
 

DESENVOLVIMENTO DE GAMES 
 

 

OBJETIVO GERAL:  

 
O curso tem como objetivo formar profissionais capazes de promover 

diferenças e transformações organizacionais por meio de aprendizado, técnicas 
e aplicações em desenvolvimento de games, tendo como resultado um alto nível 
de eficiência e eficácia na abordagem nas organizações e entregas melhores 
produtos e serviços à sociedade. 

 
Possibilitar aos participantes exemplos, práticas e conhecimentos 

específicos em desenvolvimento de games, evidenciando a interdisciplinaridade 
por meio do desenvolvimento de projetos, roteiros, modelagem até a 
programação final em ambiente computacional para consoles de jogos digitais, 
dispositivos móveis e ambiente de internet. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Capacitar aos alunos e profissionais em melhores práticas e ferramentas em 
desenvolvimento de games; 

 Habilitar profissionais na utilização boas práticas em Jogos digitais; 

 Estimular a conexão entre as disciplinas básicas de desenvolvimento e técnicas de 
games para o mercado corporativo; 

 Favorecer o desenvolvimento de artigos e trabalhos científicos. 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS:  

 
O especialista em Desenvolvimento de Jogos deverá ter o senso crítico e a capacidade 
para desenvolver as seguintes Habilidades:  
 

 Desenvolver, construir e implantar sistemas para jogos por computador voltados  

 para diferentes plataformas computacionais; 

 Gerenciar ou liderar equipe multidisciplinar de projeto e desenvolvimento de jogos  

 digitais; 

 Implementar e utilizar diferentes interfaces humano-computador, recursos  

 gráficos, de multimídia e de redes para criação de jogos digitais;  

 Identificar e utilizar tecnologias emergentes na área de jogos digitais, assim como  

 contribuir na construção de novos conhecimentos e de tecnologias inovadoras;  

 Aplicar conhecimentos para atuar de forma criativa e empreendedora;  

 Ser capaz de fazer a escolha de dispositivos adequados ao desenvolvimento de  

 jogos digitais, uma vez identificadas suas características de uso; 

 Identificar características específicas de usuários de jogos digitais e as influências  

 nas preferências estéticas e estratégicas relativas à cultura, gênero e idade; 
 

 
 



 

Para o efetivo exercício destas atividades, o aluno deve adquirir Competências em: 
 
 

 Desenvolver senso crítico para acompanhar as inovações tecnológicas de maneira 
independente e autônoma.  

 Sugerir técnicas inovadoras para o gerenciamento de equipes e projetos de 
desenvolvimento de jogos, auxiliando a empresa a aderir a estas estratégias e 
planejamentos da organização. 

 Entender e avaliar a indústria e mercado de jogos criando produtos (jogos) dentro 
das necessidades do público de forma inovadora e viável neste segmento do 
entretenimento. 

 Entender a transdisciplinaridade do ambiente criativo do setor de jogos buscando 
agregar as equipes e projetos possibilitando a execução dos mais diversos projetos 
relacionados ao desenvolvimento e setores do mercado de jogos. 

 

PÚBLICO-ALVO  
 

 Estudantes que concluíram o curso de graduação em desenvolvimento de jogos,  
ciência da computação, sistemas de informação, sistemas e mídias digitais, 
gestão da informação, engenharias e demais áreas afins.  

 

 Profissionais que atuam no ramo de desenvolvimento de jogos que desejam 
conhecer uma abordagem mais aprofundada da área, visando seu 
desenvolvimento profissional 

 
 
COORDENAÇÃO DO CURSO   
 
Professor Kleber Artur Carrhá   
 
Mestre em Informática Aplicada – Com experiência em gerenciamento de 
projetos, implantação e manutenção de sistemas, gestão de equipes e 
implementação de melhorias, coordenação de projetos, seguindo as práticas do 
PMI, ITIL e COBIT, envolvendo o controle de demandas, definição do 
cronograma, análise da viabilidade, negociação de prazos e escopo, 
assegurando o cumprimento dos prazos, custos e qualidade requerida pela 
organização, forte atuação na construção de parcerias internas e na interface 
entre a área de Negócios e TI, otimizando a comunicação, atendimento às 
necessidades e garantindo a satisfação nos projetos realizados, reestruturação 
do departamento de TI, planejamento de atividades, especificação, definição e 
implantação de normas, padrões e procedimentos, otimizando rotinas, reduzindo 
custos e assegurando a qualidade e agilidade nos processos da área, analise de 
contratos e elaboração de editais para certames, professor dos Cursos de 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Sistemas da Informação (SI), 
da UNIFAMETRO). 
 
 
 



 

 

PERIODICIDADE: QUINZENAIS com moentos on-line e presencial. 

Duração: 12 meses 

Sábados - das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.   

As aulas remotas (a distância) serão realizadas por meio do Google Meet. 

  

 

POLÍTICA DE DESCONTOS 
 

 Ex-alunos UNIFAMETRO: 15% de desconto nas mensalidades; 

 Empresas Conveniadas: 10% de desconto nas mensalidades; 

 Grupo de alunos: 10 a 15% de desconto nas mensalidades. 
 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
 
 

 RG (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

 CPF (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

 Diploma do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com apresentação do 

documento original); 

 Histórico Escolar do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com 

apresentação do documento original); 

 Comprovante de residência (cópia). 

 

 

LOCAL DE MATRÍCULA 

 

A matrícula pode ser efetivada na Central de Atendimento ao Aluno, de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 08h às 12h ou por e-mail: 

matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br. 

 

Para mais informações: (85) 3206.6438 / WhatsApp: (85) 99174-0172. 
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MATRIZ CURRICULAR 
 
  

DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 

Análise e Resolução de Problemas Profissionais 20 

Gestão de Projetos de jogos 20 

Game Design 20 

Narrativa aplicada a jogos digitais 20 

Programação de jogos  20 

Motores de Jogos  20 

Level Design 20 

Direção de Arte para Jogos e Animação 20 

Projeto Integrador de Jogos I 10 

Inteligência Artificial Aplicada em Jogos Digitais 20 

Computação Gráfica 20 

Design de Interface para Jogos (IHC) 20 

Design thinking 10 

Programação e Ambientes de desenvolvimento de jogos 20 

Áudio para Jogos 20 

Monetização de Jogos 20 

Empreendedorismo, produção de jogos e o mercado 20 

Gestão de Marketing em Jogos Digitais 20 

Novas Tecnologias para Produção de Games 20 

Qualidade e Testes para Jogos Digitais 20 

Trabalho de Conclusão de Curso     - 

CARGA HORÁRIA TOTAL 380H 

  
 


