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Data de aprovação na assembleia departamental:  30/04/2021
Ementa: Conceitos básicos de jogos digitais. Aplicações de jogos digitais. Papéis e processos na
produção de jogos. Métodos e ferramentas. Produção de jogos digitais: concepção; design;
desenvolvimento; testes e avaliação; documentação; pós-produção. Tópicos especiais em jogos.
Conteúdo programático:
1. Conceitos básicos de jogos digitais: teoria da diversão; história e evolução;
terminologia; características; gêneros e plataformas; jogadores; sociedade, mercado e pesquisa.
2. Aplicações de jogos digitais (entretenimento, educação, jogos sérios)
3. Papéis e processos na produção de jogos. Métodos e ferramentas.
4. Produção de jogos digitais. Concepção. Design de jogos digitais (game design - roteiro,
personagens, regras, mecânica; level design; design de interface e interação; design de arte;
áudio). Desenvolvimento de jogos digitais (programação; bibliotecas, frameworks e engines;
gráficos e renderização; câmera, iluminação e textura; sprites; física; controles; mecânica;
animação; interface). Testes e avaliação. Documentação. Pós-produção.
5. Tópicos especiais em jogos (ex. realidade aumentada, realidade virtual, jogos sérios,
gamificação, retrogaming / abandonware, inteligência artificial).
Objetivos: introduzir conhecimentos básicos sobre design e desenvolvimento de jogos.
Metodologia: aulas expositivas, seminários, trabalhos práticos e provas avaliativas.
Atividades avaliativas:

Descrição da
avalição

Peso da
avaliação (%) Data Conteúdo avaliado

Listas de exercícios 10 - Todo o conteúdo(entregas ao longo do curso)

Seminários 20 - Todo o conteúdo(entregas ao longo do curso)

Mostra de jogos 20 09/08 Todo o conteúdo do curso

Projeto de curso 50 - Todo o conteúdo(entregas ao longo do curso)

Exame Especial 100 30/08 Todo o conteúdo do curso



Observações: o Projeto de Curso prevê entregas intermediárias ao longo do curso, as quais serão
avaliadas individualmente. Seminários: prevê entregas intermediárias durante o curso (avaliadas
individualmente) envolvendo apresentação de seminário e discussão de artigos. A atividade Mostra
de jogos prevê apresentação do projeto de curso para banca externa com pessoas convidadas.

Cronograma:
Horário de Aula

Dia da semana Horário

Segunda-feira 20:40 - 22:20

Quarta-feira 20:40 - 22:20

Horário de Atendimento
Dia da semana Horário Sala

Segunda-feira 17:30 - 18:30 Google Meet

Quarta-feira 17:30 - 18:30 Google Meet

Contato
E-mail do Professor tiagolima@decsi.ufop.br

Planejamento das Aulas (sujeito a mudanças no decorrer do semestre)
Unidade Hora-aula Descrição

Tópico 1 12

Conceitos básicos: teoria da diversão; história e
evolução; terminologia; características; gêneros e
plataformas; jogadores; sociedade, mercado e pesquisa.

Tópico 2 8
Aplicações de jogos digitais (entretenimento, educação,
jogos sérios)

Tópico 3 12
Papéis e processos na produção de jogos. Métodos e
ferramentas.

Tópico 4 20

Produção de jogos digitais. Concepção. Design de
jogos (game design - roteiro, personagens, regras,
mecânica; level design; design de interface e interação;
design de arte; áudio). Desenvolvimento de jogos
(programação; bibliotecas, frameworks e engines;
gráficos e renderização; câmera, iluminação e textura;
sprites; física; controles; mecânica; animação;
interface). Testes e avaliação. Documentação.
Pós-produção.

Tópico 5 8

Tópicos especiais (ex. realidade aumentada, realidade
virtual, jogos sérios, gamificação, retrogaming /
abandonware, inteligência artificial).

Atividades de
avaliação 12 Todo o conteúdo
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