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Relatora: Marcela Rodrigues Soares - membro da Câmara de Ensino (CONSEPE) 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 O processo em questão trata do Projeto de Implantação do Curso Superior em 

Tecnologia de Jogos Digitas, do campus Lauro de Freitas, a partir do semestre 2018.2. 

HISTÓRICO: 

 O campus Lauro de Freitas inicia suas atividades em 2016 com 07 cursos FIC. Em 

2017.2, além dos cursos FIC, oferta Mediotec na forma de oferta subsequente. 

 Em outubro de 2016 há a solicitação de portaria para a comissão de estudo e 

implantação do curso de Jogos Digitais, composta, inicialmente, por 5 servidores, sendo 3 

destes do campus Salvador. 

 Como subsídio para justificar a verticalização, exigida pelo Decreto 9.235, de 15 de 

dezembro de 2017, o qual rege que a oferta de cursos superiores deve ser a partir da 

oferta de cursos técnicos de nível médio na área de concentração do curso superior, há 

no campus os cursos Mediotec Subsequente Informática, Suporte e Manutenção e 

Informática para Internet. 

 Há três pareceres avaliativos preliminares do DESUP/PROEN, respectivamente em 

20/07/2017, 28/04/2018 e 18/05/2018, bem como parecer de avaliação de especialista em 

09/08/2017, os quais sinalizam questões a serem corrigidas. 

Acrescenta as atas dos trabalhos da comissão, no entanto algumas em que figuram mais 

presentes, só apresentam, no máximo, duas assinaturas. Não há ata de reuniões com 

toda a comunidade do campus, para aprovação da implantação do curso. 
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 Em 22 de maio de 2018 o PIC foi enviado pela PROEN para emissão de parecer 

ad referendum ao CONSEPE, com vigência a partir de 2018.2, o qual foi aprovado 

através da Resolução nº 27, de 23 de maio de 2018. 

 Destaca-se que há análise de viabilidade e demanda, a nível local, nacional e 

mundial, com apresentação contextualização histórica, bem como de perfis dos jogos já 

existentes e do público usuário. Houve pesquisa realizada em escolas da região junto ao 

potencial público do curso, mas com amostragem ainda pequena. Outro aspecto a ser 

ressaltado é o fato de que na Bahia, apenas a UNEB oferta curso nessa área. 

 Há como proposta de atendimento à legislação referente à educação para as 

relações étnico-raciais, bem como educação ambiental e acessibilidade, a inserção 

dessas temáticas nos jogos a serem desenvolvidos em disciplinas específicas, além dos 

eventos institucionais da área. Outro aspecto positivo do PIC é a sinalização da proposta 

de utilização de alguns softwares livres no desenvolvimento das disciplinas. 

SUGESTÕES DE REVISÃO: 

 Alguns pontos críticos também merecem destaque: 

1- Há a necessidade de uma revisão linguística em todo o texto. A seguir, alguns 

exemplos dessa necessidade. Ressalte-se que são apenas exemplos, há outros casos 

para além dos aqui apresentados: 

a) p. 13 - “associação dos desenvolvedores” - está em minúsculo; 

b) Palavras digitadas sem espaço, a exemplo de “deserviços” (p. 21) e “domercado” (p. 

81); 

c) p. 23 - trecho desconectado, sem continuidade do tópico frasal: “Conforme destacado 

no quadro 3 da ABRAGAMES e no documento Relatório de Apoio - Formação de 

Profissionais em Jogos Digitais”; 

d) Grafia incorreta - “equipamente” (p. 30), “entrevistanos” (p. 36), “jardins de inverso” (p. 

48), “assossiações” (p. 100), “respectiamente” (p. 102); 

e) Construção do período - “o campus possui uma estrutura administrativa informada em 

capítulos anteriores e posteriores” (p. 49); 
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f) Construções com semântica estranha para uma instituição de ensino que prega em 

seu Projeto Pedagógico Institucional que a educação seja “pautada na valorização e 

no reconhecimento das diversidades existentes na sociedade” (PPI, 2013, p. 44), a 

exemplo de “a humanidade caminha para a diversidade” (p. 104); 

g) Rever numeração dos quadros (não correspondem ao enunciado ao longo do texto); 

h) Os quadros das páginas 72 e 73 são repetição, apenas em layout diferente, dos 

quadros da página 67 e 68; 

i) p. 73 - “Nesses dois gráficos, as áreas de formação receberam coloração específica 

com o intuito de facilitar a compreensão da matriz curricular” - número das figuras 

trocados e a figura 34 está em preto e branco; 

j) p. 65 - rever redação do texto - “Na entrada do estudante com deficiência o Projeto 

Pedagógico será adaptado para que ocorra a acessibilidade plena desse estudante” - 

Há que se pensar que os profissionais e o projeto de curso já possam prever, 

minimamente essa adaptação, para que esta não seja feita de última hora, sem 

devido preparo. Nesse caso, sinalizar que, mesmo em se tendo as previsões de 

adaptação, casos mais específicos podem ser avaliados pelo NAPNE; 

k) O número de referências está em desacordo com a recomendação, apresentando, 

para alguns componentes curriculares, apenas 02 a 03 referências obrigatórias; 

l) Algumas ementas estão redigidas com verbos de objetivos; 

m) p. 110 - no projeto consta que a coordenação de curso seja indicada entre os 

docentes do curso. Sugiro pensar a médio prazo a possibilidade de eleição entre os 

pares; 

n) p. 113 - A premissa de redução de carga horária está baseada na Resolução 13/2010 

(coordenador deve ter o mínimo de 08h/a). Atualizar para os limites da Resolução 

12/2018 (mínimo de 12h/a); 

o) p. 58 - Colocar o sobrenome da coordenadora do curso. Só está redigido “A 

professora Maria Adélia ficará”; 

p) Revisar concordância e pontuação de forma geral - “não necessita de novos 

professores, pois, o que estão no campus já atende ao curso”; 

2- Não há apresentação da titulação do quadro docente já existente. Soma-se a isso o 

parecer do DESUP, de 18 de maio de 2018, o qual adverte que os “Recursos Humanos 
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(docentes e técnicos administrativos em educação) já existentes no campus são 

suficientes somente para: * o pleno funcionamento do curso ou para primeiro ano de 

funcionamento (Tecnológico); *não são suficientes nem para o primeiro ou segundo ano 

de funcionamento.” (grifos do texto); 

 Outro dado que ressalta é o fato de diversas disciplinas que ainda se encontram 

sem professor, já terem a forma de seleção do mesmo, estando sinalizadas ora com a 

indicação de professor removido, ora com a indicação de professor do concurso. Sabe-se, 

via de regra, que as remoções são feitas via edital antes das convocações de concurso; 

3- O laboratório de criação, provavelmente o mais importante do curso, não está 

totalmente montado e o que resta está orçado em R$314.285,00. Deve-se pensar na 

necessidade de estruturação dos cursos, em especial os mais antigos, os quais têm 

formado turmas sem o uso previsto dos laboratórios os quais ainda não estão equipados. 

4- Considerando que o campus só ofertou até hoje cursos FIC e Mediotec Subsequente, 

poderia se pensar, prioritariamente, nesse curso na modalidade integrada, tendo em vista 

que o Art. 7º, da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências propala que: 

Observadas as finalidades e características definidas no art. 6º desta Lei, 
são objetivos dos Institutos Federais: 
I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, 
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do 
ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos 
(grifos nossos). 

 Não se quer desconsiderar, com essa observação, a relevância da proposta desse 

curso, mas primar pelo fortalecimento das prioridades definidas na criação dos Institutos 

Federais, o que deve ser objeto de análise na proposição de qualquer novo curso no 

âmbito do IFBA. 

CONCLUSÃO E VOTO 

 Esta recomenda ao CONSEPE a aprovação do PIC em questão, com a ressalva 

de que sejam feitas as correções aqui apontadas. 
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Salvador, 17 de setembro de 2018. 

Marcela Rodrigues Soares 

Câmara de Ensino (CONSEPE)
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