
 

 

Departamento de Ensino - DEPEN 

Comissão de implantação do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais 
 

 

Participantes:  Luiz Cláudio Machado e Durval Almeida de Souza 
Assunto:  Visita ao SENAC-SP em 07/10/2016 
 
 

Relatório de Visita Técnica 
 

 

Foi realizada visita no SENAC em São Paulo, onde funciona o curso de tecnologia em jogos digitais,                 
cujo projeto é semelhante à proposta do IFBA. 
 
Foi iden�ficado será preciso fazer um ajuste no PIC, pois não foi incluído como conteúdo               
obrigatório a história africana e indígena, nem sustentabilidade. Havia sido incluído apenas a             
disciplina de Libras. 
 
A estrutura do SENAC é muito boa. Algumas empresas desenvolveram e patrocinaram a             
implantação de alguns laboratórios, com as quais a comissão entrou em contato, tais como:              
Microso�, Apple, etc. O curso é noturno, com 2,5 anos. Já há muitos jogos que foram                
desenvolvidos pelos alunos. No curso, não exigem TCC, mas sim um produto final, que também é a                 
proposta do PIC do IFBA, com cada aluno apresentando um jogo ao final do curso. Destacamos a                 
realização de eventos com amostras dos games e uma mesa digitalizadora 3D. 
 
Foi iden�ficado que a Faculdade Mackenzie está implantando o curso de games para iniciar no               
semestre 2017.1. 
 
Quanto ao custo com laboratórios, foi iden�ficado que a maioria das licenças dos so�wares              
necessários são gratuitas, o reduz o custo com a implantação dos laboratórios. O custo se               
concentra na aquisição de equipamentos. 
 

 
Luiz Cláudio Machado dos Santos 
Presidente da Comissão do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais  

 
 
 

Durval de Almeida Souza 
Diretor de Ensino  



 

 

Departamento de Ensino - DEPEN 

Comissão de implantação do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais 
 

 

Participantes:  Luiz Cláudio Machado dos Santos 
Assunto:  Visita ao IFRJ no período de 18 a 21/10/2016 
 
 

Relatório de Visita Técnica 
 

 

O curso do IFRJ funciona no turno matu�no; formará a primeira turma em 2017. Entraram 27 e                 
estão se formando 15.  
 
O Campus fica afastado da capital, a duas horas de distância. O curso deles é formado por muitos                  
alunos de outros estados como São Paulo, pessoal do Norte e outras cidades do Rio. 
 
Assim como qualquer ins�tuição, eles também encontraram dificuldades, por exemplo, somente           
dois anos depois de iniciado o curso os computadores com configuração mais avançada. 
 
Par�cipei da amostra de jogos, fazendo parte da banca para escolher os melhores. Inclusive,              
diversos alunos são convidados para trabalhar em diversas empresas, inclusive fora do estado do              
Rio 
 
O Campus é an�go e pouca estrutura , mas a equipe é unida e faz um trabalho excelente. 
 
 

 
Luiz Cláudio Machado dos Santos 
Presidente da Comissão do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais   



 

 

Departamento de Ensino - DEPEN 

Comissão de implantação do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais 
 

 

Data:  16/12/2016 
Participantes:  Luiz Cláudio Machado dos Santos e Suzete Viana Nascimento 
Assunto:  Ajustes no PIC 
 
 
O PIC do Curso de Jogos Digitais foi revisada formatação de texto, margem, figuras, quadros, listas                
de quadros, figuras, sumário, paginação, referências, etc. 
 
Na revisão, foram iden�ficados alguns pontos a serem discu�dos com os demais membros da              
comissão. Foram, portanto, realizadas algumas observações no corpo do texto do projeto. 
 
 
Assinaturas: 
 

 

  



 

 

Departamento de Ensino - DEPEN 

Comissão de implantação do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais 
 

 

Data:  03/01/2017 
Participantes:  Luiz Cláudio Machado dos Santos e Suzete Viana Nascimento 
Assunto:  Ajustes de formação 
 
 
Foi realizada análise de todo o PIC, e foram realizadas alterações na formatação e ajustes diversos                
no texto. 
 
 
 
 
Assinaturas: 
 

  



 

 

Departamento de Ensino - DEPEN 

Comissão de implantação do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais 
 

 

Data:  20/05/2017 
Participantes:  Jocelma Almeida Rios e Luiz Cláudio Machado dos Santos 
Assunto:  Revisão do ementário 
 
Foi realizada a leitura do PIC, registrando sugestões de alteração, com atenção especial aos              
aspectos da interdisciplinaridade. 
 
Foi realizada pesquisa nos sites de comercialização de livros e editoras para iden�ficar as edições               
mais recentes dos livros e valores pra�cados pelos distribuidores e livrarias. Foram iden�ficados             
que muitos livros que haviam sido inicialmente incluídos não estão mais disponíveis para entrega e               
foram subs�tuídos. 
 
Assinaturas: 
 

 

 
 
 
 

  



 

 

Departamento de Ensino - DEPEN 

Comissão de implantação do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais 
 

 

Data:  02/06/2017 
Participantes:  Jocelma Almeida Rios e Luiz Cláudio Machado dos Santos 
Assunto:  Revisão do ementário 
 
 
Foi dada con�nuidade à revisão do ementário, com foco na verificação da bibliografia sugerida,              
com pesquisa nos sites de comercialização de livros e editoras para iden�ficar as edições mais               
recentes dos livros e valores pra�cados pelos distribuidores e livrarias. 
 
 

Assinaturas: 
 

 

  



 

 

Departamento de Ensino - DEPEN 

Comissão de implantação do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais 
 

 

Data:  29/07/2017 
Participantes:  Jocelma Almeida Rios e Durval de Almeida Souza 
Assunto:  Revisão do ementário 
 
Foi dada con�nuidade à revisão do ementário, com foco na verificação da bibliografia sugerida,              
com pesquisa nos sites de comercialização de livros e editoras para iden�ficar as edições mais               
recentes dos livros e valores pra�cados pelos distribuidores e livrarias. 
 
Foi preparada uma lista de livros para aquisição no processo de compra, u�lizando a verba               
disponibilizada pela Reitoria, considerando os dois primeiros semestres de curso.  
 
Assinaturas: 
 

  



 

 

Departamento de Ensino - DEPEN 

Comissão de implantação do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais 
 

 

Data:  18/12/2017 
Participantes:  Durval de Almeida Souza, Maria Adélia Icó Machado dos Santos, e Lígia Vigolis 
Assunto:  Ajustes finais do PIC 
 
Às 14 horas do dia 18 do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, na Reitoria do Ins�tuto                     
Federal da Bahia, estabelecida na  Av. Araújo Pinho - Canela, Salvador - BA reuniram-se: Luiz Cláudio                
Machado, Durval de Almeida, Maria Adélia Icó, Jaqueline Oliveira, Isis Leite, Cláudia, todos com o               
obje�vo de analisar e corrigir o Projeto de Implantação do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais para                
a adequação do referido documento. 
  
Os pontos abordados foram: 

· Adequação do texto conforme as leis e normas de implantação de novos cursos do               
Ministério Nacional de Educação; 

·   Erros de digitação existentes no documento; 
· Tratamento de algumas informações para esclarecimento dos envolvidos da PROEN na            

correção do referido projeto; 
· Esclarecimento da PROEN sobre a necessidade de inclusão de algumas informações no             

Projeto a ser subme�do a avaliação do CONSEPE e CONSUP. 
  
Nada mais havendo a ser tratado, a Pró-reitora Jaqueline Oliveira às 16:00, deu por encerrada a                
reunião e, Lavrou a presente Ata, assinando os presentes. 
 
 
Assinaturas: 
 

  



 

 

Departamento de Ensino - DEPEN 

Comissão de implantação do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais 
 

 

Data:  02/05/2017 
Participantes:  Durval de Almeida Souza, Maria Adélia Icó Machado dos Santos, e Lígia Vigolis 
Assunto:  Ajustes finais do PIC 
 
Às 10 horas do dia 02 do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, no Campus Lauro de Freitas do                       
Ins�tuto Federal da Bahia, estabelecida na  Caminho Dezenove, 134 - Conj. Hab. Parque Santa Rita,               
Lauro de Freitas - BA reuniram-se Durval de Almeida, Maria Adélia Icó, Ligya Vigolis              
(DESUP/PROEN), todos com o obje�vo de analisar as correções solicitadas em outras reuniões e              
esclarecimento da análise preliminar realizada por Lygia e executada as novas correções solicitadas             
pela equipe pedagógica. 
  
Nada mais havendo a ser tratado, Lygia Vigolis às 15:00, deu por encerrada a reunião e, lavrou a                  
presente Ata, assinando os presentes. 
 
 
Assinaturas: 
 

  



 

 

Departamento de Ensino - DEPEN 

Comissão de implantação do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais 
 

 

Data:  08/05/2017 
Participantes:  Jocelma Almeida Rios, Maria Adélia Icó Machado dos Santos, e Luiz Claúdio 
Machados dos Santos 
Assunto:  Ajustes finais do PIC 
 
Foram analisadas as solicitações feitas pelo DESUP/PROEN e efetuadas as correções solicitadas que             
foram possíveis. 
 
Foi incluída a análise da pesquisa de demanda realizada em colégios públicos da rede estadual do                
município de Lauro de Freitas. 
 
Foi encaminhada nova versão no processo. 
 
 
Assinaturas: 
 

 
 


