
 

   
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
Campus de Salvador 

 

RETIFICAÇÃO Nº 1/ EDITAL Nº 11/2021/CAMPUS DE SALVADOR/IFBA   
 

EDITAL CAMPUS DE SALVADOR PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ACESSO AOS CURSOS DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA FIC – NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. 

O Diretor-Geral do Campus de Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - 

IFBA, no uso de suas atribuições, torna público o presente Edital, que contém as normas referentes ao 

processo de seleção simplificado para o Curso de FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA FIC – NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA  de Desenvolvedor de Jogos Digitais para Dispositivos Móveis com carga 

horária de 220h, conforme as disposições a seguir. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 A realização da Chamada Pública fica sob a responsabilidade de uma Comissão Especial para 

Seleção de Alunos designada através de portaria emitida pelo Diretor Geral que encaminhará ao setor 

competente de comunicação do IFBA as informações necessárias para divulgação das atividades do 

Processo Seletivo, além de providenciar e coordenar as ações inerentes à sua execução. 

 

1.2 Toda comunicação referente a este processo seletivo, será realizada, via internet, por meio do 

endereço eletrônico https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais, desobrigando o IFBA de 

fazê-lo por outros meios de comunicação, sendo de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) 

acompanhar as publicações relativas a este processo seletivo. 

1.3 A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

 
2. DO OBJETO 

 

2.1 O presente edital visa selecionar jovens e adultos de acordo com as necessidades educacionais 

dos perfis atendidos e a vocação econômica do Estado da Bahia para participarem do Curso de 

Desenvolvedor de Jogos Digitais para Dispositivos Móveis do Campus de Salvador do IFBA. 

2.2 Os cursos objetivam atender ao novo contexto sócio-econômico deflagrado pela pandemia da 

COVID-19. 

2.3 O Instituto Federal da Bahia – IFBA promove a oferta de 80 (oitenta) vagas, em caráter emergencial, 

em cursos de formação inicial e continuada - FIC, na modalidade de Educação a Distância – EaD. 

 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais


3. DAS VAGAS 

 
3.1 Para o Curso de Desenvolvedor de Jogos Digitais, o IFBA-Campus de  Salvador  oferece  80  (oitenta)  

vagas  conforme  o  quadro  a seguir. 
 

 
CURSO 

INSTITUIÇÃO 

OFERTANTE 

 
MODALIDADE 

 CARGA 

HORÁRIA 

INÍCIO DAS 

AULAS 

Nº DE 

VAGAS 

Desenvolvedor 

de Jogos 

Digitais 

IFBA-Campus 

de Salvador 

EaD 220
h 

03/08/2021 80 

3.2 Do total das vagas serão reservadas 5% (cinco por cento), ou seja 04 (quatro), para pessoas com 

deficiência. 

 

3.3 Do total das vagas serão reservadas 5% (cinco por cento), ou seja 04 (quatro) vagas, para indígenas. 

 
3.4 Do total das vagas, serão reservadas 20% (vinte por cento), ou seja 16 (dezesseis) vagas, para cotas 

raciais. 

 

3.5 As vagas não preenchidas das categorias de pessoas com deficiência, indígenas e cotas raciais serão 

redirecionadas para ampla concorrência. 

 

4. CRONOGRAMA 
 

4.1 O presente edital seguirá as etapas descritas no cronograma a seguir: 
 

EVENTO PERÍODO 

Período das Inscrições 10 a 23 de junho de 
2021 

Publicação preliminar das inscrições homologadas 29 de junho de 2021 

Período de Interposição de Recursos 30 de junho de 2021 

Publicação dos Recursos e das Inscrições homologadas 01 de julho de 2021 

Sorteio dos(as) candidatos(as) (ampla concorrência, indígena e PCD 

e Cotas Raciais) 

  

05 de julho de 2021 

Publicação do Sorteio 05 de julho de 2021 

Resultado Preliminar do sorteio (ampla concorrência, indígena e 

PCD e Cotas Raciais) 

  
05 de julho de 2021 

Recurso sobre Resultado Preliminar do Processo Seletivo (sorteio)   

06 de julho de 2021 



Resultado Final do Processo Seletivo (ampla concorrência, 

indígena e PCD e Cotas Raciais) 

  

08 de julho de 2021 

Período de matrícula 12 a 13 de julho de 2021 

Início das aulas 02 de agosto de 2021 

  

 
 

5. DAS INSCRIÇÕES 
 

5.1 As inscrições serão gratuitas e o link estará disponível no site do IFBA – 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais, com início no dia 10 de junho de 2021, às 8h 

até o dia 23 de junho de 2021 às 23h59. 

5.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e a matrícula do candidato, desde que verificado 

qualquer falsidade nas declarações e/ou nos documentos apresentados. 

5.3 Não serão aceitas inscrições por via postal, via fax e/ou via correio eletrônico. 
 

5.6 O candidato poderá concorrer a apenas uma das vagas deste Edital. 
 

5.7 Em caso de inscrições duplicadas, será considerada a última inscrição do candidato. 

 

 
6. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

 
6.1 Para candidatar-se a uma das vagas deste Edital, o interessado deverá obedecer aos seguintes 

requisitos: 

a. Ter, no mínimo, 14 (quatorze) anos; 

b. Possuir, no mínimo, o Ensino Médio completo ou estar cursando. 

c. Ter acesso a equipamentos (computador ou notebook) e acesso à internet que permitam acompanhar  

as atividades do curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

6.2 A Inscrição deverá ser feita online pelo link disponível em https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-

extensao/editais, onde o candidato deverá preencher corretamente todos os campos solicitados, e anexar 

os seguintes documentos: 

a. Carteira de Identidade (frente e verso); 

b. CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será necessário anexar esse 

documento); 

c. Certidão de Nascimento; 

d. Certidão de Casamento, se possuir; 

e. Comprovante  de  quitação  com  a  Justiça  Eleitoral  (para  maiores  de  18  anos).  O mesmo pode 

ser extraído por meio do endereço eletrônico: (www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes); 

f. Apresentação do certificado de reservista ou de dispensa, se for do sexo masculino e tiver 18 de 

anos ou mais; 

g. Comprovante de residência dos últimos três meses (somente serão aceitos os seguintes 

comprovantes de residência: conta de água, conta de luz, conta de telefone, fatura de cartão de 

crédito, de plano de saúde, TV por assinatura, conta de internet ou boleto de condomínio - Não é 

obrigatório que o comprovante de residência esteja em nome do candidato); 

h. Comprovante de escolaridade ou declaração emitida pela instituição de ensino que comprove a 

exigência mínima para o curso. Serão aceitos, para efeito de comprovação, documentos de titulação 

superior ao exigido. 

i. Laudo médico, emitido nos últimos doze meses, comprovando a natureza da deficiência, atestando 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes)
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes)


a especificidade, grau ou nível da deficiência, em conformidade com as definições da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), observado o disposto no § 1º, do art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 

(apenas para candidatos às vagas para Pessoas Com Deficiência - PCD) 

j. Declaração emitida pela Fundação Nacional do Índio (Funai) que ateste sua condição, ou, declaração 

de sua respectiva comunidade sobre sua condição de pertencimento étnico, assinada por, pelo 

menos, uma liderança reconhecida conforme ANEXO II (apenas para candidatos às cotas indígenas); 

k. Autodeclaração preenchida e assinada de acordo com ANEXO I (apenas para candidatos às cotas 

raciais); 

l. Selfie ou foto nítida com a carteira de identidade conforme exemplo no formulário online disponível 

para inscrição. (apenas para candidatos às cotas raciais) 

 
6.3 Para o deferimento da inscrição é necessária a apresentação de todos os documentos solicitados e o 

preenchimento correto do formulário online disponível para inscrição. 

 
6.4 Para os arquivos em formato de fotos (exigidos no subitem 6.2, alínea l) deve-se considerar 

proximidade que garanta nitidez e integridade para verificação dos dados do documento. 

 
7. DO FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 
7.1 O  Curso  de  Desenvolvedor  de  Jogos  Digitais  será  ministrado  com  carga  horária  de 220h horas 

e 100% online, durante os meses de agosto a dezembro de 2021, o conteúdo programático constará com 

as disciplinas e assuntos, conforme é disponibilizado no anexo IV; 

 

7.2 As vagas serão preenchidas por SORTEIO de acordo com o número total ofertado para cada categoria 

de inscrição (ampla concorrência, cotas raciais, pessoas com deficiência e indígenas). 

7.3 Será utilizado o software https://sorteador.com.br/embaralhador  ou similar para o "SORTEIO 

ELETRÔNICO", estabelecendo critérios mais objetivos e de fácil apreciação, conferindo mais 

transparência e credibilidade à metodologia de seleção. Os candidatos serão sorteados, respeitando cada 

cota disponível no edital e cumprindo assim as regras. O sorteio será gravado e disponibilizado a data na 

página do edital no site do IFBA,  https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais, para que 

os candidatos tenham acesso.  

7.4 A abertura de turmas para oferta estará condicionada ao preenchimento de 60% (sessenta por cento) 

das vagas ofertadas no curso. 

7.5 Caso não seja preenchido o  número de  vagas  disponibilizadas,  serão  realizadas mais chamadas 

posteriormente, no site do IFBA,  https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais, e poderá́  

haver contato por e- mail com os/as candidatos/as da lista de excedentes. 

 
8. DA CLASSIFICAÇÃO 

 
8.1 O Processo Seletivo será realizado por sorteio eletrônico. 

 

8.2 Após a divulgação dos resultados conforme cronograma, os alunos receberão um e-mail confirmando 

a sua aprovação e seus dados serão cadastrados no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 
9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 
9.1 A relação dos candidatos aprovados será divulgada no site do IFBA 

(https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-extensao/editais) conforme cronograma.

https://sorteador.com.br/embaralhador
http://www.ifma.edu.br/
http://www.ifma.edu.br/


10. DAS MATRÍCULAS 
 

10.1 Os candidatos sorteados receberão mensagem por e-mail com orientações de acesso ao AVA, 

para confirmação de matrícula. 

10.2 Será publicada uma única lista geral de excedentes para o campus. 
 

10.3 O candidato convocado para matrícula que, por qualquer motivo, não confirmar a matrícula no 

prazo de 2 (dois) dias após o envio das orientações do item 10.1, perderá o direito à vaga e será 

substituído pelo primeiro candidato da lista de excedentes e assim sucessivamente. 

10.4 A lista geral de excedentes será formada por 25% (vinte e cinco por cento) em cada categoria 

(Ampla Concorrência, Indígena, Pessoa com Deficiência e Cotas Raciais) para preenchimento das vagas 

remanescentes. 

10.5 Serão convocados excedentes até que se complete o número de vagas ou até que seja computada 

25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total do curso. 

10.6 A lista de excedentes poderá ser acionada caso algum candidato matriculado deixe de frequentar o 

curso ao longo de 4 (quatro) semanas. 

 

11. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

11.1  O(A) candidato(a) poderá interpor recurso nas datas e prazos estabelecidos no Cronograma; 

11.2 O recurso será interposto e encaminhado, em formato PDF, para o email daead.salvador@ifba.edu.br, 

conforme Anexo III, desta Chamada; 

11.3 A apreciação dos recursos será realizada pela comissão de seleção. 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12.1 Os(As) candidatos(as)devem acompanhar todo o processo seletivo acessando o site oficial do IFBA: 

https://portal.ifba.edu.br/salvador. 

 

12.2 Será considerado desistente e, portanto, eliminado do Processo Seletivo, o/a candidato/a que não 

responder ao e-mail para a realização da matrícula. 

12.3 Não é de responsabilidade do IFBA disponibilizar os equipamentos mencionados no item 6.1 alínea C. 

 
12.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial para Seleção de Alunos designada pela 

Portaria N 1256 de 06 de abril de 2021. 

 

12.5 Os itens constantes deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações e/ou acréscimos. 

Estas mudanças serão publicizadas no endereço eletrônico https://portal.ifba.edu.br/salvador/menu-

extensao/editais.12.5. Informações adicionais poderão ser obtidas nos e-mails: 

daead.salvador@ifba.edu.br. 

12.6 Este Edital entra em vigor a partir da data de publicação. 

Salvador – BA, 21 de junho de 2021. 

 

https://portal.ifba.edu.br/salvador
mailto:daead.salvador@ifba.edu.br


ANEXO I 

 
 

EDITAL CAMPUS DE SALVADOR PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ACESSO AOS CURSOS DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA FIC – NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. 

 
DECLARAÇÃO DE RESERVA DE VAGA PARA AS COTAS RACIAIS 

 

 

Eu inscrito no Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF sob o nº ,DECLARO, nos termos dos art. 

1º e 2º da Lei nº 12.990/2014, o reconhecimento de que sou beneficiário de reserva de vagas destinadas a 

negros referente ao Edital 11/2021 – 02/06/2021. 

 

DECLARO, ainda, que as informações aqui prestadas são exatas e verdadeiras e de minha inteira 

responsabilidade, sob pena de caracterização do crime tipificado no art. 299 do Código Penal. 

 
 

  _________________________,________de___________de___________. 

 

 
 
 

 

                                                               Assinatura do(a) declarante 

 
 

Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014. 

 
 

Art. 1º Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos 

públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista 

controladas pela União, na forma desta Lei. 

 
(...) 

 
 

Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso 

público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à 

anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo  em  que  lhe  sejam assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

 
Código Penal / Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

 
 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar  direito,  criar  obrigação  ou  alterar  a  verdade  sobre  fato juridicamente relevante: 

 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos,e multa, se o documento é particular. Parágrafo 

único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro 

civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

 



ANEXO II 
 

EDITAL CAMPUS DE SALVADOR PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ACESSO AOS CURSOS DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA FIC – NA MODALIDADE A DISTÂNCIA.

 

DECLARAÇÃO DE ETNIA E DE VÍNCULO COM COMUNIDADE INDÍGENA 
 

 

Eu,__________________________________________________________________________________, 

 

portador da Cédula de Identidade nº ___________________________, UF____ , DECLARO, para fins de  

 

inscrição e formação para cotas de vaga no processo seletivo nº 11/2021/GAB-SSA/CAMPUS-SALVADOR/IFBA 

 

destinada a candidato indígena, que pertenço a etnia__________________________________________. 

 

 

(      ) resido em terra indígena:    (       ) resido em área urbana: 

 

Nome do local / Endereço:                           

Município de: 

Estado:                           

Telefone(s) para contato:  

 

Por ser a expressão da verdade, assino esta declaração. 

 

 

 

 

 

___________________________                             ____________________________________ 

 

           Cidade e data                     Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 

 
 
 

Salvador – BA, 02 de Junho de 2021. 

 
 
 

 

Ives Lima de Jesus  

Diretor-Geral do Campus de Salvador - IFBA 

 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO III 
 

EDITAL CAMPUS DE SALVADOR PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ACESSO AOS CURSOS DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA FIC – NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. 

 
 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

 
AO DIRETOR GERAL DO IFBA - CAMPUS DE SALVADOR 

 

Prezado Diretor, 
 

 
CANDIDATO (A):______________________________________________________________ 

 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA:  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

DATA: ____/_____/______ 
 
 

ASSINATURA: ____________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

EDITAL CAMPUS DE SALVADOR PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ACESSO AOS CURSOS DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA FIC – NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. 

 

Disciplinas e conteúdo programático do curso 

 

MÓDULO BÁSICO 

DISCIPLINA C.H. (horas) 

AMBIENTAÇÃO EAD 20 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA COMPUTAÇÃO 30 

FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO 30 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 20 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 

 

 

MÓDULO ESPECÍFICO 

DISCIPLINA C.H. (horas) 

ILUSTRAÇÃO PARA JOGOS 30 

GAME ENGINE 2D 70 

PROJETO FINAL 20 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 

 

MÓDULO BÁSICO +  MÓDULO ESPECÍFICO (Total) 

 

220 hr 

 

 

Componente Curricular : Ambientação EAD  

Carga Horária: 20h 

Ementa: Concepções e legislação em EaD. Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem. Ferramentas para navegação e busca na Internet. Metodologias de 

estudo baseadas nos princípios de autonomia, interação e cooperação 

Bibliografia: 

 
ALVES, A. Moodle: estratégias pedagógicas e estudo de caso. Salvador: EDUNEB, 2009. 

Disponível em: https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2563/3/Livro%20Moodle.p 

df.  

 

PINOTTI, A. J. Ambientação em educação a distância: curso técnico em informática. Colatina, 



ES: CEAD/IFES, 2010. Disponível em: 

http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/695/Ambientacao_EAD_we 

b.pdf?sequence=3&isAllowed=y. 

 

 WAGNER, Rosana. Ambientação em Educação a Distância. 2012. Disponível em: 

http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/626/Ambientacao_em_EaD 

_PB_CAPA_ficha_ISBN_20130425.pdf?sequence=4&isAllowed=y  

 

 

Componente Curricular : Fundamentos Matemáticos para Computação  

Carga Horária: 30h 

Ementa: Fundamentos de Lógica Matemática; Álgebra Booleana; Conjuntos; 

Princípio da Indução; Combinatória;  Teoria de Grafos; Relações e Funções 

Polinomiais; Funções Exponencial e Logarítmica; Matrizes e Sistemas Lineares. 

 

 

Bibliografia: 

 
GERSTING, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. 5a. Edição. 

LTC Editora, 2004. 616p. 

 

GERSTING, J. L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação: um Tratamento 

Moderno de Matemática Discreta. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, c2004. xiv, 597 p. 

 

DOMINGUES, Hygino. H.; IEZZI, Gelson. Álgebra Moderna. São Paulo: Atual, 2003. 

 

DOMINGUES, Hygino H. Fundamentos de aritmética. São Paulo: Atual, 1991. 

 

IEZZI, Gelson. Fundamentos da Matemática Elementar, vol. 03. 8. ed. São Paulo: Atual 2004. 

 

Componente Curricular : Fundamentos de Programação  

Carga Horária: 30h 

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 e simulação. 



Bibliografia: 

 
Livro Fundamentos da Programação de Computadores: Algoritmos, Pascal, C, C++ e Java, 

Ana Fernanda G. Ascencio e Edilene Aparecida V. de Campos. 

 

Lógica de Programação com C++ eBook Kindle. por Fabíola Ventavoli  (Autor)  Formato: 

eBook Kindle 

 
Forbellone, André L.V; Eberspache, Henri F. Lógica de programação: a construção de 

algoritmos e estruturas de dados. 3.ed. São Paulo: Pearson, 2005. 218 

 

Feofiloff, Paulo. Algoritmos em linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 208 p. ISBN 

978-85-352-3249-3.;  

 

Mokarzel, Fábio; Soma, Nei. Introdução à ciência da computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2008. 429 p. ISBN 978-85-352-1879-4.; 

 

Componente Curricular : Programação Orientada a Objetos  

Carga Horária: 20h 

Ementa: Introdução à Programação Orientada a Objetos; Classes e Métodos; 

Encapsulamento e Sobrecarga; Sobreposição de Métodos; Construtores; Herança; 

Polimorfismo 

Bibliografia: 
 

JÚNIOR, Saraiva Orlando. Introdução à Orientação a Objetos com C++ e Python. Uma 

abordagem prática. Novatec. ISBN: 978-85-7522-548-6. Ano: 2017. 

 

MENDES, Antonio. Introdução à Programação Orientada a Objetos Com C++. Editora GEN 

LTC. 
  

FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos em Linguagem C. Editora Campus, 2008. ANDERSON, 

Julie;  

 

MIZRAHI, Viviane Victorine. Treinamento em Linguagem C++ modulo 1. 2 ed. Editora 

Pearson, 2006.  

 

ZIVIANI, Nivio; BOTELHO, Fabiano C. Projeto de algoritmos: com implementações em 

JAVA e C+ +. São Paulo: Thomson, 2007. 621 p. ISBN 978-85-221-0525-0. 

 

Componente Curricular : Ilustração para jogos  

Carga Horária: 30h 

Ementa: Definição de imagem digital. Elementos básicos de uma imagem. Editoração, 

tratamento de imagens, edição e ilustração. Conceito e utilização de camadas (layers). 

Técnicas Básicas de ilustração, Tipos de materiais, Tipos de ilustração. 

 

Bibliografia: 

 
BANN, David. Novo manual de produção gráfica. São Paulo: Bookman, 2012. 

 
CAPLIN, Steve; BANKS, Adam. O essencial da ilustração. São Paulo: SENAC SP, 2012. 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação. Diretoria de 

https://www.amazon.com.br/Fab%C3%ADola-Ventavoli/e/B00NQQ9U4W/ref=dp_byline_cont_ebooks_1


Tecnologias Educacionais. Ilustração digital e animação / Secretaria de Estado da 

Educação. Superintendência da Educação. Diretoria de Tecnologias Educacionais. – Curitiba 

2010. Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_tematicos/ilustracao_digita

l_animacao.pdf 

 

 

Componente Curricular : Game Engine 2D 

Carga Horária: 70h 

Ementa: Conceito de Motor de Jogos (Game Engine). Principais motores de jogos 

disponíveis no mercado. Estudo do software Construct 2. Interface. Layout. Planilha de 

estilos. Controles. Utilização de assets: imagens e áudios. Física. Mecânicas. 

Desenvolvimento de jogo. Publicação. Cocos2d com C++. 

Bibliografia: 

 
LEITE, Anderson. Desenvolvimento de Jogos para Android: Explore sua imaginação 

com o framework Cocos2D. Casa do código, 2012.  

 

ENGELBERT, Roger. Cocos2d-x by Example: Beginner's Guide - Second Edition Capa 

comum – Ilustrado, 30 março 2015. Edição Inglês. 

 

ENGELBERT, Roger. Cocos2d-x by Example: Beginner's Guide - Second Edition Capa 

comum – Ilustrado, 30 março 2015. Edição Inglês. 

 

SHEKAR, Siddharth. Livro - Cocos2d Cross-Platform Game Development Cookbook - 

Second Edition. 

 

 

Componente Curricular : Projeto Final 

Carga Horária: 20h 

Ementa: Elaboração trabalho de conclusão de curso com apresentação de produto. 

 

Bibliografia: 

 
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. Atlas, 2014.  

WAZAWICK, R. S. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. São Paulo: 

Elsevier, 2009. 
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