
 

 
 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 010 DE 19 DE JUNHO DE 2018 
 

Aprova a criação do Curso de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos, em nível de 

Especialização, modalidade semipresencial, do 

Centro Universitário de Adamantina. 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA, 

reunido em sessão de 19 de junho de 2018 e no uso de suas atribuições regimentais, 

considerando o Artigo 11 do Capítulo I do Regimento Geral da Instituição,  

 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Aprovar a criação do Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento de Jogos 

Eletrônicos, em nível de Especialização, modalidade semipresencial, conforme o Parecer 

CEPE nº 006/2018 integrante desta Resolução. 

Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Adamantina, 19 de junho de 2018 

 

 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 
Reitor / Presidente do Conselho Universitário 

 
 
 

 

 



 

 
 

Processo UNIFAI 010/18 

INTERESSADO Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CEPE 

ASSUNTO 
Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos 

COMISSÃO 
Consº Prof. Dr. Délcio Cardim 

Consª Profa. Me. Ana Vitória Salimon Carlos dos Santos 

PARECER CEPE 006/18 

 

 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

I.  RELATÓRIO 

1.1. HISTÓRICO 

O Reitor do Centro Universitário de Adamantina encaminha para aprovação deste Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, o Projeto Pedagógico do Curso de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

em Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos, nos termos do Regulamento dos Cursos de Pós-

Graduação do Centro Universitário de Adamantina, em conformidade com a Deliberação CEE nº 

108/2011, Artigo 4º, que dispõe sobre oferecimento, aprovação e validade dos Cursos de 

Especialização. 

  

1.2. APRECIAÇÃO 

1.2.1. Justificativa 

Os jogos eletrônicos vêm tomando uma grande parcela de desenvolvimento de aplicativos para 

dispositivos eletrônicos, pois pode ser utilizado não somente para o entretenimento, mas também de 

forma educativa e até inclusiva. Os jogos eletrônicos possuem hoje uma grande visibilidade em todas 

as mídias, chamando a atenção das pessoas em todas as idades e assim, as empresas que fomentam o 

desenvolvimento desses jogos estão aquecendo o mercado de trabalho com contratações para 

atenderem as demandas desse setor. Já há uma atenção diferenciada em relação aos alunos que entram 

nos cursos de TI da instituição para os jogos eletrônicos, fazendo com que as estruturas curriculares 



 

 
desses cursos passem a se atentarem aos interesses desse mercado para os futuros formados. Além da 

visibilidade, do mercado de trabalho aquecido com contratações e o interesse natural para o nicho de 

desenvolvimento de jogos (seja em qualquer área), na região da nova alta paulista não há curso de 

especialização com esse perfil, trazendo o interesse de ex-alunos já formados bem como egressos de 

outras instituições de ensino superior dessa região. O curso de Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos, 

além de se mostrar uma oportunidade muito grande de aperfeiçoamento nessa nova área, também vai 

reforçar a imagem de cursos de TI do Centro Universitário de Adamantina de cursos com ampla 

solidez na formação de profissionais com muito sucesso no mercado de trabalho.  

 

1.2.2. Objetivos do Curso  

Objetivo Geral  

Capacitar o aluno para desenvolver jogos digitais, conhecendo os fundamentos teóricos e práticos 

das tecnologias e metodologias existentes.  

 Objetivos Específicos  

− Aperfeiçoar os conhecimentos em desenvolvimento de jogos digitais de acordo com a necessidade do 

mercado;  

− Aprofundar conhecimentos de Inteligência Artificial para Games;  

− Estudar ferramentas de modelagem e conceitos teóricos para desenvolver jogos;  

− Conhecer os conceitos de Game Cultura, Game Design e desenvolvimento 2D e 3D na produção de jogos 

digitais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1.2.3. Corpo docente com a respectiva titulação, disciplina e carga horária 

MÓDULO MÊS/ANO CARGA 
HORÁRIA  DISCIPLINA PROFESSOR 

 
 
 
 
 
 

I 
Conceitos de 

Desenvolvimento 
de Jogos 

Eletrônicos 
200 horas 

 40 Metodologia Científica Prof. Dr. Estevão Zilioli 

 
08/2018 

 
40 

Interação Humano 
Computador para 
Jogos Digitais 

 
Prof. Dr. José Luiz Vieira 
de Oliveira 

 
09/2018 

 
40 

 
Realidade Virtual e 
Aumentada para Jogos 

 
Profa. Me. Ligia Garcia 
Hermosilla 

 
10/2018 

 
40 

Modelagem 
Computacional de 
dados para jogos 
digitais 

 
Profa. Me. Simone Leite 
de Andrade 

 
11/2018 

 
40 

 
Ilustração Digital para 
Games 

 
Prof. Esp. Sebastião Hélio 
Vasconcelos 

 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Desenvolvimento 

Avançado de 
Jogos 

Eletrônicos 
200 horas 

 
02/2019 

 
40 

 
Inteligência Artificial 
em Jogos Digitais 

 
Profa. Dra. Eliane 
Vendramini de Oliveira 

 
03/2019 

 
40 

 

Game Engine 

 
Prof. Me. Marcelo 
Ribeiro Camargo 

 
04/2019 

 
40 

Desenvolvimento de 
Jogos Web e 
adequações para Disp. 
Móveis Plataf. Hibrida 

 

Prof. Me. Anderson Pazin 

 
05/2019 

 
40 

 
Desenvolvimento para 
Jogos Digitais 

 
Prof. Me. André Mendes 
Garcia 



 

 
 
 
 

06/2019 

 
 

40 

 
 
 
TCC 

Prof. Dr. José Luiz Vieira de 
Oliveira 
Profa. Me. Simone Leite de 
Andrade 
Prof. Me. André Mendes 
Garcia 
Profa. Dr. Eliane 
Vendramini de Oliveira 

02 
MÓDULOS 

12 
MÊS 

400 
HORAS 

10 
DISCIPLINAS 

 

 

Observações do Conselheiro quanto ao corpo docente:  

• O corpo docente é constituído de 09 professores, dentre estes 02 são portadores do título de 

Doutor, 06 portadores do título de Mestre e 01 portadores do título de Especialista. Atendendo 

o disposto no Artigo 15, parágrafo 1º do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação do Centro 

Universitário e à Deliberação CEE nº 108/11, que permite a docência de Especialistas desde que 

não ultrapasse 1/3 (um terço) do total de docentes indicados.  

• Os links dos Currículos Lattes dos docentes que irão ministrar aula no Curso, em pauta, 

constam no projeto enviado.  

• O responsável pelo Curso será o Prof. José Luiz Vieira de Oliveira, é professor efetivo do 

Centro Universitário de Adamantina, possui doutorado em Educação pela Universidade 

Estadual Paulista - UNESP. Atendendo ao disposto no Artigo 11, parágrafo único do 

Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação do Centro Universitário, que diz que cada curso de 

Pós-Graduação lato sensu terá um coordenador, que deve ser docente com cargo efetivo na 

carreira de magistério do Centro Universitário de Adamantina e que o cargo será exercido por 

docente com formação e comprovada experiência na área específica do curso, com título 

mínimo de mestre. 

• O curso apresenta carga horária de 400 horas, com duração de 12 meses e está dividido em 

módulos de 200 horas, incluindo o TCC. Atendendo ao disposto no Artigo 5º, parágrafo 1º do 

Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação do Centro Universitário, que diz que os cursos de 

Pós-Graduação lato sensu deverão ter carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, 

distribuídas em módulos, com duração máxima de 2 (dois) anos, a partir da matrícula no 

primeiro módulo, incluindo neste prazo a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). Os módulos terão carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas, podendo ser 

emitido certificado de curso de Aperfeiçoamento aos concluintes de cada módulo. 

• As ementas das disciplinas e respectivas bibliografias, básica e complementar, constam nos 

autos do processo.  

 



 

 
 

Observações:  

1. Cabe resaltar que na tabela que descreve os módulos (item 08) consta a disciplina Interação 

Humano Computador para Jogos Digitais, sob a responsabilidade do Prof. Dr. José Luiz 

Vieira de Oliveira, sendo que no ementário (item 12) e na tabela de atribuição de disciplinas 

(item 10), identificamos sob a responsabilidade desde docente a disciplina Fundamentos em 

Desenvolvimento de Jogos Digitais, deduzindo pela ementa que se trata da mesma 

disciplina.  

2. As relações de livros constantes na bibliografia das disciplinas Fundamentos em 

Desenvolvimento de Jogos Digitais e Realidade Virtual e Aumentada para Jogos são 

idênticas.  

 

1.2.4. Horário de Funcionamento, Vagas e Público Alvo 

Serão oferecidas 30 vagas. 

Público Alvo: Profissionais, com nível superior, que atuem ou pretendam atuar nas áreas de 

Desenvolvimento de Software para Jogos Eletrônicos e, em especial, os profissionais das áreas de 

Ciência da Computação, Analistas de Softwares, Redes, Processamento de Dados, Engenharias e 

outros profissionais de TI envolvidos com as questões e áreas afins. 

Funcionamento:  O curso é proposto na modalidade de ensino semipresencial. Nesta 

modalidade, as aulas expositivas são transferidas para o ambiente virtual de aprendizagem na 

forma de videoaulas, leitura de textos do professor e de artigos científicos, fóruns de discussão e 

avaliações. Os encontros presenciais continuam acontecendo 

Todas as disciplinas possuem carga horária de 40 horas, subdivididas em 5 módulos de 8 

horas. Destes, 4 módulos são dados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e o último, que 

encerra a disciplina, é o encontro presencial. A única disciplina em que o encontro presencial é 

anterior às atividades online é Metodologia Científica, que abre o curso e o encontro presencial 

será usado também para apresentar o AVA e o cronograma de atividades aos alunos. 

As aulas presenciais ocorrerão aos sábados (das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00). 

 

1.2.5. Critérios de Seleção 

Análise de Currículo. 

 

 



 

 
 

1.2.6. Frequência e Média para Aprovação  

Nota igual ou superior a 7,0 (sete) em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), nas disciplinas dos 

componentes curriculares e possuir frequência nas disciplinas igual ou superior a 75%. 

 

1.2.7. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é condição obrigatória para a obtenção do 

diploma e será produzido pelo aluno ao longo do segundo módulo, orientado pelo docente 

de sua escolha. O TCC será escrito como um trabalho científico, nos moldes da Revista 

Omnia ou de outra revista escolhida pelo aluno, juntamente com o orientador. 

 

1.2.8. Requisitos para obtenção do Certificado de Conclusão  

A Certificação do Curso ocorrerá mediante a aprovação nas disciplinas componentes da 

estrutura curricular; a participação nas supervisões das intervenções profissionais; e o desenvolvimento 

e a conclusão do trabalho de conclusão de curso. 

II.  CONCLUSÃO  

O curso mostra-se perfeitamente viável pedagogicamente, estando dentro do panorama traçado 

por essa IES. 

 Portanto, o parecer final é pela sua APROVAÇÃO. 

 

Adamantina, 14 de junho de 2018. 

 

Consº Prof. Dr. Délcio Cardim 

 

 

Consª Profa. Me. Ana Vitória Salimon Carlos dos Santos 

 

 
 

 
 


