
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS DE QUIXADÁ 
PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E INCENTIVO A PERMANÊNCIA – PAIP 

PROJETO OFICINA DE JOGOS 

SELEÇÃO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DE DISCIPLINAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE UMA GAMIFICAÇÃO 

EDITAL 

 

1. Apresentação 

A Coordenação do projeto “Oficina de Jogos” torna público que estão abertas inscrições 

para a seleção de uma ou mais atividades práticas de disciplinas ofertadas no campus 

da UFC em Quixadá, seja no semestre atual ou em semestres anteriores, para o 

desenvolvimento de uma gamificação voltada para esses exercícios. O projeto de 

gamificação será criado em formato analógico, tais como jogos de cartas ou tabuleiro, 

e será orientado pelos objetivos de negócio determinados pelo professor interessado, 

por exemplo, motivar e engajar os alunos na execução das atividades. 

 

Os professores interessados deverão realizar sua inscrição por e-mail para os 

endereços paulyne@ufc.br e cezarfilho@alu.ufc.br, no período de 20 (vinte) a 27 (vinte 

e sete) de agosto de 2018. A seleção das propostas ocorrerá entre os dias 28 (vinte e 

oito) e 31 (trinta e um) de agosto de 2018. Os itens que precisam ser enviados na 

inscrição são listados no item 2 deste edital. Ressalta-se que os pesquisadores poderão 

entrar em contato com o professor responsável pela proposta escolhida, a fim de 

aprimorar o projeto de gamificação. 

2. Itens a serem enviados no ato da inscrição 

 

a. Nome da disciplina; 

b. Descrição de uma atividade única ou de um conjunto de atividades a serem 

gamificadas; 

c. Materiais utilizados na aplicação da atividade, se possível; 

d. Definição dos objetivos de negócio (objetivos finais a serem alcançados por 

meio da gamificação, de modo que ela forneça benefícios para a execução 

da atividade em sala de aula); 

e. Descrição dos comportamentos a serem incentivados. 

 

3. Do processo seletivo 

O processo seletivo ocorrerá através da análise dos itens enviados no ato da inscrição. 

As propostas serão priorizadas considerando a completude das informações fornecidas 

sobre as atividades da disciplina, e ainda a viabilidade para desenvolver o projeto de 

gamificação até o término de novembro de 2018. 
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4. Do resultado da seleção 

O resultado da seleção será divulgado através de e-mail no dia 31 (trinta e um) de 

agosto de 2018 ao fim do processo seletivo. 

 

Quixadá, 17 de agosto de 2018. 

 

Professora Dra. Paulyne Matthews Jucá José Cezar Junior de Souza Filho 
Coordenadora do Projeto Oficina de Jogos Bolsista do Projeto Oficina de Jogos 

 

 


