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DADOS GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso Projeto de Implantação do Curso de Especialização em 
Desenvolvimento de Aplicações e Games para 

Dispositivos Móveis  
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 Especialista em Desenvolvimento de Aplicações e 

Games para Dispositivos Móveis 
Endereço Rua Emídio Santos, s/n- Barbalho. 
Modalidade de Ensino Presencial 
Data de Implantação do Curso 2019 
Regimento Acadêmico Periodização semestral. Cada semestre tem duração de 

100 dias letivos. 
Número de vagas  40 vagas anuais. 

Forma de ingresso 
Processo seletivo interno de acordo com as normas de 

Pós-Graduação do IFBA. 

Turno de funcionamento  
Predominantemente aos sábados. 

Sábado: 8:00 às 12:00 e 13:00 as 17:00 
Número de turmas Uma turma ao ano 
Regime de matrícula Semestral 

Dimensão das turmas  
Aulas teóricas: até 40 estudantes; Aulas práticas: até 20 

estudantes. 
Tempo mínimo para 
integralização 

18 meses 

Tempo máximo para 
integralização  

24 meses 

Carga Horária 

Carga horária de créditos práticos e teóricos: 360 h 
Estágio Supervisionado ou Trabalho de Conclusão de 
Curso: 90 h 
Atividades Complementares: 30 h 
TOTAL PARA INTEGRALIZAÇÃO CURSO: 480 h 
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1 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

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

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

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

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

superiores de tecnologia, licenciaturas, bacharelados e cursos stricto sensu (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, s.d.). Entre 2003 e 2010, o Ministério da Educação (MEC) entregou à 

população as 214 previstas no plano de expansão da RFEPCT e até o final de 2014 foram 

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

ensino distribuídas entre: 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; 2 Centros 

Federais de Educação Tecnológica; a Universidade Tecnológica Federal do Paraná; o Colégio 

Pedro II e 25 escolas técnicas vinculadas às universidades federais (MEC, s.d.). 

A história do IFBA remota de 1909, quando foram criadas 19 Escolas de Aprendizes e 

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

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

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

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

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

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

1942, estendeu essa modalidade de ensino ao 2º ciclo, e o Liceu recebeu o nome de Escola 

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

1965. Essa estrutura foi mantida durante um longo período sem grandes modificações. Em 

1993, foi criado o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), através 

da Lei nº 8.711/1993, a partir da transformação da ETFBA e a incorporação do Centro de 

Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC-BA), ampliando a oferta dos cursos (INSTITUTO 

FEDERAL..., 2014). É neste período, também, que o CEFET-BA se expandiu com a criação e 

implantação das Unidades de Ensino Descentralizadas (UNED). 

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

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

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

Industrial Mecânica e Engenharia Industrial Elétrica. 
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Em 1996, o CEFET-BA deu início a uma grande transformação em sua estrutura 

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

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

organizativo da educação tecnológica profissional (BRASIL, 1996). 

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

Centros Federais, Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas vinculadas às universidades, 

passam a compor a Rede Federal de Ensino Profissional, Científico e Tecnológico (RFEPCT), 

passando o CEFET à condição atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA). A criação desses institutos ampliou as áreas de atuação no curso superior com 

oferta de licenciaturas. 

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

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

educação básica, profissional e superior; apresenta estrutura pluricurricular e multicampi; 

assume o papel de instituição acreditadora e certificadora de competências profissionais, 

passando a integrar a Rede Nacional de Certificação Profissional (REDE CERTIFIC), 

responsável pelo reconhecimento e certificação de saberes profissionais (MEC, 2014).  

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

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

licenciaturas e de tecnologia) e médio (integrado, subsequente e educação de jovens e 

adultos). Possui 23 campi, 1 campus avançado e 1 polo de inovação (Portaria 819 do MEC, de 

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

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

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

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

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

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

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

Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia 

Química, Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica e Sistema de 

Informação), Licenciaturas (Matemática, Computação, Química, Intercultural Indígena, 

Física, Geografia, Eletromecânica) e Cursos Superiores em Tecnologia (Tecnologia em 

Radiologia, Tecnologia em Eventos, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
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Sistemas, Tecnologia em Manutenção Industrial e Tecnologia em Agroindústria); e 4

cursos de Graduação na Modalidade a Distância (Licenciaturas em Matemática, Física, 

Computação e Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica). Além dos cursos 

técnicos na modalidade integrada em Automação Industrial, Técnico em Edificações, 

Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Geologia, Técnico em 

Mecânica, Técnico em Química, Técnico em Refrigeração e Climatização e os cursos 

subsequentes Técnico em Automação e Controle Industrial, Técnico em Eletrotécnica, 

Técnico em Hospedagem, Técnico em Instalação e Manutenção Eletrônica e Técnico em 

Manutenção Mecânica Industrial.  
 

O Campus Salvador, antiga sede do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia 

(CEFET-BA) integra hoje o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e 

possui uma área de 32.825 m2 com 32.104 m2 de área construída, comportando um complexo 

de pavilhões de salas de aula, laboratórios didáticos, laboratórios de pesquisa, oficinas, 

gráfica, ginásio de esporte, salas para administração e biblioteca. Possui uma equipe formada 

por aproximadamente 300 professores entre especialistas, mestres e doutores e 300 técnicos 

administrativos. Com um número médio de 5.000 estudantes espalhados nos diversos cursos 

oferecidos. O Campus destaca-se, ainda, pela autonomia na pesquisa com aproximadamente 

30 grupos de Pesquisa e no desenvolvimento de parceria com a comunidade e com o setor 

produtivo. 

O Campus Salvador é sediado no bairro do Barbalho onde funciona desde 1926. 

Primeiro o prédio funcionou como Escola de Aprendizes e Artífices, depois como Escola 

Técnica de Salvador e em seguida como Escola Técnica Federal da Bahia. Em 1993 passou a 

ser a sede do CEFET-BA e em 2008 tornou-se por força da lei Nº 11892, no Campus 

Salvador. 

Os cursos de Graduação oferecidos pelo Campus de Salvador podem ser divididos em 

Graduação Tecnológica, em Bacharelado, Licenciatura e Engenharias. São oferecidos dois 

cursos de Graduação Tecnológica: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Radiologia, os 

seguintes cursos de bacharelado e engenharias: Administração, Engenharia Industrial Elétrica, 

Engenharia Industrial Mecânica e Engenharia Química. Além das especializações e mestrados 

que serão ditas mais adiante. 

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 transformar-se: 

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

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

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

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

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

Já no âmbito da extensão: 

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

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

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

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

trabalho. 

No âmbito da pesquisa tem por objetivo: 

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

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

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

o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

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

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

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

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

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

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

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

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

Profissional, Científica e Tecnológica e especialização Estudos Étnicos e Raciais: Identidades 

e Representação e dois mestrados: PROFNIT – Programa de Pós-Graduação em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação e Engenharia de Sistemas e 

Produtos. (SITE PRPGI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

2 INTRODUÇÃO 

A tecnologia já faz parte do dia a dia das pessoas e cada vez mais elas estão 

conectadas por seus dispositivos móveis em diversos locais e momentos. Seja através de um 

tablet, smartphone ou qualquer outro dispositivo móvel é possível realizar diversas atividades 

(financeiras, estudos, assistir filmes, terapia, jogos). Através dos diversos aplicativos 

disponíveis em suas lojas de download é possível realizar uma transferência bancária, fazer 

uma aposta, assistir uma aula em um ambiente de aprendizagem, lançar notas em uma 

caderneta eletrônica, utilizar software para controle de dieta, baixar diversos jogos 

eletrônicos.  

Através de uma pesquisa divulgada e disponibilizada pela empresa alemã 

Sociomantic, líder mundial em soluções de mídia programática, no Brasil o uso 

de smartphones  subiu de 53% em 2013 para 90% em 2015, o sistema operacional Android 

ainda é o mais utilizado com 78% do mercado, 47% das pessoas navegam diariamente na 

internet via dispositivo móbile, 79% de todo tráfego da internet acontece em dispositivos 

móveis e 12% do total de compras online em 2015 foram feitas pelo celular: Destacando-se os 

eletrônicos, roupas e acessórios. 

Diante do cenário de crescimento do setor de dispositivos móveis e games e da 

crescente expansão da área é apresentada aqui uma proposta de Projeto de Implantação da 

Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e Games para Dispositivos Móveis no 

campus de Salvador. A proposta é um curso inovador que integra as diversas áreas do 

conhecimento, por meio de uma metodologia interdisciplinar e contextualizada, de modo a 

atender as demandas de formação profissional e para a vida, frente às exigências das atuais 

transformações científicas e tecnológicas. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Com o crescimento do setor de dispositivos móveis e games no Brasil, o presente 

projeto busca a formação de profissionais para fomentar essa nova área e mercado em 

crescente expansão. Foi realizada uma pesquisa no âmbito mundial, nacional e regional para 

analisar a demanda de uma área que vem crescendo gradativamente e significativamente no 

país e principalmente no estado da Bahia, com isso no decorrer de toda a proposta para o 

curso é destacado todo esse contexto e serão demonstrados dados estatísticos publicados em 

jornais, revistas e artigos científicos, sites específicos da área comprovando assim a crescente 

demanda. O curso aqui proposto será a primeira em uma Instituição Pública no estado da 

Bahia, tornando a idéia inovadora e inédita.  

3.1 Análise da viabilidade econômica e social 

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

entretenimento, publicidade, propaganda e marketing, educação à distância na plataforma de 

dispositivos móveis. Atualmente o campus de Salvador possui um quadro de docentes da área 

de computação, design e artes, facilitando assim a implementação da proposta de 

especialização. Outros docentes, de diversos campi do Ifba também participarão do projeto.  

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

principalmente no estado da Bahia, que possui apenas duas instituições privadas que ofertam 

especialização na área de dispositivos móveis e nenhuma pública com foco em games. A área 

de programação para dispositivos móveis e games promove a inovação tecnológica alinhada a 

diversos segmentos e setores econômicos, além disso, há uma carência de profissionais nessa 

área, principalmente no estado da Bahia. O mercado é muito importante, principalmente para 

geração de emprego e renda. Além dessas vantagens é um ramo que promove a inovação 

tecnológica alinhada a diversos segmentos e setores econômicos. 

O mundo dos games, 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 
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uma área que abrange além de diversos segmentos econômicos também diversos perfis de 

pessoas.  

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

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

processo de desenvolvimento regional diversificado da matriz econômica atual da região, 

articulando o estabelecimento de parcerias com os municípios da região, empresas de 

desenvolvimento de móbile e 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 de Especialização aqui proposto propõe 

oportunizar: a qualificação do profissional para atender as demandas do mercado; a produção 

de conhecimento dentro da área; acesso ao conhecimento dos processos, técnicas e as 

ferramentas que a produção de sistemas e games para dispositivos móveis, 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 de especialização colaborará com local e/ou nacional, formando profissionais 

com competências e habilidades técnicas que são necessárias para a sua formação, também 

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

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

o desenvolvimento sustentável do Brasil. Serão disponibilizados laboratórios e materiais de 

estudo para os alunos ingressantes, permitindo assim, através do seu aprendizado a produzir 

os aplicativos e jogos digitais para dispositivos móveis, atendendo 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. 

3.1.1 CENÁRIO MUNDIAL E NACIONAL DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS 

É visível o crescimento do uso de aplicativos móveis nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Acredita-se que a facilidade e comodidade é um dos fatores pela preferência 

dos usuários que podem em qualquer local acessar a internet, realizar um pagamento 

emergencial, se divertir com os jogos disponíveis nas mais diversas plataformas. Para esta 

seção será utilizado o relatório anual sobre jogos de mercado global que é organizado pela 
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Newzoo, no mais recente foram destacadas três grandes área do conhecimento: Jogos, 

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

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

mercado global de jogos. Além disso, foi utilizada a pesquisa pela empresa alemã 

Sociomantic. O objetivo das pesquisas apresentadas pela Newzoo é fornecer de uma forma 

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

2019. Os jogos para dispositivos móveis registram crescimento, conforme desmonstrado na 

figura 1.  

 

 

 

 

 

Fonte: Newzoo Free- Global Market Report (2016) 

É possível perceber que o Smartphone permanece em crescimento desde o ano de 

2015, assim como a opção TV/Console (preferência dos usuários) e PC/MMO. 

 

 

 

 
 

Fonte: Newzoo Free- Global Market Report (2016) 

Conforme destacado anteriormente, o mercado de games expandiu e atualmente 

diversas plataformas oferecem formas de jogos eletrônicos e não estão presentes apenas nos 

consoles. Dos entrevistados 78,6% jogam em mais de uma plataforma, destacando-se o uso 

das plataformas móveis, liderando a pesquisa. 

 

 

Figura 1: Crescimento do mercado de games por categoria 

  Figura 2: Previsão do mercado de games até o ano de 2019 
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Fonte:Game Pesquisa Brasil (2016) 

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

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

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

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

 

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

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

uso é o ANDROID. Na figura 6 destacam-se a preferência no ano de 2015 e 2016.  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

Figura 3: Plataformas que oferecem jogos eletrônicos 

Figura 4: preferências por plataformas 

Figura 5: Locais de uso dos jogos eletrônicos 

Figura 6: Preferências referentes ao sistema operacional 
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Ainda no quesito Smartphone, o uso de jogos eletrônicos no equipamento ainda é 

preferência entre os entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

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

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

público masculino destacamos corrida, ação e estratégia. 

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

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

o ANDROID. Na figura 9 é destacada a preferência no ano de 2015 e 2016.  

 

 

 

 

 

Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

 

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

entre os entrevistados.  

Figura 7: Uso de jogos eletrônicos em Smartphone 

Figura 8: Preferência do público por jogos na plataforma Smartphone 

   Figura 9: Preferência por sistema operacional na categoria tablet 
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Fonte: Game Pesquisa Brasil (2016) 

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

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

(66,9%) e consoles (45,7%). Apesar de toda a popularidade dos jogos, apenas 13% dos 

entrevistados se consideram "gamers" de verdade. A maioria é consumidor casual e utiliza os 

jogos como uma forma de entretenimento. O dispositivo preferido para jogar é o smartphone, 

escolhido por 34,4% dos gamers, seguido do computador (30,1%) e consoles (29,9%). 

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

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

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

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

Com a mobilidade dos smartphones, 87,6% dos entrevistados afirmam jogarem quando 

estão em deslocamento/trânsito (ônibus, metrô ou carro). No trabalho, a relação dos games 

também se manteve coerente com a edição anterior: 74,5% das pessoas jogam durante o 

horário de trabalho. O smartphone se mantém supremo como plataforma de entretenimento 

casual. Também é forte a relação entre pais, filhos e jogos. Não existem mais barreiras e 

muitas vezes o jogo é até compartilhado. A novidade, o eSports, também merece destaque, 

sobretudo pelo alto potencial de crescimento. Os dados apresentados sobre o perfil dos 

jogadores, plataformas mais utilizadas são de extrema importância, inclusive durante a 

elaboração para a matriz e componentes curriculares do curso.  

Dando continuidade à pesquisa, a empresa alemã Sociomantic, trabalha com 

publicidade display de forma simples e eficiente, colaborando com os maiores comércios 

eletrônicos do mundo. Fundada em Berlim, em 2009, a empresa nasceu da experiência nas 

áreas de marketing online, computação escalável e análise de rede. A empresa também está 

presente em diversas partes do mundo, da Austrália ao Texas, da Estônia à Argentina, da 

Figura 10: Uso de jogos eletrônicos no Tablet 
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Índia ao Egito. Nos primeiros dados é destacado o percentual de pessoas conectadas na 

internet pelos equiapamentos de disposivos móveis. Segundo a pesquisa, 47% das pessoas 

navegam. 

Figura 11: Percentual de navegação internet 

 

 

 

Fonte: pesquisa Sociomantic 

O próximo dado da pesquisa faz uma demonstração do crescimento e uso dos 

smartphones, com crescimento significativo no ano de 2015. 

Figura 12: Crescimento Smartphones 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa Sociomantic 

Conforme apresentado na pesquisa anterior, outro item bastante avaliado foi qual 

sistema operacional é a preferência dos usuários dos dispositivos móveis. O Android destaca-

se em disparado com 78%, seguido do Ios da Apple com 13% e 7% com Windows Phone.   

Figura 13: Sistemas operacionais mais utilizados 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa Sociomantic 

Os downloads dos apps são destacados na pesquisa. Nesta etapa da pesquisa o que pode 

ser analisado é referente ao uso dos apps que são baixados pelos usuários, quantas vezes são 

utilizadas, qual a média, etc.  
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Figura 14: Sistemas operacionais mais utilizados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa Sociomantic 

O tempo mensal gasto de uso nos dipositivos médio é destaque na pesquisa. No mesmo 

gráfico é apresentado que 79% de todo o tráfego da internet acontece em dispositivos móveis.  

Figura 15: Tempo mensal gasto 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa Sociomantic 

Os valores gastos no M-commerce ultrapassam os 20 bilhões, 12% do total de compras 

no e-commerce, no ano de 2015, foram realizadas através de um equipamento de celular.  

Figura 16: Valor gasto em M-commerce 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa Sociomantic 
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A pesquisa aqui apresentada serviu como referência para validar a proposta do curso de 

especialização em desenvolvimento de aplicações e jogos para dispositivos móveis. Foi 

destacado o uso de jogos nas plataformas móbile, mercado dos dispositivos móveis, dados 

fundamentais para a implantação de uma proposta de curso.  

3.2 Investimentos necessários para a plena implantação do curso 

3.2.1 INSTALAÇÕES (BÁSICAS E ESPECÍFICAS)  

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

Salvador busca oferecer ao Corpo Docente e Discente um conjunto de equipamentos e 

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

tecnologias educacionais. 

Ressalta-se aqui, que o departamento de computação possui 5 laboratórios de aula, 

todos com ar condicionado. Além dos laboratórios, são disponibilizadas duas salas para os 

docentes, uma no pavilhão H (laboratórios de 1 a 4) e outro no Pavilhão de metalurgia, onde 

poderá ser utilizada para reuniões, preparação e organização das atividades relacionadas às 

disciplinas, orientação dos trabalhos de conclusão de curso, etc. 

O IFBA conta com mais de 20 salas de aula com capacidade para uma média de 40 

lugares. Para essa pós graduação, especificamente será reservada o laboratório 5, no pavilhão 

de metalurgia (em decorrência do elevador) para atender todos os alunos, inclusive com 

necessidade especiais. As demais salas e auditórios da Instituição poderão ser utilizados para 

atividades pertinentes sempre que necessário. 

A Instituição dispõe de quatro salas de áudio-visual equipadas com os aparelhos de 

multimídia (Projetores e televisores); um amplo Auditório adequado à realização de reuniões 

ampliadas e seminários; uma Biblioteca tendo no andar superior um espaço destinado ao 

estudo e a reuniões de grupo com mesas e cadeiras, bem como espaços para estudo individual; 

A Coordenação e a secretaria do curso funcionarão no departamento de computação. Além 

dos laboratórios de aula, os alunos contarão com o LABRASOFT (Localizado no pavilhão 

H), laboratório e grupo de pesquisa que poderá ser utilizado para pesquisa e execução de 

trabalhos.  
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3.2.2 BIBLIOTECA  

A Biblioteca do Campus constitui-se em um espaço reservado para fins didáticos e 

culturais. Ela participa da dinâmica de disseminação de informações e aquisição de 

conhecimento técnico, científico e cultural, garantindo liberdade de acesso às coleções para os 

usuários que respeitarem suas normas regulamentares.  

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

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

serviços. É permitido livre acesso ao acervo bibliográfico. Parte dele não fica disponível para 

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

de consulta local: 

● Coleção de Referência (Dicionários, enciclopédias, catálogos, manuais, 

etc.); 

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

● Coleção para Consulta Local (Livros de consulta). 

Novos liros serão adiquiridos com a temática de jogos digitais para os dois primeiros 

anos do curso Especialização de Aplicações e Games em Dispositivos Móveis, bem como 

periódicos especializados, de acordo com a demanda dos docentes. Lembrando que o acervo 

atual já atende a especialição, pois, o Campus possui cursos na área de TI. 

3.2.3 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PLENA IMPLANTAÇÃO DO CURSO 

É necessário o investimento para alguns itens que são apresentados no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Custo necessário para implantação 

ITEM Unidade Quantidade 
Valor 

unitário 
Valor Total 

(R$) 

Palestrantes para seminários   seminários 3 300,00 900,00 

Material de escritório (papel, 
clips, transparência etc.) Diversos Diversos - 700,00 

Acervo bibliográfico 
3 unid. de 
cada livro 80 - 3.000,00 

TOTAL R$ 9.600,00 
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3.2.4 PESSOAL DOCENTE PARA A PLENA IMPLANTAÇÃO DO CURSO 

3.2.4.1 Docentes 

O presente Curso de Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e Games para 

Dispositivos Móveis possui a quantidade de professores suficientes para seu iniciar suas 

atividades. Para compor a equipe de professores, são disponibilizados 10 (dez) professores, 

onde 1 é convidado do IFBAIANO, 1 do Campus de Camaçari, o restante do Campus de 

Salvador. 

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

deverão ministrar. 

Quadro 2: Distribuição docentes- Módulo I 

DOCENTE Semestre I Horas 
Aula 

Mensais 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

Titulação 

 
Luiz Machado 

DESENVOLVIMENTO DE 
APLICAÇÕES PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS 
(ANDROID) 

8 2 15 15 

Doutorado 

 
Marcelo Diniz 

DESENVOLVIMENTO DE 
APLICAÇÕES PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS (IOS) 
8 2 15 15 

Doutorado 

 
Leandro Miranda AUDITORIA E SEGURANÇA 

EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 
8 2 30 0 

Mestrado 

 
Antonio Carlos 

DESENVOLVIMENTO DE 
APLICAÇÕES PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS 
APLICANDO IOT 

8 2 15 15 

Doutorado 

 

Quadro 3: Distribuição docentes- Módulo II 

DOCENTE Semestre II Horas 
Aula 

Mensais 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

Titulação 

 
France Arnault 

USER EXPERIENCE (UX) 
PARA DISPOSITIVOS 

MÓVEIS 
8 2 15 15 

Mestrado 

Luiz Machado DESENVOLVIMENTO DE 
APLICAÇÕES PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS 
(HÍBRIDOS) 

8 2 15 15 

Doutorado 
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André Ferreira DESENVOLVIMENTO DE 
JOGOS PARA DM (COSCO 

2D) 
8 2 15 15 

Doutorado 

Romilson 
Sampaio PROJETO INTEGRADOR 1 8 2 0 30 

Doutorado 

 

Quadro 4: Distribuição docentes- Módulo III 

Docente Semestre III Horas 
Aula 

Mensais 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

Titulação 

Simone 
Amorim 

ACESSIBILIDADE E 
TECNOLOGIA ASSISTIVA 

PARA DM 
8 2 15 15 

Mestrado 

Ronaldo 
Pedreira 

 JOGOS MOBILE COM UNITY 
8 2 15 15 

Doutorado 

Marcelo Diniz DESENVOLVIMENTO MOBILE 
COM HTML 5 8 2 15 15 Doutorado 

Jowaner 
Araújojo PROJETO INTEGRADOR 2 8 2 0 30 Mestrado 

 

Para demanda da equipe docente para o Curso de Especialização, considerou-se uma 

carga horária média de 8 horas mensais e no sábado por docente, com dedicação exclusiva 

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

este curso, de acordo com as áreas de formação. 

Quadro 5: Demanda de Pessoal Docente 

ÁREA 
SEMESTRE Total 

Horas 
Total 

Docentes 1 2 3 
Computação 32 24 32 88 11 
Desing e Artes 0 8 0 8 1 

TOTAL DOCENTES 12 

Com a ressalva de que alguns docentes serão compartilhados com os cursos do campus 

e, desta forma, qualquer levantamento de demandas deve ser realizado concomitantemente, é 

possível utilizar a tabela para se determinar o perfil dos professores necessários à boa 

execução do curso. No próximo quadro são destacados os docentes e um pequeno resumo de 

suas formações. 
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Quadro 6: Titulação dos docentes 

PROFESSOR RESUMO FORMAÇÃO LATTES 

Antonio Carlos dos Santos Souza Doutor em Ciência da Computação pela 
UFBA/UEFS/Unifacs, Mestre em Modelagem 
Computacacional pela FVC (2006), Bacharel em Informática 
pela UCSAL (1998) e Técnico em Instrumentação Industrial 
pela Escola Técnica Federal da Bahia. Atualmente é 
professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia e pesquisa os seguintes temas: 
Realidade Aumentada, Visão Computacional, GPU, Non-
rigid registration of 3D surfaces. Tem experiência na área de 
Engenharia de Software, Redes de Computadores, Sistemas 
Operacionais, Arquitetura de Computadores, TV digital, 
Jogos Digitais, Informática na Saúde, EAD, Objetos Digitais 
de Aprendizagem, SCORM e DICOM. Certificado ITIL 
Foundation, PSM I SCRUM e MCP. É pesquisador do 
Labrasoft / IFBA - Laboratório de Desenvolvimento de 
Software. 

http://buscatextual.cnpq.br
/buscatextual/visualizacv.
do?metodo=apresentar&id
=K4750230A9 

Leandro da Costa Miranda Mestre em Modelagem Computacional e Graduado em 
Informática, atualmente Coordenador do Curso de 
Licenciatura em Computação e professor com regime de 
dedicação exclusiva no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Santo 
Amaro. As áreas de interesse e pesquisa são: (a) Ensino-
Aprendizagem de Algoritmos, (b) Ensino-Aprendizagem na 
Educação a distância, (c) Indicadores de produtividade em 
ambientes virtuais; (d) Fatores sócio-econômicos associados 
ao Ensino-Aprendizagem ; (e) Visão computacional e 
processamento de imagens na área médica/odontológica; 

http://buscatextual.cnpq.br
/buscatextual/visualizacv.

do?id=K4251318Z4 

Luiz Cláudio Machado dos Santos Doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia. 
Mestre em Sistemas e Computação - Universidade Salvador 
(2009).Graduado em Sistemas de Informação pela 
Universidade Salvador (2007). Professor do Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia - Bahia. Campus Salvador. 
Membro do LABRASOFT. Na sua tese de doutorado 
desenvolveu e aplicou um software utilizando a tecnologia da 
realidade aumentada para apoiar no aprendizado das crianças 
surdas usuárias da LIBRAS/PORTUGUÊS. 

http://buscatextual.cnpq.br
/buscatextual/visualizacv.
do?metodo=apresentar&id
=K4270983E8 

Romilson Lopes Sampaio Doutor em Educação: Currículo na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (2014), Mestre em Educação pela 
Universidade de Brasília (2009), Mestre em Gestão Integrada 
de Organizações pela Universidade do Estado da Bahia 
(2005), Especialista em Análise de Sistemas e Métodos pela 
Fundação Visconde de Cairu (1998) e Bacharel em 
Informática pela Universidade Católica do Salvador (1997). 
Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia . Tem experiência na área de 
Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de 
Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Tecnologia da Informação, Informática aplicada a Educação. 

http://buscatextual.cnpq.br
/buscatextual/visualizacv.
do?metodo=apresentar&id
=K4779727E6 

Ronaldo Pedreiras Bacharel em Ciências da Computação - Faculdades Salvador 
S/C (1993). Tem experiência na área de Educação, com 
ênfase em Educação Profissional. Doutor pelo Doutorado 
Multiinstitucional e Multirreferencial em Difusão do 
Conhecimento - DMMDC, pela Universidade Federal da 
Bahia e outras instituições, concluído em Maio de 2016, com 

http://buscatextual.cnpq.br
/buscatextual/visualizacv.
do?metodo=apresentar&id
=K4139255H0 
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tese intitulada Gestão da Inovação Tecnológica e sua 
Contribuição para a Gestão do Conhecimento e para a 
Memória Organizacional: Um Estudo no IFBA. Mestre pela 
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília - UnB. 
Linha de pesquisa na área de Políticas Públicas e Gestão da 
Educação Profissional e Tecnológica. Conclusão: Mar/2010. 
Dissertação intitulada: A Gestão do Conhecimento em 
Instituições de Ensino Superior e Tecnológico: Análise do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
- IFBA. Especialista em Gestão de Instituições Públicas de 
Ensino, com monografia intitulada Gestão de Instituições 
Públicas de Ensino: Implantação de Diretrizes de Gestão do 
Conhecimento no CEFET-BA/Sede, com Ênfase em 
Conhecimento Tácito. Defendida e aprovada em Janeiro de 
2008. 

Simone da Silva Amorin Possui graduação em Informática pela Universidade Católica 
do Salvador (1998), mestrado em Computação na área de 
Engenharia de Computação pela Universidade Estadual de 
Campinas (2004) e Especialização em Gestão Estratégica de 
Sistemas de Informação pela Universidade Estadual de 
Campinas (2003). Atualmente é professora do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBa) 
e estudante de doutorado da Universidade Federal da Bahia 
(UFBa), com período Sanduíche em University of Southern 
California, CA, USA, sob a orientação do Dr. Nenad 
Medvidovic. Tem experiência na área de Ciência da 
Computação, com ênfase em Metodologia e Técnicas da 
Computação. Atuando principalmente nos seguintes temas: 
Engenharia de Software, Ecossistemas de Software, 
Arquitetura de Software, Geoprocessamento e Linhas de 
Produtos de Software. É também membro da Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC), IEEE Computer Society, e 
Association for Computing Machinery (ACM). 

http://buscatextual.cnpq.br
/buscatextual/visualizacv.
do?metodo=apresentar&id
=K4776002H5 

Marcelo Vera Cruz Diniz  Graduado em Ciência da Computação pela Faculdade Ruy 
Barbosa (2006) e trabalha com Modelagem Computacional 
desde 2007. Cursou o mestrado na Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS) em Biotecnologia (Bioinformática). 
Na UEFS, trabalhou com modelos matemáticos e 
computacionais para análise de seqüencias genéticas. Obteve 
seu título de mestre em 2010. Em Maio do mesmo ano, 
assumiu o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA), onde atua até hoje. Finalizou a 
sua pesquisa doutoral em 2017 na Faculdade de Tecnologia 
SENAI/CIMATEC e atualmente está focado no 
desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem e ferramentas 
educacionais. Tem experiência na área da Ciência da 
Computação, com ênfase e atuação na Modelagem 
Computacional, Jogos Educacionais, Gamificação, Realidade 
Aumentada e Visão Computacional 

http://buscatextual.cnpq.br
/buscatextual/visualizacv.
do?id=K4260968J2 

André Luiz Leite Ferreira Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade 
Salvador e Doutor em Difusão do Conhecimento - 
Universidade Federal da Bahia - Faculdade de Educação - 
FACED (SEDE). Atualmente (08/2018-07/2019) realizando 
uma pesquisa de Pós-doutorado na Universidade de Coimbra, 
acerca do Ensino de competências empreendedoras e de 
estímulo à inovação no ensino superior. Professor efetivo em 

http://buscatextual.cnpq
.br/buscatextual/visualiz
acv.do?id=K4765166P9 
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regime de Dedicação Exclusiva, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - Campus 
Salvador. Chefe do Departamento de Redes e 
Telecomunicações (10/2014-04/2015), Chefe do 
Departamento de Sistemas de Informação (04/2015-atual) e 
Representante Titular Docente no Comitê Gestor de 
Tecnologia da Informação. Tem experiência nas áreas de 
Redes de Computadores, Sistemas de Informação, 
Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologia da 
Informação e Educação, Gerência de Projetos e Linguagens e 
Técnicas de Programação (Estruturada e Objetos). Áreas de 
interesse: Empreendedorismo, Inovação, Difusão do 
Conhecimento, Tecnologia da Informação e Comunicação, 
Gerência de projetos, Gestão Pública, Redes de 
Computadores, Tecnologia da Informação e Educação. 

France Ferreira de Souza Arnaut 
 

Mestre em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação 
(GESTEC) pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
(2017). Pós-graduado em Educação e Tecnologias Digitais 
com ênfase em Design Instrucional pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - SENAI (2002). Graduado em 
Educação Artística com ênfase em Computação Gráfica pela 
Universidade Salvador - UNIFACS (1998). Atualmente é 
bolsista e servidor público federal no cargo de Programador 
Visual na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação - PRPGI, no Instituto Federal da Bahia - IFBA. 
Possui competência em tecnologia da informação e 
comunicação, design, web design, artes gráficas e educação a 
distância. Carreira desenvolvida no segmento de 
comunicação envolvendo questões sociais, educacionais, 
culturais, administrativas e pedagógicas. 

http://buscatextual.cnpq.br
/buscatextual/visualizacv.
do?id=K4758925P4 

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

envolvidos diretamente com o curso. 

Quadro 7: Demanda de Pessoal Técnico Adminstrativo do curso 

ÁREA QUANTIDADE 

Assistente Administrativo 1 
Técnico para o Laboratório de Laboratório 1 
Técnico para o Laboratório Audiovisual 1 
TOTAL 3 

 

3.2.4.2 Coordenador (a) 

Os professores Luiz Cláudio Machado e Marcelo Diniz dividirão as tarefas 

relacionadas à coordenação do curso. A idéia é que a cada ano a coordenação passe para 

outros docentes.  
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4. CONCEPÇÃO DO CURSO 

Em consonância com o Regulamento dos cursos de pós-graduação Lato Sensu do 

IFBA, este curso tem por finalidade a capacitação profissional e/ou acadêmica na área de 

ciência da computação, especificamente na linha de desenvolvimento para dispositivos 

móveis e games.  O aprefeiçoamento aqui proposto estará alinhando com a proposta 

insituicional, buscando a capacitação, ampliação e capacitação, sempre atualizada com as 

linguagens e ferramentas mais utilizadas, empresas atuam no mercado mundial, nacional e 

local, perfil do egresso que o mercado de trabalho espera, público que utiliza os dispositivos 

móveis, as plataformas que são mais utilizadas atualmente.  

De acordo com o Artigo 3o da organização dos Cursos de Pós-graduação: É necessário 

garantir a qualidade nas atividades de ensino, extensão e tecnológica; Promover o 

desenvolvimento social , econômico e cultiral da região e nação; Flexibilização Curricular e 

Integração das atividades de graduação e da educação profissional técnica e tecnológica de 

nível média e áreas multiciplinares. E a equipe de professores já pensa em atender esses itens, 

propondo um projeto bastante inovador e inédito no estado da Bahia.  

Atendendo ao Artigo 4o, o curso aqui proposto será aberto ao público e gratuito, 

através de edital público de seleção.  

4.1 Identificação do curso 

O Curso de Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e Games para 

Dispositivos Móveis, aqui proposto, prepara o aluno no desenvolvimento de aplicativos ou 

sistemas, programando nativamente ou por meio de outras linguagens, para dispositivos 

móveis através dos seus principais sistemas operacionais mobile utilizados no mundo 

atualmente que são o Android, da Google, e o iOS, da Apple. O aluno estará apto para realizar 

um projeto móbile, desde a análise das necessidades do cliente, planejamento dos recursos do 

aplicativo, desenvolvimento, implantação de arquitetura, ferramentas e recursos, até a 

realização e configuração de testes. 

 

4.2 Objetivos do curso 

O Curso de Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e Games para 

Dispositivos Móveis tem por objetivo formar profissionais na área de desenvolvimento de 
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aplicativos e Jogos Digitais para dispositivos móveis, através de competências e técnicas para 

que os profissionais desta área possam atuar como desenvolvedores de aplicativos nas suas 

mais diversas plataformas e sistemas operacionais nas diversas áreas do conhecimento: 

entretenimento, computação gráfica, etc, sempre de forma integrada, seguindo os padrões de 

qualidade e produtivdades aprendidos durante a sua formação. 

4.2.1 Objetivos específicos 

 Capacitar os discentes para produção de aplicativos e jogos para o ambiente 

móbile; 

 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. 

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

processo de produção de aplicações e jogos para dispositivos móveis, orientando-o 

e permitindo a se tornar um grande empreendedor e a criar o seu próprio negócio; 

 Proporcionar ao discente a manipulação das ferramentas específicas na área de 

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

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

envolvam entretenimento, animação, jogos eletrônicos e etc; 

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

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

área de pesquisas científicas; 

 Formar profissionais responsáveis, conscientes decorrentes de suas práticas e 

preparados para o mercado de trabalho; 

 Oportunizar opções estratégicas e empreendedoras em tecnologias para as 

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

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

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

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

sustentável. 
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4.3 Perfil profissional do egresso 

Como visto anteriormente, o profissional Desenvolvedor Mobile atua no 

desenvolvimento de aplicativos ou sistemas, programando nativamente ou por meio de outras 

linguagens, para dispositivos móveis. Este(a) profissional é responsável por todo o projeto de 

desenvolvimento, desde a análise das necessidades do cliente, planejamento dos recursos do 

aplicativo, desenvolvimento, implantação de arquitetura, ferramentas e recursos, até a 

realização e configuração de testes. O profissional tem capacidade de trabalhar coletivamente, 

é capaz de desenvolver novos aplicativos e games para mobile, preparar a identidade visual, 

pré-produção e produção em si, criar a trama dos games entre outras. Em estúdios menores, o 

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

trabalhar de forma independente.  

O Curso de Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e Games para 

Dispositivos Móveis proposto oferece uma formação profissional inovadora e inédita na 

região e estado da Bahia, em uma instituição federal, e está alinhada à definição do Catálogo 

Nacional de Cursos 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: 

 Desenvolver Aplicativos e Jogos digitais na área de entretenimento, aventura, 

simulação, animações para campanhas, trilhas sonoras e pequenos filmes no 

ambiente mobile; 

 Trabalhar no desenvolvimento de aplicações e games utilizando 

multiplataformas para dispositivos móveis; 

 Atuar como autônomo ou em empresas produtoras de aplicações e jogos digitais, 

canais de comunicação, agências de publicidade, empresas de TI, etc na área de 

dispositivos móveis; 

 Gerir projetos que envolva entretenimento digital interativo, roteiros, e 

modelagem de personagens virtuais e na interação de banco de dados para 

dispositivos móveis; 

 Trabalhar em equipes multidisciplinares, possuindo larga base científica e 

capacidade de comunicação;  

 Gerir seu próprio fluxo de informações: aprender a apreender;  
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 Criar, projetar e gerir intervenções tecnológicas: um solucionador de problemas 

de base tecnológica;  

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

o risco, enfrentar desafios;  

 Atuar como transformadores sociais visando o bem-estar social;  

 Avaliar os impactos sociais e ambientais de suas intervenções, reagindo 

eticamente.  

4.4 A Formação na Especialização 

O profissional que finalizar a especialização aqui proposta pode atuar em diversas 

áreas do segmento e a sua formação é multidisciplinar. Estará apto a projetar, planejar, 

desenvolver e testar aplicativos móveis em diversas plataformas como Android, IOS, além de 

densenvolver games para a plataforme móbile, monitorando a qualidade, produtividade e 

desempenho de projetos, aplicando conceitos de inovação e sustentabilidade. 

4.5 Público Alvo 

Profissionais com nível superior em Sistemas de Informação, Ciência da Computação, 

Sistemas para internet, análise e desenvolvimento de sistemas ou áreas afins, que trabalham 

com programação e desenvolvimento de software. 

4.6 Requisitos de acesso ao curso 

Para o processo seletivo o candidato deverá ter formação em nível de graduação, com 

análise de ficha de inscrição, prova de títulos (análise de histórico), prova escrita e/ou 

entrevista. O processo seletivo cumprirá e adoratá a resolução nº 41, de 19 de dezembro de 

2019, que dispõe sobre a política de ações afirmativas para inclusão de negros (pretos e 

pardos), indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoa trans (transexuais, 

transgêneros e travestis) em seus programas de pós-graduação lato e stricto sensu do IFBA.    

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

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

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

5.1 Regime acadêmico e prazo de integralização curricular 

A matriz curricular do curso possui uma carga horária total de 450 horas-aula 

correspondentes a 360 horas de disciplinas obrigatórias, acrescida de 90 horas referente 

trabalho final de curso e mais 30 horas de atividades complementares totalizando 480 em 

consonância com o Regulamento de Pós-graduação do IFBA, tendo a duração mínima de 

1(um) ano e meio . Há de se ressaltar que 01 hora-aula (HA) é equivalente a um período de 50 

(cinquenta) minutos.  

O Regime Acadêmico do Curso de Especialização em Desenvolvimento de Aplicações 

e Games para Dispositivos Móveis do IFBA é regime de créditos, tendo caráter presencial e 

oferta semestral de disciplinas. O sistema de matrícula é por módulo e cada módulo possui 4 

disciplinas, respeitando-se os pré-requisitos estabelecidos na Matriz Curricular. Os 

componentes curriculares são regularmente oferecidos aos sábados das 8:00 às 12:00 e 13:00 

às 17:00, turno predominantemente matutino e vespertino. 

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

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

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

utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com necessidades 

especiais. 

5.2 Organização curricular geral 

As disciplinas que compõem os componentes curriculares foram elaboradas visando e 

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

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

seguindo assim a proposta do curso.  

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

curso e podem ser identificadas em vários momentos, que serão explicitados no capítulo de 

interdisciplinariedade. O estudante por intermédio dos projetos integradores tem oportunidade 

de ver na prática a aplicação de conhecimentos teóricos. 
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Quadro 8: Distribuição das disciplinas obrigatórias 

MÓDULOS DA ESPECIALIZAÇÃO  

MÓDULO I 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 
(ANDROID) 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (IOS) 

AUDITORIA E SEGURANÇA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 
APLICANDO IOT 

    

MÓDULO II 

USER EXPERIENCE (UX) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

(HÍBRIDOS) 

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS PARA DM (COSCO 2D) 

PROJETO INTEGRADOR 1 

    

MÓDULO III 

ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA DM 

JOGOS MOBILE COM UNITY 

DESENVOLVIMENTO MOBILE COM HTML 5 

PROJETO INTEGRADOR 2 

    

O Módulo I está voltado para o aprendizado em programação nas principais linguagens 

de programação e utilizadas atualmente. Essas disciplinas essenciais para o trabalho com 

sistemas em dispositivos móveis. Ainda no módulo I, destacam-se a disciplina de auditoria e 

segurança para dispositivos móveis. É neste módulo que o aluno iniciará os primeiros 

conhecimentos das linguagens de programação específicas na construção de aplicações 

mobile, entendendo suas aplicações, produzindo interfaces gráficas para software, sistemas 

operacionais, sites na Internet. 

O Módulo II fornece o fundamento para iniciar e desenvolver um jogo em 2D. Já o 

módulo III, destaca-se pelas disciplinas de acessibilidade, jogos com unity e html5. 

5.3 Matriz Curricular Geral do Curso 

Distribuição dos componentes curriculares por semestre como mostrado nos quadros a 

seguir: 
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Quadro 9: Componentes curriculares do primeiro módulo 

 

Quadro 10: Componentes curriculares do segundo módulo 

 

Quadro 11: Componentes curriculares do terceiro módulo 

Semestre III 
Eixo  

Formativo 
Pré-

requisito 

Horas 
Aula 

Mensais 
Créd. 

C.H 
Teórica 

C.H 
Prática 

C.H 
Total 

ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA 
ASSISTIVA PARA DM MÓDULO III NÃO HÁ 8 2 15 15 30 

JOGOS MOBILE COM UNITY MÓDULO III NÃO HÁ 8 2 15 15 30 
DESENVOLVIMENTO MOBILE COM 

HTML 5 MÓDULO III NÃO HÁ 8 2 15 15 30 

PROJETO INTEGRADOR 2 MÓDULO III NÃO HÁ 8 2 0 30 30 

Totais    32 8 45 75 120 

 

O quadro 12 resume o total de aulas semanais do curso, créditos, carga horária teórica e 

prática e total.   

Semestre I 
Eixo  

Formativo 

Pré-
requisito 

Horas 

Aula 
Mensais 

Créd. 
C.H 

Teórica 

C.H 

Prática 

C.H 

Total 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

(ANDROID) 
MÓDULO I 

NÃO HÁ 
8 2 15 15 30 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (IOS) 

MÓDULO I NÃO HÁ 8 2 15 15 30 

AUDITORIA E SEGURANÇA EM 
DISPOSITIVOS MÓVEIS 

MÓDULO I NÃO HÁ 8 2 30 0 30 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

APLICANDO IOT 

MÓDULO I NÃO HÁ 
8 2 15 15 30 

Totais    32 8 75 45 120 

Semestre II Eixo Formativo 
Pré-

requisito 

Horas 

Aula 

Mensais 

Créd. 
C.H 

Teórica 

C.H 

Prática 

C.H 

Total 

USER EXPERIENCE (UX) PARA 
DISPOSITIVOS MÓVEIS MÓDULO II NÃO HÁ 8 2 15 15 30 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

(HÍBRIDOS) 

MÓDULO II NÃO HÁ 
8 2 15 15 30 

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS PARA 
DM (COSCO 2D) 

MÓDULO II NÃO HÁ 
8 2 15 15 30 

PROJETO INTEGRADOR 1 
MÓDULO II NÃO HÁ 8 2 0 30 30 

Totais    32 8 45 75 120 
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Quadro 12: Matriz – resumo dos créditos e horas aulas semanais, créditos 

TOTAL DE HORAS 
AULAS MENSAIS 

CRÉDITOS 
C.H TEÓRICA C.H PRÁTICA C.H TOTAL 

96 h 24 165 195 360h 

A matriz curricular do Curso de Especialiação em Desenvolvimento de Aplicações e 

Games para Dispositivos Móveis estabelece as disciplinas em uma ordem que prevê o 

encadeamento de conteúdos, bem como a possibilidade de trabalho interdisciplinar, através da 

socialização dos planos pedagógicos de ensino. É importante que os docentes estejam sempre 

atentos às mudanças tecnológicas e atualizações para que possam ser exploradas em seuas 

disciplinas.  O Quadro a seguir apresenta de forma resumida o total de créditos e horas, 

incluído o TCC e ACC. 

Quadro 13: Matriz – resumo dos créditos e horas  

RESUMO DOS CRÉDITOS  
 
 
 

CRÉD. HORAS 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC  - 90 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES - ACC - 30 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS 24 360 

CARGA HORÁRIA TOTAL 24 480 

5.5 Trabalho de Conclusão de Curso 

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

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

através da elaboração e apresentação de um trabalho acadêmico de pesquisa e 

desenvolvimento. O TCC será contabilizado com uma carga horária de 90 horas.  

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

salientar os seguintes aspectos: 

 O TCC seguirá as orientações e normas estabelecidas no MANUAL E 

REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO de acordo com 

as normas de Pós-graduação do IFBA; 

 Durante o desenvolvimento do TCC, o estudante será orientado por um professor 

orientador pertencente ao corpo docente do curso; 

 O estudante só poderá ter seu trabalho de conclusão de curso aprovado para 

apresentação da banca se estiver matriculado na disciplina TCC; 
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 A banca examinadora realizará avaliação do TCC utilizando os critérios constituintes 

do manual e regulamento do trabalho de conclusão de curso; 

 O TCC deve ser apresentado a uma banca examinadora constituída, no mínimo, pelo 

orientador e dois professores ou um professor e um profissional com experiência na 

área de conhecimento do trabalho, todos com no mínimo mestrado; 

 O Manual e Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso apresentará as questões 

referente a: formas de apresentação, orientação, avaliação e coordenação. A 

coordenação dos cursos providenciará a divulgação de manuais atualizados de apoio à 

produção dos trabalhos e a disponibilização do TCC em repositórios institucionais 

próprios, acessíveis pela internet.  

As atividades e os procedimentos detalhados a serem adotados para realização do TCC 

serão definidos em normas específicas (resoluções), elaboradas pelo NDE, aprovadas pelo 

colegiado do Curso e institucionalizado por portaria emitida pela direção do campus, 

considerando as demais legislações pertinentes. O aluno terá até 24 meses para finalizar o 

TCC, período máximo para que o aluno possa se formar, incluindo o período de 18 meses. 

5.6 Controle de Frequência 

O controle de frequência dos estudantes do curso baseia-se no Regulamento Geral para 

os Cursos de Pós-Graduação do IFBA: será reprovado, por falta, o estudante que deixar de 

frequentar mais de 25% (vinte e cinco por cento) de uma disciplina ou de uma atividade.  

Para a realização do controle desses estudantes será utilizado o Sistema Unificado de 

Administração – SUAP, adotado e implantado pelo IFBA.  

5.7 Atividades complementares 

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

natureza social, profissional e cultural. Para este curso as atividades complementares serão de 

30 horas, institucionalizadas pelo Colegiado do Curso no primeiro ano de funcionamento do 

curso. As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional. O que 

caracteriza este conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária semanal, com 

controle do tempo total de dedicação do estudante durante o semestre ou ano letivo, de acordo 

com o Parecer do CNE/CES nº 492/2001 (MEC, 2001). 



 
 

40 
 

São exemplos de atividades complementares: participação em eventos internos e 

externos à instituição de educação superior, tais como: semanas acadêmicas, congressos, 

seminários, palestras, conferências, atividades culturais; integralização de cursos de extensão 

e/ou atualização acadêmica e profissional; atividades de iniciação científica, assim como de 

monitoria. Os procedimentos necessários à sistematização da oferta e realização das 

Atividades Complementares do curso serão definidos posteriormente pelo NDE e aprovados 

pelo Colegiado do Curso. Na tabela abaixo são destacadas as atividades que podem ser 

utilizadas como atividades complementares.  

 
Quadro 14: Atividades Complementares (Barema de Validação e Aproveitamento dessas Atividades) 

 
 
Projetos e Programas de Pesquisa  

ATIVIDADE 
REALIZADA (AR) 

 
QUANTIDADE DE HORAS 

VÁLIDAS COMO (AC) 

QUANTIDADE MÁXIMA 
DE HORAS QUE PODERÃO 

SER  APROVEITADAS 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

Atividades de Pesquisa 
desenvolvidas fora dos 
planos das disciplinasdo 
curso, sob a orientação 
de docente, tais como: 
Pesquisa de Opinião,  
Pesquisa de Satisfação, 
Pesquisa de Mercado, 

 
 

Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
 
 

40h 

 
 

Projeto e relatório aprovado 
pelo docente responsável 

Bolsista de Iniciação 
Científica da área de 
computação, sob a 
supervisão de docente. 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

40h Comprovante da bolsa 

Publicações de produção 
científica na área, 
excetuando-se os 
trabalhos realizados em 
âmbito curricular do 
curso. 

 
 

Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
 

40h 

 
Comprovante da publicação 

Estágios Extracurriculares 
 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
QUANTIDADE DE HORAS 

VÁLIDAS COMO (AC) 

QUANTIDADE MÁXIMA 
DE HORAS QUE PODERÃO 

SER  APROVEITADAS 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

Estágios desenvolvidos 
que não constam na 
grade curricular  

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
40h 

Cópia do convênio, 
declaração do responsável e 
comprovantes das 
atividades 

Monitorias 
 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
QUANTIDADE DE HORAS 

VÁLIDAS COMO (AC) 

QUANTIDADE MÁXIMA 
DE HORAS QUE PODERÃO 

SER  APROVEITADAS 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

Monitorias em 
disciplinas, projetos de 
pesquisa e laboratórios 
integrantes do curso. 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
40h Atestado e relatório aprovado 

pelo docente responsável 

Projetos Experimentais em Jogos Digitais 
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DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
QUANTIDADE DE HORAS 

VÁLIDAS COMO (AC) 

QUANTIDADE MÁXIMA 
DE HORAS QUE PODERÃO 

SER  APROVEITADAS 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

Desenvolvimento de 
projetos e protótipos de 
jogos digitais, desde que 
não façam parte do 
planejamento de nenhuma 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 

40h 
 

Comprovante do trabalho 

Projeto de Extensão 
 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
QUANTIDADE DE HORAS 

VÁLIDAS COMO (AC) 

QUANTIDADE MÁXIMA 
DE HORAS QUE PODERÃO 

SER  APROVEITADAS 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

Participação em 
seminários, simpósios, 
conferências, ciclo de 
palestras, congressos, 
oficinas, internos ou 
externos à Instituição de 
Ensino Superior na área 
de computação. 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
 

20h 

 
Certificado de participação 
em carga horária 
especificada 

Ações de voluntariado, 
consultorias e 
assessorias, desde que 
não façam parte do 
planejamento das 
disciplinas do curso. 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
20h 

 
Declaração do responsável 
pela organização 

Disciplinas cursadas em 
outros cursos superiores, 
inclusive sob a forma de 
ensino à distância, não 
previstas ou aproveitadas 
na matriz curricular 
vigente do Curso de 
Jogos Digitais, viagens 
de estudo e visitas 
técnicas. 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
 

15h 

 
Certificado ou comprovante 
de frequência, com 
aprovação através de 
histórico acadêmico 

Participação em 
comissão organizadora 
de eventos científicos, 
artísticos, culturais e 
esportivos. 

 
Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
15h 

Certificado comprovando 
participação na Comissão 
Organizadora. 

Outras atividades afins 
 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
QUANTIDADE DE HORAS 

VÁLIDAS COMO (AC) 

QUANTIDADE MÁXIMA 
DE HORAS QUE PODERÃO 

SER  APROVEITADAS 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 
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Atividades que tenham 
reconhecida validade 
pedagógica ao Curso 
Superior de Tecnologia 
em Jogos Digitais, a 
partir da análise da 
coordenação ou por um 
professor designado por 
esta.  Cursos de Línguas 
e Cursos nas áreasde 
Informática, Design ou 
Jogos Digitais podem 
seraproveitados. 

 
 
 
 
 
 

Mínimo 5 horas atividades 
realizada = 1 hora de AC 

 
 
 

 
 
 
 

10h 

 
 
 
 
 
 

Comprovante 
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6 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

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

ensino e a proposta curricular do curso de especialização aqui proposto estão pautados numa 

formação que busca garantir a profissionalização articulada aos conteúdos teóricos e práticos 

através das ferrramentas necessárias para a contrução de um processo de ensino e 

aprendizagem consistente, contribuindo com o desenvolvimento de habilidades e 

competências para o aluno, primando pelo seu desenvolvimento integral como ser humano, 

construído por valores éticos, sociais e políticos, de maneira a preservar a sua dignidade e a 

desenvolver ações junto à sociedade com base nos mesmos valores.  

A metodologia adotada no curso valorizará a aprendizagem do aluno e sua interação 

social na construção das habilidades que o formarão. Nesse contexto, a formação alcançada 

com Curso de Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e Games em Dispositivos 

Móveis deverá ser concebida como um processo socialmente construído, qualificando-o para 

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

também como produção social. Os docentes estimularão a participação dos discentes, 

observando que o saber fazer deve estar acompanhado do saber o porquê está fazendo. Será 

incentivado o uso de métodos de ensino que estimulem a participação ativa dos estudantes e 

coloquem em evidência os saberes que perpassam a realidade da atuação do futuro 

profissional. 

Dentre as atividades relacionadas aos docentes, destacamos aqui: aulas expositivas 

dialogadas; aulas interativas abrangendo o uso de ferramentas multimídias (textos, imagens, 

áudio e áudio- vídeo); desenvolvimento e apresentação de seminários sobre temas específicos 

de cada disciplina; desenvolvimento de seminários interdisciplinares; 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 docentes são também esperadas 

posturas que possibilitem encorajar e aceitar a iniciativa do discente; ser criativo na 

preparação e execução das propostas e projetos de games; incentivar as atividades de 

monitoria, iniciação científica, e estágios; Dos docentes são também esperadas posturas que 

possibilitem promover a contextualização e a percepção interdisciplinar dos conteúdos 

abordados nas disciplinas; incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 

compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos; incentivar a produção e a 
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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 atual matriz curricular buscou-se o equilíbrio entre as 

atividades teóricas e práticas dos componentes curriculares. No âmbito deste projeto, 

entendeu-se como atividade prática aquela realizada em laboratório adequado, cujo ator 

principal é o próprio estudante e que envolve a execução de roteiros, simulações, 

programação, elaboração de projetos, entre outras. Evidentemente, as aulas teóricas podem 

lançar mão de ferramentas utilizadas em aulas práticas, porém a mesma atividade tem 

objetivos distintos, conforme realizada em sala de aula ou em laboratório.  

A proposta da especialização 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.  

6.1 Interdisciplinaridade 

A proposta contida no presente projeto de curso prevê a realização de projetos 

integrados, de modo a permitir a associação entre conteúdos de disciplinas diferentes, de 

forma articulada e integradora. 

A interdisciplinaridade estará presente em vários momentos no curso, iniciando no 

primeiro módulo, onde o conteúdo de programação de movimento de personagens teoria e 

prática estão presentes nas seguintes disciplinas do primeiro módulo. No segundo módulo, o 

conteúdo de mecânica do jogo, estará presente nas disciplinas desse módulo.  

O Curso prima pela interlocução, também, para que os objetivos possam ser 

conquistados, a partir de ações que possibilitam à comunidade usufruir dos bens científicos, 

técnicos e culturais, além de motivar a construção de conhecimento teórico e o próprio 

portfólio digital, imprescindível para apresentar-se ao mercado de trabalho.  

A interdisciplinaridade deve acontecer com propostas pedagógicas elaboradas a partir 

de uma articulação do Colegiado do Curso, dos docentes em conjunto com os servidores 

especializados da área e a participação discente. Como já dito anteriormente, as disciplinas 

que envolvem a inclusão, educação ambiental, relações étnico-raciais estão adequadas a essa 
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forma interdisciplinar. No desenvolvimento dos temas das atividades interdisciplinares é 

indispensável que se tenha como preocupação um equilíbrio entre vivências, necessidades 

educacionais e teorias a serem elaboradas. Essa perspectiva de interdependência dos 

conteúdos será um instrumento para a compreensão e ação sobre a realidade.  

6.2 Tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem 

O processo de globalização, o avanço tecnológico intenso e as mudanças que se operam 

nas relações sociais e culturais do mundo contemporâneo exigem uma formação profissional 

em nível superior que atenda a essa realidade. 

Tal realidade está imbuída da incorporação das tecnologias da informação e 

comunicação na vida cotidiana, de modo cada vez mais intenso. Vive-se cercado por essas 

tecnologias e, às vezes, sem estar consciente desse fato. Isso é causa/consequência do seu 

amplo desenvolvimento, mais intensamente fomentado a partir da década de 1990, com a 

popularização da rede mundial de computadores – Internet, que proporciona a interação, a 

realização de atividades e/ou estudos sem necessariamente ir a um lugar determinado. 

Juntamente com a incorporação dessas tecnologias, os hábitos, atitudes e modos de 

pensamentos foram modificados e, sem perceber, as pessoas, cada vez mais, afetadas pela 

potencialidade da comunicação que é intensificada com a interconexão mundial dos 

computadores: o ciberespaço. O primeiro sintoma dessas mudanças é a velocidade com que 

tudo acontece e notadamente provoca muitas influências na educação e no mundo do trabalho, 

sobretudo quando se tem como suporte principal os recursos computacionais baseados na 

web. As informações e as descobertas são divulgadas de forma muito rápida, assim como as 

transformações que elas sofrem; os conhecimentos adquiridos agora, inclusive com essa 

leitura, 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 
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forma constante adquirir novos conhecimentos e reconstruir aqueles já adquiridos como forma 

de inovação de práticas e processos. O uso das tecnologias da informação e comunicação é 

vista como suporte ao processo de ensino-aprendizagem, como prevê as estratégias contidas 

no Plano Nacional de Educação, para o alcance das suas 20 metas a serem alcançadas até 

2024 (MEC, 2014). Tais tecnologias devem ir além da instrumentalização, constituindo-se em 

ferramentas que contribuam concretamente com o aprendizado do estudante.  

Na especialização, essas tecnologias serão utilizadas através da inserção de softwares de 

suporte a projetos de games e softwares educativos tais como simuladores, jogos educativos, 

atividades gameficadas, plataformas de criação de livros digitais e a interação em Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA), hospedados na Plataforma Moodle, com acesso aos 

materiais e recursos didáticos a qualquer hora e lugar. A fim de atender a lei da inclusão de 

pessoas com deficiência, Lei nº 13.146/2015, o IFBA viabilizará a acessibilidade das 

tecnologias de informação e comunicação, TICs, através da aquisição de software e hardware 

adaptados à demanda específica daquele momento, viabilizando e garantindo a acessibilidade 

digital e comunicacional. 

Seguindo as diretrizes do governo federal acerca da utilização prioritária de softwares 

livres, é proposta a utilização de alguns softwares e suas aplicações potenciais no ensino, 

extensão e pesquisa. O aprendizado dessas ferramentas e linguagem contribuirá com a 

formação acadêmica do aluno, atividades de pesquisa e extensão. Além disso, outros 

softwares educativos poderão ser incluídos à medida que o corpo docente for sendo 

constituído, como: Unity Engine, 3D Game Maker, Blender, Adventure Game Studio AGS. 
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7 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO  

7.1 Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

A avaliação de desempenho do estudante ocorrerá ao longo de todo o curso, em todas as 

disciplinas, com base nas competências adquiridas, de maneira sistemática e progressiva. Tal 

avaliação deve envolver os múltiplos aspectos do curso, com o objetivo de verificar os 

conhecimentos adquiridos, as atitudes e as habilidades incorporadas ao longo do processo 

ensino-aprendizagem garantindo o desenvolvimento e autonomia do discente de forma 

contínua e efetiva, implicando informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, 

com mecanismo que garantam a sua natureza formativa, planejadas às ações concretas para a 

melhoria da aprendizagem em função das avaliações realizadas.  

Os critérios da avaliação do processo de Ensino e Aprendizagem serão regidos pelas 

Normas Complementares para Cursos de Pós-graduação Lato Sensu do IFBA. Quando necessário 

será submetido ao Colegiado do Curso para consulta e deliberação que se fizerem necessário.  

O processo de avaliação contemplará as competências e habilidades do perfil 

profissional, respeitando-se a natureza e a particularidade de cada disciplina, bem como os 

métodos e mecanismos de ensino adotados pelos docentes, garantindo a acessibilidade na 

avaliação de aprendizagem dos discentes.  

São propostas como instrumentos de avaliação os seguintes procedimentos: 

 Provas e trabalhos dissertativos presenciais, individuais e coletivos; 

 Atividades investigativas, de pesquisa ou desenvolvimento; 

 Desenvolvimento de projetos interdisciplinares (envolvendo diversas disciplinas); 

 Resolução de situações-problema; 

 Projetos práticos e integralizadores; 

 Estudos realizados de forma independente pelo estudante. 

É importante destacar que a avaliação de aprendizagem no curso pretende possibilitar: 

“[...] 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). 
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A avaliação discente compreenderá a avaliação de rendimento que será expressa de 0 

(zero) a 10,0 (dez)  e a apuração da assiduidade. O discente só será considerado aprovado se 

obtiver nota mínima de 7,0 (sete) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 

cento) em cada disciplina. O aluno que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) em apenas uma 

disciplina, com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) poderá requerer a 

reavaliação que deverá ser realizada outra com o mesmo assunto, antes do término das 

atividades docentes do Curso. O planejamento, a aplicação e a correção ficarão a critério do 

professor da disciplina, com supervisão da Coordenação do Curso.  

O discente deverá ao final do Curso elaborar e apresentar perante uma banca de 

professores do curso e/ou convidados monografia ou trabalho conclusivo equivalente (que 

poderá ser a produção de um relatório com apresentação de resultados da implementação do 

Projeto). Será orientado por um professor que ministrou aulas no Curso ou pertencente ao 

quadro docente do IFBA, escolhido de comum acordo ou indicado pela Coordenação do 

Curso. Será permitida a existência de professor co-orientador, podendo este, ser de fora do 

quadro docente do IFBA. 

A análise e avaliação da monografia ou trabalho conclusivo equivalente do Curso 

deverão ser realizadas pelo Orientador e, no mínimo, por mais dois professores, indicados 

pela Coordenação do Curso. 

A nota mínima para aprovação da monografia ou trabalho conclusivo equivalente é 7,0 

(sete), tendo o discente o prazo mínimo de 90 (noventa) dias, após o término das respectivas 

aulas e apresentação do TCC, para a entrega da versão final. Em casos excepcionais o 

discente poderá requerer à Coordenação do Curso a prorrogação deste prazo por igual 

período, mediante apresentação parcial do trabalho. 

Os estudantes que não cumprirem os requisitos de rendimento, assiduidade e outras 

obrigações constantes do Regulamento Geral para Cursos de Pós-Graduação serão desligados 

do Curso. Não há procedimento de trancamento de matrícula e não haverá reposição de aulas 

para estudantes faltosos.  

O estudante que deixar de participar de qualquer atividade didático-pedagógica 

programada, por motivo de doença ou de força maior, deverá apresentar documentação 

comprobatória do fato, tendo o prazo de três dias úteis, a partir do dia em que se realizou a 

atividade, para requerer nova data para apresentação ou entrega do trabalho/atividade. 
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Destaca-se ainda neste projeto que o curso garantirá acessibilidade no processo de 

avaliação de aprendizagem para os estudantes com necessidades especiais. 

7.2 Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

Para o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, o estudante 

regularmente matriculado no curso deve protocolar um pedido de aproveitamento. Os pedidos 

de aproveitamento deverão ser analisados e validados por professores especialistas, 

integrantes do corpo docente do curso. Todo processo deverá estar de acordo com as Normas 

Acadêmicas Superior do IFBA. 

7.3 Gestão do Curso e os processos de avaliação interna e externa 

A avaliação institucional é um processo de contínuo aperfeiçoamento do desempenho 

acadêmico e de prestação de contas à sociedade, constituindo-se em uma ferramenta para o 

planejamento da gestão e do desenvolvimento da educação superior. Tem por finalidade: 

 Impulsionar um processo criativo de autocrítica da Instituição, como evidencia 

da vontade política de auto avaliar-se para garantir a qualidade da ação 

acadêmica; 

 Identificar fragilidades, necessidades, incongruências e os avanços conseguidos; 

 Fornecer resultados estatísticos à instituição para que a mesma decida se 

elimina, mantém ou modifica qualquer situação avaliada; 

 Ajudar a Instituição a se desenvolver com qualidade e garantir a sua 

permanência proativa na atividade acadêmica no Brasil. 

A gestão do curso utilizará a autoavaliação institucional e resultado das avaliações 

externas, no intuito de servir como indicadores para um aprimoramento contínuo do projeto.   

Estão previstas com avaliação interna do curso:  

 Avaliação do corpo discente sobre o curso – sua estrutura curricular, utilização 

dos espaços educativos (laboratórios, bibliotecas, etc), a atuação dos docentes, 

estrutura física, comunicação com a coordenação do curso, etc; 

 Avaliação do corpo docente – sua estrutura curricular, a auto-avaliação, estrutura 

física, comunicação com a coordenação do curso, etc; 
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 Avaliação do corpo técnico-administrativo- A atuação dos docentes, discentes, 

comunicação com a coordenação do curso, estrutura física, seu desempeno 

contribuindo para o bom andamento do curso, etc; 

 Avaliação interna do curso através do índice de evasão, aceitação dos formandos 

no mercado nacional e internacional e em programas de pós-graduação, 

convênios, produção científica dos alunos, projetos integrados de ensino, 

pesquisa e extensão, recursos e estágios remunerados obtidos em outras 

empresas, estrutura curricular, biblioteca, média das avaliações anuais por 

grupos de alunos e etc.   

A avaliação do curso compreende os aspectos curriculares, como o plano seriado 

semestral de oferta de disciplinas, duração das disciplinas e do curso, e diretrizes curriculares, 

e aspectos metodológicos, além do cumprimento da missão, da concepção, dos objetivos e do 

perfil profissional delineado. 
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8 GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

A estrutura de administração acadêmica do Curso de Especialização aqui proposto 

Digitais será composta pelos seguintes órgãos: 

 Colegiado do Curso; 

 Coordenação do Curso; 

 Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Especialição em Desenvolvimento 

de Aplicações e Games para Dispositivos Móveis: A composição e regulamentação do 

NDE serão estabelcidas por resolução própria elaborada pelo colegiado do curso, assim 

que o colégio for instituído e deverá estar finalizado antes do término do primeiro 

semestre de funcionamento do curso.  

8.1 Colegiado do Curso de Especialização 

O Colegiado da Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e Games para 

Dispositivos Móveis tem sua composição prevista no regimento interno do campus, e será 

composto por:  

I. O(a) Coordenador(a) do Curso, presidente do colegiado;  

II. Quatro (4) docentes em exercício, das áreas de conhecimento relacionadas ao projeto 

do curso (Os professores de Informática, Design, etc);  

III. Representação discente, na proporção de 1/5 do total do colegiado; e  

IV. 1 (um) representante da área técnico pedagógica.  

As atribuições básicas do colegiado são: 

 Deliberar sobre questões de ordem didático-pedagógicas relativas ao curso; 

 Propor, elaborar e implantar políticas acadêmicas, visando ao bom andamento do 

Curso; 

 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; 
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 Deliberar sobre qualquer questão relativa ao estágio supervisionado, trabalhos de 

conclusão de curso e orientações acadêmicas; 

 Dar encaminhamento aos processos de aproveitamento de estudos, avaliações de 

segunda chamada, reingresso, ingresso de diplomados, transferências, ou qualquer outro 

processo de natureza acadêmica relacionada às atividades de ensino do curso e 

disciplinar relativa ao corpo discente, indicando consultores ad-hoc quando estes se 

fizerem necessários; 

O colegiado será elaborado, regulamentado ou institucionalizado antes do início do 

curso e em seu regimento constará também a periodicidade das reuniões que poderá ser de 

caráter ordinário e extraordinário ocorrendo uma vez no mês e sempre que necessário.  

8.2 Coordenação do Curso de Especialização 

O coordenador do Curso de Especialização em Aplicações e Games para Dispositivos 

Móveis será indicado entre os integrantes do corpo docente do curso, salva guardada a sua 

formação e experiência profissional. O exercício da função de Coordenador de Curso envolve 

os seguintes campos de atuação, a saber: gestão do curso; relação com os docentes e 

discentes; representatividade nos Colegiados Superiores. Nesses três campos, destacam-se 

algumas atribuições: 

 Questão acadêmica e didático-pedagógica – organização e implementação do 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC), acompanhamento do processo pedagógico 

através da articulação ente o corpo discente e docente, visando a melhoria 

contínua do curso; planejamento e execução de mudanças/novas incorporações 

curriculares, métodos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

 Questão do curso/ infraestrutura – implantação das políticas institucionais do 

PPI e PDI, no âmbito do curso; planejamento e acompanhamento, junto aos 

setores competentes do IFBA, de infraestrutura para o ensino, tais como: 

tecnologia educativa no processo de ensino-aprendizagem; bibliografias e 

materiais didáticos, entre outros; 

 Questão política e institucional do curso;  

Com base no exposto acima, seguem as ações de responsabilidade Coordenador do 

Curso: 
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 Garantir o cumprimento das normas institucionais, em consonância com a Chefia 

de Departamento de Ensino; 

 Zelar pelo cumprimento dos eventos e das atividades previstas no calendário 

acadêmico que digam respeito ao curso; 

 Convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o Colegiado 

do Curso, lavrando suas competentes Atas; 

 Reunir-se, no mínimo, duas vezes por período letivo com todo o corpo docente; 

 Executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas emanadas dos órgãos 

superiores; 

 Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e as normas emanadas dos 

órgãos superiores; 

 Congregar e orientar os estudantes e atividades do curso;  

 Realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis, com registro das 

atas correspondentes; 

 Atender e orientar os discentes nas necessidades pedagógicas, fazendo os 

encaminhamentos para os setores competentes, de acordo com as necessidades 

específicas. 

 Controlar e avaliar, em conjunto com o Colegiado do Curso, o desenvolvimento 

dos projetos pedagógicos e da ação didático-pedagógica, no âmbito do curso; 

 Coordenar a elaboração e divulgar à comunidade acadêmica os planos de ensino 

das disciplinas do curso; 

 Coordenar o processo de planejamento de ensino, no âmbito do curso; 

 Coordenar a elaboração de propostas de alteração e atualização curricular do 

curso; 

 Coordenar as atividades relacionadas aos componentes curriculares constantes no 

projeto pedagógico do curso; 

 Propor cursos de formação continuada, aderentes com o projeto pedagógico do 

curso; 
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 Zelar pelas questões disciplinares dos estudantes; 

 Acompanhar e orientar os docentes nas questões didático-pedagógicas; 

 Subsidiar a Chefia de Departamento de Ensino quanto à alocação dos docentes 

nas disciplinas; 

 Coordenar as ações relacionadas ao reconhecimento e renovação de 

reconhecimento do curso; 

 Coordenar as ações relacionadas ao registro, junto aos órgãos governamentais e 

de classe; 

 Propor, em consonância com a Chefia de Departamento de Ensino, o plano anual 

de metas do curso; 

 Solicitar e encaminhar os documentos acadêmicos, inclusive os de resultados de 

avaliações de ensino, nas datas estabelecidas no calendário acadêmico; 

 Receber e encaminhar processos relativos às atribuições da coordenação; 

 Coordenar as atividades relacionadas com os processos de avaliação externa dos 

estudantes; 

 Propor, com a anuência da Chefia de Departamento de Ensino e nos termos da 

política institucional, a contratação dos docentes ou a alteração da jornada de 

trabalho destes, no âmbito do departamento; 

 Participar, com a Chefia do Departamento de Ensino, da avaliação de pessoal 

docente e administrativo, no âmbito do Departamento; 

 Definir, com a Chefia do Departamento de Ensino, as áreas de conhecimento a 

serem supridas e o perfil dos docentes a serem contratados, no âmbito do 

Departamento; 

 Coordenar, em consonância com a Chefia de Departamento de Ensino e a 

Coordenação de Registros Acadêmicos, o processo de matrícula; 

 Atuar na divulgação do curso; 

 Representar o curso perante qualquer outro órgão; 
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 Promover a articulação entre as áreas de seu curso com outras Coordenações de 

Curso e Departamentos Acadêmicos;  

 Promover eventos artísticos e culturais do interesse do curso; e 

 Controlar e avaliar o desempenho dos monitores, no âmbito do seu curso. 

O coordenador do curso deverá ter experiência no ensino de mais de dois anos, titulação 

stricto sensu de mestrado ou doutorado, sendo desejável doutorado, além de experiência 

prática na área de games. Além das ações descritas, também será de responsabilidade do 

coordenador todas as ações descritas nos documentos institucionais como as Normas de 

Ensino aos cursos de pós-graduação. A sala de coordenação será composta por mesa para 

computador, computador, mesa de reuniões, impressora, armário e outros necessários ao bom 

funcionamento da coordenação de curso. 

8.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O NDE do Curso é responsável pelo processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico do curso. O NDE terá a função de concepção, 

acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. Este Núcleo tem como atribuições 

básicas: 

 Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar; 

 Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, de 

exigências do mercado de trabalho; 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação; 

 Contribuir na execução de assessoria pedagógica na elaboração do PPC. 
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9 CERTIFICAÇÃO 

A emissão de diplomas no IFBA, campus de Salvador, é feita de acordo com a 

legislação vigente e com o Regimento Interno do Instituto de acordo com a resolução no 22 de 

04 de setembro de 2012, que estabelece as diretrizes para a emissão e registro de diplomas dos 

cursos de graduação e diplomas e certificados dos cursos de pós- graduação  do IFBA. 

Quando o discente conclui carga horária e todas as atividades previstas para o curso, 

deve preencher um Requerimento de Colação de Grau. Os certificados dos Cursos de 

Especialização deverão ser emitidos pela PROEN ao aluno com as seguintes verificações e 

exigências: 

 Verificar se o aluno possui pendências na Biblioteca; 

 Verificar se o aluno possui pendências de cumprimento de cargas horárias (Gerência 

de Registros Acadêmicos – GRA). 

 Verificar se o aluno obteve freqüência de, no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) 

da carga horária prevista no projeto do curso; 

 Verificar se o aluno foi aprovado em todas as disciplinas do curso, como estabelecido 

neste regulamento; 

 Verificar se o aluno apresentou, individualmente, o TCC e tiver logrado aprovação no 

mesmo; 

Não havendo pendências, o discente poderá colar grau e será emitido o Diploma de 

Especialista em Desenvolvimento de Aplicações e Jogos para Dispositivos Móveis. A 

certificação será emitida após a integralização do curso, integralmente, ou seja, será emitido 

um Diploma após a integralização total do curso obedecendo à legislação vigente e as Normas 

Acadêmicas do Ensino do IFBA, diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de Ensino.  
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O curso de especialização aqui proposto torna-se uma oportunidade inovadora para os 

profissionais da área de tecnologia. Conforme já visto anteriormente é um curso inédito e 

gratuito que abrange os as temáticas mais crescentes atualmente, os dispositivos móveis e 

desenvolvimentos de jogos digitais. Este projeto vem com a proposta inovadora firmando o 

compromisso do IFBA com a sociedade, promovendo assim a pesquisa tecnológica em nosso 

país.  

A implantação do curso torna-se uma oportunidade para a comunidade da cidade de 

Salvador e região metropolitana, onde colaborará com a crescente demanda de profissionais 

altamente qualificados na área de desenvolvimento de aplicações e games para dispositvios 

móveis. Para a elaboração e projeto deste curso, a equipe se preocupou com em atender a 

legislação específica, incluindo as diretrizes curriculares e outras pertinentes foram 

plenamente atendidas.  

Espera-se com este projeto colaborar com o crescimento da área de games no estado da 

Bahia e colaborar com a região, fomentando assim a pesquisa e o interesse de diversas 

empresas para geração de emprego. 
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11 EMENTAS, BIBLIOGRAFIAS E PRÉ-REQUISITOS DOS 

COMPONENTES CURRICULARES 

Os apêndices apresentam as ementas das disciplinas obrigatórias e optativas que 

compõem os eixos formativos de I a V. São também apresentadas as bibliografias básica e 

complementar, para cada componente curricular elencado. 
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APÊNDICE: Disciplinas obrigatórias do Módulo I , II e III 

DISCIPLINA 
Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis  

(ANDROID)  

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso de Especialização em Desenvolvimento de 

Aplicações e Games para Dispositivos Móveis 
x 

 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMERO 
DE 

CRÉDITOS 
2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 

Visão geral da plataforma e do mercado para aplicativos Android; Dispositivos com a plataforma Android e suas 
especificidades; Estrutura geral de um aplicativo Android; Ferramentas de desenvolvimento Android; Principais 
componentes padrões da plataforma Android; Estratégias de desenvolvimento de aplicativos Android para 
múltiplas resoluções. 

OBJETIVO GERAL 
Introduzir o aluno no desenvolvimento de aplicações para tecnologia Android, fazendo com que o mesmo 
conheça a estrutura básica de um programa para Android, bem como os componentes mais utilizados no 
desenvolvimento de aplicações para dispositivos com esse sistema operacional. 

ABORDAGEM 
(X) Teórica  
(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

GLAUBER, Nelson. Dominando o Android- do básico ao avançado. Editora: Novatec, 2015. 
 

LECHETA, Ricardo R. Android Essencial: Edição resumida do livro Google Android. Editora Novatec, 2016. 
 
QUEIROS, Ricardo. Android - Desenvolvimento de Aplicações Com Android Studio. Editora FCA,   
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
FELKER, Donn; MACHADO, Eveline; BURTON, Michael. Desenvolvimento de Aplicativos Android para 
Leigos, Editora Alta Books, Rio de Janeiro 2014.  
 
BRITO, Robin Cris. Android Com Android Studio - Passo A Passo. Editora Ciência Moderna. 
 

Coordenador do 
Curso 

Luiz Machado 
Marcelo Diniz 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
Luiz Gustavo Duarte 

Mês/ano Mês/ano 
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DISCIPLINA 
Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis  

(IOS)  

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória  
 Curso de Especialização em Desenvolvimento de 

Aplicações e Games para Dispositivos Móveis 
x  Curso 

Superior de 
Tecnologia CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMERO 
DE 

CRÉDITOS 
2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 

Projeto e programação de sistemas para dispositivos móveis. Conceitos de programação orientada a objetos  
voltados para dispositivos móveis. Design de interfaces, ferramentas e SDKs disponíveis no mercado.Conteúdo 
programático APIs de desenvolvimento móvel: estudo de caso Projeto, implementação e comercialização de um 
software para dispositivo móvel Design e implementação de interfaces para dispositivos com controle via touch 
screen. Nova linguagem Swift; Comparação entre Swift e Objective-C; Uso da IDE XCode com produtividade; 
Layouts e componentes do iOS; Padrões de navegação de telas; Manipulação de dados em memória e no SQLite 
com Core Data; Uso de Mapas e GPS; Integração com telefone, e-mail, câmera, gestos e mais; Atualizado para 
Swift 3.0; Construa aplicações para iOS com qualidade. 

OBJETIVO GERAL 
Introduzir o aluno no desenvolvimento de aplicações para tecnologia IOS, fazendo com que o mesmo conheça a 
estrutura básica de um programa para IOS, bem como os componentes mais utilizados no desenvolvimento de 
aplicações para dispositivos com esse sistema operacional. 
ABORDAGEM 
(X) Teórica  
(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

LECHETA, R. Desenvolvendo iPhone e iPad. 1.ed. São Paulo: Novatec Editora, 2012. [3] Milani, A. 
programando para iPhone e iPad: aprenda a construir aplicativos para iOS 1.ed. SP: Ed Novatec, 2012. 
Ipsos. Google. Our Mobile Planet Brazil: understanding the mobile consumer. May, 2013. 
CONWAY, J. HILLEGASS, A. iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide, 3ed. The Big Nerd Ranch Guide, 
2012. 
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
FONSECA, N. SILVA, C. REIS, C. MARCELINO, L. CARREIRA, V.DESENVOLVIMENTO EM IOS - 
IPHONE, IPAD E IPOD TOUCH Curso Completo.  
SADUN, E. The Core iOS 6 Developer's Cookbook, 4 ed. Addison Wesley, 2012. 
NEUBURG, M. Programming IOS 6. O’Reilly Media, 2013. 
 

Coordenador do 
Curso 

Luiz Machado 
Marcelo Diniz 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
Luiz Gustavo Duarte 

Mês/ano 
 

Mês/ano 
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DISCIPLINA 
Desenvolvimento de Aplicações Móveis aplicando  

o conceito de IOT 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso de Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e 

Games para Dispositivos Móveis 
x 

 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Nenhum - 
EMENTA 
Introdução ao desenvolvimento para Internet das Coisas – IoT (Internet of Things), tecnologias e domínios de 
aplicações, futuro da Internet das Coisas, projeto prático para IoT. Internet das Coisas. O impacto da Internet 
das Coisas no Cotidiano. Aplicações da Tecnologia. Tecnologias Envolvidas. 

OBJETIVO GERAL 
Introduzir o aluno no desenvolvimento de aplicações para tecnologia mobile, fazendo com que o mesmo 
conheça a estrutura básica de um programa para mobile, bem como os componentes mais utilizados no 
desenvolvimento de aplicações para dispositivos com o conceito para IoT. 

ABORDAGEM 
( x ) Teórica ( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas abordando conceitos teóricos e demonstrações emsoftware 
de elaboração de imagens. Práticas com atividades e 
experimentos com ferramentas de edição de imagensdigitais. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais. Trabalhos em grupo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

WAHER, P. Learning Internet of Things. Packt Publishing, 2015.  
 
JAMTHE, S. IoT Disruptions: The Internet of Things (Innovations & Jobs). Amazon Digital Services LLC, 
2015.  
 
BRYNJOLFSSON, E.; MCAFEE, A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of 
Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company, 2014.  
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PFISTER, C. Getting Started with the Internet of Things: Connecting Sensors and Microcontrollers to the 
Cloud. Maker Media, 2011.  
 
ZHENG, J.; JAMALIPOUR, A. Wireless sensor networks: A networking perspective. Wiley, 2009. 
2008. 

Coordenador do 
Curso 

Luiz Machado 
Marcelo Diniz 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
Luiz Gustavo Duarte 

Mês/ano 
 

Mês/ano 
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DISCIPLINA 
Auditoria e Segurança para Dispositivos Móveis 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

 Curso de Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e 
Games para Dispositivos Móveis 

x 
 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 

Princípios em segurança da informação. Análise de Riscos. Auditoria de sistemas. Autenticação e controle de 
acesso. Aspectos legais: leis, normas e padrões de segurança da informação, validade do documento eletrônico, 
assinaturas digitais, datação e PKIs. Aspectos tecnológicos da segurança da informação: criptografia, segurança 
da infraestrutura, desenvolvimento de aplicações seguras, controle de acesso e técnicas para minimizar 
indisponibilidade. Plano de continuidade do negócio. Boas práticas em segurança da informação. A auditoria e 
segurança será focada os ambientes de dispositivos móveis. 
OBJETIVO GERAL 
Permitir que o aluno tenha uma visão geral sobre auditoria e sistemas para aplicativos móveis. 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
(   ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

MANOTTI, Alessandro; Curso Prático – Auditoria de Sistemas. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna 
Ltda., 2010.  

LYRA, M. R. Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação. 1ª ed. São Paulo: Ed. Ciência Moderna, 2009.  

STALLINGS, W. Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas. 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2008.  
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

F. N. Ferreira; T. M. Araújo. Política de segurança da informação: guia prático para elaboração e 
implementação. Ciência Moderna. 2006.  

M. Sêmola. Gestão da segurança da informação: uma visão executiva. Campus. 2002. 

Coordenador do Curso 
Luiz Machado 
Marcelo Diniz 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
Luiz Gustavo Duarte 

Mês/ano 
 
 

Mês/ano 
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DISCIPLINA 
Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis  

(HÍBRIDOS)  

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 
 Curso de Especialização em Desenvolvimento de Aplicações 

e Games para Dispositivos Móveis 
x 

 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMERO 
DE 

CRÉDITOS 
2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 

Design thinking, desenvolvimento de aplicações utilizando tecnologias híbridas: html, CSS, Java, Ajax e outras, 
ferramentas de desenvolvimento híbrido. 
OBJETIVO GERAL 

Introduzir o aluno no desenvolvimento de aplicações híbridas, fazendo com que o mesmo conheça a estrutura básica 
de um programa para aplições híbridas, bem como os componentes mais utilizados no desenvolvimento de 
aplicações para dispositivos com esse sistema operacional. 

ABORDAGEM 
(X) Teórica  
(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
SILVA, Maurício Samy. jQuery Mobile - Desenvolva aplicações web para dispositivos móveis com HTML5, CSS3, 
AJAX, jQuery e jQuery UI. Editora Novatec, 2013. 
 

ARAUJO, Everton Coimbra de. Xamarin Forms - Desenvolvimento de Aplicaçoes Moveis Multiplataforma 
Editora: CASA DO CODIGO. Edição: 1ª Edição – 2017. 
 
MOLINARI, Leonadro. Testes de Aplicações Mobile - Qualidade, Desenvolvimento Em Apps Móveis (Cód: 
9416454). Editora Érica.  
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
QUEIROS, Ricado. Programação para Dispositivos Móveis em Windows Mobile 6 - Curso Completo. 
 
NEUBURG, M. Programming IOS 6. O’Reilly Media, 2013. 

BRITO, Robin Cris. Android Com Android Studio - Passo A Passo. Editora Ciência Moderna. 
 

Coordenador do Curso 
Luiz Machado 
Marcelo Diniz 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
Luiz Gustavo Duarte 

Mês/ano Mês/ano 
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DISCIPLINA 
Desenvolvimento de Jogos para Dispositivos Móveis  

(Utilizando Cosco 2D)  

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória 
 Curso de Especialização em Desenvolvimento 

de Aplicações e Games para Dispositivos 
Móveis 

x 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
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
programação utilizadas no mercado para o desenvolvimento de jogos para essa área. Aplicação de som e voz ao ambiente e personagens do 
jogo.Utilizando Cosco 2D. 

OBJETIVO GERAL 
Capacitar o alunopara que o mesmo tenha condições e conhecimento suficiente para desenvolver jogos para dispositivos móveis. 

ABORDAGEM 
(X) Teórica  
(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
PESSOA, Carlos A.C. wGEM: Um Motor para o Desenvolvimento de Jogos para Dispositivos Móveis. Recife: CIN/UFPE, 2001, 58p. (Trabalho 
de Conclusão). 
 

Beginning iOS 4 Aplications Development. USA: Wiley, 2010. SCHUYTEMA, P. Design de Games: uma abordagem prática. São Paulo: 
Cengage Learning, 2008. STEVENSON, Scott. Cocoa and Objective-C: Up and Running. USA: O’Reilly, 2010.  
 

LEITE, Anderson. Desenvolvimento de Jogos para AndroidExplore sua imaginação com o framework Cocos2D. Editora: Casa do Código
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

BRITO, Robin Cris. Android Com Android Studio - Passo A Passo. Editora Ciência Moderna. 
 

Coordenador do Curso 
Luiz Machado 
Marcelo Diniz 

Pró-Reitor de Pesquisa e 
Inovação 

Luiz Gustavo Duarte

Mês/ano Mês/ano 
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DISCIPLINA 
User Experience (UX) para Dispositivos Móveis 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória 
 Curso de Especialização em Desenvolvimento 

de Aplicações e Games para Dispositivos 
Móveis 

x  

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

2 

CARGA HORÁRIA SEMANAL
2 tempos 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 

Esta é uma disciplina voltada para o design de experiência do usuário (UX), seguindo o processo de design centrado no usuário. O curso é voltado 
para métodos práticos para uma abordagem holística de problemas de design, além usabilidade e utilidade. O aluno irá desenvolver a noção de 
experiência do usuário incluindo como projetar para UX e como avaliar. O curso abordará técnicas como storytelling, esboços, e comunicação de 
idéias de design dentro de uma equipe de projeto e para os potenciais usuários. 

OBJETIVO GERAL 
Habilitar os alunos para a teoria e sensibilizá-los para o design de experiência do usuário. Desenvolver competências na utilização e aplicação de 
uma variedade de métodos de projeto, especificamente aplicáveis ao design de experiência do usuário. Melhorar as habilidades individuais e 
colaborativos em solução de problemas design-based. 

ABORDAGEM 
(X) Teórica  
(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

KRUG, Steve. Não me faça pensar! uma abordagem de bom senso à usabilidade na WEB. 2. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Alta Books, 2008. 201 p. ISBN 9788576082713. 
 
CYBIS, Walter de Abreu; BETIOL, Adriana Holtz.; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade: 
conhecimentos, métodos e aplicações . 3. ed. São Paulo: Novatec, 2015. 496 p. ISBN: 978-85-7522-459-5. 
 
HARTSON, Rex; PYLA, Pardha S. The UX Book: Process and guidelines for ensuring a quality user 
experience. Elsevier, 2012. ISBN-13: 978-0123852410 ISBN-10: 0123852412  
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de interação: além da interação humanocomputador. 3. ed. Porto Alegre,
Bookman, 2013. xiv, 585 p. ISBN 9788582600061 (broch.). 
 
NORMAN, Donald A. O design do dia-a-dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2006. 271 p. ISBN 8532520839(broch.).  

Coordenador do Curso 
Luiz Machado 
Marcelo Diniz 

Pró-Reitor de Pesquisa e 
Inovação 

Luiz Gustavo Duarte

Mês/ano 
 

Mês/ano 
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DISCIPLINA 
Projeto Integrador I 

 

CÓDIGO
(preenchimento DGA)

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO

Obrigatória 
Curso de Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e Games para Dispositivos Móveis x  

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMERO DE CRÉDITOS 
2 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL
32 horas relógio

REQUISITO (S) CÓDIGO (S)
(preenchimento DGA)

EMENTA 
Apresenta conceitos relativos à programação ouestruturação em jogos, a partir da resolução de problemas ou alteração do comportamentode um jogo. 
Possibilita a aplicação prática de soluções matemáticas, geométricas ou estruturais em um jogo por meio da exploração e experimentação de formas de 
interação e deintervenção na sua estrutura e programação de jogos digitais e analógicos. 

Apresentação de novas mídias e tendências para os jogos. Assim como novos hardwares nos quais executam os softwares para o desenvolvimento de jogos. 
Apresentação e desenvolvimento em uma tecnologia atual voltada a jogos. A mecânica do jogo. 

OBJETIVO GERAL 
Preparar o aluno para aplicar o conhecimento adquirido no primeiro semestre e apresentar um produto com todo o conhecimento obtido no módulo II. A 
encontrar alguma ferramenta para aplicar. 

Apresentar as tecnologias atuais, habilitando o aluno ao seu uso prático. 
ABORDAGEM 
( x ) Teórica 
(x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SALEN, Salen; ZIMMERMAN, Eric. Coleção Regras do Jogo. Blucher, 2015.4 volumes de livros. Livro 1: 170 páginas. Livro 2: 234 páginas. Livro 3: 262 
páginas. Livro 4: 158 páginas. 
MARCELO,Antônio;  PESCUITE,  J.  C.Design  de  Jogos  –  Fundamentos.  RiodeJaneiro: Brasport, 2009. 
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de Games. São Paulo: Cengage Learning, 2011. SCHUYTEMA, Paul. Design de Games. São Paulo: Cengage, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Documentação          do          GameMaker,          2011.          Disponível          em:<http://www.yoyogames.com/gamemaker/windows>. Acesso em: 29 Julho, 

BRATHWAITE,  Brenda;  SCHREIBER,  Ian.  Challenges  for  Game  Designers.  SãoPaulo: Cengage Learning, 2009. 
Documentação       da        Construct,        2016.        Disponível        em:        <https://www.scirra.com/> Acesso em 10/11/2016. 

Coordenador do Curso 
Luiz Machado 
Marcelo Diniz 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
Luiz Gustavo Duarte 

Mês/ano 
 
 

Mês/ano 
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DISCIPLINA 
Acessibilidade e Tecnologia Assistiva para Dispositivos Móveis 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA)

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória  
x  Curso de Especialização 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMERO DE CRÉDITOS 
2 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL
32 horas relógio 

REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
(preenchimento DGA) 

EMENTA 
Acessibilidade em Jogos Digitais. Conceito e níveis de acessibilidade. Acessibilidade Visual, Motora e Auditiva. Ajustes na interface, mobilidade e teclas de 
acesso. Perfil de acessibilidade do jogo. Construção de mapa de acessibilidade do jogo.  

OBJETIVO GERAL 
Capacitar os alunos para compreender e aprender os primeiros conhecimentos em Libras. 

ABORDAGEM PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso.  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DIEHL, Rosilene Moraes. Jogando com as Diferenças – Jogos para Crianças e Jovens com Deficiência – 2ª Ed. Editora: Phorte. 2008. 
PRADO, Adriana R. De Almeida. Desenho Universal- Caminhos da Acessibilidade no Brasil. Editora: Annablume. 2010.  
CAPOVILLA, F. C. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira. São Paulo: EDUSP, 2001. 
CASTRO, A. R. de; CARVALHO,  I. S. de. Comunicaçãopor língua brasileira de sinais. Brasília: Senac Distrito Federal, 2005. 

RAPHAEL, W. D.; CAPOVILLA, F. C. Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em Libras. São Paulo: EDUSP; Imprensa Oficial, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SCHUNZEN, Elisa. Tecnologia Assistiva- Projetos, Acessibilidade e Educação a Distância. Editora: Paco e Littera Editorial. 2011. 
ALMEIDA, E. C. de. Atividades ilustradas em sinais da Libras. Revinter, 2004.  

T, D. Língua de sinais e língua portuguesa: em busca de um diálogo. In: LODI, A.; TESKE, O.; LACERDA, C. (Org.). Letramento e minorias. Porto 
Alegre: Mediação, 2002. 
GESSER, A. Libras: que língua é essa. São Paulo: Parábola, 2009. 

Coordenador do Curso 
Luiz Machado 
Marcelo Diniz 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
Luiz Gustavo Duarte 

Mês/ano 
 
 

Mês/ano 
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DISCIPLINA 
Projeto Integrador II 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA)

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória 
x 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMERO DE CRÉDITOS 
2 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL
32 horas relógio 

REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
(preenchimento DGA) 

EMENTA 

Introdução; Linguagem Script; Script como Linguagens de configuração; Script como Linguagens de extensão; Scripts como linguagens de controle; Ensinar 
linguagem Lua. Ensinar ao aluno novos conceitos e o que tem de novo em scripts para jogos eletrônicos alinhado com os assuntos do III módulo
relações homem-natureza e das relações causa-efeito da ação antrópica. Efeitos Socioeconômicos das ações antrópica. Efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio 
ecológico. Preservação dos recursos naturais. Conhecendo a legislação: Direitos dos portadores de deficiência e dos idosos; Direitos da Criança e do
Adolescente.O que são racismo e preconceito no Brasil. A luta dos povos indígenas e a violação dos seus direitos. Quilombo – espaço de resistência de neg

Desenvolver scripts com o tema de educação ambiental e racial. Aplicação de som e voz ao ambiente e personagens do jogo. 

OBJETIVO GERAL 
Preparar o aluno para aplicar o conhecimento adquirido no primeiro semestre e apresentar um produto com todo o conhecimento obtido no módulo
é encontrar alguma ferramenta para aplicar. Apresentar a importância de integração entre as linguagens de programação e linguagens de script. Aplicar essa 
integração no desenvolvimento de jogos. Ensinar linguagem de Script. Aplicar os conceitos de educação ambientaçl e as questões étnicas raciais.

ABORDAGEM 
( x ) Teórica (x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas com conceito. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura de assuntos relacionados. Apresentação de vídeos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SCHUYTEMA, PAUL. Design de Games, uma abordagem prática. Edição 1. Editora: Cengage, 2008. 

R. Ierusalimschy, Programming in Lua. Lua.org, December 2003. ISBN 85-903798-1-7.  

R. Ierusalimschy, L. H. de Figueiredo, W. Celes. “Lua 5.0 Reference Manual”. Technical Report MCC-14/03, PUC-Rio, 2003.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

R. Ierusalimschy, L. H. de Figueiredo, W. Celes. Lua—an extensible extension language. Software: Practice & Experience 26 #6 (1996) 635–652. 

L. H. de Figueiredo, R. Ierusalimschy, W. Celes. Lua: an extensible embedded language. Dr. Dobb’s Journal 21 #12 (Dec 1996) 26–33.  

Coordenador do Curso 
Luiz Machado 
Marcelo Diniz 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
Luiz Gustavo Duarte 

Mês/ano 
 

Mês/ano 
  



 
 

75 
 

DISCIPLINA 
Jogos Mobile com Unity 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 

Curso de Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e 
Games para Dispositivos Móveis 

CLASSIFICAÇÃO 

 Obrigatória Optativa 
x  

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMER
O DE 

CRÉDIT

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
32 horas relógio 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
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. Voltados para o desenvolvimento 
mobile. 

OBJETIVO GERAL 
Capacitar o aluno com os motores 3D disponíveis no mercado atual para que o mesmo possa aplicar no 
mercado de trabalho. Aplicação de som e voz ao ambiente e personagens do jogo. 

ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso.  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação desses jogos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
WATKINS, Adam. Criando Jogos Com Unity e Maya - Como Desenvolver Jogos 3D Divertidos e de 
Sucesso. Editora: Elsevier - Campus. 2012. 
 
MCDERMOTT, Wes. Criando Arte de Jogos 3D Para iPhone Com Unity : Usando Modo e Blender na 
Linha de Produção. Editora: Elsevier - Campus. 2011. 
 

CARVALHO, ADELAIDE. Praticas de C# - Algoritimia e Programaçao Estruturada. Editora: FCA 
(Brasil). 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de Games - Tradução da 2ª Edição Norte-Americana. Editora 
Cengage Learning. 2010. 
 
BRITO, Allan. Blender 3D - Jogos e Animações Interativas. Editora: Novatec. 2011. 
 
SILVA FILHO, Edward. Produzindo Games com Unreal Engine. Editora: Ciencia Moderna. 2009. 
 
SEAN, Reindell Paul Tracy. CryENGINE 3 Game Development: Beginner's Guide. Editora: Packt 
Publishing. 2012. 
 Coordenador 

do Curso 
Luiz Machado 
Marcelo Diniz 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
Luiz Gustavo Duarte 

Mês/ano 
 

Mês/ano 
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DISCIPLINA 
Desenvolvimento de Games Mobile com HTML5 

 

CÓDIGO 
(preenchimento DGA) 

CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA 
CLASSIFICAÇÃO 

 Obrigatória  
x 

 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 
32 horas relógio 

NÚMER
O DE 

CRÉDIT

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 
32 horas relógio 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 
Não Há (preenchimento DGA) 
EMENTA 
Desenvolvimento de games utilizando o HTML5.  

OBJETIVO GERAL 
Capacitar o alunopara que o mesmo tenha condições e conhecimento suficiente para desenvolver jogos para 
dispositivos móveis. 
ABORDAGEM 
( x )Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas demonstrativas, apresentando conceitos e casos de sucesso.  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Leitura complementar de livros e tutoriais para criação desses jogos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

FERNANDO, LUIZ. Desenvolvendo jogos mobile com HTML5 Usando Phaser, Intel XDK e 
Cordova/PhoneGap. São Paulo: 2016. Editora Novatec 
 

VALENTINO, L. Aplicações Móveis: arquitetura, projeto e desenvolvimento. São Paulo: Pearson Education, 
2005.  
 
BONATTI, Denilson. Desenvolvimento de Jogos em HTML 5 (Português). Rio de Janeiro: Brasilport, 2014.  
 
ALI, Maher. Advanced iOS 4 Programming. United Kingdom: Wiley, 2010. FOLEY, J. D., DAM, A. V.,  
 
DALEY, Michael. Learning iOS Game Programming. USA: Pearson Education, 2011. LEE, Wei-Meng.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
Beginning iOS 4 Aplications Development. USA: Wiley, 2010. SCHUYTEMA, P. Design de Games: 
uma abordagem prática. São Paulo: Cengage Learning, 2008. STEVENSON, Scott. Cocoa and 
Objective-C: Up and Running. USA: O’Reilly, 2010.  
 
ROGERS, R., LOMBARDO, J., MEDNIEKS, Z. e MEIKE, B. Desenvolvimento de Aplicações 
Android: Programação com o SDK do Google. Novatec, 2009.  
 
RUSSEL, STUART, NORVING. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2009. 

Coordenador 
do Curso 

Luiz Machado 
Marcelo Diniz 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
Luiz Gustavo Duarte 

Mês/ano 
 

Mês/ano 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO CÓDIGO: 

 
Pré-requisitos: 70% da carga horária total concluída 

Semestre: X Carga horária: 150 horas Créditos:  
Ementa: Busca de soluções, de forma independente, para uma situação-problema pré-
estabelecida, contextualizada na área de Sistemas de Informação e compatível com as 
competências gerais e específicas que deverão ser desenvolvidas. Estrutura e organização de um 
trabalho de Pesquisa. Construção dos Instrumentos de Pesquisa. O projeto de pesquisa: a 
pergunta condutora, a delimitação do problema, a hipótese, os objetivos, o embasamento teórico, 
metodológico e empírico. 
Bibliografia básica: 

Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. Fundamentos De Metodologia Científica. Atlas, 2010.  
Wazlawick, R. S. Metodologia De Pesquisa Para Ciência Da Computação. Elsevier: 2009. 
Medeiros, João Bosco. Redação Científica - A Prática De Fichamentos, Resumos , Resenhas - 
12ª ed. Atlas,  2014.  

Bibliografia complementar: 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
MARTINS, R. A.; MELLO, C. H. P.; TURRIONI, J. B. Guia para elaboração de monografia e 
TCC em engenharia da produção. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
OTANI, N.; FIALHO, F. A. P. TCC: métodos e técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2011 
SPECTOR, N. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 
graduação. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

ESTÁGIO  CÓDIGO: 
 

Pré-requisitos: A partir do II semestre 

Semestre:  Carga horária: 240 horas Créditos:  

Ementa: 40 horas podem ser aproveitadas com atividades complementares. 
Bibliografia básica: 
Bibliografia complementar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


