cidadão,

em Itinga, sido entregue no final de 2012 . As obras de construção iniciaram em 2013, com

início de suas atividades acadêmicas no ano de 2016 (Portaria de Autorização nº 378, de 9 de

maio de 2016 ), ofertando cursos FIC. O Campus tem alto potencial de atender a demanda por1

educação tecnológica pública de qualidade no município e além disso pretende estabelecer

relação com as diversas empresas da região, seja por meio de programas de estágios, seja

através de parcerias para qualificação de pessoal.

O Município de Lauro de Freitas é apontado como uma “área costeira com mar aberto,

conurbação metropolitana, bacia hidrográfica, barragem, área de preservação ambiental que

estamos considerando como diversidade submetida a tensões entre as condições rural e

urbana” (ALENCAR, 2005). São ainda apontadas como práticas econômicas e culturais o

turismo, “além do candomblé e do artesanato, o futebol, festas juninas e religiosas” e chama a

atenção para o “desenvolvimento urbano industrial imediatista, ritmo intenso e dinâmica

socialmente excludente, imprimiram uma coexistência de antagonismos nos modos de vida

rural e urbano”. A cidade reúne características favoráveis à implantação de um campus do

IFBA. Situada na região metropolitana de Salvador, tem o início de sua história “no século

XVI, mais precisamente em 1552, quando o então governador-geral, Tomé de Souza, cedeu

alguns lotes de terra do litoral baiano a Garcia D'Ávila” (MELLO; FREITAS, 2015). A cidade

de Lauro de Freitas foi elevada à categoria de município, com a denominação de Lauro

Freitas, pela Lei Estadual nº 1.753, de 17 de julho de 1962. Originalmente, Lauro de Freitas

pertencia a Salvador, até que, em 1880, passou a ser distrito de Montenegro, atual Camaçari.

Em 1932, retornou a Salvador, assim permanecendo até 1962, quando foi transformado em

município. Onze anos depois, passou a integrar a Região Metropolitana de Salvador (Ibid).

1 http://simec.mec.gov.br/academico/mapa/dados_instituto_edpro.php?uf=BA
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De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE), Lauro de Freitas possui uma população estimada, para 2019, em 198.440 habitantes e

Produto Interno Bruto (PIB) estimado per capta em R$ 31.809,81 (IBGE, s.d). Ainda segundo

o IBGE, em 2018, foram matriculados 8.446 jovens no Ensino Médio, o que pode representar

cerca de 2,5 mil estudantes ao ano buscando o ensino superior (Ibid.). Apesar do Índice de

Desenvolvimento Humano Médio (IDHM) do município ser considerado alto, que é de 0,754,

maior que o índice nacional, o município sofre com forte desigualdade social, tendo a maior

parte da população com reduzida empregabilidade e condições de crescimento profissional,

considerando suas condições econômicas e sociais. A população mais carente está

concentrada nos bairros Areia Branca, Caixa d'água, Caji, Itinga, Lagoa dos Patos, Parque

Santa Rita, Portão, e Vida Nova, sendo a extrema maioria destes localizados nas imediações

do campus de Lauro de Freitas. Essa proximidade favorece a ação mais direta do Campus

junto às comunidades que mais necessitam, possibilitando que o IFBA possa ser um agente

ativo na redução do índice de pobreza do Estado da Bahia que chega a 42,65%, segundo

IBGE (IBGE, 2013). Conforme se vê na Figura 1, juntamente com mais 12 municípios, Lauro

de Freitas compõe o conglomerado urbano conhecido como Região Metropolitana de

Salvador (RMS), a sexta do país, com uma população estimada de 3.929.209 (IBGE, 2019)

habitantes, o que corresponde 1,93% da população total do país.

Figura 1: Municípios da Região Metropolitana de Salvador

Fonte: Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas, disponível em:
http://fnembrasil.org/regiao-metropolitana-de-salvador-ba/
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O Quadro 1 mostra os dados populacionais dos municípios da RMS, segundo o censo de

2010 e a população estimada para o ano de 2019.

Quadro 1: Dados Populacionais da Região Metropolitana de Salvador

Município População (IBGE 2010) População (IBGE –
Estimativa 2019)

Salvador 2.675.656 2.872.347

Camaçari 242.970 299.132

Lauro de Freitas 163.449 198.440

Simões Filho 118.047 134.377

Candeias 83.158 87.076

Dias D’Ávila 66.440 81.089

Mata de São João 40.183 46.583

São Sebastião do Passé 42.153 44.300

Vera Cruz 37.567 43.223

São Francisco do Conde 33.183 39.802

Pojuca 33.066 39.519

Itaparica 20.725 22.228

Madre de Deus 17.376 21.093

Total 3.556.597 3.929.209

Além de fazer parte dessa importante região metropolitana, Lauro de Freitas é um dos

municípios brasileiros que vêm apresentando maior crescimento econômico nos últimos anos,

sendo considerado um dos quatro municípios da região que mais geraram empregos no ano de

2018 e continuaram nesse fluxo nos anos seguintes.

Em termos de geração de riqueza, no ano de 2017 (IBGE, 2020), Lauro de Freitas

apresentou o quinto maior PIB da Região Metropolitana de Salvador, conforme demonstra o

Quadro 2:
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Quadro 2: Dados de geração de riqueza da Região Metropolitana de Salvador
Estado/Região/Município PIB 2017 (R$ Milhões)

Bahia 268.661
Salvador 34.000
Camaçari 23.103
Lauro de Freitas 6.287
Simões Filho 5.322
Candeias 3.870
Dias D’Ávila 3.057
São Sebastião do Passé 548
Mata de São João 1.053
Vera Cruz 513
São Francisco do Conde 10.212
Pojuca 10.880
Itaparica 225
Madre de Deus 444

Fonte: IBGE, 2020

Entretanto, como é mostrado na Figura 2, o município demonstra uma tendência de

crescimento do PIB, superando outros municípios.

Figura 2: Evolução do PIB de Lauro de Freitas, 2010 a 2017

Fonte: IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios.

Em 2018, o salário médio mensal de Lauro de Freitas era de 1,9 salários mínimos. A

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 61.9%. Na comparação

com os outros municípios do estado, ocupava no ranking estadual a posição de centésimo
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vigésimo sexto em salário médio mensal e em primeiro do Estado em índice de população

ocupada. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por

pessoa, tinha 35,5% da população nessas condições.

Em um estudo realizado pelo IBGE em 2018, foram identificadas 7.688 empresas

atuantes no município de Lauro de Freitas (IBGE, 2018), ocupando o quarto lugar no Estado

ficando atrás apenas de Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

Soma-se a essa pujante economia o fato de Lauro de Freitas possuir divisa ao Oeste com

o município de Simões Filho, que abriga o Centro Industrial de Aratu (CIA), e ao norte com o

município de Camaçari, que são os dois marcos mais importantes da economia local e

estadual. A importância econômica do município de Camaçari se deve à presença do

Complexo Petroquímico de Camaçari (Copec), o qual responde por volta de 20% do PIB da

Bahia, o Polo de Camaçari gera cerca de 15 bilhões de faturamento ao ano e emprega mais de

45 mil pessoas, direta ou indiretamente.
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2. JUSTIFICATIVA

Com o crescente uso dos computadores nas mais diversas áreas e setores de produção

industrial, comercial e educacional, justifica-se a abertura de novos cursos de qualificação e a

formação profissional. Entre os diversos campos de atuação e aplicação da informática, um

dos setores mais dinâmicos e rentáveis é o da indústria de desenvolvimento de jogos digitais,

que, apesar da crise econômica mundial, tem mantido um ritmo constante de crescimento.

Atualmente, as ferramentas de desenvolvimento têm se tornado acessíveis a um público mais

amplo, não ficando limitadas apenas às grandes empresas e instituições que atuam no setor,

situação que permitiu o surgimento de pequenos estúdios e a possibilidade de elaboração de

produtos sem que o produtor esteja necessariamente vinculado a alguma pessoa jurídica.

O curso proposto para o campus de Lauro de Freitas proporciona aos jovens da região e

adjacências uma qualificação gratuita e de qualidade no município, além de atender a

demanda regional e localizada do setor industrial, empresarial e de prestação de serviços,

fomentando o desenvolvimento socioeconômico regional.

Com o curso, o Município de Lauro de Freitas ganhou em diversos aspectos, no quesito

regional: é o primeiro curso gratuito e na área de desenvolvimento de jogos digitais; já no

item econômico: com a criação desse curso é possível atrair empresas especializadas para a

região, além de aumentar a oferta de vagas nas empresas existentes, elaboração de congressos,

simpósios para a região; cultural: pode ser evidenciado o fomento a uma cultura universitária

na região; social: um curso dentro da região mais carente e populosa do município alavanca a

autoestima da população local, a qual identifica como sendo sua conquista, e, portanto,

identificando-se como parte integrante deste curso através da inserção dos seus jovens como

corpo discente do referido curso.

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

entretenimento, publicidade, propaganda e marketing, produção de material didático para

educação a distância, animações, trilhas de filmes, simuladores, interfaces com interação na

internet e diversos outros sistemas interativos. O profissional, portanto, não se limita apenas

ao desenvolvimento de jogos digitais. Pode também atuar no desenvolvimento de aplicações

para dispositivos móveis, aplicações para web, para redes sociais, entre outros. Atualmente, o
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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 Digitais, além de possuir cursos

subsequentes na área de informática: Informática, Informática para Internet, e Suporte e

Manutenção de Computadores, 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

oferta curso de graduação em Jogos Digitais gratuito. O mercado de jogos digitais 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 mundo dos games possui um amplo espectro de consumidores, que permeiam todas

as faixas etárias, gêneros, classes sociais e perfis psicoemocionais. 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 proporciona 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 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
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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 provoca 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, forma 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.

Atualmente na cidade de Lauro de Freitas, 90% dos cursos superiores ofertados são

por instituições particulares e especificamente no bairro de Itinga não existe nenhuma

instituição pública que ofereça cursos gratuitos para a população.

De acordo com os dados informados pelo Sistema de Regulação do Ensino Superior do

MEC, o município de Lauro de Freitas conta hoje com cinco instituições de ensino superior

privadas, que ofertam cursos presenciais: Faculdade Apoio (UniFass), Faculdade de Ciências

Agrárias e da Saúde (FAS), Faculdade Maurício de Nassau de Lauro de Freitas

(UNINASSAU), Faculdades Integradas Ipitanga (FACIIP), União Metropolitana de Educação

e Cultura (UNIME) e apenas uma unidade avançada da Universidade do Estado da Bahia

(UNEB), com a oferta de um curso de graduação. Considerando esse cenário, o IFBA,

campus de Lauro de Freitas, é a primeira Instituição Pública Federal no estado da Bahia e do

município a oferecer o curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais.

Para construção da proposta de implantação do curso e de seu projeto pedagógico, tendo

como horizonte a preocupação do contexto local e as demandas de uma área que vem

crescendo de forma gradativa e significativa no país, foi realizado uma análise de viabilidade

econômica e social que considerou dados estatísticos publicados em jornais, revistas e artigos
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científicos, específicos da área de concentração do curso. Além disso, foi feita uma consulta

para a comunidade local em escolas municipais, estaduais e privadas para analisar a aderência

ao município.

Este curso do IFBA campus de Lauro de Freitas proporciona aos jovens da região e

adjacências uma qualificação gratuita e de qualidade no município, além de atender a

demanda regional e nacional do setor industrial, empresarial e de prestação de serviços,

fomentando o desenvolvimento socioeconômico.

Vale salientar que a aplicabilidade de jogos digitais, entretanto, vai além do

entretenimento. Seus conceitos podem ser aplicados no desenvolvimento de animações para

vídeos ou peças publicitárias, ambientes virtuais criados para promover tour virtuais,

simulações e gamificação, podendo ser utilizados ainda em treinamentos para empresas ou

ministrar disciplinas na área acadêmica.

Logo, o Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, atendendo às Diretrizes

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e funcionamento dos cursos superiores de

tecnologia (Resolução CNE/CP nº 3/2002), o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de

Tecnologia e guardando coerência com as políticas do IFBA, implementa a formação de

profissionais que possam atuar no mercado de empresas especializadas, mediante estudos

teóricos e atividades práticas, essas desenvolvidas desde o primeiro semestre, preparando o

estudante para o mercado de forma diferenciada e competitiva, proporcionando a formação do

profissional na esfera de negócios e empreendedorismo, capacitando profissionais a

desenvolver jogos com impacto na indústria local e mundial.

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

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

Econômico e Social (BNDES) 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
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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 se dá 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 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 jogos digitais 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(a) profissional que se forma no Curso

Superior de Tecnologia em Jogos digitais pode atuar em vários setores da indústria dos jogos

digitais, a saber:

● Programador;

● Projetista de Jogo (Game Designer);

● Planejador de Software (Software Planner);

● Projetista de Níveis/Fases (Level Designer);

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

● Músico;

● Sonoplasta;

● Testador;

● Gerente de Projeto (Project Manager); e

● Indie Game Developer.

O curso ofertado pelo IFBA disponibiliza laboratórios e materiais de estudo para os(as)

estudantes ingressantes, permitindo assim, através do seu aprendizado, produzir jogos digitais

22



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

pessoas, marketing, simulação e reabilitação. Essa área exige também muita criatividade no

desenvolvimento dos jogos, cabendo ao projeto de curso propor o estímulo ao

desenvolvimento da criatividade.

Na área de desenvolvimento de aplicativos e jogos, segundo o site mapa de indústria de

Jogos, é possível destacar: Black JAK Studios, localizada na cidade de Alagoinhas; Sotero

Tech, localizada em Lauro de Freitas; Sinergia Games, Porreta Games, Translanjunior e Team

Zeroth, todas localizadas na cidade de Salvador. Além dessas empresas específicas em jogos

digitais, destacamos na área de informática e localizadas na cidade de Lauro de Freitas:

Bidquality Technology, Ação Soluções em TI, CDD Tecnologia Ltda, Bahia Host Internet

Ltda, Efficace Sistemas Ltda, Enlace Telecom. e Informatica Ltda, Imx Serviços de

Informatica Ltda, Iol Internet On Line Ltda, Networks Serviços Especializados e Verse

Informatica Ltda – Me. (MIJ, 2015). Um uma recente atualização no site Mapa de Indústria,

existem aproximadamente mais de 300 estúdios de desenvolvimento de jogos digitais. Está

disponível em: MAPA .2

No estado da Bahia, existe um grupo independente de desenvolvedores de jogos digitais

que foi criado para fomentar o mercado local, conhecido como BIND ou Bahia Indie Game

Developers, este coletivo tem como objetivo reunir empresas, desenvolvedores e todas as

pessoas interessadas no mercado de jogos. A ideia é criar oportunidades, network para

incentivar o mercado deste novo ramo. Disponível em: BIND .3

Buscando uma proximidade do Mercado de Trabalho de Jogos, o campus de Lauro de

Freitas, através da Coordenação Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, tornou-se

associada da Abragames, principal associação brasileira das desenvolvedoras de Jogos

Digitais. A entidade, sem fins lucrativos, foi criada em 2004 que tem como objetivo fortalecer

a indústria de jogos.

Diante do que foi exposto, acredita-se na implantação do curso Superior de Tecnologia

em Jogos Digitais no campus de Lauro de Freitas, sendo o IFBA a primeira instituição federal

no estado e na cidade de Lauro de Freitas a ofertá-lo. O IFBA contribuirá com o contexto

social, cultural, ambiental, político e econômico de Lauro e da região adjacente, já que será

3 Fonte: https://www.meetup.com/pt-BR/bind-dev/
2 Fonte:http://mapadaindustriadejogos.com.br/

23

https://www.meetup.com/pt-BR/bind-dev/
http://mapadaindustriadejogos.com.br/


possível organizar grandes encontros, simpósios, congressos relacionados à área de

desenvolvimentos de jogos, colaborando com o as atividades econômicas, acadêmicas e

turísticas da região.
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO

3.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

O curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, aqui proposto, prepara o estudante

desde a criação, projeção, implementação e manutenção até a gerência de projetos, criação

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

área de formação.

3.2 OBJETIVOS DO CURSO

O Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais tem por objetivo formar

profissionais tecnólogos e empreendedores na área de desenvolvimento de Jogos Digitais

aptos a desenvolver jogos digitais, sistemas, animações direcionadas para diversas áreas do

conhecimento, tais como o entretenimento, computação gráfica e outras, sempre de forma

integrada, seguindo os padrões de qualidade e produtividade aprendidos durante a sua

formação.

3.2.1 Objetivos específicos

a) 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 multi plataformas

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

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

sistemas web;

c) 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

compreender, explorar, inovar de acordo com as necessidades dos indivíduos e das

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

25



d) 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;

e) Proporcionar ao discente a manipulação das ferramentas específicas na área de jogos

digitais, estimulando-o a criarem produtos criativos e inovadores;

f) Preparar os estudantes a atuar em diferentes setores na produção de projetos que

envolvam entretenimento, animação, jogos eletrônicos e etc;

g) Atender a demanda nacional, priorizando a formação de profissionais na área

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

pesquisas científicas;

h) Formar profissionais responsáveis e conscientes de suas práticas e preparados para o

mercado de trabalho;

i) Oportunizar opções estratégicas e empreendedoras em tecnologias para as

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

j) 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 capazes de manter e desenvolver projetos de forma

sustentável.

3.3 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

Como visto anteriormente, o profissional da área de jogos digitais tem a capacidade de

trabalhar coletivamente, de desenvolver novos jogos, preparar a identidade visual,

pré-produção e produção em si, criar a trama desses jogos, entre outras competências. Em

estúdios menores, o profissional de jogos digitais acaba desempenhando todas essas funções,

o que também se dá caso o mesmo opte por trabalhar de forma independente.

O Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais oferece uma formação profissional

inovadora e inédita na região e no estado da Bahia, em uma instituição federal, e está alinhado

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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a) Desenvolver jogos digitais na área de entretenimento, aventura, simulação, animações

para campanhas, trilhas sonoras e pequenos filmes, utilizando multiplataformas;

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

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

c) Gerir projetos que envolvam entretenimento digital interativo, roteiros, e modelagem

de personagens virtuais e na interação de banco de dados;

d) Trabalhar em equipes multidisciplinares, possuindo larga base científica e capacidade

de comunicação;

e) Gerir seu próprio fluxo de informações: aprender a apreender;

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

base tecnológica;

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

risco, enfrentar desafios;

h) Atuar como transformadores sociais visando ao bem-estar social;

i) Avaliar os impactos sociais e ambientais de suas intervenções, agindo eticamente.

3.4 FORMAÇÃO EM JOGOS DIGITAIS

O profissional graduado no curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais pode atuar

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

área de jogos digitais são:

Designer de jogos digitais: 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 jogo digital está em todas as fases e etapas de produção de um

jogo digital desde a pré-produção, cuidando do desenvolvimento do design e regras,

e na produção que prepara o design do jogo digital, 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 jogos digitais;

designer de sistema ou designer de mecânica de jogo: Responsável pela
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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 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, pano de fundo e todo o enredo do jogo. A única

exigência básica e recomendada para o roteirista é que seja criativo. O roteirista

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

que envolva o jogador e que ele se sinta 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, tem que 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-as em realidade. É o

profissional responsável pela 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, ao fim, avalia criticamente o título,
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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 funções.

3.5 REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO

O processo seletivo ocorre conforme o que preconiza a resolução nº 31, de 09 de junho

de 2016 que determina que o preenchimento das vagas deve ser 100% através do Sistema de

Seleção Unificada (SISU) ou legislação vigente à sua época. Também são previstas como

formas de acesso ao curso: a transferência interna; transferência externa (compulsória ou

facultativa); portador de diploma de nível superior; matrícula na categoria estudante especial;

matrícula na categoria de estudante ouvinte; matrícula decorrente de convênio, intercâmbio ou

acordo cultural. O processo seletivo cumpre a Lei de Cotas nº 12.711/2012, alterada pela Lei

nº 13.409/2016, 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).

No primeiro semestre, aqueles estudantes que não efetivarem suas matrículas nos prazos

e datas estabelecidos pelo IFBA são 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 são ocupadas ou que são fruto de evasão do curso

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1997) são, a critério do colegiado do curso, ocupadas pelo

ingresso de diplomado, por reingresso, por transferência de outra instituição de ensino

superior, por matrícula na categoria estudante especial ou por matrícula na categoria de

estudante ouvinte. Há de se ressaltar que a transferência externa compulsória é a transferência

ex-officio que se dá independente da existência da vaga. Tais procedimentos são 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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4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

4.1 REGIME ACADÊMICO E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO

CURRICULAR

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

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

para trabalho final de curso e mais 100 horas de atividades curriculares complementares,

totalizando 2.410 horas, em consonância com o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores em

Tecnologia (BRASIL, 2016).

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

regime de créditos, tendo caráter presencial e oferta semestral de disciplinas. O sistema de

matrícula é por componente curricular, respeitando-se os pré-requisitos estabelecidos na

Matriz Curricular.

Os componentes curriculares são regularmente oferecidos predominantemente no turno

matutino, das 07:10 às 12:30, de segunda a sexta-feira. Com isso, o(a) estudante pode utilizar

os turnos opostos para outras atividades, bem como para cursar disciplinas optativas.

A estrutura e os conteúdos curriculares são constituídos no PPC de forma a garantir a

acessibilidade metodológica em conformidade com a legislação vigente, para tanto são

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 é adaptado para que ocorra a acessibilidade

plena desse estudante de acordo com sua necessidade.

4.2 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 9.394/1996), 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 (BRASIL, 2016).
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Os componentes curriculares foram elaborados visando e privilegiando a integração dos

mesmos nos mais diversos períodos, atentos às demandas de mercado, à academia e à

pesquisa, justamente para alinhar os temas atuais com a teoria e a prática, seguindo assim a

proposta do curso.

A matriz curricular do curso apresenta componentes curriculares optativos, poucos com

pré-requisitos, o que permite ao estudante 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 resultam no desenvolvimento de projetos integradores

presentes em todos os semestres, bem como a proposta de ementa de diversos componentes

curriculares que abordam conteúdos também trabalhados em outras, como nos exemplos:

Animação 2D, Introdução à Programação para Jogos e Motores para Jogos 2D, em que se

abordam conteúdos de programação; e Animação 2D, Animação de Personagens 3D e Game

Design, Roteiro e Ilustração para Jogos Digitais, em que são abordados conteúdos para a

criação de personagens.

Os(As) estudantes, por intermédio dos projetos integradores, têm oportunidade de

vivenciar 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

jogos.

Os componentes curriculares que contemplam os conteúdos específicos, os

caracterizadores de formação profissional e a produção do saber científico e tecnológico da

área foram articulados para que os estudantes 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(a)

estudante do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, o conjunto de componentes

curriculares constituintes da matriz curricular é dividido em áreas de formação através de

eixos formativos. Os eixos são os disponibilizados a seguir:
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Eixo Formativo I - Programação de Jogos Digitais: Os componentes curriculares

relacionados aos conteúdos de lógica e linguagem de programação e aplicação

desses conceitos através da utilização de técnicas e ferramentas de desenvolvimento

na construção dos jogos digitais estão relacionadas neste eixo formativo.

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

são destacadas todos os componentes curriculares relacionados 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 construtivas.

Eixo Formativo III - Específicas para os Jogos Digitais: Neste eixo, são

apresentados os componentes curriculares que não fazem parte dos curso de ciência

da computação, eles são exclusivos do curso de jogos, como: História dos Jogos

Digitais: cultura, mercado e indústria dos jogos; Som e Prototipação de Jogo; Game

Design, Roteiro e Ilustração para jogos digitais e Game Design e Roteirização.

Eixo Formativo IV - Base científica para Jogos Digitais: A física e a matemática

abrangem conteúdos que conduzem o(a) estudante 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 os componentes curriculares relacionados a essas ciências.

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(à) estudante

uma importante formação humanística. Este eixo, através de suas disciplinas,

possibilitará ao(à) 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 3, são apresentados os componentes curriculares classificados em cada eixo.
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Quadro 3: Distribuição dos componentes curriculares

Eixo Formativo I - Programação
de Jogos Digitais

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
Jogos para Consoles

  

Eixo Formativo II - Artes
gráficas e Animação para Jogos

Digitais

Introdução à Computação Gráfica
Desenho Básico e Vetorial

Animação 2D
Modelagem de Cenários 3D e Criação de Personagens

Animação de Personagens 3D
Edição Digital de Imagens I e II

  

Eixo Formativo III - Específicas
para Jogos Digitais

História dos Jogos Digitais: cultura, mercado e indústria dos jogos
Som e Prototipação de Jogos

Game Design, Roteiro e Ilustração para Jogos Digitais
Game Design e Roteirização

  

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 de Projetos

Acessibilidade em Jogos Digitais
Empreendedorismo, Inovação e Economia

Ética e Legislação para Games
Projeto de Conclusão de Curso

Disciplinas Optativas

Análise de Editais
Biologia e Saúde para Jogos Digitais

Comunicação e Informação
Criatividade e Inovação

Direitos Humanos e Cibercultura
Diversidade e Relações Étnico-raciais

Física do Som e da Luz
História da Arte para Jogos Digitais
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História do Brasil para Jogos Digitais
Inglês Instrumental
Inovação Disruptiva

Introdução a Redes de Computadores
Introdução ao Processamento de Linguagem Natural

Libras
Marketing Digital

Programação Orientada a Objetos para Jogos Digitais

4.3 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO

Distribuição dos componentes curriculares por semestre como mostrado no Quadro 4:

Quadro 4: Matriz curricular

Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais

Sem Disciplinas Créditos

A distância Presencial
CH

total da
disciplina

Pré-requisitos
CH

Teórica
CH

Prática

CH
Total a

Distância

CH
Teórica

CH
Prática

CH
Total

Presencial

1º

História dos
Jogos Digitais:

cultura,
mercado e

indústria dos
jogos

2 - - - 30 0 30 30 -

1º
Introdução à
Programação

para Jogos

8 - - - 60 60 120 120 -

1º Animação 2D 4 - - - 45 15 60 60 -

1º Edição Digital
de Imagens I

6 - - - 45 45 90 90 -

1º
Desenho
Básico e
Vetorial

2 - - - 15 15 30 30 -

1º
Oficina de

Desenvolvime
nto de Jogos I

4 - - - 30 30 60 60 -

1º
Introdução à
Computação

Gráfica

2 - - - 30 - 30 30 -

1º Matemática
para Jogos I 2 - - - 30 - 30 30 -
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Total 1º semestre 30 - - - 285 165 450 450

2º
Modelagem de
Cenários 3D e

Criação de
Personagens

4 - - - 30 30 60 60 -

2º
Animação de
Personagens

3D

4 - - - 30 30 60 60 Animação
2D

2º Matemática
para Jogos II

2 - - - 30 - 30 30 Matemática
para Jogos I

2º Motores para
Jogos 2D

6 - - - 30 60 90 90
Introdução à
Programação

para Jogos

2º
Oficina de

Desenvolvime
nto de Jogos II

4 - - - 30 30 60 60
Oficina de

Desenvolvim
ento de Jogos

I

2º
Game Design,

Roteiro e
Ilustração para
Jogos Digitais

6 - - - 30 60 90 90 -

2º Edição Digital
de Imagens II 4 - - - 30 30 60 60

Edição
Digital de
Imagens I

Total 2º semestre 30 210 240 450 450

3º
Motores para
Jogos 3D com

Engine
4 30 30 60 60 Motores para

Jogos 2D

3º

Programação
para Jogos em
Dispositivos

Móveis

8 30 90 120 120 -

3º Jogos com Rede
Multiplayer 4 30 30 60 60 -

3º Física para
Jogos Digitais

4 60 0 60 60 -

3º
Som e

Prototipação em
Jogos

4 15 45 60 60 -

3º
Oficina de

Desenvolviment
o de Jogos III

4 30 30 60 60

Oficina de
Desenvolvim
ento de Jogos

II

3º
Metodologia
Científica e

Projetos
2 30 0 30 30 -
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Total 3º semestre 30 225 225 450 450

4º
Inteligência

Artificial para
Jogos Digitais

4 30 30 60 60 -

4º Banco de Dados
aplicado a Jogos 4 30 30 60 60 -

4º
Programação

para Jogos Web
e Redes Sociais

4 15 45 60 60

Programação
para Jogos

em
Dispositivos

Móveis

4º
Interação

Humano-Compu
tador

2 30 0 30 30 -

4º Game Engine I 4 30 30 60 60

Programação
para Jogos

em
Dispositivos

Móveis

4º
Oficina de

Desenvolviment
o de Jogos IV

4 30 30 60 60

Oficina de
Desenvolvim
ento de Jogos

III

4º
Ética e

Legislação para
Games

2 30 0 30 30 -

4º Game Design e
Roteirização 2 15 15 30 30 -

4º Optativa 2 30 0 30 30 -

4º Optativa 2 30 0 30 30 -

Total 4º semestre 30 270 180 450 450

5º Game Engine II 4 30 30 90 90 Game Engine
I

5º
Empreendedoris
mo, Inovação e

Economia
2 30 0 30 30 -

5º Jogos para
Consoles 4 60 0 60 60 -

5º
Acessibilidade

em Jogos
Digitais

2 15 15 30 30 -

5º
Oficina de

Desenvolviment
o de Jogos V

6 30 60 90 90

Oficina de
Desenvolvim
ento de Jogos

IV

5º Optativa 2 30 0 30 30

Total 5º semestre 24 255 105 360 360
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Total do Curso 144 - - - 1245 915 2160 2160

Carga Horária Total Teórica 1245

Carga Horária Total Prática 915

Carga Horária Total a Distância --

Carga Horária Total Presencial 2160

Carga Horária Total de TCC 150

Atividades Curriculares Complementares 100

Total Geral 2410

Outros componentes curriculares optativos podem ser ofertados de acordo com a

demanda do curso e aprovados em Colegiado. O Quadro 5 resume o total de aulas semanais

do curso, créditos, carga horária teórica e prática e total.

Quadro 5: Matriz – Resumo dos créditos e cargas horárias

Total de horas/aula
semanais Créditos CH Teórica CH Prática CH Total

144 h 144 1245 h 915 h 2160 h

A matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais estabelece os

componentes curriculares em uma ordem que prevê o encadeamento de conteúdos, que é

reforçado pela natureza interdisciplinar da área. Isso é concretizado através da inclusão de

determinados conteúdos em diversos componentes curriculares, como personagem, roteiro,

mecânica do jogo, programação, e de forma mais contundente através dos projetos

integradores, que são conduzidos pelos componentes curriculares de oficinas de

desenvolvimento de jogos, nos quais todos os componentes curriculares colaboram em seu

desenvolvimento. É importante que os(as) docentes estejam atentos às mudanças tecnológicas

e atualizações para que possam ser exploradas nessas oficinas. A Figura 3 apresenta o

fluxograma proposto para o curso, evidenciando a estrutura de pré-requisitos entre os

componentes curriculares.
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Figura 3: Fluxograma da matriz curricular

O Quadro 6 apresenta de forma resumida o total de créditos e horas, incluído o TCC.

Quadro 6: Matriz – resumo dos créditos e horas

Créditos Horas
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - 150

Atividades Curriculares Complementares (ACC) - 100

Disciplinas Obrigatórias e Optativas 144 2.160

Carga horária total 144 2.410

Os Apêndices A a F apresentam as ementas dos componentes curriculares obrigatórios e

optativos. São também apresentadas as bibliografias básica e complementar para cada

componente curricular elencado.
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4.4 COMPONENTES CURRICULARES DE EXIGÊNCIA LEGAL

O período mínimo de integralização do curso é de 5 semestres e as temáticas exigidas

em lei (Educação das Relações Étnico-raciais, e História e cultura Afro-brasileira, Educação

Ambiental, Educação em Direitos Humanos e Libras) são importantes para o processo

formativo do indivíduo, principalmente para o seu conhecimento e formação crítica,

preparando-o assim para uma compreensão mais profunda das relações sociais e deixando-o

mais capacitado para o mundo do trabalho no qual será inserido.

Durante o período do curso são abordadas temáticas requeridas pelas Diretrizes

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História

e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n° 01

de 17 de junho de 2004), cujos conteúdos são trabalhados em componentes curriculares que já

possuem por objetivo ambientar o(a) estudante com a história do Brasil, a fim de incentivar a

criação de jogos com temas nacionais, envolvendo a pluralidade e a valorização das culturas

baiana e brasileira. A educação ambiental é abordada de modo contínuo e permanente, cujos

conteúdos serão trabalhados de modo transversal ao desenvolvimento das demais temáticas e

componentes curriculares, conforme versam as políticas de educação ambiental.

4.4.1 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 como base legal a Lei nº 9394/1996, 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
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história, cultura e identidade dos povos indígenas e dos descendentes de africanos, em uma

formação que estimule o estudante para o desenvolvimento de valores, hábitos e

comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias de grupos e

minorias, e que em seu futuro exercício profissional permita que busque a correção de

desigualdades raciais e sociais através de mudanças dos discursos, raciocínios, lógicas, gestos

e posturas, desenvolvendo práticas que repudiam o preconceito e as discriminações.

O Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, em obediência à Resolução

CNE/CP nº 1, de junho de 2004 e a Lei nº 11.645 de 10/03/2008, prevê o

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. Nessa perspectiva, o projeto Novembro Negro, evento constante em

diversos campi do IFBA, é promovido também pelo campus de Lauro de Freitas, sendo que

este aborda aspectos históricos, culturais, econômicos e sociais referentes à população negra

no Brasil, em especial no âmbito regional. São desenvolvidos seminários, cursos de curta

duração, oficinas para o desenvolvimento de jogos digitais, quiz e cenários abordando a

cultura afro e indígena.

Os conteúdos relacionados à temática das relações étnico-raciais, igualdade racial e

afrodescendência são discutidos nos componentes curriculares obrigatórios: “Oficina de

Desenvolvimento de Jogos III” do 3º semestre, na qual são desenvolvidos jogos com a cultura

afro e indígena as relações étnico-raciais, e em “História dos Jogos Digitais” do 1º semestre

no qual são realizados estudos de jogos africanos, jogos com a temática afro e indígena. Além

do componente curricular optativo “Diversidade e Relações Étnico-raciais”.

4.4.2 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, 2002c), 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.
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Os componentes curriculares “Oficina e Desenvolvimento de Jogos IV” e “Interação

Humano-Computador” abordam os temas de Meio ambiente, energia, educação ambiental,

sustentabilidade e gestão ambiental, atendendo os Artigos 6 e 7 da Resolução nº 1, de 30 de

maio de 2012 e ao Parecer CNE/CP nº 8/2012 sobre a inserção dos conhecimentos

concernentes a esses assuntos.

Para consolidar os conteúdos abordados, o Projeto Integrador do 4º semestre exige que a

temática central dos jogos digitais a ser desenvolvida ao longo do semestre esteja relacionada

ao desenvolvimento sustentável, meio ambiente e inovação, colaborando para o

aprofundamento nas questões legais e uma aplicabilidade no contexto social. Essa ação

colabora na internalização dos conceitos, ampliação dos debates sobre os aspectos legais e

aprofundamento mercadológico de jogos temáticos sobre sustentabilidade.

4.4.3 Educação para os Direitos Humanos

Os temas de Direitos Humanos e Cidadania são explorados nos componentes

curriculares “Ética e Legislação para Games”, “Direitos Humanos e Cibercultura” e “Oficina

de Desenvolvimento de Jogos II”, abordando esses conteúdos de forma específica em dois dos

componentes curriculares, com fundamento no inciso II do art. 8º da Resolução nº 1/2012

CNE/CP e no Parecer nº 8/2012 CNE/CP, que tratam das Diretrizes Nacionais para a

Educação em Direitos Humanos.

“Ética e Legislação para Games” conduzirá os(as) estudantes à compreensão do

significado social e filosófico da ética, caráter e virtude, bem como dos sistemas éticos e

sociais contemporâneos – como os movimentos sociais e as minorias – trabalhando os

conceitos de identidade e subjetividade de forma a possibilitar aos discentes a correlação

desses temas com as questões e espaços da cultura tecnocientífica.

Já o componente curricular “Direitos Humanos e Cibercultura” trabalha com os(as)

discentes o conhecimento sobre a evolução histórica dos Direitos Humanos, a fim de lhes

propiciar a compreensão sobre o processo construtivo do reconhecimento desses direitos de

natureza fundamental. Também serão abordados os direitos fundamentais em foco na

sociedade digital, discutindo a sua eficácia vertical (estado x particular) e a sua eficácia
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horizontal (entre particulares), a fim de lhes permitir, além de um exercício eficaz dos direitos

inerentes à cidadania, a consideração e respeito a esses direitos quando estiverem atuando nos

diversos segmentos do desenvolvimento de jogos.

Em exercício de aplicação prática desses conteúdos de Direitos Humanos, o

componente curricular “Oficina de Desenvolvimento de Jogos II” conduzirá os estudantes ao

desenvolvimento de soluções que tratem o tema supracitado, concretizando o aprendizado

teórico-prático proposto pelo curso.

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, o(a) docente buscará e

analisará de que forma ele pode ser aplicado ao contexto dos jogos digitais.

4.4.4 Tema relacionado à pessoa com deficiência

Nos componentes curriculares obrigatórios, a temática relacionada à pessoa com

deficiência está presente em: “Acessibilidade em Jogos Digitais”, “Interação Humano

Computador” e “Oficina de Desenvolvimento de Jogos I”, 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. É apresentado, ainda, como optativa, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Em “Oficina de Desenvolvimento de Jogos I”, os(as) estudantes conhecem os diversos

tipos de deficiências, suas especificidades e desenvolvem um jogo digital com essa temática.
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“Interação Humano-Computador” aborda a importância da acessibilidade, às principais

tecnologias assistivas, além da utilização do Meio Digital por Pessoas com Deficiência. Já em

“Acessibilidade em Jogos Digitais” os(as) estudantes têm um aprofundamento sobre o

desenvolvimento de jogos digitais para pessoas com deficiência, são apresentados

acessibilidade nos diversos documentos, os principais recursos e ferramentas que permitem a

acessibilidade.

Além da ênfase que é dada na “Oficina de Desenvolvimento de Jogos I”, nas demais

Oficinas, os(as) docentes também enfatizam a necessidade de considerar a diversidade de

público para os jogos a serem desenvolvidos pelos e pelas estudantes, tanto no aspectos da

acessibilidade quanto nos aspectos de gênero e raça.

4.5. METODOLOGIA

Ancorado no Projeto Pedagógico Institucional do IFBA (IFBA, 2013), o processo de

ensino e a proposta curricular do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais estão

pautados em uma formação que busca garantir a profissionalização articulada aos conteúdos

teóricos e práticos através das ferramentas necessárias para a construção de um processo de

ensino e aprendizagem consistente, contribuindo com o desenvolvimento de habilidades e

competências para o(a) estudante, 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.

A metodologia adotada no curso valoriza a aprendizagem do(a) estudante e sua

interação social na construção das habilidades que o(a) formarão. Nesse contexto, a formação

alcançada deve ser concebida como um processo socialmente construído, qualificando-o para

as bases científicas e ético-políticas, para que o(a) estudante venha compreender a tecnologia

também como produção social.

Os(As) docentes estimulam a participação dos(as) discentes, observando que o saber

fazer deve estar acompanhado do saber o porquê está fazendo. São incentivados os usos de

métodos de ensino que estimulem a participação ativa dos(as) estudantes e coloquem em

evidência os saberes que perpassam a realidade da atuação do(a) futuro(a) profissional.
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Para por em prática a metodologia aqui proposta, os(as) docentes desenvolvem ações

como: aulas expositivas dialogadas; aulas interativas abrangendo o uso de dispositivos e

interfaces multimídias (textos, imagens, áudio e áudio-vídeo); desenvolvimento e

apresentação de seminários sobre temas específicos de cada disciplina; desenvolvimento de

seminários interdisciplinares; desenvolvimento de projetos interdisciplinares com orientação

colaborativa entre diversos professores(as); experimentação em condições de campo ou

laboratório e utilização de sistemas computacionais; visitas técnicas; pesquisas temáticas e

bibliográficas que promovam a contextualização e a percepção interdisciplinar dos conteúdos

abordados nas disciplinas. Dos(as) docentes, são também esperadas posturas que possibilitem

promover a contextualização e a percepção interdisciplinar dos conteúdos abordados nas

disciplinas; serem criativos na preparação e execução das propostas e projetos de jogos;

incentivar as atividades de monitoria, iniciação científica, e estágios; incentivar o

desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo tecnológico,

em suas causas e efeitos; incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas

respectivas aplicações no mundo do trabalho; desenvolver competências profissionais

tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e serviços;

propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais

resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias.

Durante a elaboração da matriz curricular, buscou-se o equilíbrio entre as atividades

teóricas e práticas dos componentes curriculares. No âmbito desse projeto, entendeu-se como

atividade prática as atividades em que os(as) discentes percebam o objetivo e o valor de

incorporá-las ao seu trabalho cotidiano e ao exercício profissional, cujo ator principal é o(a)

próprio(a) estudante e que envolve a execução de roteiros, simulações, programação,

elaboração de projetos, entre outras.

A proposta do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais 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 são temas de estudo.
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A vivência dos discentes nos projetos integradores evidencia o caráter prático do curso,

pois através desses projetos os grupos constroem jogos digitais, aplicando todos os conceitos

teóricos que foram vivenciados naquele semestre.

4.5.1 Interdisciplinaridade

A proposta contida no presente PPC prevê a realização de projetos integrados, de modo

a permitir a associação entre conteúdos de disciplinas diferentes, de forma articulada e

integradora.

O Projeto Integrador é uma estratégia de ensino-aprendizagem que tem como objetivo

promover a interdisciplinaridade entre os temas e assuntos abordados durante o curso, bem

como articular teoria e prática, garantindo a aproximação do estudante com os diversos

contextos do mundo do trabalho. Tem como princípios condutores a transdisciplinaridade, a

relação parte-totalidade, a relação teoria-prática (formação profissional), a extensão e a

pesquisa como direcionadores do trabalho pedagógico.

Trata-se de uma exigência curricular na formação acadêmica e profissional do discente,

desenvolvido semestralmente, consistindo no desenvolvimento de um trabalho

multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar.

Nesses projetos, são abordados conteúdos específicos da área de jogos digitais e

conteúdos transversais previstos na legislação vigente, tais como: Educação Inclusiva,

Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e

Inovação, que são trabalhados em múltiplas disciplinas, de forma interdisciplinar e

transdisciplinar. E para além desses projetos, onde essas temáticas se inserem como base para

a concepção dos jogos, as mesmas também são exploradas nas atividades de pesquisa e de

extensão desenvolvidas pelos e pelas docentes e discentes do curso.

A transdisciplinaridade é uma abordagem epistemológica que visa a unidade do

conhecimento. Procura estimular uma compreensão da realidade articulando elementos que

passam entre, além e através das disciplinas, em uma busca de compreensão da complexidade

e da totalidade de mundo (MORIN, 1994). Do ponto de vista humano, a transdisciplinaridade

é uma atitude empática de abertura ao outro e seu conhecimento.
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No Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, a transdisciplinaridade também é

contemplada e se apresenta em projetos propostos a partir de temas relevantes e da atualidade,

por exemplo: “Outubro Rosa”, projeto no qual os estudantes criaram jogos digitais com a

temática do Câncer de Mama, havendo uma articulação entre as disciplinas do semestre

proposto, a fim de que fossem discutidas as ferramentas para construção do jogo; produção de

mídias para campanha de vacinação; desenvolvimento de HQ com temas relacionado à

indústria de jogos digitais no continente africano e com jogos tradicionais africanos .4

Com os projetos integradores, de maneira mais evidente, concretizam-se ações de

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridade, onde as cinco disciplinas

com os nomes de Oficina de Desenvolvimento de Jogos I, II, III, IV e V têm como objetivo

alinhar as disciplinas que compõem o semestre, permitindo aplicar todo este conhecimento

teórico e prático entre os componentes curriculares ofertados na construção de um protótipo

de um jogo.

Na disciplina de Oficina de Desenvolvimento de Jogos I, ofertada no primeiro semestre,

são abordados os conteúdos de computação gráfica, processos de design, desenho

instrumental e vetorial e lógica de programação para jogos, a partir da temática inclusão.

No segundo semestre, através dos componentes curriculares Modelagem de Cenários

3D e Criação de Personagens, Motores para Jogos 2D, Animação de Personagens 3D,

proporcionam aos(às) estudantes os primeiros passos para a construção dos cenários para os

jogos e animação dos seus personagens com a temática Direitos Humanos.

No terceiro semestre, as disciplinas de Som e Prototipação de Jogos, Jogos com Rede

Multiplayer, Motores para Jogos 3D com Engine, Metodologia Científica e de Projetos, em

articulação com a Oficina de Desenvolvimento de Jogos III, possibilitam aos estudantes a

criação e a elaboração de roteiros, a aplicação dos assets em seus jogos digitais. O

componente curricular Física para Jogos Digitais também é explorado, a fim de que os(as)

estudantes compreendam as leis básicas da natureza, que já são o suficiente para trazer

realidade ao jogo e imersão aos(às) jogadores(as). Por fim, a Metodologia Científica e de

Projetos abrange a organização das partes de um projeto de jogo, incluindo a importância da

sua organização, referências etc. Os conteúdos acerca da cultura africana, afro-brasileira e

4 Vide Site Virtual do Curso

46



indígena e das questões étnico-raciais, que vem fundamentar a temática a ser abordada no

projeto integrador do 3° semestre, ficam por conta da Oficina de Desenvolvimento de Jogos

III.

Já na Oficina de Desenvolvimento de Jogos ofertada pelo semestre IV, os conteúdos de

suporte à concepção do jogo para o projeto integrador são: meio ambiente, sustentabilidade e

inovação. Outras disciplinas que são ofertadas no mesmo semestre dão o suporte técnico

computacional para viabilizar a construção do jogo, como Banco de Dados aplicado a Jogos -

que apresenta possibilidades de produção de jogos persistentes, Inteligência Artificial para

Jogos Digitais - que apresenta possibilidades de programação de personagens não

manipulados pelo(a) jogador(a), Programação para Jogos Web e Redes Sociais - que apresenta

possibilidades de publicar o jogo em plataformas distintas, e Game Engine I - que apresenta

novas engines.

Na Oficina de Desenvolvimento de Jogos do 5º semestre, poderão ser utilizados

conteúdos abordados durante todo o curso, além das disciplinas ofertadas neste semestre.

A interdisciplinaridade, portanto, acontece com propostas pedagógicas elaboradas a

partir de uma articulação do Colegiado do Curso, dos(as) docentes em conjunto com os

servidores especializados da área e a participação discente.

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.

4.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui uma oportunidade para que o(a)

estudante, antes de terminar sua graduação, possa exercitar e ampliar seus conhecimentos

através da elaboração e apresentação de um trabalho acadêmico, fruto de pesquisa científica

ou tecnológica e/ou desenvolvimento de produto.

O TCC, com carga horária de 150 (cento e cinquenta) horas, é uma atividade obrigatória

do Curso que deve ser realizada durante o último semestre letivo, sob o acompanhamento de
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um(a) professor(a) orientador(a) e de acordo com o estabelecido nas diretrizes presentes no

regulamento de TCC.

O TCC deverá consistir em um jogo digital com a sua respectiva documentação

técnico-científica, respeitando o previsto no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), podendo ser

desenvolvido individualmente ou em equipe de até três estudantes, sendo fruto de pesquisa

científica ou tecnológica. Caso não esteja disponível um repositório institucional para a

disponibilização do TCC, o portal do curso estará arquivando para toda a comunidade, assim

como já é possível encontrar o regulamento de elaboração do TCC.

Com relação às diretrizes básicas relacionadas com o trabalho de conclusão, as

orientações e normas estabelecidas no Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso

encontram-se publicadas e aprovadas no site do curso e também disponível no apêndice deste5

PPC.

Durante a elaboração da matriz curricular do curso, o componente curricular

Metodologia Científica e de Projetos foi estrategicamente posicionada no terceiro semestre.

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 alcançados e a metodologia a ser adotada.

4.7 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O Estágio Supervisionado é parte integrante do currículo pleno em diversos cursos de

graduação e tem objetivo de permitir que o(a) estudante vivencie situações de efetivo

exercício profissional, facilitando seu ingresso no mundo do trabalho.

No Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, o Estágio é Extracurricular, não

sendo obrigatório. Os(As) estudantes são incentivados a vivenciarem o mundo do trabalho

além de terem sua prática profissional assegurada através de projetos e oferta de cursos de

extensão.

Com relação às bases legais e diretrizes do estágio supervisionado, cabe salientar os

seguintes aspectos:

5 Aprovado e disponível no site https://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas/menu-cursos/superior/tec-jogos-digitais
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a) O estágio supervisionado é baseado na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;

b) Conforme o Artigo 3° da Lei nº 11.788/2008, a realização do estágio curricular por

parte do estudante não acarretará em vínculo empregatício de qualquer natureza;

c) O Estágio, nos aspectos de institucionalização, convênios, forma de apresentação,

orientação, supervisão e coordenação, seguirá o Regulamento Geral de Estágio

Supervisionado do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais.

Observa-se que:
a) O estágio realizado em serviço não estabelece vínculo empregatício, podendo

o estagiário receber bolsa de estágio e deve estar segurado contra acidentes,

de acordo com a legislação em vigor;

b) O estágio ocorre em instituições públicas ou privadas que tenham condições

de proporcionar experiência prática na linha de formação;

c) Os estágios são coordenados pelos respectivos professores designados para

orientação e supervisão pelo Núcleo de Estágio e Egressos, os quais deverão

acompanhar as atividades de estágio dos estudantes, desde a aprovação do

plano de atividades até a apresentação do relatório final correspondente;

d) 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 extracurricular,

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(a) estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de

previsão no projeto pedagógico do curso.

O Regulamento Geral de Estágio Supervisionado obedece às normas acadêmicas e os

requisitos legais e normativos vigentes e está disponível no site do curso e também6

disponível no apêndice deste PPC, servindo para nortear o corpo docente e discente.

6 Aprovado e disponível no site https://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas/menu-cursos/superior/tec-jogos-digitais
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4.8 ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES

As atividades acadêmico-científico-culturais consideradas no PPC são aquelas de

natureza social, profissional e cultural. Para este curso, as atividades curriculares

complementares são de 100 horas, institucionalizadas pelo Colegiado do Curso e

normatizadas através do regulamento disponível no portal do curso e está institucionalizado7

através da portaria nº 52 de 09 de julho de 2020. Disponível também no apêndice deste PPC.

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 (BRASIL, 2001).

Entre as atividades que compõem esse grupo estão: Participação em eventos científicos,

técnicos, acadêmicos, culturais, artísticos e esportivos internos e externos ao IFBA; Semanas

acadêmicas, congressos, seminários, palestras, conferências, oficinas e atividades

artístico-culturais; Integralização de cursos de extensão e/ou atualização acadêmica e

profissional; Participação em projetos e programas de iniciação científica e tecnológica como

bolsista ou voluntário, assim como de monitoria; visitas técnicas; participação em comissão

organizadora de eventos institucionais e correlatos; participação em projetos de ensino,

pesquisa e extensão; estágios extracurriculares em instituições conveniadas com o IFBA;

publicação, como autor(a), do todo ou de parte de texto acadêmico; atividades

artísticas-culturais, esportivas e de entretenimento; atividades em instituições filantrópicas;

participação em órgãos colegiados, conselhos setoriais e superiores do IFBA ou das esferas

municipais, estaduais ou federais; participação em órgãos de representação estudantil.

7Aprovado e disponível no site: https://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas/menu-cursos/superior/tec-jogos-digitais
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5 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO

O Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do IFBA campus de Lauro de

Freitas está alinhado aos princípios norteadores do ensino, previstos no PPI 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, que 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), pois valoriza-se o

acesso aos conhecimentos não de forma "conteudista", mas pensando no cidadão

histórico-crítico que com esses conhecimentos seja capaz de transformar a sociedade e a sua

realidade. Através do saber sistematizado, socialmente e historicamente construído é que será

possível "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 "(PDI/IFBA, p. 114). A opção por esta teoria adequa-se à 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
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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 supervisionado” (p. 115).

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 busca 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. 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.

5.1 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.
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A 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. (PDI/IFBA, p. 121).

Para alcançar os objetivos propostos pelo curso e os estudantes 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, campus de Lauro de Freitas, são incentivados a participar de atividades de pesquisa e

de eventos acadêmicos desde o primeiro período do curso. Para a participação de eventos

regionais, nacionais e internacionais fora do Campus, os(as) discentes e docentes podem

contar com auxílio financeiro da instituição, sempre que possível, o que estimula as pesquisas

e acarreta bons resultados.

Em consonância com as metas estipuladas pela PRPGI no PDI 2014-2018 (IFBA,

2014), no âmbito do curso são 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;

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 por

professores(as) e estudantes que tenham como objetivo o desenvolvimento tecnológico,

científico e cultural, compreendendo:
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a) Publicação de artigos em revistas científicas, congressos, simpósios e seminários,

nacionais e internacionais e em seminários de iniciação científica;

b) Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos

técnico-científicos, de abrangência nacional e internacional, como moderador,

debatedor, coordenador, secretário ou palestrante;

c) Produção, Editoração e Organização de livro técnico ou científico, capítulo de livro ou

citação em artigos de periódicos indexados;

d) Inventos e demais produtos de pesquisa com registro e patente;

e) Produção de manual técnico, didático e/ou relatório técnico;

f) Participação, como editor-chefe, associado ou membro de conselho científico, em

editoras de revistas científicas indexadas;

g) Atualizar o sentido de pioneirismo empreendedor nos dias atuais e aproximar a

pedagogia empreendedora dos(as) estudantes com a comunidade;

h) Ampliar a reflexão acerca dos conceitos organizadores da exposição e de seus

conteúdos, por meio de oficinas, seminários e publicações;

i) Outras atividades correlatas, devidamente autorizadas pelo Coordenador de Curso e

instâncias superiores da instituição, conforme orienta as políticas de pesquisa;

j) Os projetos de pesquisa propostos por docentes-orientadores(as) devem ser

apresentados à coordenação de pesquisa do campus de Lauro de Freitas, 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.

Através da coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação no campus de Lauro de

Freitas, em conformidade com a missão institucional, ações e programas são implantados para

a melhoria da qualidade do ensino por meio da produção de novos conhecimentos, a

qualificação do corpo docente para a formação de linhas de pesquisa e o estímulo para

participação discente em editais e programas de iniciação científica, principalmente com o

fundamento na formação de novos pesquisadores na área de jogos digitais. Os jogos e

aplicativos produzidos nas disciplinas de Oficinas estimulam o contexto da inovação para

futuros registros de software e participação em concursos de inovação. Através da articulação
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entre as necessidades sociais e as exigências da ciência é que se estabelece a ligação entre o

ensino de jogos digitais, pesquisa e extensão e essa é explicitada na produção do

conhecimento através dos projetos integradores e desenvolvimento de soluções digitais que

tratem de temáticas populares, tais como Outubro Rosa, Violência contra a Mulher etc.

O campus de Lauro de Freitas já possui três grupos de pesquisa: ConECTividade,

RGEAR, e GEPAE.

O grupo de pesquisa ConECTividade e uma das suas linhas trata da relação entre Jogos

e Educação Profissional e Tecnológica. É liderado pela Profª Drª Jocelma Rios. Outros

professores, ligados a outros cursos do Campus, também trabalham em parceria com docentes

e discentes do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais com a proposta de

desenvolvimento de simuladores. Ainda em relação ao desenvolvimento de jogos há parcerias

estabelecidas entre o campus de Lauro de Freitas e grupos de pesquisa em outras instituições.

O RGEAR - Grupo de Pesquisa em Engenharia, inteligência artificial e Robótica

Aplicadas foi criado em 2018 e certificado pelo CNPQ em 2020. Tem como líder o Prof. Dr.

Joacir Ferreira, e como vice-líder o Prof. Me. Dermeval Gritta. Trabalha nas linhas de

pesquisa: Computação, Educação e Sustentabilidade; Modelagem Computacionais de

Sistemas Biológicos; Sistemas Computacionais, Engenharia e Inteligência Artificial

aplicadas; Tratamento automático de linguagem natural; e Técnicas de Inteligência Artificial

aplicadas em Jogos Digitais. Conta hoje com 5 Professores Pesquisadores e 8 estudantes dos

cursos Tecnologia em Jogos Digitais e Engenharia em Energias, do IFBA Lauro de Freitas.

5.2. 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:

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
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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 tornar-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,

p. 157).

No âmbito do curso de Tecnologia em Jogos Digitais, a equipe de docentes e discentes

juntamente com a Coordenação de Curso, vem desenvolvendo diversas ações extensionistas,

com envolvimento da comunidade local, e submissão de projetos para captação de recursos

em editais publicados por agências de fomentos à pesquisa e extensão.

Entre as ações extensionistas que podem ser destacadas são o projeto IF Game Play, que

ocorre anualmente, e é aberto à comunidade externa de Lauro de Freitas e adjacências, e o

projeto IF on THEN play, evento 100% online, que é desenvolvido de forma perene ao longo

dos períodos letivos. Além desses, e outros projetos que já se constituíram como

programações semestrais e/ou anuais permanentes do curso, eventualmente são realizados

eventos, oficinas e outros projetos que são caracterizados como atividade extensionista.
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Na seção 5.3, a seguir, é descrito o funcionamento desses citados projetos e outros, que

certamente irão contribuir para que o curso venha a se adequar mais facilmente às diretrizes

da Resolução nº 7, de 18 de Dezembro de 2018.

5.3. ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

O Instituto Federal tem como principal eixo de atuação o ensino, prioritário na vida dos

diversos estudantes que buscam uma formação profissional. A prioridade do ensino não

impede que haja um diálogo entre os eixos de pesquisa e extensão. Objetivando esse diálogo,

com a comunidade local, envolvendo a pesquisa e a extensão, a coordenação de curso,

juntamente com todo o corpo docente e discente, desenvolve diversas atividades (ensino,

pesquisa e extensão) visando instigar o espírito de investigação científica, discussões

relevantes e atuais, projetos extensionistas, inerentes ao ensino de qualidade. Essas atividades

são realizadas no âmbito de projetos realizados no contexto da área de jogos digitais e áreas

correlatas. Destacam-se os projetos de pesquisa, ensino e extensão que foram desenvolvidos

pelos estudantes e professores do curso, pautados na política institucional. Todos os eventos e

projetos estão publicados no portal do curso e estão descritos a seguir:

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT): é um evento que acontece

anualmente, e tem como objetivo aproximar a Ciência e Tecnologia da população,

promovendo atividades de divulgação científica. Trata-se de um evento nacional coordenado

pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), que conta com

a colaboração de secretarias estaduais e municipais, agências de fomento, espaços

científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa, como o IFBA, sociedades científicas,

escolas, órgãos governamentais, empresas de base tecnológica e entidades da sociedade civil.

No âmbito do Curso, em todas as edições desde 2018, quando o curso foi criado, os(as)

docentes e discentes do curso participam ativamente na organização do evento e na

proposição de atividades que compõem a programação da SNCT no Campus. A cada edição,

a participação dos discentes tem sido mais qualificada, e tende a se intensificar, sobretudo

após a regulamentação da Política de Extensão do IFBA, que visa adequar os cursos às

diretrizes da curricularização da extensão.
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IF Game Experience (IFGExp): é um evento semestral, no qual são apresentados os

produtos gerados a partir dos projetos integradores, envolvendo todos o corpo discente e

docente do Curso. O Projeto Integrador é uma estratégia de ensino-aprendizagem que tem

como objetivo promover a interdisciplinaridade entre os conteúdos e práticas desenvolvidos

nos componentes curriculares a cada semestre do curso, bem como articular teoria e prática,

garantindo a aproximação do(a) estudante com os diversos contextos do mundo do trabalho.

IF on THEN play: este projeto objetiva difundir conteúdos e ideias relacionadas à

cibercultura e à área de jogos, indo além dos conteúdos de formação geral, através da

produção audiovisual por docentes e discentes do Curso Superior de Tecnologia em Jogos

Digitais. O projeto é realizado em parceria com os grupos de estudos e pesquisa

ConECTividade e Labrasoft, buscando fortalecer as ações de ensino, pesquisa e extensão. Os

produtos resultantes a partir dessa produção são disponibilizados no canal Youtube TV IFBA

Lauro de Freitas e no site do curso.

Evento sobre Games e Mulheres: evento em comemoração ao Outubro Rosa, com o

tema “Games e Mulheres – A Indústria de Games na Bahia”. O encontro contou com a

participação de Lynn Alves, doutora em Educação com pós-doutorado em jogos eletrônicos,

Anna Antar, especialista em game design, e mediação do professor Luiz Machado. O evento

também contou com o Projeto “Jogos sobre o Outubro Rosa”, projeto desenvolvido no

contexto das disciplinas de Motores para Jogos 2D e Programação para Jogos em

Dispositivos Móveis, no qual estudantes desenvolveram jogos alusivos ao Outubro Rosa. Os

estudantes abusaram da criatividade e literalmente vestiram a camisa da campanha contra o

tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Como fruto dessas

iniciativas, tivemos apresentação de um dos jogos na SBGames e publicação de capítulos de

livros sobre outros jogos desenvolvidos.

Evento sobre Novembro Negro: o evento vem sendo realizado anualmente, sendo que

em 2018, teve como tema cultura negra em jogos digitais, com a participação de Alexandre

Santos, da Strike Games, no qual foram demonstrados diversos jogos sobre a temática. No

ano de 2020, as ações do Novembro Negro do Campus tiveram como tema

Empreendedorismo Negro e representatividade, a coordenação de curso também participou

do evento, através de lives com os Hacker antirracista: contranarrativas ao discurso de ódio

nas redes, Jogos e cultura afro: Personagens nos jogos digitais e representatividade,

58



Personagens negros nos jogos digitais: combatendo estereótipos, Dandara: Jogo brasileiro

que inova o conceito de plataforma 2D.

GameJam IFBA: é um encontro organizado por estudantes do Curso Superior em

Jogos Digitais que transforma conhecimentos adquiridos nas disciplinas de programação e

programação visual gráfica em produtos, tornando-se um fórum para troca de experiências

nos espaços internos do Campus em uma jornada de 24 ou 48 horas.

Meninas na Ciência IFBA: esse projeto, iniciado em julho de 20121, mas que pretende

manter-se permanente, visa estimular a participação e a formação de meninas e mulheres para

a carreira na área tecnológica, especialmente na área de jogos digitais. De acordo com a

pesquisa Pesquisa Game Brasil (PGB) de 2019, as mulheres representam 58,8% do consumo

de jogos digitais, enquanto são apenas 20,7% na parte de produção. Esse dado reflete a

necessidade de mais meninas e mulheres em formação também para produção de jogos

digitais. Para alcançar o objetivo de incentivar meninas e mulheres a seguirem na área

tecnológica, as atividades serão desenvolvidas em escolas e outras instituições, especialmente

as públicas, e terão como objetivo o protagonismo feminino através de palestras, minicursos,

mesa redonda e atividades de iniciação à pesquisa. O projeto tem como característica

fundamental, o desenvolvimento de atividades que integrem atividades de extensão, de modo

a aproximar a menina/mulher do curso superior em Tecnologia de Jogos Digitais. No contexto

da flexibilização curricular, são consideradas atividades passíveis de apropriação para se

atingir a integralização curricular. Portanto, devem ser consideradas independentemente de

estarem ou não vinculadas a algum tipo de bolsa. Caso não haja financiamento externo, o

projeto deve ser cadastrado como fluxo contínuo no módulo extensão do SUAP e a avaliação

será realizada através da apreciação de projeto individual do(a) estudante, sujeito à aprovação

do Colegiado do Curso.

IF GamePlay IFBA: é um projeto de integração que envolve toda a comunidade do

Campus, com participação ativa dos estudantes na organização e execução. Trata-se de um

evento que tem como objetivo integrar a comunidade interna e externa do Campus. Os

participantes têm a oportunidade de conhecer as principais tecnologias e jogos eletrônicos da

atualidade, além de conhecer e se inteirar dos jogos já desenvolvidos por estudantes dos

semestres anteriores.
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Visita Técnica como Estratégia de Ensino-Aprendizagem para Cursos Superiores e

Profissionalizantes: projeto de fluxo contínuo que promove a integração entre a teoria e a

prática no que se refere aos conhecimentos adquiridos pelos(as) estudantes do curso de jogos

digitais. O projeto inclui certificação para os estudantes.

Aprendendo e Desenvolvendo Jogos: Relação entre a Escola e a Comunidade:

projeto voltado para o desenvolvimento de jogos (analógicos ou digitais) tendo como foco o

envolvimento da comunidade, em especial, o entorno do Campus com a participação de

escolas.

Recursos digitais no ensino-aprendizagem da Química e a difusão do conhecimento

científico: Projeto que originou o Plano de Trabalho "Games e BNCC: Desenvolvimento de

jogo eletrônico baseado em Ácidos e Bases na Química considerando a Base Nacional

Comum Curricular (BNCC))". O plano de trabalho é voltado para o desenvolvimento de jogo

digital que relaciona a BNCC com conteúdo de ácidos e bases. O jogo é destinado a docentes

e discentes da educação básica com o objetivo de demonstrar relações entre as habilidades e

competências trazidas na base e o conteúdo ácidos e bases.

Teatro de Animação - produção e difusão artística: Trata-se de um conjunto de

atividades que incluem capacitação, produção poética e difusão da produção artística, cuja

pesquisa refere-se a criação de imagens a partir de processos criativos na extensão de teatro de

animação. Essa atividade extensionista se configura a partir das práticas desenvolvidas desde

o ano passado, com o Grupo de Teatro do IFBA, o qual é nomeado como OS TÍTERES. Sua

permanência no Campus já gerou diversos frutos como: participação no Connepi Cultural,

SNCT Lauro de Freitas, Projeto Escola e participação em Festivais nacionais e internacionais,

a exemplo do Festival Internacional de Marionetes de Ovar-Portugal.

Estudo de criação de Imagens Digitais, a partir da produção artística do Curso

Extensão FIC em Teatro de Animação: este projeto tem como objetivo a criação de imagens

digitais geradas pela produção artística do curso de extensão FIC Teatro de Animação do

campus de Lauro de Freitas. Trata-se de uma pesquisa teórico-prática, ancorada nas

referências de Donis A. Dondis, Juremir Machado da Silva, Robin Williams, Ellen Lupton e

Jennifer Phillips, articuladas com a metodologia para processo criativo em artes apresentada

por Sonia Lucia Rangel, que aborda conceitos básicos de programas de editoração, criação e
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tratamento de imagens digitais e ilustração; processo na criação e desenvolvimento de edição

de imagens digitais; estudo da teoria e prática das cores; infraestrutura do planejamento

gráfico para mídia impressa e para veiculação jornalística na internet; utilização da tela do

computador como suporte do design gráfico; e técnicas de diagramação e de editoração

eletrônica para meios impressos e eletrônicos.

Visitas Técnicas: Visita técnica em diferentes locais do centro histórico da cidade de

Salvador para apreciar na prática obras de artes com esculturas e pintura e espaços para

inspiração de cenários e Apreciação artística do ensaio aberto do espetáculo A Tempestade de

William Shakespeare, com direção de Márcio Meirelles, acompanhado de mediação cultural e

discussão sobre aspectos do processo criativo.

Edital Projeto PIBIC Ações Afirmativas: O curso de jogos, através dos(as) docentes,

aprovaram quatro projetos de pesquisas, entre eles destacam-se: Produção de Curta-Metragem

em Animação 2D a partir de Lendas e Contos Africanos, Análise Detalhada do Ecossistema

Mobile e Distribuição Web na Indústria de Jogos Digitais, Criando Enredo/Roteiro, Cenário,

Arte e Personagens para um Jogo Educativo para a prevenção do Bullying, e por fim,

Desenvolvendo os scripts da mecânica do Jogo Educativo de prevenção ao Bullying.
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6. TECNOLOGIAS DA 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

determinado lugar.

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, 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.
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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 Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, essas tecnologias são utilizadas

através da inserção de softwares de suporte a projetos de jogos digitais e softwares educativos

tais como simuladores, jogos educativos, atividades gamificadas, 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

viabiliza 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 7. O aprendizado dessas ferramentas e linguagem contribui com a formação

acadêmica do(a) estudante, atividades de pesquisa e extensão. Além disso, outros softwares

educativos poderão ser incluídos à medida que o corpo docente for solicitando, e quando

surgirem novas tecnologias na área.

Quadro 7: 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

RPG Maker VX Adobe Photoshop Adobe Pro
Adobe Premiere Pro Adobe Ilustrator Adobe InDesign
Adobe Lightroom Adobe XD Adobe Dreamweaver

Adobe Spark Adobe Animate Adobe Acrobat
Canva Trello Draw.io
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Para garantir a acessibilidade digital, são utilizados programas específicos e as

tecnologias assistivas que serão utilizados como, por exemplo, o Window-Eyes, Orca,

Dosvox, Virtual Vision, Motrix, Calculadora, LianeTTS, entre outros. Outros softwares

gratuitos e/ou livres podem ser instalados de acordo com a necessidade, entre eles: MacDaisy,

Braille Translator, Dicionário de LIBRAS, Headmouse e Teclado Virtual, Easy Voice, High

Contrast, Dark Reader, Dark Background and Light Text, Deixe-me Falar, Arasaac, Prancha

Fácil, Fressa 2020, Scalaweb, Camera Mouse, HeadDev, Enable Viacam, Leo com Lula,

HeadMouse.
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7. ACESSIBILIDADE

Quanto à acessibilidade da estrutura física do campus de Lauro de Freitas, este conta

com uma estrutura horizontal sem a necessidade de rampas internas. Nos ambientes externos

já existem rampas de acesso ao edifício do Campus, bem como à estrutura de estacionamentos

e áreas de convivência. Além disso, toda estrutura de banheiros e sanitários conta com

equipamentos exclusivos para deficientes físicos ou pessoas com mobilidade reduzida, bem

como vagas específicas em seu estacionamento.

As questões referentes às Acessibilidades que são desenvolvidas no Campus estão de

acordo com a Lei de inclusão da Pessoa com Deficiência atendendo a Lei nº 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 nº 30 de dezembro de 2017, que institui a política de inclusão da

pessoa com deficiência e/ou outras necessidades específicas no âmbito do IFBA e ao Decreto

nº 5.626/2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, além da Portaria nº 3.284, de 7

de novembro de 2004, que trata sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas com

deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de

credenciamento de instituições.

No Quadro 8, 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 8: 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 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
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essa, pois é a atitude da pessoa que
impulsiona a remoção de barreiras.

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.

Acessibilidade digital

Refere-se à capacidade de um produto
ser flexível o suficiente para atender às
necessidades de pessoas com
necessidades específicas.

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(a) 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.
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Compreendendo as múltiplas esferas que possui o tema acessibilidade, bem como a

necessidade de múltiplas dimensões de abordagem, sempre é necessário traçar soluções para

sua incorporação ao ensino superior e às práticas institucionais do campus de Lauro de

Freitas. Tais ações constam 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 ações 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 é 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 e inclusão educacional das pessoas com surdez,

promovendo a capacitação da comunidade interna (docentes, discentes e funcionários(as)) 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 são a 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 estudante com Transtorno

do Espectro Autista, conforme à 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 estudante com necessidade especial ou deficiência, o Campus fica responsável pela

elaboração 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,
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além disso, o núcleo funciona 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 são propostas atividades relacionadas às questões de acessibilidade, assim como o

corpo docente, a coordenação está sempre atenta às diversas formas de trabalhar com

acessibilidade e inclusão das mais diversas deficiência e necessidades específicas. Esse olhar

especial é necessário, principalmente em relação às disciplinas práticas, pois é necessário se

atualizar e estar atento de que forma as ferramentas poderão apoiar os estudantes que

necessitam de uma atenção especial. O curso disponibiliza em sua matriz disciplinas com

temas de acessibilidade, Libras que abordam 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(a) estudante com deficiência conta com adaptação do

projeto pedagógico para que ocorra a acessibilidade plena do(a) estudante, ressaltando que

cada estudante terá um projeto pedagógico específico.
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8. SERVIÇOS DE APOIO AO DISCENTE E PESSOAS COM

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS

O apoio ao discente observa a legislação vigente do IFBA, bem como a Lei de Inclusão

da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015. Para tanto, o IFBA, campus de Lauro de

Freitas, disponibiliza aos(às) discentes vários serviços de apoio, que são administrados pelos

órgãos descritos nas seções a seguir.

8.1 COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CEA)

A Coordenação de Ensino e Aprendizagem (CEA) é o setor que trata das questões de

caráter educativo, assumindo a representatividade dos assuntos do cotidiano acadêmico que

dizem respeito à formação global do estudante em suas dimensões pedagógica, psicológica,

sociais e nutricionais. Esta coordenação defende o irrevogável princípio do valor da educação

enquanto possibilidade de desenvolvimento humano de forma integral, em seus aspectos

afetivo, acadêmico, científico, tecnológico e artístico-cultural. Tem por finalidade orientar e

apoiar os discentes no decorrer de seus cursos do Campus, em seu desenvolvimento

acadêmico e de relacionamento interpessoal, objetivando a permanência e o êxito dos

estudantes. Nesse sentido, esta coordenação é composta de profissionais das áreas de

Pedagogia, Psicologia, Nutrição e Serviço Social, atuando de forma interdisciplinar, os quais

buscam refletir sobre as demandas do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes dos

diversos cursos ofertados pelo Campus, com vistas a envidar esforços e planejar ações

interventivas em prol da melhoria constante das realidades acadêmicas, atuando junto aos(às)

docentes, discentes e família, quando necessário.

A equipe deste setor estará apta para identificar, orientar e acompanhar discentes com

questões relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem de modo a promover a

permanência e êxito do(a) estudante. Esse trabalho visa o acompanhamento do desempenho

discente, a identificação de dificuldades para o aprendizado, sejam elas atuais ou advindas de

sua formação anterior, colaborando com os(as) docentes na busca de soluções que permitam

um melhor aproveitamento no processo de aprendizagem, atingindo assim, um melhor

desempenho acadêmico. As atuações do setor estão respaldadas nas leis educacionais vigentes
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e correlatas, documentos institucionais, como o Projeto Pedagógico Institucional, A Política

de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou Outras Necessidades Específicas e a Política de

Assistência Estudantil.

8.1.1 Pedagogia

A Pedagogia é responsável por fomentar a implementação, avaliação e (re)construção

do Projeto Pedagógico Institucional com a equipe, estimular a reflexão sobre a prática

educativa do trabalho pedagógico, facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e

de associações vinculadas ao processo de ensino e aprendizagem, bem como assessorar nas

atividades de ensino, pesquisa e extensão. O trabalho do Pedagogo está organizado em 3

eixos, a saber: acompanhamento e intervenção pedagógica ao trabalho docente,

acompanhamento e intervenção pedagógica ao corpo discente e assessoria à Gestão nas áreas

de ensino, pesquisa e extensão, em conformidade com a Resolução nº 13, de 29 de março de

2016, que aprova as Diretrizes Institucionais do Trabalho do Pedagogo no IFBA.

8.1.2 Psicologia

No âmbito da Psicologia, a coordenação visa promover e ampliar a formação integral

dos estudantes por meio de atividades e eventos de caráter socioeducativos, visando à

formação do cidadão e de sua autonomia, desenvolvendo ações que busquem garantir o

bem-estar biopsicossocial dos estudantes. Além disso, promove o atendimento dos estudantes,

que pode ser feito de forma espontânea, quando o discente procura o profissional, ou por

indicação dos(as) docentes, com a concordância do(a) estudante.

8.1.3 Serviço Social

O Serviço social que integra a CEA, atua de forma interdisciplinar com as demais

profissões existentes no setor, por meio da atuação dos profissionais do Serviço Social, que

contribuem na realização de diagnósticos sociais, indicando alternativas possíveis às questões

sociais apresentadas pelos estudantes, objetivando saná-las ou atenuá-las. Conforme está
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posto no Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), a contribuição do Serviço Social

consiste em identificar os fatores sociais, culturais e econômicos que determinam os processos

de evasão escolar e a exclusão. Buscando alternativas e discussões que viabilizem e garantam

uma educação de qualidade.

As situações de vulnerabilidade pessoal e social, oriundas das condições

socioeconômicas, são identificadas como uma das possíveis causas da evasão escolar dos

estudantes do campus de Lauro de Freitas. Diante disso, o Programa de Assistência e Apoio

aos Estudantes (PAAE), da Política de Assistência Estudantil do IFBA, regulamentada pelo

Decreto nº 7.234/2010 e reformulada em Resolução nº 25 de 23 de maio de 2016, se constitui

num conjunto de princípios e diretrizes que estabelecem a organização, as competências e o

modo de funcionamento de diferentes ações que promovam o acesso, a permanência e o êxito

dos estudantes em consonância com o decreto já citado, que dispõe sobre o Programa

Nacional de Assistência Estudantil (PNAE).

A Assistência Estudantil possui um amplo escopo de atenção, oferecendo condições

para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes e agindo, preventivamente, nas

situações de retenção e evasão, incluindo, desde ações de caráter universal, até Programas que

envolvem auxílios e bolsas, atingindo desse modo, diferentes públicos dentro da comunidade

acadêmica, garantindo para além do acesso, a permanência e êxito dos discentes. O PAAE

desenvolve ações de seleção e acompanhamento dos(as) estudantes em situação de

vulnerabilidade socioeconômica, podendo inseri-los(as), de acordo com sua demanda e vagas

disponíveis, em uma das seguintes modalidades de bolsas e/ou auxílios existentes, observando

o perfil e necessidades dos mesmos.

Bolsas e auxílios do PAAE

a) Bolsa de Estudo: Disponibiliza auxílio financeiro mensal com vistas a contribuir para

um melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas do(a) estudante que deverá

participar do acompanhamento pedagógico, das atividades de monitoria, atendimentos

do professor, dentre outras. São priorizados, nesta bolsa, os(as) estudantes que estejam

cursando o primeiro ano ou semestre.

b) Bolsas vinculadas a Projetos de Incentivo à Aprendizagem (PINA): Disponibiliza

auxílio financeiro e insere o(a) estudante em projetos de servidores a serem

desenvolvidos no IFBA. O(A) estudante deve ter condições acadêmicas de cumprir
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carga horária de até 12 horas de atividades semanais, não estando, preferencialmente,

no primeiro ano ou semestre letivo.

c) Auxílio Transporte: Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir com

custeio do deslocamento do(a) estudante no trajeto domiciliar – IFBA – domicílio,

com valor de até 20% do salário mínimo vigente para estudantes que residam em

Lauro de Freitas e até 30% do salário mínimo vigente para os(as) que residam em

outro município.

d) Auxílio Moradia: Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir com

despesas mensais referentes à moradia do(a) estudante. Têm direito a esse auxílio,

prioritariamente, os(as) estudantes oriundos(as) de outros municípios ou que morem

em Lauro de Freitas e não residem com familiares. É exigido mensalmente o recibo do

aluguel. O valor pago é de até meio salário mínimo vigente, não devendo, portanto,

cobrir todas as despesas com a moradia.

Auxílios complementares

a) Auxílio para Aquisições/Almoxarifado Social: Disponibiliza itens, a exemplo de

óculos, com o objetivo de contribuir para melhor desenvolvimento das atividades

acadêmicas do(a) estudante. Os itens são autorizados pelo Serviço Social,

condicionados a entrevista social, e entregues pelo Almoxarifado Social em um único

atendimento.

b) Auxílio Cópia e Impressão: Disponibiliza cópias e impressões para os estudantes

bolsistas com o objetivo de contribuir com os materiais didáticos específicos do seu

curso e seus estudos. Os estudantes não selecionados para bolsas e auxílios poderão

ser incluídos apenas neste. O horário e critérios de atendimento são de

responsabilidade exclusiva do setor administrativo do Campus.

c) Auxílio Alimentação: Deverá favorecer aos(às) estudantes selecionados para este

auxílio o subsídio de uma refeição diária (podendo ser almoço ou jantar) de modo a

contribuir para a permanência e conclusão do curso na Instituição. Este auxílio poderá

ser a disponibilização da refeição ou recurso financeiro equivalente para custear

despesas com alimentação do(a) estudante quando estiver em atividades letivas no

contra turno de aulas.
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O Serviço Social no IFBA desenvolve ainda ações individuais ou coletivas através de

Projetos de Vivência do aprendizado do discente, do processo democrático e fortalecimento

da cidadania; orientação quanto ao exercício dos direitos sociais; promoção da interação entre

comunidade externa (população local) e interna (Instituição); estímulo à integração e

participação da família dos estudantes no contexto acadêmico; luta pelos direitos dos

discentes, desenvolvimento de parcerias com a rede sócio assistencial, em prol do

atendimento integral dos estudantes; identificação de fatores sociais, econômicos e culturais

que possam comprometer o processo ensino-aprendizagem e proposição de alternativas de

enfrentamento junto à equipe da CEA; promoção de atividades e eventos com a equipe

multidisciplinar de caráter socioeducativos visando à formação do cidadão crítico e reflexivo.

8.1.4 Nutrição

O serviço de Alimentação e Nutrição visa coordenar a execução dos programas de

Alimentação disponíveis aos discentes do IFBA, contribuindo para o acesso à alimentação

saudável e promovendo ações de educação nutricional. Os programas de alimentação do

IFBA são: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destinado exclusivamente ao

universo dos discentes do ensino Básico, e Auxílio-Alimentação vinculado a Programa de

Assistência e Apoio ao Estudante, o qual tem como usuário prioritário discentes do ensino

Superior.

O primeiro, PNAE, é um programa de transferência de recursos financeiros, de caráter

suplementar que tem como base a resolução FNDE nº 06/2020, cuja finalidade consiste em

contribuir para: o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o

rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos(as) estudantes, por

meio de ações de educação nutricional e da oferta de refeições, durante o período letivo,

pautada na universalidade do acesso e na segurança alimentar e nutricional. O Programa tem

como diretrizes norteadoras: o emprego da alimentação saudável e adequada; a inclusão da

educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem; a universalidade do

atendimento; o apoio ao desenvolvimento sustentável e o direito à alimentação escolar.

O Auxílio-Alimentação consiste na concessão de repasse financeiro, de valor fixo e

mensal, ao(à) estudante para custear as despesas com alimentação durante o período letivo.
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Os(As) discentes contemplados(as) por este Programa são selecionados(as) pelo Serviço

Social. Este benefício pode ser disponibilizado, preferencialmente, nos Campi onde não há

refeitório. Com a implantação do refeitório institucional, poderá ser ofertada uma ou duas

refeições principais.

Diante do exposto, o Serviço de Alimentação e Nutrição em parceria com outros atores:

gestores, docentes e a equipe multiprofissional, promove uma das políticas de permanência

dentro do IFBA que colabora na garantia do direito à alimentação dos(as) discentes,

principalmente aqueles(as) em situação de maior vulnerabilidade social. Dessa forma, as

ações dos Programas de alimentação no IFBA se consolidam como uma das referências na

permanência e êxito dos(as) estudantes.

8.1.5 Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE)

As políticas públicas no Brasil caminham na direção de uma educação na perspectiva

inclusiva. Diversos documentos legais demarcam o direito do público-alvo da educação

especial ao acesso, permanência e participação na educação regular.

O NAPNE visa desenvolver a educação para a convivência, estimular a aceitação da

diversidade e promover a quebra das barreiras arquitetônicas, comunicacionais, digital,

pedagógica, atitudinais, dentre outras, orientando os gestores, o corpo docente e toda

comunidade escolar para que isso ocorra. O NAPNE ainda está em fase de implantação no

campus de Lauro de Freitas.

8.2 NÚCLEO DE ESTÁGIO E EGRESSOS

O Núcleo de Estágio e Egressos constantemente oferece oportunidades de estágio para

seus estudantes nas empresas da região, bem como ofertas de emprego para os(as) estudantes

egressos(as) (que já concluíram um curso no IFBA), interagindo constantemente com
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esses(as) estudantes. O estágio não é obrigatório no curso e o regimento está disponível no

portal do site .8

8

https://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas/menu-cursos/superior/tec-jogos-digitais/ESTAGIO_SUPERVISIONAD
O.pdf
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9. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

9.1 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E

APRENDIZAGEM

A avaliação de desempenho do estudante ocorre 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(às)

estudantes, com mecanismos 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 são 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 necessárias. É importante destacar que através das informações

sistematizadas provindas do processo de avaliação, o colegiado, quando necessário, analisa se

os procedimentos didático-metodológicos adotados para a disciplina estão adequados, dando

um retorno ao(à) estudante em pró da melhoria da aprendizagem em função das avaliações

realizadas.

O processo de avaliação contempla 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(as) docentes, garantindo a acessibilidade na avaliação

de aprendizagem dos discentes. Em relação aos(às) estudantes com deficiência e necessidades

educativas específicas, a avaliação deve envolver métodos, recursos educativos e organização

específica para atender às necessidades. O planejamento da avaliação deve considerar a

unicidade da pessoa e da deficiência, e, deve ser estruturado a partir das possibilidades e

potencialidades do estudante, assegurando aos(às) estudantes com necessidades educacionais

específicas a utilização de diferentes procedimentos de avaliação, inclusive tempo

diferenciado para realizá-los.
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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(a) estudante.

É importante citar que a avaliação de aprendizagem no curso possibilita:

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).

9.2 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Disciplinas cursadas em outra instituição de Ensino Superior podem ser aproveitadas no

Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, desde que estejam em conformidade com as

cargas horárias e ementas correspondentes.

Para isso, o(a) estudante deve requerer a convalidação das disciplinas desejadas na

Coordenação do Curso, através dos seguintes passos:

I - preencher formulário próprio no Setor de Registros, solicitando estudo para

reconhecimento de disciplinas cursadas com aprovação, especificando as disciplinas

pretendidas, anexando os seguintes documentos:

a. Histórico devidamente autenticado e assinado pela Instituição de origem, no qual

conste carga horária, número de créditos das disciplinas cursadas e descrição dos símbolos

dos conceitos obtidos, com os valores correspondentes;
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b. programas das disciplinas cursadas com aprovação, cujo aproveitamento seja

pretendido, devidamente autenticados e assinados pela Instituição de origem, com registro de

carga horária total das aulas teóricas e teórico/práticas

O pedido será analisado pelo(a) coordenador(a) do curso, responsável por verificar a

documentação apresentada e encaminhar para homologação pelo Colegiado do Curso. A

convalidação ocorrerá apenas quando a ementa e carga horária da disciplina cursada estiver de

acordo com o disposto nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (aprovada pela Resolução nº 23, de 23 de maio de

2019).

9.3 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO

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 evidência

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.

De acordo com o PPI do IFBA, o sistema de autoavaliação:

[...] deverá estar inserido num processo maior de avaliação institucional,
de forma a conduzir os esforços e os processos institucionais, em suas
distintas dimensões, para 84 um padrão qualitativo e quantitativo de
coerência acadêmica e pedagógica, numa perspectiva de
aperfeiçoamento contínuo.

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 é acompanhado pela
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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 estão em consonância com as

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 Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional

(PPI), o Projeto Pedagógico do curso (PPC) e relatórios de autoavaliação, entre outros que

considerar relevantes. Após a coleta de dados, sua organização e elaboração em relatório

específico, são identificados os pontos fortes e fracos apontados. A partir deste ponto, a CSA

elenca 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 elevam a

taxa de eficiência acadêmica do curso, condensando todas as informações.

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 expressa 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.
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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.

São avaliados, ainda:

a) Corpo docente (titulação, regime de trabalho, programas de capacitação, etc.);

b) Corpo discente (evasão, aproveitamento, frequência, participação etc.);

c) Biblioteca (acervo: atualização e ampliação; recursos multimídia;

informatização; Internet etc.);

d) Laboratórios (atualização tecnológica, ampliação do espaço físico, aumento

dos equipamentos, política de uso, manutenção e conservação etc.);

e) Instalações físicas gerais (manutenção, conservação e ampliação);

f) Integração com a comunidade (programas de extensão e ações culturais,

artísticas e desportivas);

g) Programas de Iniciação Científica e de Monitoria.

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: autoavaliação, 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.

Ainda estão previstas com avaliação do curso:

● Avaliação do corpo discente sobre o curso – sua estrutura curricular, utilização dos

espaços educativos (laboratórios, bibliotecas, etc), a atuação dos(as) docentes,

estrutura física, comunicação com a coordenação do curso, etc;
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● 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(as) docentes, discentes,

comunicação com a coordenação do curso, estrutura física, seu desempenho

contribuindo para o bom andamento do curso, etc;

● 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 estudantes, 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 estudantes e etc.

As avaliações externas e a auto avaliação servirão como insumo para aprimoramento

contínuo do planejamento do curso. A gestão do curso, com base nos resultados avaliatórios,

expressos nos relatórios específicos, torna imprescindível transformar o autoconhecimento e

os resultados obtidos, em conhecimento ressignificado para melhoria constante do curso, de

forma a subsidiar as ações correspondentes às dimensões: organização didático-pedagógica,

perfil do corpo docente e instalações físicas.
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10. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO

A estrutura de administração acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Jogos

Digitais é composta pelos seguintes órgãos:

a) Colegiado do Curso;

b) Coordenação de Curso;

c) Núcleo Docente Estruturante (NDE).

10.1 COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM

JOGOS DIGITAIS

O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus de Lauro de Freitas, é o órgão

primário de função normativa, consultiva, deliberativa e de assessoramento acadêmico. Está

institucionalizado através da portaria nº 50 de 17 de junho de 2020, seu regulamento também

foi aprovado e regulamentado através da portaria Portaria nº 53 de 09 de julho de 2020.

O Colegiado do Curso Superior em Jogos Digitais é composto por:

I. O(a) Coordenador(a) do Curso, presidente do colegiado;

II. 04 (quatro) docentes em exercício, das áreas de conhecimento relacionadas ao

projeto do curso, que atuam regularmente no curso, sendo: 02 (dois) docentes da área de

Computação, 01 (um) docente da área de Design ou Artes; e 01 (um) docente de outra área;

III. 02 (dois) representantes discentes; e

IV. 01 (um) representante da área técnico pedagógica.

Conforme Art. 8 Regimento: "O Colegiado do Curso se reunirá, ordinariamente, uma

vez por mês ou, extraordinariamente, sempre convocado pela presidência.”

Todas as informações e registros referentes ao Colegiado como: regulamento, atas das

reuniões, aprovações estão disponíveis no endereço eletrônico do Curso Superior de
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Tecnologia em Jogos Digitais e o regulamento também está disponível no apêndice deste9

PPC.

10.2 COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM

JOGOS DIGITAIS

O Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais é dirigido por um coordenador

indicado entre os integrantes do corpo docente do curso, salvaguardada 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 docentes e discentes;

representatividade nos Colegiados Superiores. Nesses três campos, destacam-se algumas

atribuições:

a) Questão acadêmica e didático-pedagógica – organização e implementação do Projeto

Pedagógico de Curso (PPC), acompanhamento do processo pedagógico através da

articulação entre 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;

b) 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;

c) 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 acadêmicas 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 dos

Estudantes (ENADE); apoio pedagógico ao discente e participação junto à IES do

programa de acompanhamento de egressos.

9 https://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas/menu-cursos/superior/tec-jogos-digitais/colegiado_do_curso
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Com base no exposto acima, seguem as ações de responsabilidade Coordenador do

Curso:

a) Garantir o cumprimento das normas institucionais, em consonância com a Chefia de

Departamento de Ensino;

b) Zelar pelo cumprimento dos eventos e das atividades previstas no calendário

acadêmico que digam respeito ao curso Tecnológico de Jogos Digitais;

c) Convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o Colegiado do

Curso, lavrando suas competentes Atas;

d) Reunir-se, no mínimo, duas vezes por período letivo com todo o corpo docente;

e) Executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas emanadas dos órgãos

superiores;

f) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e as normas emanadas dos órgãos

superiores;

g) Congregar e orientar os estudantes e atividades do curso;

h) Realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis, com registro das atas

correspondentes;

i) Informar aos(às) docentes e discentes Exames Nacionais de Cursos, adotando e/ou

indicando providências para o melhor desempenho dos estudantes;

j) Atender e orientar os discentes nas necessidades pedagógicas, fazendo os

encaminhamentos para os setores competentes, de acordo com as necessidades

específicas;

k) Controlar e avaliar, em conjunto com o Colegiado do Curso, o desenvolvimento dos

projetos pedagógicos e da ação didático-pedagógica, no âmbito do curso;

l) Coordenar a elaboração e divulgar à comunidade acadêmica os planos de ensino das

disciplinas do curso;

m) Coordenar o processo de planejamento de ensino, no âmbito do curso;

n) Coordenar a elaboração de propostas de alteração e atualização curricular do curso;

o) Coordenar as atividades relacionadas aos componentes curriculares constantes no

projeto pedagógico do curso;

p) Propor cursos de formação continuada, aderentes com o projeto pedagógico do curso;

q) Zelar pelas questões disciplinares dos estudantes;
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r) Acompanhar e orientar os(as) docentes nas questões didático-pedagógicas;

s) Subsidiar a Chefia de Departamento de Ensino quanto à alocação dos(as) docentes nas

disciplinas;

t) Coordenar as ações relacionadas ao reconhecimento e renovação de reconhecimento

do curso;

u) Coordenar as ações relacionadas ao registro, junto aos órgãos governamentais e de

classe;

v) Propor, em consonância com a Chefia de Departamento de Ensino, à CORAC o plano

anual de metas do curso;

w) Solicitar e encaminhar os documentos acadêmicos, inclusive os de resultados de

avaliações de ensino, nas datas estabelecidas no calendário acadêmico;

x) Receber e encaminhar processos relativos às atribuições da coordenação;

y) Coordenar as atividades relacionadas com os processos de avaliação externa dos

estudantes;

z) Propor, com a anuência da Chefia de Departamento de Ensino e nos termos da política

institucional, a contratação dos(as) docentes ou a alteração da jornada de trabalho

destes, no âmbito do departamento;

aa) Participar, com a Chefia do Departamento de Ensino, da avaliação de pessoal docente

e administrativo, no âmbito do Departamento;

bb) Definir, com a Chefia do Departamento de Ensino, as áreas de conhecimento a serem

supridas e o perfil dos(as) docentes a serem contratados, no âmbito do Departamento;

cc) Coordenar, em consonância com a Chefia de Departamento de Ensino e a

Coordenação de Registros Acadêmicos, o processo de matrícula;

dd) Atuar na divulgação do curso;

ee) Representar o curso perante qualquer outro órgão;

ff) Promover a articulação entre as áreas de seu curso com outras Coordenações de Curso

e Departamentos Acadêmicos;

gg) Promover eventos artísticos e culturais do interesse do curso; e

hh) Controlar e avaliar o desempenho dos monitores, no âmbito do seu curso.
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10.2.1 Regime de trabalho da coordenação do curso superior de Tecnologia em Jogos

Digitais

Para melhor atendimento a discentes e docentes do curso, o(a) coordenador(a) dispõe de

sala individual de atendimento. O(A) coordenador(a) do curso deve ter experiência no ensino

de mais de cinco anos, titulação stricto sensu de mestrado ou doutorado, sendo desejável

doutorado, além de experiência prática na área de jogos digitais e ter a formação na área do

conhecimento em que o Curso de Jogos está classificado no Catálogo Nacional de Cursos do

Ministério da Educação, que é Ciência da Computação. Também é de responsabilidade do(a)

coordenador(a) 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 que venham a surgir.

A carga horária do(a) coordenador(a) de curso no que concerne às atividades de

coordenação é regulamentada de acordo com os dispositivos presentes na Resolução nº 17, de

20 de dezembro de 2019 ou em resolução vigente, que dispõe sobre a carga horária dos(as)

docentes da instituição ou outra legislação que venha a surgir, possuindo, de preferência

apenas 10 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, discentes, 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 Coordenação do Curso dedica regime de trabalho integral ao curso, compreendendo a

prestação de 16 horas semanais de trabalho na Instituição, conforme regimento do Instituto.

Alinhado à sua formação e experiência profissional e acadêmica, o coordenador de curso

possibilita pleno atendimento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação com os

docentes, discentes, e a representatividade no colegiado.

O plano de ação da coordenação é baseado nos indicadores de desempenho

apresentados no Quadro 9.
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Quadro 9: Indicadores de Desempenho da Coordenação de Curso

Item Atividades/Ações da Coordenação Setores de
Apoio/Responsáveis

Periodicidade

1 Convocar e presidir as reuniões do Colegiado,
Coordenação e do NDE do Curso

Coordenação Semestral e sempre
que necessário

2 Estabelecer as pautas das reuniões Coordenação Quinzenalmente e
sempre que
necessário

3 Registrar as reuniões e decisões do NDE e Colegiado
em ATA

Coordenação Semestral e sempre
que necessário

4 Representar a coordenação nas reuniões e autoridade
da instituição

Coordenação Sempre que
convocado

5 Atualizar PPC, considerando a realidade
socioeconômica regional, demanda, DCN’s bem como
o resultado da autoavaliação do curso

Coordenação
NDE
Colegiado

Semestral e sempre
que necessário

6 Gerenciar o Projeto Pedagógico do Curso em
conformidade com os princípios institucionais
descritos no PDI.

Coordenação
NDE
Colegiado

Semestral e sempre
que necessário

7 Supervisionar: Atividades pedagógicas Curriculares
Organização, conservação e incentivo de
equipamentos, TIC’s, materiais didáticos, laboratórios
dentre outros

Coordenação
NDE
Colegiado

Semestral e sempre
que necessário

8 Homologar aproveitamento de estudos e propostas de
adaptações de curso.

Coordenação
Colegiado

Semestral e sempre
que necessário

9 Acompanhamento do ingresso dos estudantes,
transferências, aproveitamentos.

Coordenação
Colegiado
Depen
Secretaria Acadêmica

Semestral e sempre
que necessário

10 Coordenar e supervisionar as atividades acadêmicas
desenvolvidas pelo corpo docente.

Coordenação
Depen

Semestral e sempre
que necessário

11 Cobrar e organizar a confecção de planos de ensino
pelos(as) docentes responsáveis pelas disciplinas.

Coordenação Semestral e sempre
que necessário

12 Estímulo e controle da frequência dos(as) docentes e
discentes.

Coordenação Semanalmente

13 Acompanhar o cumprimento do calendário escolar,
definido pelo Conselho Superior.

Coordenação
Depen

Semanalmente
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14 Enviar as ausências dos(as) docentes e cobrar a
anteposição e reposição (quando necessária)

Coordenação Semanalmente

15 Ouvir, resolver e encaminhar demandas de estudantes
para os respectivos setores.

Coordenação Sempre que
necessário

16 Desenvolver ações de permanência e combate à
evasão.

Coordenação
Depen
Equipe Multidisciplinar
do Campus

Sempre que
necessário

17 Acompanhar a implementação e o uso de softwares no
curso.

Coordenação
Corpo docente

Sempre que
necessário

18 Responsabilizar-se e buscar contribuir para que ocorra
envolvimento do corpo docente com novas
metodologias, estratégias e técnicas pedagógicas.

Coordenação
Corpo docente
NDE
Colegiado
CEA

Sempre que
necessário

19 Buscar parcerias e convênios para o curso. Coordenação
Coordenação de
Extensão
Corpo docente

Sempre que
necessário

20 Acompanhar a necessidade de renovar parcerias ou
convênios.

Coordenação
Coordenação de
Extensão

Sempre que
necessário

21 Buscar e intermediar a realização de parcerias que
beneficiem a comunidade acadêmica e a sociedade:
para estágios, visitas técnicas, atividades de
investigação científica e extensão.

Coordenação
Coordenação de
Extensão
Corpo Docente

Sempre que
necessário

22 Participar das diretrizes e supervisionar o trabalho do
responsável pelo estágio, acompanhando o
desenvolvimento das atividades nos estágios
supervisionados.

Coordenação de
Extensão
Coordenação de Curso
Corpo Docente

Sempre que
necessário

23 Acompanhar o progresso dos estudantes e orientar a
oferta de componentes curriculares para estudantes
repetentes e para estudantes em dependência.

Coordenação de Curso
e equipe
multidisciplinar

Semestralmente
Sempre que
necessário

24 Propor a adoção de estratégias de avaliação e ensino
adequadas à educação inclusiva.

Coordenação de Curso
e CEA

Semestralmente
Sempre que
necessário

25 Estimular utilização de recursos voltados à
acessibilidade metodológica tecnologia informação e
comunicação em sala de aula.

Coordenação de Curso Semestralmente
Sempre que
necessário

26 Divulgar as atividades organizadas pelo curso ou pela
Instituição, e/ou por outras instituições/organizações.

Coordenação de Curso Semestralmente
Sempre que
necessário

27 Supervisionar as instalações físicas, laboratório e
equipamentos do curso.

Coordenação de Curso
DEPAD

Semestralmente
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28 Acompanhar a utilização do laboratório específico nas
atividades práticas do curso.

Coordenação de Curso Semestralmente
Sempre que
necessário

29 Providenciar as demandas necessárias para a
manutenção de condições de bom funcionamento da
sala dos professores(as).

Coordenação de Curso Sempre que
necessário

30 Cobrar relatórios de uso de acervo da biblioteca por
estudante e docentes, a fim de incentivar sua
utilização.

Coordenação de Curso Sempre que
necessário

31 Indicar compra ou aquisição de livros e equipamentos. Coordenação e equipe
de professores

Sempre que
necessário

32 Coordenar o processo de seleção dos(as) docentes
substitutos(as) do curso.

Coordenação de Curso Sempre que
necessário

33 Solicitar a admissão de técnicos de atividades de apoio
didático do curso.

Coordenação de Curso Sempre que
necessário

34 Incentivar para o bom desempenho dos(as) discentes
nas avaliações nacionais e nas demais avaliações.

Coordenação de Curso Sempre que
necessário

35 Zelar pelo reconhecimento do curso renovação
periódica desse processo por parte do INEP/MEC.

Coordenação de Curso Sempre que
necessário

36 Divulgar o curso, sendo profundo conhecedor de seus
diferenciais.

Coordenação de Curso Sempre que
necessário

37 Proferir palestras e cursos, ministrar oficinas,
participar de bancas, divulgar o curso e contribuir para
a consolidação da excelente imagem institucional.

Coordenação de Curso Sempre que
necessário

38 Atender aos(às) estudantes e professores(as). Coordenação de Curso Sempre que
necessário

39 Apreciar todos os requerimentos formulados pelos(as)
estudantes e professores(as) e encaminhar ao
Colegiado do Curso os recursos e apelações efetuados
aos atos da coordenação.

Coordenação de Curso Sempre que
necessário
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Sempre que possível, dependendo da periodicidade das ações, a coordenação realizará a
análise e gerará as métricas e dados referente às ações, baseado no Quadro 10.

Quadro 10 : Exemplo da análise dos indicadores realizado pela coordenação

Item Descrição Cumprido

36 Divulgar o curso, sendo profundo
conhecedor de seus diferenciais.

Não cumprido

37 Proferir palestras e cursos, ministrar
oficinas, participar em bancas, divulgar o
curso e contribuir para a consolidação da

excelente imagem institucional.

Parcialmente

38 Atender aos estudantes e aos professores. Totalmente

10.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)

O NDE do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais é responsável pelo processo

de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do curso, ele é

institucionalizado através da Portaria nº 51 de 17 de junho de 2020. 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 de Jogos Digitais é composto por:

I. Coordenador(a) do Curso, presidente do NDE;

II - No mínimo 5 (cinco) e máximo 10 (dez) professores pertencentes ao corpo
docente do curso, preferencialmente garantindo a representatividade das áreas do curso,
contemplando, ao menos, um representante de cada área.

O NDE do curso de Jogos é composto por dez docentes em regime de dedicação exclusiva

com título de Mestrado e/ou Doutorado.

Todas as informações e registros referente ao NDE como: regulamento (aprovado através da

Portaria nº 54/2020), atas e deliberações estão disponíveis no endereço eletrônico do curso .10

10

https://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas/menu-cursos/superior/tec-jogos-digitais/nde-nucleo-docente-estruturant
e/
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11. INFRAESTRUTURA

11.1 CORPO DOCENTE

Os(As) docentes que compõem o Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais estão

representados no Quadro 11.

Quadro 11 : Docentes que atuam no curso

DOCENTE CARGA
HORÁRIA

DISCIPLINA(S) TITULAÇÃO

I SEMESTRE

Monica Vicente 30h Desenho Básico e Vetorial Mestrado

Tatiana Lima 60h Matemática Aplicada para Jogos I Mestrado

Maria Adélia Icó 30h História dos Jogos Mestrado

Jaqueline Oliveira 60h Oficina de Desenvolvimento de Jogos I Doutorado

Edson Machado 30h Introdução à Computação Gráfica Mestrado

France Arnaut 60h Animação 2D Mestrado

Márcio Araújo
Maria Adélia Icó/
Luiz Machado

120h Introdução à Programação para Jogos Doutorado/
Mestrado/
Doutorado

Yarasarrath Lyra 90h Edição de Imagens I Mestrado

II SEMESTRE

France Arnaut 60h Modelagem de Cenários 3D e Criação
de Personagens

Mestrado

France Arnaut 60h Animação de personagens 3D Mestrado

Tatiana Lima 60h Matemática para Jogos II Mestrado

Maria Adélia Icó 90h Motores para Jogos 2D Mestrado

Jaqueline Oliveira 60h Oficina de Desenvolvimento de Jogos
II

Doutorado

Yarasarrath Lyra 90h Game Design, Roteiro e Ilustração para
Jogos Digitais

Mestrado

Edson Machado 60h Edição de Imagens II Mestrado

III SEMESTRE
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Edson Machado 60h Som e Prototipação de Jogos Mestrado

Adriana Vieira 30h Metodologia Científica e de Projetos Mestrado

Maria Adélia Icó 60h Oficina de Desenvolvimento de Jogos
III

Mestrado/
Mestrado

Luiz Machado 120h Programação para Jogos em
Dispositivos Móveis

Doutorado

Alexandre Silva/
Daniel de Santo Sé

60h Física para Jogos Mestrado/
Mestrado

Joacir Ferreira 60h Jogos com Rede Multiplayer Doutorado

Leandro Miranda 60h Motores para Jogos 3D com Engine Mestrado

IV SEMESTRE

Eduardo Sales 60h Programação para jogos web e redes
sociais

Doutorado

Leandro Miranda 60h Game Engine I Mestrado

Joacir Ferreira 60h Inteligência Artificial para Jogos
Digitais

Doutorado

Jocelma Rios 60h Banco de Dados aplicado a Jogos Doutorado

Leandro Miranda/
Cleo Roger Heck

60h Oficina de Desenvolvimento de Jogos
IV

Mestrado/
Especialização

Jaqueline Oliveira 30h Interação Humano-Computador Doutorado

Luiz Alcântara 30h Ética e Legislação para Games Especialização

Marcos Moisés Oliveira 30h Game Design e Roteirização Mestrado

Todos os professores 30h Optativa ------

Todos os professores 30h Optativa ------

V SEMESTRE

Luiz Machado 30h Acessibilidade em Jogos Digitais Doutorado

Jocelma Rios 60h Jogos para Consoles Doutorado

Gislaine Silva 30h Empreendedorismo, Inovação e
Economia

Mestrado

Leandro Miranda 90h Game Engine II Mestrado

Jocelma Rios 90h Oficina para Desenvolvimento de Jogos
V

Doutorado

Todos os professores 30h Optativa ------

Todos os professores 30h Optativa ------
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Todos os docentes 30h Optativa -------

11.2 EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA

O quadro 12, apresenta a relação de servidores do Campus.

Quadro 12 : Servidores do Campus

SERVIDOR(A) FUNÇÃO
Cristiane Teixeira do Amaral Contadora
Delma Brandão Boaventura da Conceição Pedagoga
Geocivany Lima Cardoso Bibliotecária
Gilsie Bezerra Siebra Miranda Psicóloga
Josenice de Carvalho Conceição Aminde Secretária
Lorena Pereira Araújo Téc. de Laboratório
Lucas Lucian Borges Souza Analista de TI
Marianise Paranhos Pereira Nazario Assistente Social
Maurício Roque Souza Santos Téc. em Audiovisual
Monik Caetano Praxedes de Moura Nutricionista
Nilson Braga Argolo Assistente Administrativo
Paulo André Queiroz Ferreira Assistente Administrativo
Reinaldo Fonseca da Costa Analista de TI
Sérgio Luís Florêncio Lemos Técnico de TI
Suêde Mayne Pereira Araújo Assistente Social
Valnei Pinheiro de Souza Bibliotecário

11.3 INSTALAÇÕES (BÁSICAS E ESPECÍFICAS)

O campus de Lauro de Freitas possui as seguintes instalações:

● 5 Salas de aulas espaçosas no prédio principal, 3 salas no prédio anexo e 3 salas no ginásio,

todas climatizadas;

● Aproximadamente 10 Salas Administrativas;

● 01 Sala Convivência para os professores;

● 2 Salas de Coordenação;

● 1 Espaço para professores de dedicação exclusiva;

● 1 Laboratório de Desenho;

● 01 Quadra poliesportiva coberta;

● Espaços de convivência (quiosques, lanchonete);

● 01 Auditório com mezanino, com capacidade de aproximadamente 250 pessoas;
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● 01 Sala de videoconferência.

Especificamente para atender ao Curso de Jogos, tem-se ainda:

● 01 Sala de Coordenação do Curso;

● 5 Laboratórios de Informática, sendo o Laboratório 1 - 08 computadores Dell - Optiplex 7040,

Core I5, 8GB, HD 500 GB, Laboratório 2 - 12 computadores Dell - Optiplex 7040, Core I5,

8GB, HD 500 GB, Laboratório 3 - 25 computadores Positivo - C610, Core I5, 8GB, HD 1 TB,

Laboratório 4 - 25 computadores Positivo - C610, Core I5, 8GB, HD 1 TB e Laboratório 5 -

produção - 20 computadores Dell - Optiplex 7040, Core I5, 8GB, HD 500 GB

11.4 BIBLIOTECA

A Biblioteca do 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(as) usuários(as) que respeitarem suas normas regulamentares.

A biblioteca possui uma área de aproximadamente 180 m², divididos em espaços para o

acervo, recepção, administrativo, além de mesas para leitura e estudo, cinco baias individuais

de pesquisa, cada uma delas com computadores com acesso à Internet e software de leitor de

tela (Dosvox). A Biblioteca também conta atualmente com um sistema automatizado, o

Pergamum, o qual permite o controle do acervo existente, bem como possibilita que os(as)

estudantes possam realizar empréstimos e reservas de exemplares para estudos fora do

Campus.

A Biblioteca conta com uma bibliotecária, um bibliotecário e uma profissional

terceirizada, garantindo o atendimento diário nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Acessível a toda comunidade do IFBA campus de Lauro de Freitas, o acervo conta com

aproximadamente 800 livros, mesas coletivas e espaços individuais de estudo.

Os serviços oferecidos pela Biblioteca são: cadastro de usuários, consulta local do

acervo, atendimento personalizado, empréstimo domiciliar, devolução de empréstimo,

renovação de empréstimo, empréstimo especial, empréstimo entre bibliotecas do IFBA, e

comutação bibliográfica.
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11.5 ACERVO DE JOGOS DIGITAIS

O Curso de Tecnologia em Jogos Digitais utiliza como recurso didático jogos gratuitos

distribuídos em plataformas online como Steam, Google Play, Epic Games, e Apple Store.

Para os jogos em plataforma console, são utilizados emuladores em substituição ao hardware.

Além desses jogos, são utilizados nas práticas didáticas e oportunamente em atividades

de pesquisa e de extensão os jogos desenvolvidos pelos estudantes no âmbito dos projetos

integradores e/ou outros projetos experimentais. Pretende-se ainda disponibilizar tais jogos no

repositório institucional do IFBA, no endereço eletrônico

www.repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/25.
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12. CERTIFICAÇÃO

A emissão de diplomas no IFBA, campus de Lauro de Freitas, é feita de acordo com a

legislação vigente e com o Regimento Geral 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:

a) Pendências na Biblioteca;

b) Pendências de TCC;

c) Pendências de cumprimento de cargas horárias (Coordenação de Registros

Acadêmicos – CORAC).

Não havendo pendências, o discente pode colar grau e solicitar a emissão do diploma. A

certificação é emitida após a integralização do curso, quando será emitido um Diploma de

Tecnólogo em Jogos Digitais, obedecendo à legislação vigente e as Normas Acadêmicas do

Ensino Superior do IFBA.
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APÊNDICE A: DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO 1º SEMESTRE

DISCIPLINA
HISTÓRIA DOS JOGOS DIGITAIS: CULTURA,

MERCADO E INDÚSTRIA DOS JOGOS

CÓDIGO
JOG-101

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
1º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Histórico de jogos, concepção, interfaces, tecnologia, tendência tecnológicas, mercado de jogos nacional e
internacional. Visão geral dos jogos por meio da compreensão de seu propósito, seus componentes, de sua
evolução histórica. Fases de projeto e desenvolvimento de um jogo digital, incluindo as metodologias,
técnicas e ferramentas utilizadas durante sua produção do mercado de jogos. Relação entre o design de
jogos e jogos eletrônicos, a indústria de jogos brasileira e estrangeira. Questões de gênero e raça em jogos
digitais. Jogos sérios com abordagens culturais e de relações étnico-raciais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. Editora PERSPECTIVA, 2008.
MASTROCOLA, Vicent M.; MELLO, Felipe C. Core. Game cultura. São Paulo: Cengage Learning,
2017.
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARCELO, Antonio; PESCUITE, Julio. Design de jogos: fundamentos. São Paulo: Brasport, 2009.
PRENSKY, Marc. Aprendizagem baseada em jogos digitais. São Paulo: Senac SP, 2012.
RABIN, Steve. Introdução ao desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2011. v. 1
SANTAELLA, Lucia; FEITOZA, Mirna. Mapa do jogo. São Paulo: Editora Cengage Learning, 2009.
SCHUYTEMA, Paul. Design de games: uma abordagem prática. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
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DISCIPLINA
INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO DE JOGOS

CÓDIGO
JOG-102

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
1º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

120 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

8
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Fundamentos 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. Resolução de problemas e o projeto de algoritmos, a partir da análise de problemas,
desenvolvimento de estratégias de solução, representação, simulação e documentação. Programação de
movimento de personagens, teoria e prática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PEREIRA, Silvo do L. Algoritmos e lógica de programação em C: uma abordagem didática. São Paulo:
Editora Érica, 2010.
PUGA, Sandra; RISSETI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de dados: com aplicações em
Java. 2. ed.São Paulo: Pearson, 2008.
XAVIER, Gley F. C. Lógica de programação. 13. ed. São Paulo: SENAC, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEITEL, H. M. C#: como programar. São Paulo: Pearson Education, 2003.
FORBELLONE, André Luiz V.; EBERSPACHER, Henri F. Lógica de programação: a construção de
algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
LIPPMAN, Stanley B. C#: um guia prático.
MANZANO, José Augusto N. G. Programação de computadores com C#. Série Eixos. 2014.
SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagem da programação. 11. ed. Porto Alegre: Bookman,
2018.
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DISCIPLINA
ANIMAÇÃO 2D

CÓDIGO
ART-101

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
1º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
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.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDALÓ, Flávio. Modelagem animação 2D e 3D para jogos. São Paulo: Editora Érica, 2015. Série
Eixos.
CHANDLER, Heather Maxwell. Manual de produção de jogos digitais. 2. ed. São Paulo: Bookman,
2012.
SHUPE, Rich; ROSSER, Zevan. Aprendendo Actionscript 3.0: guia para iniciantes. São Paulo: Bookman,
2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRITO, Allan. Blender 2.8: guia rápido (Português). Independently Published (3 de outubro de 2019)
CHONG, Andrrew. Animação Digital. Série: Animação Básica. 1. ed. São Paulo: Editora Grupo A
Selo: Bookman, 2011.
MEYER, Jeanine. O guia essencial do HTML5: usando jogos para aprender HTML5 e JavaScript. Rio
de Janeiro: Ciência Moderna, 2011.
WELLS, Paul; QUINN, Joanna; MILLS, Les. Desenho para animação. Série: Animação Básica. 1 ed.
Editora: Grupo A Selo: Bookman, 2012.
WILLIAMS, Richard. Manual de animação. São Paulo: Senac, 2016.
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DISCIPLINA
EDIÇÃO DIGITAL DE IMAGENS I

CÓDIGO
ART-102

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
1º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

90 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

06
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
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.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, William Pereira. Adobe Illustrator Cs6: descobrindo e conquistando. São Paulo: Editora Érica,
2012.
BANN, David. Novo manual de produção gráfica. São Paulo: Bookman, 2012.
HORIE, Ricardo Minoru; OLIVEIRA, Ana Cristina Pedrozo. Crie projetos gráficos com Photoshop Cs6,
Coreldraw X6 e Indesign Cs6. São Paulo: Editora Érica, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROS, Lilian Ried Miller. A cor no processo criativo: um estudo sobre a Bauhaus e a teoria de
Goethe. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2009.
GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. São Paulo: Escrituras,
2009.
HELLER, Eva. A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão. tradução: Maria
Lúcia Lopes da Silva. São Paulo: Gustavo Gili, 2012.
OSTROWER, Fayga. Universos da arte. ed. São Paulo: Elsevier-Campus, 2004.
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer: noções básicas de planejamento visual. São
Paulo: Callis, 2009.
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DISCIPLINA
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA

CÓDIGO
JOG-103

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
1º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Conceitos fundamentais da computação gráfica, da modelagem 3D aos algoritmos matriciais. Modelagem
3D. Pipeline gráfico. Equipamentos. Cores. Padrões. Sistemas de coordenadas homogêneas.
Transformações geométricas. Projeções. Iluminação. Texturas. Animação. Curvas. Superfícies. Algoritmos
gráficos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação gráfica: teoria e prática. São Paulo: Elsevier-Campus,
2003.
GONÇALVES, Marcio da Silva. Fundamentos de computação gráfica. São Paulo: Editora Érica, 2013.
PEREIRA, João Madeira Pereira; BRISSON, João. Introdução a Computação Gráfica. São Paulo: FCA,
2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BATTAIOLA, André Luiz. Apostila do curso de computação gráfica. UFSCar. Disponível em:
http://www2.dc.ufscar.br/~saito/download/comp-grafica/apostila.pdf &gt;
GAMBA JR. Computação gráfica para designers: dialogando com as caixinhas diálogo. 2Ab Editora.
GOMES, Jonas. VELHO, Luiz. Fundamentos da computação gráfica. IMPA, 2008.
Ribeiro, M. M., Menezes, M. A. F. Uma breve introdução à computação gráfica. Editora Moderna,
2010.
VIANNA, Arlindo C. Computação gráfica. UFES. Disponível em:
http://www.inf.ufes.br/~thomas/graphics/www/apostilas/CIV2801AcvCompGraf.pdf.
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DISCIPLINA
MATEMÁTICA PARA JOGOS I

CÓDIGO
MAT-101

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
1º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
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. Aplicação dos
conceitos de matemática vetorial 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.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIMA, Elon Lages. Geometria analítica e álgebra linear. Rio de Janeiro: IMPA, 2014.
para desenvolvedores. São Paulo: Arte Sam, 2015.
TONEIS, Cristiano Natal. Matemática aplicada aos games: uma abordagem teórica e prática. São Paulo:
Clube de Autores, 2019.
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Pearson Makron Books, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOULOS, Paulo; CAMARGO, Ivan. Geometria analítica. São Paulo: Makron Books,1997.
FLEMMING, Diva M.; GONÇALVES, Mirian B. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 6.
ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
HALMOS, Paul R. Teoria ingênua dos conjuntos. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2001.
(Coleção Clássicos da Matemática)
ROQUE, Tatiana. A história da matemática: uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas. São Paulo:
Zahar, 2012.
SANTOS, Nathan Moreira dos. Vetores e matrizes: uma introdução à álgebra linear. Thomson
Pioneira, 2007.
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DISCIPLINA
DESENHO BÁSICO E VETORIAL

CÓDIGO
ART-103

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
1º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Desenho Técnico. Técnicas para o desenho digital. Desenho técnico aplicado aos jogos eletrônicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAPLIN, Steve; BANKS, Adam. O essencial da ilustração. São Paulo: SENAC SP, 2012.
MORLING, Ken. Desenho técnico e geométrico. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. 2. ed. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: Pioneira,
1998.
CURTIS, Brian. Desenho de observação. 2. ed. São Paulo: Mc Graw Hill/Bookman, 2015.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. São Paulo: Escrituras,
2009.
HELLER, Eva. A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão. Tradução: Maria
Lúcia Lopes da Silva. São Paulo: Gustavo Gili, 2012.
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DISCIPLINA
OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS I

CÓDIGO
JOG-104

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
1º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Projeto de jogos digitais. Introdução à gerência de projeto de jogos digitais. Resolução de problemas ou
alteração do comportamento de um jogo. Aplicação prática das soluções da matemática e suas tecnologias.
Conceitos introdutórios sobre inclusão à luz da Lei nº 13.146/2015 e diversidade à luz da Lei nº 10.639/03 e
nº 11.645/08. Estudo da História da África e dos Africanos e povos originários do Brasil, a luta dos
negros/originários no Brasil, a cultura negra/originário brasileira e o negro/originário na formação da
sociedade nacional, econômica e política pertinentes à História do Brasil. Análise de jogos similares com os
temas abordados. Programar e construir um protótipo de um jogo baseado nas referidas temáticas. Estrutura
básica de documentação de desenvolvimento de jogos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
RABIN, Steve. Introdução ao desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2011. v. 1
SCHUYTEMA, Paul. Design de games: uma abordagem prática: série profissional. São Paulo: Cengage
Learning, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARCELO, Antônio; PESCUITE, J. C. Design de jogos: fundamentos. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.
Saberes e práticas da inclusão: avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais. [2.
ed.] / coordenação geral SEESP/MEC. - Brasília : MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006.
Disponivel em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/avaliacao.pdf.
SALEN, Salen; ZIMMERMAN, Eric. Regras do jogo: fundamentos do design de jogos. São Paulo:
Blucher, 2015. v. 1
SALEN, Salen; ZIMMERMAN, Eric. Regras do jogo: fundamentos do design de jogos. São Paulo:
Blucher, 2015. v. 2
SALEN, Salen; ZIMMERMAN, Eric. Regras do jogo: fundamentos do design de jogos. São Paulo:
Blucher, 2015. v. 3
SALEN, Salen; ZIMMERMAN, Eric. Regras do jogo: fundamentos do design de jogos. São Paulo:
Blucher, 2015. v. 4
SALTON, Bruna Poletto. Manual de acessibilidade em documentos digitais / Bruna Poletto Salton,
Anderson Dall Agnol, Alissa Turcatti. – Bento Gonçalves, RS : Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul, 2017.
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APÊNDICE B: DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO 2º

SEMESTRE

DISCIPLINA
ANIMAÇÃO DE PERSONAGEM 3D

CÓDIGO
ART-201

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
2º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

ANIMAÇÃO 2D ART-101

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.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AGUIAR, Fábio Calciolari. 3ds Max 2012: modelagem, render, efeitos e animação. São Paulo: Érica,
2011.
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. Tradução da 2ª edição Norte-Americana. São Paulo:
Editora Cengage Learning, 2010.
PINHO, Diego Martins de. O básico da modelagem 3D com o blender. Editora Viena, 2019.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Blender 2.82 Reference Manual. Disponível em: docs.blender.org/manual/pt/dev/.
CRUZ, Paula Ribeiro. Do desenho animado à computação gráfica: A estética da animação à luz das
novas tecnologias. UFBA, 2006. Dissertação de Mestrado. Disponível em:
http://carlosdamascenodesenhos.com.br/wp-content/uploads/2016/11/Do-Desenho-Animado-%C3%A0-C
omputa%C3%A7%C3%A3o-Gr%C3%A1fica.pdf.
FILHO, Eliseu de Souza. Animação Apostila. 2005. Disponível em:
http://carlosdamascenodesenhos.com.br/wp-content/upload/2016/11Apostila-Anima%C3%A7%C3%A3o
-Design-de-Interfaces.pdf.
SCABENI, Paulo Henrique. Aplicação de animação em jogos: Desenvolvimento de animação 2D para
jogos arcade. Orientador: Mônica Stein, 2009. 81 p. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)-
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão, Graduação em Design,
Florianópolis, 2019. Disponível em:
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/197308/PCC_PAULO_HENRIQUE_SCABENI.p
df?sequence=1&isAllowed=y.
TEODOROSKI, Pedro Clark. Criação de Personagens 3D para Jogos: Etapas e Processos de Criação.
orientador: Flávio Andaló. 75 p.Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de
Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão. Graduação em Design.- Florianópolis, SC, 2016.
Disponível em:
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/164601/PCC2_Pedro_Tedoroski.pdf.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y.
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DISCIPLINA
MODELAGEM DE CENÁRIOS 3D E CRIAÇÃO DE

PERSONAGENS

CÓDIGO
ART-202

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
2º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -

EMENTA
Conceitos 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.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AGUIAR, Fábio. 3ds Max 2012: modelagem, render, efeitos e animação. São Paulo: Érica, 2011.
LIMA, Alessandro. Design de personagens para games next-gen. Rio de Janeiro: Ciência Moderna,
2011. v. 1.
LIMA, Alessandro. Design de personagens para games next-gen. Rio de Janeiro: Ciência Moderna,
2011. v. 2.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDALÓ, Flávio. Modelagem e Animação 2D e 3D para Jogos. São Paulo: Érica, 2015.
BASTO, Pedro. Produção 3D com Blender para arquitectura e personagens. São Paulo: Lidel -
Zamboni, 2010.
CAVASSANI, Glauber. Google Sketchup Pro 8: ensino prático e didático. São Paulo: Érica, 2012.
PINHO, Diego. O básico da modelagem 3D com Blender. Editora Viena, 2019.
REINICKE, José Fernando. Modelando personagens com Blender 3D. São Paulo: Novatec, 2018.
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DISCIPLINA
MATEMÁTICA PARA JOGOS II

CÓDIGO
MAT-201

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
2º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

MATEMÁTICA PARA JOGOS I MAT-101

EMENTA

Representação do espaço euclidiano e seus objetos geométricos na forma vetorial. Introduz os conceitos
de produto interno, produto vetorial e projeção. Raciocínio lógico-dedutivo voltado para a construção de
modelos geométricos estruturados e aplicações em problemas que surgem na aplicação da matemática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOULOS, Paulo; CAMARGO, Ivan de. Geometria analítica. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2005.
SANTOS, Nathan Moreira dos. Vetores e matrizes: uma introdução à álgebra linear. 4. ed. São Paulo:
Thomson Pioneira, 2007.
TONEIS, Cristiano Natal. Matemática aplicada aos games: uma abordagem teórica e prática para
desenvolvedores. São Paulo: ArteSam, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBOSA, João Lucas Marques. Geometria euclidiana plana. SBM, 1995.
CAJORI, F. Uma história da matemática. Rio de Janeiro: editora Ciência Moderna, 2007.
COUTINHO, L. Convite às geometrias não euclidianas. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2001.
LIMA, Elton Lages et al. A matemática no ensino médio. Rio de Janeiro: SBM, 2004.
REZENDE, E. Q. F.; QUEIROZ, M. L. B. Geometria euclidiana plana e construções geométricas. 2.
ed. Campinas, SP: Unicamp, 2008.
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DISCIPLINA
MOTORES PARA JOGOS 2D

CÓDIGO
JOG-201

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
2º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

90 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

06
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS JOG-102

EMENTA
Conceitos básicos de motores de jogos. Conceitos básicos de espaço 2D. Motores 2D disponíveis.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, William. Adobe Illustrator Cs6: descobrindo e conquistando. São Paulo: Editora Érica, 2012.
JOSÉ, Marcel; REIS, Bruna. Projetos gráficos: fundamentos 2D e 3D. São Paulo: Érica, 2015. (Coleções e
séries Série Eixos)
SIMÕES, Alberto. Introdução ao desenvolvimento de jogos com Unity. FCA; Edição: 1ª (19 de
dezembro de 2017).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LEWIS, M.; JACOBSON, J. Game engines in scientific research. Communications of ACM, v. 45, n. 1.,
jan. 2002.
NUNES, Luís. Motores para desenvolvimento de jogos digitais. IPB. 2009. Disponível em:
http://projinf.estig.ipb.pt/~LuisNunes/relatorio.pdf.. Acesso em: 17 jul. 2017.
SANTOS, Flávia. Aprenda Unity: criando jogos de nave 2D. 2017.
SILVA, Alves Luciano. Desenvolvendo Jogos 2D com a Plataforma Java. AG Book, 2014.
YOURSELF, Sams Teach. Unity 2018 Game Development in 24 Hours. 3rd edition. USA: Pearson
Education, 2018 .
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DISCIPLINA
OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS II

CÓDIGO
JOG-202

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
2º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS I JOG-103
EMENTA
Introdução à metodologias ágeis de gerenciamento de projeto de jogos digitais. Estrutura de dados: pilha,
fila, lista simples, lista encadeada, lista circular, árvore. Algoritmos de ordenação de dados: inserção,
seleção, troca, distribuição, intercalação. Algoritmos de pesquisa de dados. Noções de Direitos Humanos.
Conceitos e fundamentos de legislação em direitos humanos. Construção de um jogo baseado na temática
de direitos humanos. Estrutura de documentação de desenvolvimento de jogos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHANDLER, H. M.; SILVA, A. J. C. C.; BITTENCOURT, J. R.. Manual de produção de jogos digitais.
2. ed. Bookman, 2012.
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
SCHUYTEMA, Paul. Design de games: uma abordagem prática: série profissional. São Paulo: Cengage
Learning, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GONSALES, Priscila. Design Thinking e a ritualização de boas práticas educativas. Editora
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018..
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. Editora: Perspetiva, 2008.
MARCELO, Antônio; PESCUITE, J. C. Design de jogos: fundamentos. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.
NOVAES, Carlos Eduardo; LOBO, César. Cidadania para principiantes: a história dos direitos do
homem. São Paulo: Ática, 2004.
SILVA, Alves Luciano. Desenvolvendo jogos 2D com a plataforma Java. AG Book, 2014.

115



DISCIPLINA
EDIÇÃO DIGITAL DE IMAGENS II

CÓDIGO
ART-203

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
2º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

EDIÇÃO DIGITAL DE IMAGENS I ART-102
EMENTA
Tratamento, vetorização e transformação de desenhos gráficos. Criação de objetos, efeitos, textos, tabelas,
bitmaps. Finalização de arquivos para a web, aplicados para jogos. Criação de ilustrações para artes
gráficas, web, dispositivos móveis, e outras mídias. 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. Diagramação e outras técnicas específicas jogos digitais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, William Pereira. Adobe Illustrator Cs6: descobrindo e conquistando. São Paulo: Editora Érica,
2012.
BANN, David. Novo manual de produção gráfica. São Paulo: Bookman, 2012.
HORIE, Ricardo Minoru; OLIVEIRA, Ana Cristina Pedrozo. Crie projetos gráficos com Photoshop Cs6,
Coreldraw X6 e Indesign Cs6. São Paulo: Editora Érica, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: Pioneira, 1998.
BARROS, Lilian Ried Miller. A cor no processo criativo: um estudo sobre a Bauhaus e a teoria de Goethe.
São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2009.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
KEESE, Alexandre. Adobe Photoshop: tratamento e edição profissional de imagens. São Paulo: Editora
Desktop, 2008.
OSTROWER, Fayga. Universos da arte. ed. São Paulo: Elsevier-Campus, 2004.
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DISCIPLINA
GAME DESIGN, ROTEIRO E ILUSTRAÇÃO PARA JOGOS

DIGITAIS: INICIANDO UM JOGO

CÓDIGO
ART-204

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
2º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

90 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

06
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA

Introdução aos tipos de game design. Partes de um game design, decisões, prototipação em papel, diversão e
tipos de jogadores, narrativa, criatividade. Processo de projeto de um jogo. Estruturação das regras de um jogo
e das formas de interação entre jogadores. Protótipos e da experimentação de conceitos para o
desenvolvimento de jogos. Jogos de tabuleiro. Processo de criação e documentação de regras e características
(estéticas e funcionais) dos ambientes e dos personagens de um jogo. Documentação de jogos. Game bible.
Game doc. História, roteiro e jogos. Contação de histórias. Paradigmas de roteiro. Assunto. Personagem. Tipos
de personagens em jogos. Mecânica do jogo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
ROGERS, Scott. Level Up: um guia para o design de grandes jogos. São Paulo: Blucher, 2013.
SCHUYTHEMA, Paul. Design de games: uma abordagem prática: série profissional. São Paulo: Cengage
Learning, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DENARD, Daniel do Amaral; FRIGO, Luciana Bolan; POZZEBON, Eliane. Roteirização em games: uma
breve análise sobre as iniciativas atuais. Disponível em:
http://www.sbgames.org/sbgames2014/files/papers/culture/full/Cult_Full_Roteirizacao%20em%20Games.pdf.
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. Editora PERSPECTIVA, 2008.
MASTROCOLA, Vicent Martin. Game design: modelos de negócio e processos criativos. São Paulo:
Cengage Learning, 2017.
PRENSKY, Marc. Aprendizagem baseada em jogos digitais. São Paulo: Senac SP, 2012.
VOGLER, Cristopher. A jornada do escritor: a estrutura mítica para escritores. Editora Aleph, 2015.
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APÊNDICE C: DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO 3º

SEMESTRE

DISCIPLINA
METODOLOGIA CIENTÍFICA E DE PROJETOS

CÓDIGO
HUM-301

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
3º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Conceitos de pesquisa, metodologias e procedimentos científicos. Funções sociais da pesquisa. Relações
entre ciência, tecnologia e sociedade. Construção de projetos acadêmicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
CASARIN, Helen de C.; CASARIN, Samuel J. Pesquisa científica: da teoria à prática. Curitiba:
IBPEX, 2011.
WAZLAWICK, Raul S. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. 2. ed. São Paulo:
Elsevier, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Mário de S. Elaboração de projetos: TCC, dissertação e tese: uma abordagem
simples, prática e objetiva. e. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 12. ed. São
Paulo: Atlas, 2014.
DIHEL, Astor A.; TATIM, Denise C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. São
Paulo: Prentice Hall, 2004.
GIL, Antonio Carlos. 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.
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DISCIPLINA
JOGOS COM REDE MULTIPLAYER

CÓDIGO
JOG-301

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
3º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
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.
Transmissão de dados em jogos eletrônicos. Jogos Multiplayer. MMO. MMORPG.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COMER, Douglas E.LIMA, A. S. Redes de computadores e Internet: abrange transmissão de dados,
ligações inter-redes, web e aplicações. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
HERMES, D. Desenvolvimento de aplicativos móveis com Xamarin: fundamentos do Xamarin.Forms e da
criação de códigos C# multiplataforma. São Paulo: Novatec, 2015.
MATOS, Ecivaldo De Souza; ZABOT, Diego Zabot. Jogos digitais: programação multiplataforma com a
biblioteca Phaser. 1. ed. Editora Érica, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, Maicon Melo. Sockets Linux. São Paulo: Brasport, 2008.
RHODES, Brandon et al. Programação de redes com Python: Guia Abrangente de Programação e
Gerenciamento de Redes com Python 3.
ROSS, K; KUROSE, J. Redes de Computadores e a Internet: uma nova abordagem. São Paulo: Addison
Wesley.
TALLINGS, William. Redes e sistemas de comunicação de dados. GEN LTC; Edição: 2 , 2016.
TANEMBAUM, Andrew. Redes de computadores. São Paulo: Elsevier-Campus, 2004.
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DISCIPLINA
PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS EM DISPOSITIVOS

MÓVEIS

CÓDIGO
JOG-302

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
3º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

120 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

08
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
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.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERNANDO, Luiz. Desenvolvendo jogos mobile com HTML5: usando Phaser, Intel XDK e
Cordova/PhoneGap. São Paulo: Editora Novatec, 2016.
FOLEY, J. D., DAM, A. V., ALI, Maher. Advanced iOS 4 Programming. United Kingdom: Wiley,
2010.
SCHUYTEMA, Paul. Design de games: uma abordagem prática: série profissional. São Paulo:
Cengage Learning, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BONATTI, Denilson. Desenvolvimento de jogos em HTML 5. Rio de Janeiro: Brasilport, 2014.
DAMIANI, Edgard. Programação de jogos Android: crie seu próprio game engine! São Paulo: Novatec
Editora, 2016.
LEITE, Anderson. Desenvolvimento de jogos para Android: explore sua imaginação com o framework
Cocos2D. São Paulo: Caso do Código, 2013.
SAMPAIO, Cleuton; RODRIGUES, Francisco. Mobile Game Jam: criação de jogos móveis
multiplataforma. Rio de Janeiro: Brasport, 2012.
TORRES, Felipe. Jogos Android: crie um game do zero usando classes nativas. São Paulo: Caso do Código,
2015.
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DISCIPLINA
FÍSICA PARA JOGOS DIGITAIS

CÓDIGO
FIS-104

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
3º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Princípios básicos da mecânica, elementos de modelagem e simulações físicas. Ferramentas e tecnologias
para uso em jogos digitais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NUSSENZVEIG, H. Moyses. Curso de física básica 1: mecânica. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.
POLITO, A. M. M. A construção da estrutura conceitual da física clássica. 1. ed. Editora Livraria da
Física, 2016.
TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 1
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HEWITT, P. G. Física Conceitual. Porto Alegre: Editora Bookman, 2002
KNIGHT, Randall D. Física: uma abordagem estratégica. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. v.1
KNIGHT, Randall D. Física: uma abordagem estratégica. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. v.2
KNIGHT, Randall D. Física: uma abordagem estratégica. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. v.3
VALADARES, E. C. Física mais que divertida. 3. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.
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DISCIPLINA
SOM E PROTOTIPAÇÃO DE JOGOS

CÓDIGO
JOG-303

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
3º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
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. Criação de protótipos, utilizando o recurso de sonorização.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FONSECA, N. Introdução à engenharia de som. 6. ed. São Paulo: Editora Lidel - Zamboni, 2012.
LANE, P. Produção audiovisual: imagem, som e movimento. São Paulo: Editora Érica, 2014.
RUNSTEIN, R. E.; HUBER, D. M. Técnicas modernas de gravação de áudio. Tradução da 7ª edição. Rio
de Janeiro: Elsevier-Campus, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, L. Fazendo música no computador. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006.
CHANDLER, H. M. Manual de produção de jogos digitais. 2. ed. São Paulo: Bookman., 2012.
HENRIQUE, F. Guia de mixagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Música e Tecnologia, 2007.
PRIMO, Lame. Produção audiovisual: imagem, som e movimento. Série Eixo S. Editora Érica,
2014.
VALLE, S. do. Manual prático de acústica. Rio de Janeiro: Editora Música e Tecnologia, 2007.
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DISCIPLINA
MOTORES PARA JOGOS 3D COM ENGINE

CÓDIGO
JOG-305

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
3º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

MOTORES PARA JOGOS 2D JOG-103

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.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. Tradução da 2ª Edição Norte-Americana. Editora Cengage
Learning, 2010. 
HIRATA, Inque Hirata. Desenvolvendo games com Unity 3D. Ciência Moderna, 2011.
SILVA FILHO, Edward. Produzindo games com Unreal Engine. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna,
2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MCDERMOTT, Wes. Criando arte de jogos 3D para iPhone com Unity: usando modo e Blender na linha de
produção. São Paulo: Elsevier-Campus, 2011. 
RHODES, Glen. Desenvolvimento de games com Macromedia Flash Professional. 8. ed. Editora Cengage
Learning, 2018. 
SANTOS, Flavia. Aprenda Unity: criando jogos de nave 2D.  Formato: eBook Kindle.
YOURSELF, Sams. Unity 2018 game development in 24 hours. 3rd edition. USA: Pearson Education, 2018.
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DISCIPLINA
OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS III

CÓDIGO
JOG-305

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
3º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS II JOG-202

EMENTA
Linguagem Script. Script como linguagens de configuração. Script como linguagens de extensão. Scripts
como linguagens de controle. Prototipação de jogo usando linguagem script. Noções gerais da história do
Racismo, mestiçagem e preconceito no Brasil. Racismo estrutural. Relações étnico-raciais. Estereótipos
étnico-raciais. Construção de um jogo baseado na temática de relações étnico-raciais, com aplicação de som e
voz ao ambiente e personagens do jogo. Metodologias ágeis de gerenciamento de projeto de jogos digitais.
Estrutura de documentação de desenvolvimento de jogos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERRARI, Roberto et al. Estrutura de dados com jogos. 1. ed. São Paulo: Elsevier, 2014.
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. Tradução da 2ª Edição Norte-Americana. São Paulo: Editora
Cengage Learning, 2010.
SCHUYTEMA, Paul. Design de games: uma abordagem prática. 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
(Série Profissional)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GONSALES, Priscila. Design Thinking e a ritualização de boas práticas educativas. Editora CreateSpace
Independent Publishing Platform, 2018
IERUSALIMSCHY., Roberto. Programando em Lua. 3. ed. Editora: GEN – LTC, 2015.
MANZANO, Augusto José. Introdução à linguagem Lua. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2018.
SCHAWARCZ, Lilia; GOMES, Flávio (orgs). Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos. 1.
ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
SILVA, Kalina; SILVA, Maciel. Dicionário de conceitos históricos. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2015. 
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APÊNDICE D: DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO 4º

SEMESTRE

DISCIPLINA
BANCO DE DADOS APLICADO A JOGOS

CÓDIGO
JOG-401

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
4º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

-
EMENTA
Atributo, Entidade e Relacionamento. Modelagem e abstração de dados. 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.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SCHUYTEMA, Paul. Design de games: uma abordagem prática: série profissional. São Paulo: Cengage
Learning, 2008. 
MANNINO, Michael V. Projeto, desenvolvimento de aplicações e administração de banco de dados.
Editora: MCGRAW-HILL - BRASIL, 2008.
SILVA FILHO, Edward. Produzindo games com Unreal Engine. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna,
2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DATE, Christopher J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Tradução da 8ª edição americana. Rio de
Janeiro: Gen-LTC, 2004. 
FERRARI, Roberto et al. Estrutura de dados com jogos. 1. ed. São Paulo: Elsevier, 2014.
MORRISON, Michael L.; BEIGHLEY, Lynn. Use a Cabeça! Php & Mysql. São Paulo: Editora Altabooks,
2010. 
MOITAS, Tell Marcus; CUNHA, Jose Antonio; SILVA, George Azevedo. Programação de banco de dados:
conteúdo didático.
SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry. Sistemas de banco de dados. Tradução de: Database System
Concepts, 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
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DISCIPLINA
ÉTICA E LEGISLAÇÃO PARA GAMES

CÓDIGO
HUM-401

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
4º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -

EMENTA
Conceitos e reflexões sobre ética, moral (valores) e liberdade. Principais doutrinas sobre ética: idade antiga;
idade média; idade moderna; idade contemporânea. Sistemas éticos e sociais contemporâneos: movimentos
sociais; as minorias; identidades e subjetividades contemporâneas. Código de ética profissional. A ética no
espaço virtual dos jogos digitais. Microempresa e microempreendedor individual. Obrigações tributárias,
trabalhistas e previdenciárias da empresa. Direito do Consumidor aplicado ao empreendedorismo em games.
Legislação sobre propriedade intelectual e direito autoral na área de games. Responsabilidade civil e criminal nos
ambientes digitais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASTELLS, Manuel. O fim do milênio: a era da informação: economia, sociedade e cultura. v. 3. São Paulo:
Paz e Terra, 2000. 
MASIERO, Paulo Cesar. Ética em computação. São Paulo: EDUSP, 2008. 
PAESANI, Liliana M. Direito de informática: comercialização e desenvolvimento internacional do software.
São Paulo: Atlas, 2015. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOFF, Leonardo. Ética e moral: a busca dos fundamentos. 9. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2011.
BRITO, Auriney. Direito penal informático. São Paulo: Saraiva, 2013. 
JESUS, Damásio; MILAGRE, José Antônio. Manual de crimes informáticos. 1. ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2016.
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: 34, 1999. 
LONGHI, João Victor; MARTINS, Guilherme. Direito digital: direito privado e internet. 2. ed. Indaiatuba, SP:
Editora Foco, 2019. 
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DISCIPLINA
GAME DESIGN E ROTEIRIZAÇÃO

CÓDIGO
ART-401

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
4º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -

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.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
PRENSKY, Marc. Aprendizagem baseada em jogos digitais. São Paulo: Senac SP, 2012.
ROGERS, Scott. Level Up: um guia para o design de grandes jogos. São Paulo: Blucher, 2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAMPBELL, Joseph; COUSINEAU, Phil. A jornada do herói: Joseph Campbell: vida e obra. São Paulo:
Ágora, 2003.
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: teoria e prática. Edição revista, atualizada e ampliada, com novos
exercícios, introdução às mídias digitais e diário secreto de um roteirista. Rio de Janeiro: Summus, 2009. 
HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. Editora Perspectiva, 2008. 
MASTROCOLA, Vicent Martin. Game design: modelos de negócio e processos criativos. São Paulo: Editora
Cengage Learning, 2016. 
SHELDON, Lee. Desenvolvimento de personagens e de narrativas para games. São Paulo: Editora Cengage
Learning, 2017. 
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DISCIPLINA
GAME ENGINE I

CÓDIGO
JOG-402

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
4º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS EM DISPOSITIVOS MÓVEIS JOG-302

EMENTA
Ferramentas de apoio à elaboração de jogos eletrônicos. Aplicação e mobilização dos conhecimentos básicos da
tecnologia por trás dos game engines. Características e possibilidades de uso de game engines, de modo a
subsidiar a escolha de ferramentas adequadas ao projeto de jogos digitais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KINSLEY, Will Mcgugan Harrison. Introdução ao desenvolvimento de jogos em Python com Pygame. 1. ed..
São Paulo: Novatec, 2015. 
SCHUYTEMA, Paul. Design de games: uma abordagem prática: série profissional. São Paulo: Cengage
Learning, 2008. 
SILVA FILHO, Edward. Produzindo games com Unreal Engine. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna,
2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FEIJÓ,Bruno; SILVA ,Flávio Soares Corrêa da; CLUA, Esteban. Introdução à Ciência da Computação com
Jogos. Brasil: Gen Ltc Exatas Didático, 2009. 
FREEMAN, Eric. Use A Cabeça! HTML com CSS e XHTML. 2ª Ed. 2015. Alta Books, 2015.
JUNIOR, Jose Fernandes Chaves. Ferramenta de desenvolvimento engine - Série Eixos. Editora Érica, 2016. 
MENDES, Antonio. Introdução à programação orientada a objetos com C++. 1. ed. 2010. 
RICHARDSON, Craig. Aprenda a programar com Minecraft: Transforme seu mundo com o poder do Python.
São Paulo: Novatec, 2016. 
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DISCIPLINA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA JOGOS DIGITAIS

CÓDIGO
JOG-403

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
4º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Conceitos básicos de Inteligência Artificial (IA), agentes, máquinas de estados finitos e problemas clássicos
como pathfinding e flocking. Técnicas de IA em jogos de computador.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, André. Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina. Rio de Janeiro: LTC,
2011.
LEE, Kai-Fu. Inteligência artificial. Tradução de Marcelo Barbão. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019. 
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AVILA PEREZ NOGUEIRA, Avila. Inteligência artificial, redes neurais e robótica. Rio de Janeiro: Editora
Ciência Moderna Ltda, 2012. 
DEITEL, Harvey M., DEITEL, Paul J. Java: como programar. São Paulo: Pearson, 2010. 
SILVA, Ivan N. da. Redes neurais artificiais para engenharia e ciências aplicadas: fundamentos teóricos e
aspectos práticos. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2016. 
MACHADO, Carlos Eduardo. Inteligência artificial para jogos. 1. ed. São Paulo, Érica: 2016.
MARKENZON, Lilian. SZWARCFITER, Jayme Luiz. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2010. 
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DISCIPLINA
INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

CÓDIGO
JOG-404

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
4º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Princípios básicos de interação humano-computador para jogos digitais. Dispositivos de E/S para jogos e
tecnologias assistivas (tipos e exemplos). Definição dos termos de deficiência, barreiras (tipos), inclusão,
acessibilidade, desenho universal. Estilos de interação. 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
socioambientais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, Simone Diniz; SILVA, Bruno da. Interação Humano-Computador. São Paulo: Ed. Campus,
2010.
BEYON, David. Interação Humano-Computador. Pearson, 2011.
PREECE, Jenny; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de interação: além da interação
homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NIELSEN, J., LORANGER, H. Usabilidade na web: projetando websites com qualidade. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2007.
OLIVEIRA NETTO, A. IHC: modelagem e gerência de interfaces. Visual Books, 2004.
PRATES, R.O.; BARBOSA, S.D.J. Avaliação de interfaces de usuário: conceitos e métodos. In: Jornadas
de Atualização em Informática, Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, 2003.
PREECE, J., ROGERS, Y., SHARP, H. Design de interação: além da interação homem-máquina. Porto
Alegre: Bookman, 2005.
SALTON, Bruna Poletto. Manual de acessibilidade em documentos digitais / Bruna Poletto Salton,
Anderson Dall Agnol, Alissa Turcatti. – Bento Gonçalves, RS: Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul, 2017.
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DISCIPLINA
PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS WEB E REDES SOCIAIS

CÓDIGO
JOG-405

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
4º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS EM DISPOSITIVOS MÓVEIS JOG-302

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 de jogos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BELL, Gavin. Criando aplicações para redes sociais: estabelecendo comunidades on-line no coração do seu
site. São Paulo: Editora Novatec, 2010. 
CASSIO, Éderson. Desenvolva jogos com HTML5 Canvas e JavaScript. São Paulo: Caso do Código, 2014. 
LONDON, Jack. Adeus Facebook: o mundo pós-Digital. Editora: Editora Valentina Ltda., 2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BONATTI, Denilson. Desenvolvimento de jogos em HTML 5. Rio de Janeiro: Brasilport, 2014. 
DAMIANI B., Edgard. Programação de jogos Android: crie seu próprio game engine! 
FERNANDO, Luiz. Desenvolvendo jogos mobile com HTML5: usando Phaser, Intel XDK e
Cordova/PhoneGap. São Paulo: Editora Novatec, 2016. 
PHOTOSTORM. Learn Phaser 3. Disponível em: http://phaser.io/learn. 2019. Acesso em: 10 jun. 2020.
PIOLOGO, Ricardo; PIOLOGO, Ricardo. Flash animado com os irmãos Piologo. São Paulo: Novatec, 2009. 
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DISCIPLINA
OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS IV

CÓDIGO
JOG-406

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
4º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS III JOG-305
EMENTA
Projeto e desenvolvimento de jogo digital. Gestão de projetos: escopo, tempo, custos, riscos, comunicação,
recursos, aquisições, qualidade, integração. Métodos Ágeis. Programação em pares. Versionamento de software.
Otimização, programação segura e persistência de dados no desenvolvimento de jogos. Aspectos biofísicos do
ambiente, dos ecossistemas e sua diversidade. Biomas e Sustentabilidade. Degradação ambiental e aspectos
socioambientais. Cidades, globalização econômica e dinâmica das relações homem-natureza. Efeitos
socioeconômicos das ações antrópicas. Efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio ecológico. Construção de um
jogo baseado na temática livre, associando conceitos de inovação e sustentabilidade em acordo como a resolução
nº 2, de 15 de Junho de 2012 do CNE. Documentação técnica de jogo e gestão do processo de desenvolvimento
do jogo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERRARI, Roberto et al. Estrutura de dados com jogos. 1. ed. São Paulo: Elsevier, 2014. 
LOPES, Carlos. Desenvolvimento, inovação e sustentabilidade. Garamond, 2013. 
MILLER, G. Tyler Jr; SPOOLMAN, Scott E. Ecologia e sustentabilidade. Tradução da 6ª Edição
Norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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.
GONSALES, Priscila. Design thinking e a ritualização de boas práticas educativas. Editora CreateSpace
Independent Publishing Platform, 2018.
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
RIFKIN, Jeremy. A economia do hidrogênio: quando não houver mais petróleo... São Paulo: Makron Books,
2003. 
SADAVA, D. et al. Vida: a ciência a Biologia. v. 2 – evolução, diversidade e ecologia. 8. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2009.
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APÊNDICE E: DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO 5º

SEMESTRE

DISCIPLINA
ACESSIBILIDADE EM JOGOS DIGITAIS

CÓDIGO
JOG-501

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
5º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -

EMENTA
Acessibilidade em documentos de texto, slides, planilhas, websites, documentos digitalizados e em Jogos
Digitais. Conceito e níveis de acessibilidade. Acessibilidade Visual, Motora e Auditiva. Ajustes na interface,
mobilidade e teclas de acesso. Perfil e Construção de acessibilidade do jogo. Recursos e Ferramentas para
desenvolvimento de jogos digitais acessíveis.Demonstração de jogos acessíveis e Tecnologias assistivas
voltadas para o jogo eletrônico. Demonstração de ferramentas e recursos que sejam aplicados em jogos com o
tema de deficiência visual, auditiva e diversos outros. Demonstração de Jogos com Libras.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASTRO, A. R. de; CARVALHO, I. S. de. Comunicação por língua brasileira de sinais. Brasília:
Senac Distrito Federal, 2005.
DIEHL, Rosilene Moraes. Jogando com as diferenças: jogos para crianças e jovens com deficiência. 2.
ed. Editora: Phorte. 2008.
PRADO, Adriana R. de Almeida. Desenho universal: caminhos da acessibilidade no Brasil. Editora:
Annablume. 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, E. C. de. Atividades ilustradas em sinais da Libras. Revinter, 2004.
BERSCH, Rita de Cássia Reckziegel; PELOSI, Miryam Bonadiu. Portal de ajudas técnicas para educação:
equipamento e material pedagógico para educação, capacitação e recreação da pessoa com deficiência física:
tecnologia assistiva: recursos de acessibilidade ao computador II / Secretaria de Educação Especial -
Brasília: ABPEE - MEC : SEESP, 2006.
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.
SCHUNZEN, Elisa. Tecnologia assistiva: projetos, acessibilidade e educação a distância. Editora Paco e
Littera Editorial. 2011.
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DISCIPLINA
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E ECONOMIA

CÓDIGO
ADM-501

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
5º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Conceitos do comportamento empreendedor em suas dimensões cognitiva, atitudinal e estratégica, e sua
importância para o desenvolvimento profissional e social. Relação entre empreendedorismo e processos
criativos para a difusão da inovação na cultura do fazer científico, tecnológico e produtivo. Economia criativa
como base para o desenvolvimento de projetos, que respondam às demandas socioeconômicas e ambientais
da atualidade. Atuação empreendedora em jogos digitais. Economia e inovação em jogos digitais.
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.
TIDD, J; et. al. Gestão da inovação: integrando tecnologia. 5. ed. São Paulo: Bookman, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CRUZ, Renato. O desafio da inovação: a revolução do conhecimento nas empresas brasileiras. São Paulo:
Senac, 2011.
KELLEY, T.; KELLEY, D. Confiança criativa: libere sua criatividade e implemente as suas ideias. São
Paulo: HSM do Brasil, 2014.
MURRAY, David. A arte 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.
TIGRE, P. B. Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
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DISCIPLINA
GAME ENGINE II

CÓDIGO
JOG-502

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
5º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

90 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

06
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

GAME ENGINE I JOG-404

EMENTA
Aplicação de game engines como ferramentas de apoio à elaboração de jogos eletrônicos. Alternativas para a
integração de engines complementares no desenvolvimento de um projeto de jogo. Bases para a identificação
e seleção de critérios para a avaliação da integração de diferentes engines. Documentação do projeto de jogo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KINSLEY, Will. Introdução ao desenvolvimento de jogos em Python com Pygame. 1. ed. Novatec,
2015.
SCHUYTEMA, Paul. Design de games: uma abordagem prática: série profissional. São Paulo: Cengage
Learning, 2008.
SILVA, Edward. Produzindo Games com Unreal Engine. Ciência Moderna, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FEIJÓ, Bruno; SILVA, Flávio. CLUA, Esteban. Introdução a Ciência da Computação com Jogos.
Brasil: Gen Ltc Exatas Didático, 2009.
FREEMAN, Eric. Use A Cabeça! HTML com CSS e XHTML. Editora Alta Book.
JUNIOR, Jose. Ferramenta de Desenvolvimento Engine. Série Eixos. Editora Érica, 2016.
MENDES, Antonio. Introdução à programação orientada a objetos com C++. ed. 1. 2010.
RICHARDSON, Craig. Aprenda a programar com Minecraft: transforme seu mundo com o poder do
Python. São Paulo: Novatec, 2016.
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DISCIPLINA
JOGOS PARA CONSOLES

CÓDIGO
JOG-503

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
5º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

60 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

04
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

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.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, Adelaide. Práticas de C#: algoritmia e programação estruturada. 2010.
RICHARDSON, Craig. Aprenda a programar com Minecraft transforme seu mundo com o
poder do Python. São Paulo: Novatec, 2016.
SILVA FILHO, Edward. Produzindo games com Unreal Engine. Rio de Janeiro: Editora Ciência
Moderna, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FEIJÓ, Bruno; SILVA, Flávio Soares Corrêa da; CLUA, Esteban. Introdução à ciência da computação
com jogos. Brasil: Gen Ltc Exatas Didático, 2009.
FREEMAN, Eric. Use A Cabeça! HTML com CSS e XHTML. Editora Alta Book.
JUNIOR, Jose Fernandes Chaves. Ferramenta de desenvolvimento engine. Série Eixos. Editora Érica,
2016.
VOTRE, Pedro Vilmar. C++ explicado e aplicado (Português). 1. ed. Alta Books, 2016.
WATKINS, Adam. Criando jogos com Unity e Maya: como desenvolver Jogos 3D divertidos e de
sucesso. São Paulo: Elsevier-Campus, 2012.
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DISCIPLINA
OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS V

CÓDIGO
JOG-504

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
5º Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

90 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

06
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS IV JOG-405

EMENTA
Análise de jogos similares. Hermenêutica. Refatoração e otimização de código. Padrões de projeto. Projeto de
software. Qualidade de software. Testes. Estudo de viabilidade. Inovação. Registro de software. Transferência
de tecnologia. Continuidade da construção do jogo desenvolvido na Oficina de Desenvolvimento de Jogos IV
baseado na temática livre, associando conceitos de inovação e sustentabilidade. Estrutura de documentação de
desenvolvimento de jogos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CRUZ, Fábio. Scrum e PMBOK. Unidos no gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.
CHANDLER, Heather Maxwell. Manual de produção de jogos digitais. 2. ed. São Paulo: Bookman,
2012.
MENEZES, Luis Cesar de M.; AFONSO Sotille, Mauro; XAVIER, Luiz Fernando da S. Gerenciamento
do escopo em projetos. 2 .ed. São Paulo: Editora FGV, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GONSALES, Priscila. Design Thinking e a ritualização de boas práticas educativas. Editora
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018.
HUNTER, James C. O monge e o executivo: uma história sobre a essência da liderança. Rio de Janeiro:
Editora Sextante / Gmt, 2004.
KAUFMAN, Josh. Manual do CEO: um verdadeiro MBA para o gestor do século XXI. Porto Alegre:
Editora Saraiva, 2012.
ROGERS, Scott. Level Up: um guia para o design de grandes jogos. São Paulo: Blucher, 2013. 
XAVIER, Carlos Magno da S. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto.
2. ed. Porto Alegre: Editora Saraiva, 2008.
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APÊNDICE F: DISCIPLINAS OPTATIVAS

DISCIPLINA
ANÁLISE DE EDITAIS

CÓDIGO
OPT-ANED

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 HORAS

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
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.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, Wladimir de Oliveira. Editais de licitação: técnicas de elaboração e sistemas de registro de
preços. 2. ed. Editora Del Rey, 2012.
FONSECA, José Wladimir Freitas da. Elaboração e análise de projetos: a viabilidade
econômico-financeira. São Paulo: Editora Atlas, 2012.
ZANOTELLO, Simone. Manual de redação, análise e interpretação de editais de licitação. Editora
Saraiva, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, Wladmir de Oliveira. Editais de licitação. Editora: DEL REY. 2009.
CASAS, Alexandre Las. Marketing interativo: a utilização de ferramentas e mídias digitais. Editora: Saint
Paul, 2010.
CHANDLER, Heather Maxwell. Manual de produção de jogos digitais. 2. ed. São Paulo: Editora
Bookman, 2012.
MOSSO, Maria Manhães. Pequena empresa e empreendedorismo eternamente Fenix. Editora Quality
Mark. 2010.
TARGINO, Maria das Graças; FERREIRA, Sueli Mara. Acessibilidade e visibilidade de revistas científicas
eletrônicas. São Paulo: Editora Senac, 2010.
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DISCIPLINA
BIOLOGIA E SAÚDE PARA JOGOS DIGITAIS

CÓDIGO
OPT-BSJD

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Noções e conceitos de Anatomia, Fisiologia, Sistemas do Corpo Humano, Imunologia, Fecundação,
Microbiologia, genética, zoologia, botânica, citologia, histologia, bioquímica e parasitologia. Infecção,
Inflamação e outros mecanismo de doença. Origem da Vida, Evolução e cronologia geológica e biológica na
Terra. Todos os conteúdos abordados na teoria e pensados na aplicação em jogos digitais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALBERTS, B. et al. Fundamentos da biologia celular. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2017.
SADAVA, D. et al Vida: a ciência a Biologia. v. 2 – evolução, diversidade e ecologia, 8. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2009.
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAMPBELL, Neil; REECE, Jane. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.
SADAVA, D.; HELLER, H. C.; ORIANS, G. H.; PURVES, W. K.; HILLIS, D. M. Vida: a ciência a
Biologia. V. 3 – plantas e animais, 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
DE ROBERTIS, E. M.F.; HIB, J, Ponzio, R.. Biologia Celular e Molecular. 16. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
NEVES, David Pereira; MELO, Alan; LENARDE, Pedro, VICTOR, Ricardo. Parasitologia humana. 12.
ed. São Paulo: Atheneu, 2011.
SADAVA, D.; HELLER, H. C.; ORIANS, G. H.; PURVES, W. K.; HILLIS, D. M. Vida: a ciência a
Biologia. v. 1 – célula e hereditariedade. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
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DISCIPLINA
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

CÓDIGO
OPT-COIN

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -

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).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIORIN, José Luiz; SAVIOLO, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2011.
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.
SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. 11. ed. São Paulo: Globo, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 56. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto. 17. ed. São Paulo: Editora Ática,
2008.
ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo: Contexto, 2001.
KOCH, Ingedore. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 2006.
PERROTTA, Claudia. Um texto para chamar de seu: preliminares sobre a produção do texto acadêmico.
São Paulo: Martins Fontes, 2004.
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DISCIPLINA
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

CÓDIGO
OPT-CRIN

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Fundamentos da Inovação e Criatividade. Características da pessoa criativa e inovadora. Como estimular a
inovação e a criatividade na empresa. Criatividade e inovação em produtos e serviços. Organizações
Criativas. Gestão da Criatividade. Economia Criativa. Cultura Maker. Como se tornar criativo. Inovação e
Tecnologia. Fontes de Inovação na Empresa e Formas de Acesso à Inovação. Aspectos Legais da Inovação e
Apropriação de seus Resultados. Conhecimentos teóricos e práticos sobre Propriedade Intelectual, Marcas e
Patentes.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KELLEY, T.; KELLEY, D. Confiança criativa: libere sua criatividade e implemente as suas ideias. São
Paulo: HSM do Brasil, 2014.
TIDD, J; et. al. Gestão da inovação: integrando tecnologia. 5. ed. São Paulo: Bookman, 2015.
TIGRE, P. B. Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KELLEY, T.; LITTMAN, J. As 10 faces da inovação: estratégias para turbinar a criatividade. Rio de Janeiro:
Campus, 2007.
PREDEBON, J. Criatividade abrindo o lado inovador da mente. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
SANMARTIN, S. M. Criatividade e inovação na empresa do potencial à ação criativa. São Paulo:
Trevisan, 2012.
SITA, M. Ser + com criatividade e inovação. São Paulo: Ser Mais, 2011.
TIDD, J; et. al. Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009.
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DISCIPLINA
DIREITOS HUMANOS E CIBERCULTURA

CÓDIGO
OPT-DHC

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Direitos humanos: evolução conceitual e bases históricas. Proteção internacional dos direitos humanos.
Direitos humanos no Brasil: proteção legislativa e movimentos sociais. Direitos fundamentais em foco na
sociedade digital. Situações jurídicas na sociedade da informação. Marco civil da internet no Brasil:
principais aspectos e consequências. Regulação das fronteiras da internet. O discurso de ódio na internet. O
direito fundamental à proteção de dados pessoais. A responsabilidade civil do administrador de grupos em
redes sociais. A proteção do consumidor na internet. Bloqueio judicial de redes sociais. Virtualização da
moeda: aspectos, funções e problemas do e-money. Plágio e internet.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LONGHI, João Victor. MARTINS, Guilherme. Direito Digital: direito privado e internet. 3. ed. São Paulo:
Foco, 2020.
LEONARDI, Marcel. Fundamentos de Direito Digital. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
SIQUEIRA, Natércia. XEREZ, Rafael. Desafios à concretização dos direitos fundamentais na sociedade
da informação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
JESUS, Damásio de; MILAGRE, José Antônio. Manual de crimes informáticos. São Paulo: Saraiva, 2016.
LENZA, Pedro. Direito do Consumidor esquematizado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
SOARES, Ricardo Maurício Freire. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São
Paulo: Saraiva, 2010.
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DISCIPLINA
DIVERSIDADE E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

CÓDIGO
OPT-DRER

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Conceitos de etnia, raça, racialização, identidade, diversidade, diferença. Compreender os grupos étnicos
“minoritários” e processos de colonização e pós-colonização. Políticas afirmativas para populações étnicas e
políticas afirmativas específicas em educação. Populações étnicas e diáspora. Racismo, discriminação e
perspectiva didático-pedagógica de educação anti-racista. Apropriação Cultural. História e cultura étnica na
escola e itinerários pedagógicos. Etnia/Raça e a indissociabilidade de outras categorias da diferença. Cultura
e hibridismo culturais. As etnociências na sala de aula. Movimentos Sociais e educação não formal.
Pesquisas em educação no campo da educação e relações étnico-raciais. Preconceitos diversos: machismo,
misoginia, homofobia e correlatos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SCHAWARCZ, Lilia Moritz; GOMES, Flávio dos Santos (orgs). Dicionário da escravidão e liberdade: 50
textos críticos. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
SILVA, Kalina; SILVA, Maciel. Dicionário de conceitos históricos. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2015.
TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 11. ed. Salvador: EDUFBA, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CUNHA, Manuela Cunha. História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: Cia de Letras, 1992.
DEL PRIORE, Mary. Histórias da gente brasileira. Volume 1: colônia. São Paulo: Leya, 2016a.
DEL PRIORE, Mary. Histórias da gente brasileira. Volume 2: império. São Paulo: Leya, 2016b.
DEL PRIORE, Mary. Histórias da gente brasileira. Volume 3: república. São Paulo: Leya, 2017.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Cia das letras, 1995.

144



DISCIPLINA
FÍSICA DO SOM E DA LUZ

CÓDIGO
OPT-FSL

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Apresenta Conceitos Básicos da ondulatória com ênfase no Som e na Luz para melhor entendimento destes
princípios físicos nos jogos digitais. Utiliza simulações computacionais e elementos de modelagem para uso
em jogos digitais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIORDAN, M. Computadores e linguagens nas aulas de ciências. Ijuí, SP: Unijuí, 2008.
HEWITT, P. G. Física Conceitual. Porto Alegre: Editora Bookman, 2002
KNIGHT, Randall D. Física: uma abordagem estratégica. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. v. 2
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOURG, David M. Physics for game developers. Sebastopol: O’Reilly, 2002.
GREF. Grupo de reelaboração do ensino de física. Instituto de Física da USP. São Paulo: EDUSP, 1998.
Disponível em: http://www.if.usp.br/gref/pagina01.html. Acesso em: 20 mar. 2019.
POLITO, A. M. M. A construção da estrutura conceitual da física clássica. 1. ed. Editora Livraria da
Física, 2016.
MEC. Recursos Educacionais Digitais (RED): Plataforma MEC de recursos educacionais digitais.
Disponível em: https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home. Acesso em: 31 mar. 2019.
VALADARES, E. C. Física mais que divertida. 3. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.
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DISCIPLINA
HISTÓRIA DA ARTE APLICADA A JOGOS DIGITAIS

CÓDIGO
OPT-HAJD

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Conceito de Arte. A arte e a história x História da arte. Arte na pré história, Arte na História antiga: Egito,
Babilônia, Mesopotâmia, Grécia e Roma. Arte na Idade Média: Bizantina, Românica, Gótica, Celta. Arte na
Idade Moderna: Renascentismo, Maneirismo, Barroco e Rococó. Arte no Oriente. Arte na Idade
contemporânea: Classicismo, Romantismo, Realismo, impressionismo, simbolismo, expressionismo,
cubismo, futurismo, surrealismo e demais estilos contemporâneos da arte. Todos os conteúdos abordados na
teoria e pensados na aplicação em jogos digitais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
JANSON, H.W; JANSON, Anthony. Iniciação à história da arte. 3. ed. Editora WMF Martins Fontes.
2009.
STRICKLAND, Carol; BOSWELL, John. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno. 15. ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARGAN, Giulio Carlo. Guia de história da arte. 1. ed. Editorial Estampa. 1994.
CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. 1. ed. Editora Martins Fontes. 2005.
CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de arte. 3. ed. Martins Editora. 2007.
LITTLE, Stephen.Ismos. Para entender a arte. São Paulo: Globo, 2011.
STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. 1. ed. Editora Zahar. 1994.
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DISCIPLINA
HISTÓRIA DO BRASIL PARA JOGOS DIGITAIS

CÓDIGO
OPT-HBJD

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Índios, negros e brancos no processo de colonização do Brasil. Processo de divisão e ocupação do território
brasileiro. Principais tópicos sociais, políticos, religiosos e econômicos que ocorreram no Brasil Colônia
(1500-1822), Brasil Império (1822-1889) e Brasil República (a partir de 1889), bem como aspectos para a
realidade do Estado da Bahia, Salvador e Região Metropolitana. Todos os conteúdos abordados na teoria e
pensados na aplicação em jogos digitais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PRIORE, Mary Del. Histórias da Gente Brasileira - volume 1 Colônia. São Paulo: LEYA, 2016.
PRIORE, Mary Del. Histórias da Gente Brasileira - volume 2 Império. São Paulo: LEYA, 2016.
PRIORE, Mary Del. Histórias da Gente Brasileira - volume 3 República Memórias (1889 - 1950). São
Paulo: LEYA, 2017.
TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. Salvador: EDUFBA, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BITTENCOURT, Circe. Dicionário de datas da História do Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2007.
CARNEIRO, Edison. A cidade do Salvador 1549: uma reconstituição histórica. Simões Filho: Editora
Kalango, 2017.
PRIORE, Mary Del. Histórias da gente brasileira: República Testemunhos (1951 - 2000). v. 4. São Paulo:
LEYA, 2019.
SCHWARCZ, Lilia. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
SILVA, Kalina; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Editora Contexto,
2015.
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DISCIPLINA
INGLÊS INSTRUMENTAL

CÓDIGO
OPT-INGI

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
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.
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
AZAR, Betty Schrampfer. Basic english grammar: Student´s Book with Cd and Answer Key- Third
Edition. Editora: Pearson-ELT. 2009.
COLLINS. Collins dicionário escolar: Inglês-Português/Português-Inglês- Novo Acordo. Editora: DISAL.
2011.
LAROUSSE EDITORIAL, S.A. Inglês mais fácil: Gramática - Atualizado. Editora: LAROUSSE DO
BRASIL, 2009.
SAWAYA, Márcia Regina. Dicionário de informática & Internet: Inglês/Português. Editora: Nobel, 1999.
SEBERG, Karen. English language learners: vocabulary building games & activities. Editora: KEY
EDUCATION PUBLISHING COMPANY, 2008.
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DISCIPLINA
INOVAÇÃO DISRUPTIVA

CÓDIGO
OPT-INDI

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Inovação, Gamificação, aplicabilidade de jogos de forma lúdica; Design Thinking, processos de inovação;
Prototipação de ideias; Storytelling, inovação na apresentação de ideia e produtos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BIERMAN, H. S.; FERNANDEZ, L. Teoria dos jogos 2. ed. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2011
BLANK, Steve. Startup: Manual do Empreendedor. Alta Books, 2014.
KIM, W. Chan; MAUBORGNE, Renée. A estratégia do Oceano Azul: como Criar Novos Mercados e
Tornar a Concorrência Irrelevante. 2. ed. São Paulo: Campus, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARRETO, Roberto Menna. Ideias sobre ideias: mais de 500 pensamentos inspiradores sobre criatividade.
1. ed. São Paulo: Summus, 2014
FOGGETTI, Cristiano. Gestão ágil de projetos. São Paulo: Education do Brasil, 2014.
GIGLIO, Zula G.; WECHSLER, Solange M.; BRAGOTTO, Denise. Da criatividade à inovação. Campinas:
Papirus, 2016.
KOWALTOWSKI, Doris C. C. et al. O processo de projeto em arquitetura da teoria à tecnologia. São
Paulo: Oficina de Textos, 2011.
MARTINS, Luciano. Escrever com criatividade. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2011.
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DISCIPLINA
INTRODUÇÃO A REDES DE COMPUTADORES

CÓDIGO
OPT-IRD

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
EMENTA
Classificação e componentes de Redes. Arquitetura e Topologias. Equipamentos de rede. Meios de
transmissão. Modelo de Referência ISO/OSI. Conceitos básicos da Arquitetura TCP-IP e seus principais
serviços.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMARAL, A. F. F. Redes de computadores. Colatina, ES: Instituto Federal do Espírito Santo, 2012.
Disponível em: >http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros >. Acesso em: 07 set. 2020.
FRANCISCATTO, R.; CRISTO, F.; PERLIN, T. Redes de computadores: Universidade Federal de Santa
Maria, Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, 2014. Disponível em:
<http://roberto.cfw.ufsm.br/images/uploads/redes_computadores.pdf>. Acesso em: 07 set. 2020.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. Porto Alegre: Bookman, 2007.
KUROSE, Keith W. Ross; JAMES F. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down.
Addison-Wesley, 2010.
TANEMBAUM, A. S. Redes de computadores. Tradução de Vandenberg D. de Souza. 4. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2003.
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DISCIPLINA
INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE

LINGUAGEM NATURAL

CÓDIGO
PLN-OPT11

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -

EMENTA
Fundamentos de processamento de linguagem natural. Reconhecimento de voz e Síntese de fala para a
implementação de assistentes virtuais (chatbots). Mineração de emoção em textos. framework Orange data
mining.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIAS DA SILVA, B. et al. Introdução ao processamento das línguas naturais e algumas aplicações. Série
de Relatórios do Núcleo Interinstitucional de Lingüística Computacional. NILC - ICMC-USP, 2007.
RUSSEL, S.; NORVIG, P. Inteligência artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2013.
SILVA, N. Análise de sentimentos em textos curtos provenientes de redes sociais. PhD thesis,
Universidade de São Paulo, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BIRD, S., KLEIN, E., LOPERr, E. Natural language processing with Python: analyzing text with the
natural language toolkit. O'Reilly Media, 2009.
DOMINGOS, Pedro. O algoritmo mestre: como a busca pelo algoritmo de machine learning definitivo
recriará nosso mundo. São Paulo: Novatec, 2017.
JURAFSKY, D., Martin, J. Speech and language processing: an introduction to natural language
processing, computational linguistics, and speech recognition, Second Edition. McGraw Hill, 2008.
LUGER, G. Inteligência artificial. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2013.
TURING, A. M. Maquinário computacional e inteligência. In: L. Bonjour; A. Baker (Org.) Filosofia:
textos fundamentais comentados. São Paulo: Artmed, 2010. p. 227-231.
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DISCIPLINA
LIBRAS

CÓDIGO
OPT-LIBR

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

-
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.
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.;
GESSER, A. Libras: que língua é essa. São Paulo: Parábola, 2009.
LACERDA, C. (Org.). Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002.
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DISCIPLINA
MARKETING DIGITAL

CÓDIGO
OPT-MKTD

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

- -
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.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GABRIEL, Martha. Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias. São Paulo: Editora
Novatec, 2010.
TORRES, Claudio; TORRES, Claudio. A bíblia do marketing digital. São Paulo: Editora Novatec, 2009.
VAZ, Conrado Adolpho. Os 8 Ps do marketing digital: o seu guia estratégico de marketing digital. São
Paulo: Editora: Novatec, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASAS, Alexandre Las. Marketing interativo: As utilizações de Ferramentas e Mídias Digitais. Editora:
Saint Paul.2010.
JUNIOR, Duarte; Francisco, João. Montanha e o vídeo game: escritos sobre Educação. Editora:
Papirus.2010.
MOSSO, Maria Manhães. Pequena empresa e empreendedorismo eternamente Fenix. Editora Quality
Mark, 2010.
SCHELL, Jesse. A Arte de game design : O Livro Original. Editora Campus-Elsevier:2010.
RUSSEL, Peter. Gamers changers. Editora Taschen- Id 2013.
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DISCIPLINA
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS PARA JOGOS

DIGITAIS 

CÓDIGO
OPT-POOJD

SEMESTRE CLASSIFICAÇÃO
-- Obrigatória Optativa

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

30 horas 

NÚMERO DE
CRÉDITOS

02
X

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S)

-
-

EMENTA
Compreensão e aplicação dos princípios do paradigma orientado ao objeto no desenvolvimento de jogos
digitais utilizando a linguagem de programação C# apropriadas ao desenvolvimento de jogos digitais.
Conceitos de programação orientada a objetos classe, objeto, instância, método, mensagem, herança,
abstração, encapsulamento, polimorfismo, interface e associação. Desenvolvimento de jogos 2D, com
aplicação de conceitos aprendidos de Programação Orientada a Objetos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARAÚJO, Everton. Orientação a Objetos em C# - Conceitos e implementações em .NET. Edição
Atualizada (2017). Editora Casa do Código: 2017.
FURGERI, Sérgio. Programação Orientada a Objetos: conceitos e técnicas. 1ª Edição (31 março 2014).
Editora Érica: 2014.
MANZANO, José Augusto. Programação de computadores com C#. 1ª Edição (2014). Editora Érica:
2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARVALHO, Adelaide. Práticas de C#: Programação Orientada por Objetos. 1ª Edição (2011). Editora
FCA: 2011.
FARRELL, J. An object-oriented approach to programming logic and design.
4th ed. Cengage Learning, 2012.
MCLAUGHLIN, B. Use a Cabeça! Análise e Projeto Orientado a Objeto. Alta Books, 1ª edição, 2007.
VILARIM, Gilvan. Programação Orientada a Objetos: Livro Técnico. 1ª Livro Técnico. Editora Authentic
Livros.
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APÊNDICE G: Regulamento Trabalho de Conclusão de Curso

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

CAMPUS LAURO DE FREITAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO

Dispõe sobre normas específicas relacionadas às
atividades de Trabalho de Conclusão de Curso do
Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia, Campus Lauro de Freitas.

CAPÍTULO I

DA CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO

Art. 1º Entende-se por Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) atividade obrigatória que tem por
finalidade proporcionar ao discente a oportunidade de desenvolver um estudo de caráter
técnico-científico, abordando temas de interesse da sua formação profissional, tendo como resultado
um produto digital.

Art. 2º O TCC, com carga horária de 150 (cento e cinquenta) horas, é componente curricular
obrigatório do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais que deve ser realizado pelos discentes
durante o último semestre letivo do curso, sob o acompanhamento de um professor orientador e de
acordo com o estabelecido nas presentes normas durante a disciplina TCC.

Art. 3º O TCC poderá ser desenvolvido na área de atuação de Jogos Digitais e deverá consistir em um
jogo digital com a sua respectiva documentação técnico-científica, respeitando o previsto no Projeto
Pedagógico de Curso (PPC).

Art. 4º O TCC será desenvolvido individual ou em equipe de até três alunos, sendo fruto de pesquisa
científica ou tecnológica.

Art. 5º O TCC será coordenado pelo docente que ministrar o componente curricular TCC com o
acompanhamento da coordenação do curso.

CAPÍTULO II
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DOS OBJETIVOS

Art 6º O TCC tem como objetivos gerais proporcionar aos discentes o aprimoramento
técnico-científico, com a realização de um trabalho de síntese e de integração dos conhecimentos
adquiridos ao longo do Curso, bem como, da aceleração da maturidade profissional.

§1º Entende-se que o TCC apresenta nível técnico-científico quando o seu conteúdo for compatível
com a atividade dos Tecnólogos em Jogos Digitais em exercício na sociedade brasileira, além de
consolidar o perfil acadêmico e profissional dos discentes em final de curso.

§2º De forma específica, o TCC tem como objetivos:

I - Dinamizar as atividades acadêmicas;

II - Estimular a produção científica;

III - Aprimorar experiências de pesquisa e/ou extensão;

IV - Relacionar a teoria à prática;

V - Demonstrar a habilitação adquirida pelo discente durante o curso;

VI - Aprimorar a capacidade de interpretação e de crítica do discente.

§3º Não poderão ser reapresentados como TCC os jogos digitais já desenvolvidos pelo discente no
estado original em que haviam sido produzidos, devendo no mínimo ser realizado um aprimoramento
que justifique o caráter inovador do trabalho.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 7º A estrutura organizacional do Trabalho de Conclusão de Curso será composta por:

I - coordenação do curso;

II - docente responsável pelo componente curricular TCC;

III - orientadores e coorientadores;

IV - discentes;

V - banca examinadora; e

VI - colegiado do curso.

CAPÍTULO IV
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DAS COMPETÊNCIAS

Art. 8º São competências da Coordenação do Curso, no âmbito do TCC:

I - auxiliar no processo de distribuição das orientações entre os docentes, considerando a
equitabilidade de orientandos por docente e levando em conta a disponibilidade de carga horária;

II - divulgar para os discentes, no início de todo semestre, o número de vagas disponíveis para
orientação entre os professores do curso;

III - administrar com o Colegiado de Curso, quando for o caso, a substituição do docente orientador;

IV - encaminhar ao Colegiado do Curso recursos e situações referentes ao TCC, não previstos em
regulamento, a fim de que o mesmo emita parecer;

V - expedir declarações de participação para os membros da Banca Examinadora do TCC;

VI - zelar pelo cumprimento dos prazos, condições e modelos estabelecidos neste regulamento e em
suas complementações.

Art. 9º São competências do docente responsável pelo componente curricular de orientação do TCC:

I - disponibilizar aos discentes o presente regulamento e suas complementações para confecção,
procedimentos, prazos e critérios de avaliação do TCC;

II - formalizar, registrar e arquivar todos os atos relativos ao TCC;

III - auxiliar o discente na escolha do orientador;

IV - orientar a formatação do TCC, conforme normas vigentes da ABNT;

V - acompanhar a execução das etapas de elaboração do TCC;

VI - realizar o agendamento do espaço e dos recursos didáticos necessários para apresentação do TCC
no setor responsável;

VII - divulgar para comunidade acadêmica a composição das bancas examinadoras, as datas, os
horários e os locais destinados às apresentações de cada TCC, com pelo menos 72 horas de
antecedência;

VIII - encaminhar o resultado da avaliação do TCC à Coordenação do Curso e a versão final dos
trabalhos escritos e digitais para a biblioteca do Campus.

Art. 10. Compete ao orientador:

I - estar disponível para orientação;

II - preencher formulário específico de aceite da orientação do TCC (Anexo I) e entregar ao docente
responsável pelo componente curricular do TCC;
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a) quando houver coorientador, este deve preencher formulário específico de aceite da coorientação do
TCC e entregar ao docente responsável pelo componente curricular do TCC;

III - orientar, acompanhar e avaliar o discente em todas as etapas de desenvolvimento do TCC até a
defesa e entrega da versão final;

IV - estabelecer cronograma de encontros para acompanhar o processo de elaboração do TCC;

V - informar à Coordenação de Curso as dificuldades e problemas que porventura surjam durante a
orientação;

VI - zelar pelo cumprimento dos prazos, condições e modelos estabelecidos neste regulamento e em
suas complementações;

VII - indicar, quando identificada a necessidade, um coorientador para o TCC;

VIII - analisar e avaliar os trabalhos parciais que lhes forem apresentados pelos orientandos;

IX - orientar o(s) orientando(s) no que se refere ao caráter ético e legal do TCC, quando necessário;

X - alinhar com o docente responsável pelo componente curricular TCC a composição da Banca
Examinadora, a data, horário e local destinado à apresentação do TCC;

XI - autorizar previamente o TCC, para encaminhamento à banca examinadora ou outras modalidades
de avaliação previstas no PPC do curso (Anexo III);

XII - convidar os membros que participarão do processo de avaliação e fornecer as informações
necessárias para viabilizar a presença dos participantes;

XIII - presidir a banca examinadora e lavrar a ata;

XIV - encaminhar o resultado da avaliação do TCC e a ata de sua apresentação ao docente responsável
pelo componente curricular do TCC;

XV - orientar o discente sobre as correções do TCC sugeridas após processo de avaliação;

XVI - autorizar a entrega da versão final corrigida ao docente responsável pelo componente curricular
do TCC.

§1º todos os docentes do curso podem ser orientadores e responsáveis pelo TCC, podendo o docente
orientar simultaneamente até 4 (quatro) discentes.

§2º caberá ao Colegiado de Curso avaliar necessidades de ajustes do número de discentes por docente
orientador, para casos devidamente justificados, referente ao semestre/ano letivo.

Art. 11. Compete ao coorientador as seguintes atribuições:
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I – participar das reuniões semanais com o professor orientador e o aluno orientando de TCC no
decorrer das disciplinas;

II – compor a banca avaliadora do aluno de TCC sob sua coorientação;

Art. 12. É de competência dos discentes matriculados no componente curricular TCC:

I - conhecer o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso;

II - procurar orientador, conforme disponibilidade de vagas divulgada pela Coordenação de Curso;

III - comparecer a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas com o docente responsável pelo
componente curricular de orientação do TCC, implicando em reprovação nas ausências superiores a
25% (vinte e cinco por cento);

IV - informar à Coordenação do Curso dificuldades para definir orientação;

V - frequentar as reuniões convocadas pelo(a) Coordenador(a) de Curso, pelo orientador ou pelo
docente responsável pelo componente curricular do TCC;

VI - cumprir o plano e o cronograma estabelecido com o orientador;

VII - elaborar e apresentar o TCC de acordo com os regulamentos e normas estabelecidos para este
fim;

VIII - providenciar cópias do TCC para os membros da banca examinadora, entregando-as ao
orientador e a cada membro que participará do processo de avaliação, de acordo com os prazos
estipulados no regulamento específico do curso;

IX - entregar Declaração de Autoria de Trabalho (Anexo II) devidamente assinada apensada às cópias
do TCC;

X - entregar a versão final do TCC ao(à) professor(a) responsável pelo componente curricular de
orientação do TCC, conforme estabelecido neste regulamento;

XI - cumprir os prazos, condições e modelos estabelecidos neste regulamento e em suas
complementações;

XII - o estudante poderá solicitar substituição do(a) orientador(a) até 60 dias antes do término do prazo
da entrega do TCC, apresentando à Coordenação de Curso requerimento de substituição de orientador
(Anexo IV), no qual devem constar as concordâncias do orientador substituído e do orientador
substituto;

XIII - quando não houver concordância do(a) orientador(a) na substituição o discente deve, até 90 dias
antes do término do prazo de entrega do TCC, apresentar à Coordenação de Curso requerimento
fundamentado que será submetido à deliberação do Colegiado do Curso, o qual terá até 30 dias para
deliberar a respeito do pedido.
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CAPÍTULO V

DIREITOS E DEVERES DO DISCENTE

Art. 13. São direitos do discente, além de outros previstos em lei e normas institucionais:

I - receber a orientação necessária para realizar as atividades previstas em seu plano de TCC, incluindo
contatos quinzenais para esse fim;

II - apresentar qualquer proposta ou sugestão que possa contribuir para o aprimoramento das
atividades relativas ao TCC.

Art. 14. São deveres do discente:

I - tomar conhecimento das presentes normas e cumpri-las;

II - frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC ou pelo seu orientador;

III - manter contatos no mínimo quinzenais com o professor orientador para discussão e
aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas;

II - executar seu plano de atividades, com responsabilidade e zelo;

III - zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e equipamentos utilizados durante o
desenvolvimento das atividades;

IV - participar de outras atividades correlatas que venham a enriquecer seu TCC, por iniciativa própria
ou por solicitação do orientador;

V - comunicar e justificar ao orientador, com a máxima antecedência possível, sua ausência nas
atividades do TCC;

VI - cumprir o calendário divulgado pelo docente responsável pelo componente curricular de
orientação do TCC para a entrega de projetos, relatórios parciais e versão final do trabalho;

VII - entregar ao orientador relatórios parciais mensais sobre as atividades desenvolvidas;

VIII - elaborar a versão final de seu Trabalho de Conclusão de Curso, de acordo com o presente
Regulamento, as instruções do seu orientador e do docente responsável pelo componente curricular de
orientação do TCC;

IX - entregar ao docente responsável pelo componente curricular de orientação do TCC, ao final do
semestre em que estiver matriculado na disciplina respectiva, número cópias de seu TCC que
corresponda ao número de membros da banca, acrescida de uma cópia para o referido docente da
disciplina, sendo todas devidamente assinadas pelo orientador;

X - comparecer pontualmente no dia, horário e local determinados para apresentar e defender o TCC;
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XI - cumprir e fazer cumprir este Regulamento.

CAPÍTULO VI

DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE TCC

Art. 15. O discente só poderá ser matriculado em TCC se tiver sido aprovado em pelo menos 70% das
disciplinas do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais.

Art. 16. O discente deverá submeter à apreciação da Coordenação do Curso o pré-projeto de TCC em
formato digital, até 60 (sessenta) dias antes do início do quinto semestre, seguindo o Calendário
Acadêmico.

Parágrafo Único. Para que a submissão seja realizada, é necessária a entrega de memorando
devidamente assinado pelo orientador (Anexo I).

CAPÍTULO VII

DA BANCA EXAMINADORA E DA DEFESA

Art. 17. Para agendar a defesa do TCC, o orientador, em comum acordo com o discente e o
coorientador, deverá sugerir os nomes dos membros da banca julgadora (Anexo VI).

Art. 18. A banca julgadora da defesa do TCC será composta por no mínimo 3 (três) e no máximo 5
(cinco) membros, sendo um deles o orientador do TCC, que presidirá a banca, sem direito a atribuir
nota.

§1º A Banca Examinadora só poderá executar os seus trabalhos com pelo menos 3 (três) membros
presentes.

§2º Na hipótese da banca ser composta por apenas 3 (três) membros, não será admitido que 2 (dois)
deles sejam o orientador e o coorientador.

§3º Não comparecendo algum dos membros designados para a banca examinadora, o fato deverá ser
comunicado, por escrito, à Coordenação de Curso.

§4º Não havendo o comparecimento do número mínimo de membros da banca examinadora fixado no
§2º deste artigo, deverá ser marcada nova data para a defesa, sem prejuízo do cumprimento da
determinação presente no §4º.

Art. 19. É facultado ao orientador sugerir que um dos membros da banca examinadora do TCC seja
professor, pesquisador ou profissional de nível superior de empresa pública ou privada com formação
mínima de pós-graduação lato sensu, com experiência comprovada na área de atuação em Jogos
Digitais ou áreas afins.

Art. 20. Na ausência do orientador, poderão presidir a Banca Examinadora o coorientador ou o
Coordenador do Curso.
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Art. 21. Constituem-se atribuições da banca examinadora:

I - Examinar, arguir e avaliar o TCC na forma escrita e oral, bem como deliberar sobre a sua aprovação
ou reprovação, respeitando os critérios estabelecidos neste Regulamento;

II - Preencher e assinar a ficha de avaliação do TCC;

III - Elaborar, revisar e assinar a ata de defesa do TCC.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Em caso de necessidade de adiamento ou adiantamento da defesa do TCC, o orientador
deverá protocolar junto à Coordenação do Curso um requerimento justificando pedido.

§ 1º Após a solicitação, a Coordenação do Curso terá um prazo de 20 (vinte) dias para marcar a data
de defesa.

§ 2º Após possíveis correções e ajustes apontados pela banca examinadora, o discente deverá entregar
a versão final à Coordenação do Curso em 2 (duas) vias, no prazo de até 30 dias após a defesa, sendo
estas encaminhadas para a biblioteca do IFBA, Campus Lauro de Freitas, com a assinatura dos
membros da banca e do orientador, contendo em anexo o termo com o parecer do orientador sobre as
correções sugeridas pela Banca Examinadora.

Art. 23. Os casos omissos que surgirem no decorrer da elaboração ou avaliação do TCC, as
dificuldades de aspecto acadêmico ou quaisquer casos não previstos neste Regulamento serão
dirimidos pelo Colegiado do Curso.
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ANEXO I – ENCAMINHAMENTO DE PRÉ-PROJETO

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

CAMPUS LAURO DE FREITAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

ENCAMINHAMENTO DE PRÉ-PROJETO

Eu, ___________________________________, Matrícula nº __________________, discente
matriculado no Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Lauro de Freitas, sirvo-me do presente para apresentar o
pré-projeto do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado de
“_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Afirmo estar ciente e de acordo com as condições firmadas pelo Regulamento de Trabalho de
Conclusão dos Cursos (TCC) e normas complementares a este documento.

Em _____ de _________________ de ________.

______________________________________

Nome do discente

Ciente, em _____ de ________________ de _____.

______________________________________

Nome do Coordenador(a) do Curso
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ANEXO II – TERMO DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

CAMPUS LAURO DE FREITAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

TERMO DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO

Eu, professor(a) _______________________________________________________, sirvo-me do
presente para firmar compromisso de orientação do Trabalho de Conclusão de Curso do(a) estudante
___________________________________________________________, matrícula nº
___________________, do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Lauro de Freitas.

Afirmo estar ciente e de acordo com as condições firmadas pelo Regulamento de Trabalho de
Conclusão dos Cursos (TCC) e normas complementares a este documento.

Em _____ de _________________ de ________.

______________________________________

Nome do orientador(a)

Ciente, em _____ de ________________ de _____.

______________________________________

Nome do Coordenador(a) do Curso
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ANEXO III – SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE
ORIENTADOR(A)

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

CAMPUS LAURO DE FREITAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE ORIENTADOR(A)

Eu, _________________________________________________, matrícula nº ________________,
discente regularmente matriculado(a) no Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Lauro de Freitas, venho solicitar à
coordenação deste curso a substituição do(a) meu(minha) orientador(a), o(a) professor(a)
_____________________________________________________________, pelo(a) professor(a)
_____________________________________________________________, a partir do dia
___/___/_____, em conformidade com os termos de concordância abaixo.

Em _____ de _________________ de ________.

______________________________________

Nome do Discente

_____________________________________

Nome do(a) Orientador(a) Substituído(a)

_____________________________________

Nome do(a) novo(a) Orientador(a)
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ANEXO IV – TERMO DE RESPONSABILIDADE DE
AUTORIA

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

CAMPUS LAURO DE FREITAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE AUTORIA

Eu, _______________________________________________, matrícula nº _________________,
discente matriculado no Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Lauro de Freitas, declaro conhecimento da Lei nº
9.610, de 19/02/1998, que altera, atualiza e consolida a Legislação sobre Direitos Autorais, publicada
no D.O.U. de 20/02/1998, Seção I, p. 3. Declaro, ainda, ser de minha inteira responsabilidade a autoria
do texto apresentado no Trabalho de Conclusão de Curso sob o Título
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Caso seja indicada utilização indevida e ilegal de textos de autoria de terceiros [sob encomenda,
mediante pagamento (ou não)], em desrespeito aos direitos autorais, estou ciente das implicações
legais decorrentes do ato que caracteriza crime de plágio.

Em _____ de _________________ de ________.

______________________________________

Nome do Discente
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ANEXO V – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO TCC
PELO ORIENTADOR

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

CAMPUS LAURO DE FREITAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO TCC PELO(A)
ORIENTADOR(A)

Eu, professor(a) _________________________________________________________, sirvo-me do
presente para declarar que o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______, de autoria do discente _______________________________________________, matrícula
nº _______________, do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Lauro de Freitas, encontra-se apto para a
apresentação.

O trabalho foi organizado e formatado de acordo com o padrão institucional para a apresentação de
trabalhos acadêmicos, nos termos do Regulamento para o Trabalho de Conclusão de Curso e suas
complementações.

Em _____ de _________________ de ________.

______________________________________

Nome do(a) orientador(a)
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ANEXO VI – BANCA EXAMINADORA

INDICAÇÃO DE MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA

Discente: Matrícula:

e-mail: Telefone:

Orientador:

Coorientador:

Título:

Data da Defesa:

Horário:

Local:

Membros da Banca Examinadora:

Nome Titulação Vínculo

Titular

Titular

Titular

Em _____ de _________________ de ________.

______________________________________

Nome do(a) Orientador(a)
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Cadastro da Banca Examinadora:

TITULAR:

Nome completo:___________________________________________________________

Instituição Pertencente (Sigla e Nome por extenso):_______________________________

Departamento: _____________________________________________________________

Área de vinculação com o trabalho:_____________________________________________

Telefone(s): Celular: ( )_________________ E-mail:______________________________

Carteira de Identidade (RG): ________________________ CPF:_____________________

Informações sobre maior titulação:

Instituição (Sigla e Nome por extenso):__________________________________________

Área de concentração:________________________________________________________

País:___________________________________________ Ano da Titulação:____________

Possui Livre Docência ou Pós-Doutorado?_______________________________________

Instituição (Sigla e Nome por extenso):__________________________________________

Área de concentração:________________________________________________________

País:___________________________________________ Ano da Titulação:____________

TITULAR:

Nome completo:___________________________________________________________

Instituição Pertencente (Sigla e Nome por extenso):_______________________________

Departamento: _____________________________________________________________

Área de vinculação com o trabalho:_____________________________________________
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Telefone(s): Celular: ( )_________________ E-mail:______________________________

Carteira de Identidade (RG): ________________________ CPF:_____________________

Informações sobre maior titulação:

Instituição (Sigla e Nome por extenso):__________________________________________

Área de concentração:________________________________________________________

País:___________________________________________ Ano da Titulação:____________

Possui Livre Docência ou Pós-Doutorado?_______________________________________

Instituição (Sigla e Nome por extenso):__________________________________________

Área de concentração:________________________________________________________

País:___________________________________________ Ano da Titulação:____________

TITULAR:

Nome completo:___________________________________________________________

Instituição Pertencente (Sigla e Nome por extenso):_______________________________

Departamento: _____________________________________________________________

Área de vinculação com o trabalho:_____________________________________________

Telefone(s): Celular: ( )_________________ E-mail:______________________________

Carteira de Identidade (RG): ________________________ CPF:_____________________

Informações sobre maior titulação:

Instituição (Sigla e Nome por extenso):__________________________________________

Área de concentração:________________________________________________________

País:___________________________________________ Ano da Titulação:____________

Possui Livre Docência ou Pós-Doutorado?_______________________________________

170



Instituição (Sigla e Nome por extenso):__________________________________________

Área de concentração:________________________________________________________

País:___________________________________________ Ano da Titulação:____________

Em _____ de _________________ de ________.

______________________________________

Nome do(a) Orientador(a)
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ANEXO VII – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TCC

Critérios de avaliação escrita:

I. Adequação às normas da Instituição/ABNT;

II. Componentes Obrigatórios (Elementos Textuais);

III. Apresentação gráfica;

IV. Metodologia Científica;

V. Consistência Argumentativa;

VI. Revisão de Literatura.

Critérios de avaliação oral:

I. Apresentação pessoal e postura profissional;

II. Sequência lógica do discurso;

III. Domínio dos recursos audiovisuais;

IV. Clareza e fluência do discurso e da apresentação;

V. Domínio do conteúdo;

VI. Tempo de apresentação.
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ANEXO VIII – ATA DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

CAMPUS LAURO DE FREITAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

ATA Nº ___/___

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Aos _____ dias do mês de ________ de _______, às ___ horas e ___ minutos, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Lauro de Freitas, reuniu-se a banca examinadora
para, em sessão pública, proceder à avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso do(a) estudante
______________________________________________________, matrícula nº
_________________, apresentado como requisito parcial para a conclusão do Curso Superior de
Tecnologia em Jogos Digitais, de acordo com a Resolução nº _____, de ___/___/____, que
regulamenta a Elaboração e a Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A sessão foi
aberta pelo(a) professor(a) _____________________________________________________,
orientador(a) e presidente da banca examinadora, que fez a apresentação formal dos membros da
banca de avaliação. A palavra a seguir foi concedida ao discente que procedeu com a apresentação do
Trabalho de Conclusão de Curso intitulado de “_______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________”, em ____ minutos. Terminada
a apresentação, cada membro da banca examinadora fez as suas arguições ao autor. Terminada a fase
de arguição, procedeu-se à avaliação da defesa do projeto do TCC. Após a avaliação, o discente
___________________________________ obteve a média _____ e banca examinadora considera o
trabalho: ( ) APROVADO ou ( ) REPROVADO. A conclusão do processo dar-se-á quando da entrega
da versão definitiva do TCC, atestada pelo(a) professor(a) orientador(a) ao(à) Coordenador(a) do
Curso. Cumpridas as formalidades de pauta, às ____horas e ____minutos, eu, presidente da banca,
encerrei esta sessão e lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros
da banca examinadora e discente avaliado.

Observações:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Membros da Banca Examinadora Nota Assinatura

MÉDIA GERAL

CIÊNCIA DO DISCENTE REFERENTE À DATA DE ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA
DO TCC

Eu, ____________________________________________, matrícula nº __________________,
discente do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, declaro estar ciente que deverei entregar
o meu TCC revisado, de acordo com as alterações sugeridas pela Banca Examinadora, ao Professor
Responsável pelo componente curricular de orientação do TCC, com anuência por escrito do
orientador, até o dia ____/____/_______, sob pena de estar automaticamente reprovado no
componente curricular de orientação do TCC.

Em _____ de _________________ de ________.

______________________________________

Nome do Discente
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APÊNDICE H: Regulamento Colegiado de Curso

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DA BAHIA

CAMPUS LAURO DE FREITAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DE CURSO

Dispõe sobre o Regimento Interno do Colegiado

do Curso Superior de Tecnologia em Jogos

Digitais do Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia da Bahia, Campus Lauro de Freitas.

CAPÍTULO I

DA CONCEPÇÃO E DO OBJETIVO

Art. 1º O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus de Lauro de Freitas, abaixo denominado

Colegiado do Curso, é o órgão primário de função normativa, consultiva, deliberativa e de

assessoramento acadêmico, com composição, competências e funcionamento definidos neste

regimento.

Art. 2º O presente Regimento tem como objetivo disciplinar as diretrizes gerais de composição,

atribuições e funcionamento do Colegiado do Curso, de acordo com o Regimento Geral da Instituição

e demais Normas Institucionais aplicáveis.
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Art. 3º O Colegiado do Curso tem por objetivo desenvolver atividades voltadas para o constante

aperfeiçoamento e melhoria do Curso, com base no Projeto Político Pedagógico Institucional e do

Regulamento da Organização Didática e de todas as diversas normas institucionais.

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais tem sua composição prevista

nas normas acadêmicas de ensino superior (Resolução nº 29/2019), é composto por 7 (sete) membros,

sendo:

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, que

atuam regularmente no Curso, sendo: 02 (dois) docentes da área de Computação, 1 (um) docente da

área de Design ou Artes; 1 (um) docente de outra área;

III - dois representantes discentes;

IV - Um representante da área técnico pedagógica.

§ 1º O Colegiado do Curso será presidido pelo Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em

Jogos Digitais do Campus Lauro de Freitas.

§ 2º O número total de suplentes para os membros citados no caput deste artigo será de 3 (três)

Docentes, 1 (um) Discente e 1 (um) representante da área técnico pedagógica, devendo ser observada

para os suplentes as mesmas condições exigidas para a composição de cada vaga.

§ 3º Os representantes do Corpo Docente e seus suplentes serão indicados pelos professores do Curso

de acordo com as exigências do caput, através de reunião da Coordenação do Curso convocada para

esse fim, e os representantes do Corpo Discente serão eleitos por maioria simples pelos alunos

regularmente matriculados no Curso.
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§ 4º No caso de não haver representante de uma área, citada no inciso II deste artigo, poderá se

candidatar ao Colegiado do Curso um representante de qualquer outra área, desde que tal candidato

atue regularmente no Curso.

§ 5º Não será permitido aos docentes substitutos, visitantes, colaboradores e a qualquer outro

contratado em caráter temporário compor o Colegiado do Curso.

§ 6º Os membros suplentes poderão participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado

do Curso, inclusive com direito a voz, mas não terão direito a voto.

§ 7º Em caso de destituição ou renúncia de algum dos membros titulares indicados, será convocado o

suplente, e em caso de impedimento deste, será realizada uma nova indicação conforme este

regimento, com a finalidade exclusiva de substituir o membro para a vaga disponível, para

complementação do mandato de 2 (dois) anos.

§ 8º O disposto no parágrafo § 7º se aplica à vaga do titular discente, respeitando o mandato previsto

no § 2º do art. 5 deste regimento.

Art. 5º Os integrantes docentes e o representante da área técnico pedagógica do Colegiado do Curso,

bem como os seus respectivos suplentes, terão mandato de 2 (dois) anos, a partir da data da publicação

do ato de homologação do colegiado do curso pela Direção Geral do Campus Lauro de Freitas.

§ 1º A indicação para os novos membros do Colegiado do Curso deverá ser realizada com a

antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação ao término do mandato vigente.

§ 2º O mandato do representante discente será de 1 (um) ano.

§ 3º Será permitida uma única recondução ao cargo, por igual período de mandato, para os integrantes

do Colegiado do Curso.

§ 4º O mandato do Presidente do Colegiado do Curso não poderá ultrapassar o mandato do cargo de

Coordenador do Curso, operando-se automaticamente a substituição da presidência desse órgão

quando houver a substituição da Coordenação do Curso.

§ 5º Em caso de vacância da Coordenação do Curso assumirá a presidência do Colegiado um dos

membros Docentes, escolhido pela maioria simples dos votos entre os membros do Colegiado e no

caso de empate, o mais antigo em efetivo exercício na instituição assumirá o cargo vago, até que seja

designado um novo coordenador.
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CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 6º Compete ao Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais:

I - Deliberar sobre questões de ordem didático-pedagógica relacionadas ao curso;

II - Propor, elaborar e implantar políticas acadêmicas, visando ao bom andamento do Curso Superior

de Tecnologia em Jogos Digitais;

III - 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;

IV - sugerir intercâmbio, substituição ou capacitação de docentes, bem como providências de outra

natureza, necessárias à melhoria da qualidade de ensino;

V - deliberar sobre qualquer questão relativa ao estágio supervisionado, atividades complementares,

trabalhos de conclusão de curso e orientações acadêmicas;

VI - 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;

VII - fazer cumprir o Projeto Pedagógico do Curso;

VIII - propor, analisar e solicitar mudanças no Projeto Pedagógico do Curso, quando necessárias;

IX - analisar e dar parecer sobre pedidos referentes à matrícula, trancamento de matrícula no Curso,

cancelamento de matrícula em componentes curriculares, pedidos de transferência e reintegração,

permanência, complementação pedagógica, exercícios domiciliares, expedição e dispensa de guia de

transferência e colação de grau, e casos excepcionais e não previstos nas Normas Acadêmicas do

Ensino Superior vigente;

X - Propor alterações neste Regimento Interno;
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XI - Deliberar sobre pedidos de prorrogação de prazo para conclusão de curso;

XII - Estabelecer, semestralmente, os critérios de seleção para preenchimento de vagas destinadas a

reingresso, transferências, mudanças de curso e graduados;

XIII - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei ou estabelecidas pelo Regimento

Geral da Instituição;

XIV - Deliberar sobre problemas disciplinares e atitudes do corpo docente e discente vinculados a sua

área de atuação, conforme Resolução nº 23 de 16 maio de 2019.

XV - Solucionar os casos omissos neste Regimento e as dúvidas que porventura surgirem em sua

aplicação.

CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA

Art. 7° A Presidência do Colegiado é de responsabilidade do(a) Coordenador(a) do Curso e é de sua

competência:

I - elaborar o cronograma de reuniões;

II - convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade nas votações que

resultarem em empate;

III - convocar reunião extraordinária sempre que, no mínimo, dois terços dos membros do colegiado a

requisitarem, ou a natureza da questão determinar urgência;

IV - executar as deliberações do colegiado;

V - designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser apreciada pelo colegiado;

VI - decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do colegiado;

VII - representar o colegiado junto aos demais órgãos do IFBA;

VIII - dar posse aos membros do colegiado;

IX - designar, dentre os membros do colegiado, o responsável pela Secretaria;
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X - designar, dentre os membros do colegiado, um docente lotado no Curso para substituí-lo nas faltas

e impedimentos.

Parágrafo Único – O presidente, além do seu voto, tem direito ao voto de qualidade, em caso de

empate.

CAPÍTULO V

DO FUNCIONAMENTO

Art. 8° O Colegiado do Curso se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês ou, extraordinariamente,

sempre convocado pela presidência.

Art. 9° As reuniões terão caráter normativo, consultivo, propositivo, deliberativo e de planejamento

acadêmico, devendo constar na convocação, explicitamente, se ordinárias ou extraordinárias.

§ 1° As reuniões terão caráter público, tendo direito a voz e voto apenas os membros do colegiado.

§ 2° Poderão participar das reuniões, quando convocados ou convidados, especialistas, mesmo

estranhos à Instituição, docentes, estudantes ou membros do corpo técnico-administrativo, para fins de

assessoramento ou para prestar esclarecimentos sobre assuntos que lhes forem pertinentes, sem que

tenham direito a voto.

Art. 10 A convocação das reuniões deverá ser através do e-mail institucional ou Sistema Eletrônico de

Informações (SEI), constando a pauta e os documentos a serem discutidos, sendo obedecidos os

seguintes prazos:

I - reuniões ordinárias: antecedência mínima de oito dias;

II - reuniões extraordinárias: antecedência mínima de dois dias;

Parágrafo Único – Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação, publicação da

pauta e documentos poderá ser reduzido.

Art. 11 As solicitações de itens para composição das pautas deverão ser encaminhadas ao presidente

do colegiado e protocoladas no prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência da reunião

ordinária.
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Art. 12 O membro que deixar de comparecer à reunião (ordinária ou extraordinárias) deverá

justificar-se ao presidente do colegiado no prazo máximo de 48 horas após a reunião.

§ 1º os membros que chegarem atrasados mais de 30 (trinta) minutos do início da reunião sem

justificativa aceita pelo Colegiado terão registradas as suas faltas;

§ 2º toda justificativa de faltas e atrasos deverá ser apreciada pelo Colegiado na reunião subsequente,

sendo atribuída falta ao membro no dia correspondente se a justificativa não for aceita;

§ 3º O docente que deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas ou quatro alternadas no período

de 12 (doze) meses ou não cumprir com atividades assumidas por cada componente, sem justificativa

aceita, será afastado do Colegiado através de portaria, que será arquivada em sua pasta funcional.

§ 4º Não será configurada a ausência quando o membro suplente substituir o titular.

§ 5º Esgotado o prazo de 30 (trinta) minutos e não sendo atingido o número mínimo, a reunião será

cancelada e os membros do Colegiado que não atenderem à convocação se sujeitarão às penalidades

deste artigo.

Art. 13 As reuniões do colegiado serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 do

total de seus membros e suas deliberações serão decididas pelo voto majoritário dos presentes.

§ 1º Quando não houver quórum mínimo em primeira convocação será instalada a reunião em

segunda convocação, com qualquer número de presentes, 30 (trinta) minutos após a primeira

convocação.

§ 2º A ausência ou falta de representante de determinado segmento não impedirá a realização da

reunião, salvo quando a natureza do assunto a ser deliberado necessitar da presença específica do

representante da área de conhecimento, hipótese na qual o item de pauta deverá ser postergado para

próxima reunião, não se admitindo novas postergações.

Art. 14 Verificado o quórum mínimo exigido, instalar-se-á a reunião e os trabalhos seguirão a ordem

abaixo descrita:

I - expediente da presidência; II - apreciação, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior;

III - apresentação da pauta; IV - leitura, discussão e votação dos pontos da pauta;

V - encaminhamentos referentes aos pontos da pauta;
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VI - encerramento.

Parágrafo Único – O presidente pode inverter a ordem dos trabalhos, ou atribuir urgência a

determinados assuntos dentre os constantes da pauta, por iniciativa própria ou a requerimento de

qualquer membro, mediante aprovação do plenário.

Art. 15 As decisões do Colegiado do Curso serão tomadas por maioria simples de votos, com base no

número de presentes.

Art. 16 De cada reunião do colegiado será lavrada uma ata.

§ 1º No momento da leitura da ata, qualquer membro poderá pedir sua retificação, que deverá ser

aprovada pela maioria dos presentes.

§ 2º A ata, após sua aprovação, será arquivada, com livre acesso aos membros do colegiado.

Art. 17 Toda a documentação do colegiado será processada e arquivada na Coordenação do Curso.

Parágrafo Único – Todos os documentos gerados ou arquivados pelo colegiado do Curso serão de livre

acesso ao público.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Campus, em articulação com a Direção de

Ensino do Campus e, em última instância, com a Pró-Reitoria de Ensino.

Art. 19 Este Regimento poderá ser reformulado mediante solicitação da Diretoria de Ensino, da

Direção Geral ou do próprio Colegiado do Curso, sendo aprovado pelo Colegiado do Curso e

encaminhado à Direção Geral para publicação.

Art. 20 Este Regimento entra em vigor após a publicação da Portaria pela Direção Geral do Campus.
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APÊNDICE I: Regulamento das Atividades Curriculares

Complementares

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA

CAMPUS LAURO DE FREITAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

REGIMENTO INTERNO DAS ATIVIDADES
COMPLEMENTARES DO CURSO SUPERIOR DE

TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

Dispõe sobre o Regimento Interno das
Atividades Complementares do Curso
Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia, Campus Lauro de
Freitas.

LAURO DE FREITAS

2020

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO

Art. 1º As Atividades Complementares (AC) do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, nos
termos destas normas, são componentes curriculares obrigatórios, efetivando-se por meio de estudos e
atividades independentes desenvolvidas pelo acadêmico, que lhe possibilite habilidades e
conhecimentos relacionados à sua área de atuação profissional, compreendendo ações de ensino,
pesquisa e extensão pertinente à área de Jogos ou correlatas.

§1º As atividades acadêmico-científico-artístico-culturais consideradas no Plano Pedagógico do Curso
(PPC) são aquelas de natureza social, profissional e cultural. Para este curso, as atividades
complementares são de 100 horas, institucionalizadas pelo Colegiado do Curso. As atividades
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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).

§2º As Atividades Complementares devem ser desenvolvidas no período de estudo do acadêmico,
podendo ser realizadas no IFBA ou em instituições públicas e privadas externas.

§3º Compõem as atividades complementares os seguintes grupos de atividades:

1. Participação em eventos científicos, técnicos, acadêmicos, culturais, artísticos e
esportivos internos e externos ao IFBA;

2. Semanas acadêmicas, congressos, seminários, palestras, conferências, oficinas e
atividades artístico-culturais;

3. Integralização de cursos de extensão e/ou atualização acadêmica e profissional;

4. Participação em projetos e programas de iniciação científica e tecnológica como
aluno do projeto, bolsista ou voluntário, assim como de monitoria;

5. Visitas técnicas;

6. Participação em comissão organizadora de eventos institucionais e correlatos;

7. Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão.

8. Estágios extracurriculares em instituições conveniadas com o IFBA;

9. Publicação, como autor, do todo ou de parte de texto acadêmico;

10. Atividades artísticas-culturais, esportivas e de entretenimento;

11. Atividades em instituições filantrópicas;

12. Participação em órgãos colegiados, conselhos setoriais e superiores do IFBA ou das
esferas municipais, estaduais ou federais;

13. Participação em órgãos de representação estudantil.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 2º As Atividades Complementares têm como objetivos:

1. Motivar os estudantes a participar de Simpósios, Congressos e todas as atividades
acadêmicas com a temática de Jogos Digitais ou correlatas;
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2. Estimular os estudantes a desenvolverem atividades gratuitas e de extensão para a
comunidade externa;

3. Articular ensino, pesquisa e extensão com as necessidades sociais e culturais da
sociedade;

4. Estimular estudos independentes, que possibilitem a autonomia intelectual do
estudante;

5. Fortalecer os saberes adquiridos pelos estudantes no decorrer do curso;

6. Oportunizar a integração dos conhecimentos produzidos socialmente com a produção
acadêmica-científica-artística-cultural;

7. Divulgar os conhecimentos provenientes de pesquisas produzidas no âmbito
universitário, ou oriundos de parcerias com instituições públicas, privadas e
filantrópicas.

CAPÍTULO III

DA CATEGORIZAÇÃO

Art. 3º As Atividades Complementares do curso são constituídas de acordo com o barema
abaixo:

Barema: Atividades Complementares (Barema de Validação e Aproveitamento dessas Atividades)

Projetos e Programas de Pesquisa

Descrição das atividades Quantidade de
horas válidas

como AC

Quantidade
máxima de

horas a serem
aproveitadas

Documentos
comprobatórios

Atividades de Pesquisa
desenvolvidas fora dos planos das
disciplinas do curso, sob a orientação
de docente, tais como: Pesquisa de
Opinião, Pesquisa de Satisfação,
Pesquisa de Mercado, Auditoria
Técnica etc.

Mínimo 5 horas
atividades realizadas
= 1 hora de AC

40 h

Projeto e relatório
aprovado pelo docente

responsável

Participação em projetos e
programas por edital ou fluxo
contínuo como aluno do projeto,
bolsista ou voluntário.

Mínimo 5 horas
atividades realizadas
= 1 hora de AC

50 h Relatório Técnico de
atividades

executadas no
período da pesquisa

devidamente
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assinada pelo
orientador.

Publicações de produção
acadêmica-científica-artística-cultura
l na área, excetuando-se os trabalhos
realizados em âmbito curricular do
curso.

5 horas de AC por
atividade 40 h

Comprovante da
publicação

Estágios Extracurriculares

Descrição das atividades Quantidade de
horas válidas

como AC

Quantidade
máxima de

horas a serem
aproveitadas

Documentos
comprobatórios

Estágios desenvolvidos que não
constam na grade curricular

Mínimo 5 horas
atividades
realizadas = 1 hora
de AC

50 h

Cópia do convênio
e declaração do

responsável com a
carga horária

cumprida

Monitorias

Descrição das atividades Quantidade de
horas válidas

como AC

Quantidade
máxima de

horas a serem
aproveitadas

Documentos
comprobatórios

Monitorias em disciplinas e
laboratórios integrantes do curso.

Mínimo 5 horas
atividades realizadas
= 1 hora de AC 40 h

Declaração do
professor
orientador

Projetos Experimentais em Jogos Digitais

Descrição das atividades Quantidade de
horas válidas

como AC

Quantidade
máxima de

horas a serem
aproveitadas

Documentos
comprobatórios

Desenvolvimento de projetos e
protótipos de jogos digitais, desde que
não façam parte do planejamento de
nenhuma disciplina do currículo do
curso.

20 horas de AC por
projeto ou protótipo

60 h

Comprovante de
registro do software

ou Certificado
expedido pelo

colegiado do curso.
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*Para expedição do
certificado o aluno deverá

apresentar um relatório
técnico do

desenvolvimento do
projeto ou protótipo do

jogo digital.

Projeto de Extensão

Descrição das atividades Quantidade de
horas válidas

como AC

Quantidade
máxima de

horas a serem
aproveitadas

Documentos
comprobatórios

Participação em seminários,
encontros, simpósios, conferências,
ciclo de palestras, congressos,
oficinas e eventos correlatos,
internos ou externos à Instituição de
Ensino Superior.

Mínimo 5 horas
atividades realizadas =
1 hora de AC 20 h

Certificado de
participação com

carga horária
especificada

Ações de voluntariado, consultorias
e assessorias, desde que não façam
parte do planejamento das disciplinas
do curso.

Mínimo 5 horas
atividades realizadas =
1 hora de AC

20 h
Declaração do

responsável pela
organização

Disciplinas cursadas em outros
cursos superiores, inclusive sob a
forma de ensino a distância, não
previstas ou aproveitadas na matriz
curricular vigente do Curso de Jogos
Digitais.

Mínimo 5 horas
atividades= 1 hora de
AC 15 h

Certificado ou
comprovante de
frequência, com

aprovação através
de histórico
acadêmico

Visitas técnicas 04 horas de AC por
visita técnica

12 h

Declaração do
responsável pela visita

técnica

Participação em comissão
organizadora de eventos científicos,
artísticos, culturais e esportivos.

Mínimo 5 horas
atividades realizada =
2 horas de AC

16 h

Certificado
comprovando

participação na
Comissão

Organizadora com
carga horária
especificada
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Outras atividades

Descrição das atividades Quantidade de
horas válidas

como AC

Quantidade
máxima de

horas a serem
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 áreas de
Informática, Design ou Jogos
Digitais podem ser aproveitados.

Mínimo 5 horas
atividades realizada =
1 hora de AC

10 h

Comprovante

Ministrar curso, palestra ou oficina
na área de formação do discente

01 hora de AC por
cada 02 horas de
atividade 10 h

Certificado
comprovando a
atividade com
carga horária
especificada

Participação em atividades
artísticas-culturais, esportivas e de
entretenimento.

02 horas de AC por
atividade

10 h

Certificado
comprovando a

atividade ou
apresentação de

ingresso, programa,
“folder” etc que

comprove a
participação no

evento.

Participação em órgãos colegiados,
conselhos setoriais e superiores do
IFBA ou das esferas municipais,
estaduais ou federais, bem como em
entidades de classe.

02 horas de AC por
reunião.

12 h Ata da reunião ou
declaração emitida

pelo órgão indicando a
quantidade de

reuniões participadas.

Participação em órgãos de
representação estudantil

02 horas de AC por
reunião.

12 h Ata da reunião ou
declaração emitida

pelo órgão indicando a
quantidade de

reuniões participadas.
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Atividades em instituições
filantrópicas.

02 horas de AC por
atividade individual de
execução inferior a 1
mês / 02 horas de AC,
por mês, por atividade
individual com
duração superior a 1
mês.

12 h Declaração da
instituição com a

carga horária
cumprida.

CAPÍTULO IV

DA COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA

Art. 4º As Atividades Complementares fazem parte do PPC do Curso Superior de Tecnologia
em Jogos Digitais com carga horária mínima obrigatória de 100 (cem) horas.

Art. 5º Para contagem e validação de créditos, serão consideradas as pontuações estabelecidas
no Barema de Atividades Complementares disponível nesta norma.

§1º As atividades não previstas no referido Barema, desde que tenham duração individual
mínima de 1 (uma) hora, serão avaliadas pelo Colegiado do Curso para os fins de deliberação
sobre a sua validade para os fins de Atividade Complementar e respectiva pontuação.

§2º O colegiado é responsável pelo cômputo dos créditos para, após análise, atribuir a
pontuação correspondente à atividade realizada pelo estudante.

Art. 6º Ao final do curso, o estudante deverá ter comprovado, além da conclusão regular dos
componentes curriculares, a obtenção da carga horária mínima obrigatória de 100 (cem) horas
de Atividades Complementares para que a sua conclusão do curso seja efetivada.

CAPÍTULO V

DA SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO

Art. 7º Na ocasião do aproveitamento de créditos das Atividades Complementares, e
respeitando a data previamente estabelecida pelo Colegiado do Curso, o discente deverá
protocolar, em fotocópia, os comprovantes de participação e/ou produção das Atividades
Complementares solicitando, ainda, o aproveitamento de créditos sobre a carga horária das
atividades realizadas, através dos registros escolares que deverá encaminhar para a
coordenação de curso que enviará ao colegiado.

Art. 8º Após a entrada no setor de registros acadêmicos do Campus, o aluno deverá aguardar
os trâmites administrativos para validação de seu processo.

Parágrafo Único. A entrada da documentação não garante crédito automático ao aluno,
devendo o mesmo aguardar o resultado da análise do Colegiado do Curso Superior de
Tecnologia em Jogos Digitais.
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Art. 9º As atividades complementares cursadas anteriormente ao ingresso no curso, em razão
de transferência de curso, serão avaliadas pelo colegiado e poderão computar o total ou parte
da carga horária atribuída pela instituição ou curso de origem.

Art. 10º As Atividades Complementares referidas no art. 3° desta norma deverão ser
desenvolvidas ao longo do curso.

§1º O não cumprimento da carga horária mínima estabelecida para as Atividades
Complementares ao final do curso implicará na não conclusão do curso pelo estudante.

§2º O estudante pode solicitar, dentro do período de integralização do curso (previsto no PPC
do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais), um novo aproveitamento das atividades
complementares conforme art. 7º.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11º Caberá à Coordenação do Curso encaminhar à Coordenação de Registros
Acadêmicos o resultado das AC computadas pelo estudante.

Art. 12º Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, em primeira
instância, e pelo Colegiado do Curso, a quem caberá a decisão final.

Art. 13º Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do Curso
Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do IFBA Campus Lauro de Freitas.
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APÊNDICE J: Regulamento do Estágio Supervisionado

CAMPUS LAURO DE FREITAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

REGIMENTO INTERNO DO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO DO CURSO SUPERIOR DE

TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

Dispõe sobre o Regimento Interno do Estágio
Supervisionado do Curso Superior de
Tecnologia em Jogos Digitais do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia, Campus Lauro de Freitas.

LAURO DE FREITAS

2020

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
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CAPÍTULO I

DA CONCEPÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Art. 1º Entende-se como estágio a atividade que o discente realiza em instituições públicas ou

privadas, com o objetivo de articular teoria e prática de forma sistemática sob orientação e supervisão

dos docentes da área e ou profissionais designados pela Coordenação do Curso, que avaliarão

diariamente cada discente, observando condutas pessoais e profissionais.

Parágrafo Único. O estágio necessita estar alinhado com os perfis elaborados no Projeto Pedagógico

do Curso (PPC).

Art. 2º O Estágio Supervisionado é parte integrante do currículo pleno em diversos cursos de

graduação e tem objetivo de permitir que o estudante vivencie situações de efetivo exercício

profissional, facilitando seu ingresso no mundo do trabalho.

Art. 3º 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 do curso.

Parágrafo Único. Com vistas a uma formação ainda mais completa e próxima ao mundo do trabalho,

o discente do Curso Superior em Tecnologia de Jogos Digitais do IFBA terá a opção de realizar o

estágio com carga horária de 150 (cento e cinquenta) horas.

CAPÍTULO II

MODALIDADE DO ESTÁGIO

Art. 4º Conforme previsão no PPC e nas diretrizes curriculares, o estágio para o Curso Superior de

Tecnologia em Jogos Digitais será classificado como não obrigatório.

§1º O estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga

horária regular e obrigatória.

§2º Sendo o estágio supervisionado um conjunto de atividades de ensino-aprendizagem relacionadas

ao meio social, profissional, cultural e didático-pedagógico, proporcionadas ao aluno pela participação

em situações reais de vida e trabalho, o estagiário deverá ser acompanhado por professor da instituição

e por supervisor no local de estágio.

CAPÍTULO III

DIREITOS E OBRIGAÇÕES INERENTES AO ESTÁGIO
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Art. 5º Constitui-se como pré-requisito para realizar o estágio do Curso Superior de Tecnologia em

Jogos Digitais:

I - estar com matrícula regularmente ativa no Sistema Acadêmico vigente a partir do 3º período do

curso em, ao menos, um componente curricular;

II - estar devidamente registrado no Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente;

III - celebração do convênio de concessão de estágio, entre a unidade concedente e o IFBA; IV -

celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de

ensino;

V - certificação do seguro, na forma da lei;

VI - verificação da previsão de pagamento da bolsa ou equivalente e do auxílio-transporte, no termo de

compromisso;

VII - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de

compromisso.

Parágrafo Único. É de inteira responsabilidade do estudante, da unidade concedente e da instituição de

ensino, sendo partes envolvidas no estágio, cumprir os pré-requisitos descritos no caput e nos incisos

deste artigo.

Art. 6º A jornada de atividade em estágio deverá constar no Termo de Compromisso, considerando:

I - Ser definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o discente

estagiário ou seu representante legal, este último quando houver;

II - Ser compatível com as atividades acadêmicas;

III - Não ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.

Parágrafo Único. O discente não poderá realizar estágio no horário de suas atividades acadêmicas

obrigatórias.

Art. 7º A realização do estágio dar-se-á mediante assinatura de Termo de Compromisso celebrado

entre o estagiário e a parte concedente, com interveniência obrigatória do IFBA, por meio do Núcleo

de Estágio e Egressos ou setor equivalente.

Art. 8º No ato da assinatura do Termo de Compromisso, o estagiário receberá as instruções sobre o

processo de avaliação, com a indicação do professor-orientador do estágio, do seu supervisor, bem

como as diretrizes para elaboração dos relatórios.

CAPÍTULO IV
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INSCRIÇÃO DO ESTÁGIO

Art. 9º A solicitação de estágio pode ser realizada em qualquer centro de integração e intermediação

de estágio.

Parágrafo Único. O Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente apoiará o estudante,

esclarecendo as dúvidas em todas as etapas da inscrição do estágio.

Art. 10 Ao Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente caberá a intermediação entre o

estudante e a parte concedente, sendo de responsabilidade do estudante a busca pelas oportunidades de

estágio.

Art. 11 O estágio será firmado através de parceria por convênio de concessão de estágio curricular ou

convênio de cooperação entre o IFBA Campus Lauro de Freitas e as partes concedentes.

CAPÍTULO V

DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO

Art. 12 O desligamento do estagiário ocorrerá automaticamente no término do período fixado no

Termo de Compromisso de Estágio ou nos seguintes casos:

I - Trancamento da matrícula ou desistência do curso pelo discente;

II - Interesses particulares do discente, mediante manifestação escrita destinada ao setor competente;

III - Pelo não comparecimento do estagiário por um período superior a 5 (cinco) dias, sem justa causa;

IV - Por iniciativa da empresa, mediante comunicação fundamentada ao IFBA.

CAPÍTULO VI

DA AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO

Art. 13 O Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente, em conjunto com a Coordenação do

Curso, designará através de portaria os professores-orientadores de estágio, com o objetivo de orientar

e auxiliar os discentes na elaboração de seus relatórios.

Parágrafo Único. A avaliação do estágio pela unidade de ensino se dará através do Relatório de

Estágio que será apresentado ao professor-orientador, devendo este considerar os seguintes critérios

para a avaliação do estudante:

I - Conteúdo, nível técnico, qualidade do trabalho e apresentação do relatório;

II - Capacidade criativa e inovadora demonstrada no relatório e uso da linguagem técnica específica

para o curso;

III - Funções e atividades desenvolvidas pelo discente alinhadas com o exigido no PPC.
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Art. 14 O professor-orientador do estágio terá como obrigação acompanhar o discente, ajudar no

preenchimento dos documentos obrigatórios e comprobatórios necessários para o estágio, com o apoio

do Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente.

Art. 15 Caberá ao Núcleo de Estágio e Egressos ou setor equivalente avaliar as instalações da parte

concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando.

§1º Tratando-se o local de estágio de ambiente virtual e não existindo instalações físicas que permitam

a avaliação presencial, deverá ser feita a análise do referido ambiente para os fins previstos no caput.

§2º Se necessário, o professor-orientador deverá realizar visitas ao local de estágio ou entrar em

contato com a empresa em que o discente está estagiando.

CAPÍTULO VII

VALIDAÇÃO DO ESTÁGIO

Art. 16 São consideradas atividades de trabalho formal correlatas ao estágio supervisionado aquelas

em que o discente do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais esteja desenvolvendo trabalho

em nível profissional, mediante contrato formal de trabalho, com carteira assinada, regulamentado

pelas leis trabalhistas vigentes, em empresas ou junto a pessoas físicas que exerçam atividades

relacionadas às áreas de formação do curso.

Art. 17 O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais considerará, para os fins de

validação de estágio supervisionado, as atividades formais de trabalho realizadas pelo estudante, de

acordo com a Lei nº 11.788/2008, desde que sejam desenvolvidas atividades diretamente relacionadas

ao curso.

Art. 18 O estudante da graduação do curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais poderá atuar em

diversas áreas do segmento e a sua formação é multidisciplinar, devendo-se considerar como estágio as

atividades que estejam em consonância com PPC.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do Curso.

Art. 20 Este Regulamento poderá ser reformulado mediante solicitação ao Colegiado do Curso, sendo

aprovado pelo mesmo.

Art. 21 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.

195



APÊNDICE L: Regulamento do Núcleo Docente Estruturante
(NDE)

CAMPUS LAURO DE FREITAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO SUPERIOR DE

TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS

Dispõe sobre o Regimento Interno do Núcleo
Docente Estruturante do Curso Superior de
Tecnologia em Jogos Digitais do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia, Campus Lauro de Freitas.

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais é

um órgão consultivo e de assessoramento, constituído por um grupo de docentes, 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 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.

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do IFBA,

Campus Lauro de Freitas, será composto por:

I - Coordenador(a) do Curso, que o presidirá;

II - No mínimo 5 (cinco) e máximo 10 (dez) professores pertencentes ao corpo docente do

curso, preferencialmente garantindo a representatividade das áreas do curso, contemplando, ao menos,

um representante de cada área.
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Destaca-se que:

a) Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos membros do NDE devem ter titulação acadêmica

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu;

b) Os docentes que compõem o NDE devem ser contratados em regime de horário parcial e/ou

integral, sendo que 40% (quarenta por cento) destes atuem em tempo integral.

Art. 3º A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para um

mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução de no máximo 60% (sessenta por cento)

dos docentes que compõem o NDE. O colegiado deverá indicar, preferencialmente:

I - docentes que participaram da elaboração do projeto do curso;

II - professores pertencentes ao corpo docente do curso.

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino

constantes no currículo;

III - 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 à área de conhecimento do curso;

IV - colaborar com a atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso;

V - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado do Curso,

sempre que necessário;

VI - cooperar na supervisão das formas de avaliação da aprendizagem;

VII - auxiliar o acompanhamento das atividades do corpo docente, através de instrumentos

avaliativos definidos pelo Colegiado, a exemplo da avaliação institucional, recomendando ao mesmo a

indicação ou substituição de docentes, quando necessário;

VIII - contribuir para a análise e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso, das Ementas, dos

Conteúdos Programáticos e dos Planos de Ensino dos componentes curriculares;

IX - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos Superiores de

Tecnologia;
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X - Encaminhar as alterações do Projeto Pedagógico de Curso e demais propostas ao colegiado

do curso.

CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE

Art. 5º Compete ao Presidente do NDE:

I - Convocar e presidir as reuniões, com direito ao voto de qualidade;

II - Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;

III - Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE;

IV - Designar um membro do NDE para secretariar e lavrar as atas;

V - Indicar e apoiar representação e participação de integrantes do NDE em diferentes

instâncias acadêmicas;

VI - Encaminhar as propostas do NDE ao Colegiado;

VII - Consultar, quando pertinente, informações a outros setores do IFBA ou órgãos da

administração pública;

VIII - Coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores da instituição.

CAPÍTULO V

DAS REUNIÕES

Art. 6º O NDE reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes por semestre, por convocação do

Presidente, de acordo com calendário estabelecido no início do período letivo e, extraordinariamente,

sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação de 1/3 (um terço) de seus membros.

Art. 7º A convocação das reuniões deverá ser através do e-mail institucional ou Sistema

Eletrônico de Informações (SEI), constando a pauta e os documentos, se houver, a serem discutidos,

sendo obedecidos os seguintes prazos:

I - reuniões ordinárias: antecedência mínima de 8 (oito) dias;

II - reuniões extraordinárias: antecedência mínima de 2 (dois) dias;

Parágrafo Único. Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação poderá ser

reduzido.

Art. 8º O quorum mínimo para dar início à reunião é de 50% + 1 (cinquenta por cento mais um)

dos membros do NDE.
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Art. 9º Constatada a falta de quorum, todos os que estiverem ausentes quando alcançada a

tolerância de 15 minutos já serão considerados em atraso.

§ 1º Esgotado o prazo de 30 minutos de tolerância com o alcance do quorum mínimo,

a reunião terá início com os que se fizerem presentes, considerando-se ausentes

todos aqueles cuja a presença não tenha sido constatada até o momento,

independentemente de chegarem posteriormente no curso da reunião.

§ 2º Esgotado o prazo de 30 minutos de tolerância e não sendo atingido o quorum

mínimo, a reunião será cancelada e os membros ausentes se sujeitarão à justificativa

da ausência e às respectivas consequências.

Art. 10 Para o caso de faltas e atrasos, as seguintes ações devem ser realizadas:

I - é obrigatória a frequência às reuniões do NDE devendo o membro apresentar

justificativa,através dos meios de comunicação SEI ou e-mail, dentro de 48 horas na

impossibilidade do comparecimento, implicando a ausência em lançamento de falta.

II - os membros que chegarem atrasados mais de 30 (trinta) minutos do início da

reunião sem justificativa aceita pelo NDE terá registrada sua falta;

III - toda ocorrência de falta/atraso, com apresentação de justificativa ou não, deverá

ser apreciada pelo NDE na reunião subsequente;

Art. 11 Perderá o mandato qualquer membro que:

I - for removido ou redistribuído do Campus no qual funciona o curso;

II - for cedido para outro Campus, Reitoria ou outra instituição;

III - faltar, sem justificativa ou com justificativa não aceita, a 2 (duas) reuniões seguidas

ou a 4 (quatro) alternadas no período de 12 (doze) meses.

Art. 12 As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com

base no número de presentes, sendo o voto de qualidade do presidente do NDE.

Art. 13 Na ausência ou impedimento eventual do Presidente do NDE, a Presidência

será exercida, em ordem de preferência:

I - pelo membro mais antigo, em termos de tempo de serviço no campus.
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II - o mais antigo em efetivo exercício na instituição.

Art. 14 Todo membro do NDE têm direito à voz e a voto com peso um, cabendo à

Presidência o voto de desempate quando estritamente necessário.

§ 1º Todas as votações serão, obrigatoriamente, abertas.

§ 2º É facultado a qualquer membro do NDE solicitar que se conste em ata a

expressão do seu voto.

§ 3º O voto é temporal, pessoal e intransferível, não sendo admitido voto antecipado,

postergado, ou por procuração.

§ 4º É vedado o voto de membro a assunto que lhe seja de interesse

pessoal/profissional direto sendo este declarado impedido especificamente para a

referida votação.

§ 5º O impedimento previsto no § 4º também se aplica ao Presidente, situação na qual

o voto de desempate será exercido conforme critérios estabelecidos pelo Art. 13.

Art. 15 De cada reunião do NDE será lavrada uma ata.

§ 1º No momento da leitura da ata, qualquer membro poderá pedir sua retificação, que

deverá ser aprovada pela maioria dos presentes.

§ 2º A ata deverá ser assinada imediatamente por todos os presentes com prazo

máximo até a reunião subsequente.

Art. 16 As reuniões do NDE serão secretariadas por um de seus membros, designado

pelo presidente.

Art. 17 Toda a documentação do NDE será processada e arquivada na Coordenação

do Curso.

Parágrafo Único. Todos os documentos gerados ou arquivados pelo NDE do Curso

serão de livre acesso ao público.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso ou Órgão
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Superior, de acordo com a competência dos mesmos.

Art. 19 Este Regimento poderá ser reformulado mediante solicitação do NDE, da

Diretoria de Ensino, da Direção Geral ou do próprio Colegiado do Curso, sendo

aprovado por este último órgão e encaminhado à Direção Geral para publicação.

Art. 20 Este Regimento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do Curso e

publicação da Portaria pela Direção Geral do Campus.
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