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É uma palavra usada para definir uma pessoa que passa horas jogando vídeo game, o
que torna uma pessoa gamer é o ponto de conexão feito entre a pessoa e o game como
modo de diversão, gamers jogam porque gostam de jogar e não porque viciam. Para ser
um gamer é simples, não precisa ter jogos com super gráficos, muito pelo contrário,
um gamer joga basicamente qualquer jogo. O que faz uma pessoa ser gamer, é a
paixão pelos vídeo games acima de tudo e ter os jogos como sua maior diversão.

Gamer

https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/gamer/5174/



Que ou aquele que é especializado em uma ciência.

O que se dedica à ciência; especialista numa ciência.

Cientista

https://www.dicio.com.br/cientista/



Pessoa que estuda, que frequenta qualquer estabelecimento de
ensino; aluno, discípulo, escolar.
Aquele que está afim de adquirir conhecimento, instrução ou
habilidade.

Estudante

https://www.dicio.com.br/estudante/
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• O mercado de games no Brasil deve 
crescer em torno de 5,3% até 2022, 
conforme resultado apresentado 
pela 19ª Pesquisa Global de 
Entretenimento e Mídia, da PwC. No 
ano passado, o faturamento do setor 
no país atingiu 1,5 bilhão de dólares, 
mantendo a posição de líder latino-
americano e 13º na classificação 
global.

• Apenas com jogos de celulares, 
segundo a PwC, o faturamento 
subirá de 324 milhões de dólares, 
em 2017, para 878 milhões de 
dólares em 2022. O faturamento 
estimado do mercado nacional de 
jogos digitais chegará a 1,756 bilhão 
de dólares

https://exame.abril.com.br/negocios/mercado-de-games-no-brasil-deve-
crescer-53-ate-2022-diz-estudo/

https://exame.abril.com.br/economia/economia-estima-perda-de-r-24-mi-ao-ano-com-imposto-menor-para-jogos/
https://exame.abril.com.br/blog/primeiro-lugar/apetite-para-comprar/


https://exame.abril.com.br/negocios/mercado-de-games-no-brasil-deve-crescer-53-ate-2022-diz-estudo/



https://exame.abril.com.br/negocios/mercado-de-games-no-brasil-deve-
crescer-53-ate-2022-diz-estudo/



• Esses números se refletem ainda no mercado de trabalho. Segundo o 2º 
Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais (IBJD), o número de 
desenvolvedoras de jogos cresceu 164% de 2014 (quando foi feito o 
primeiro senso) até 2018, saindo de 142 para 375. Essas companhias 
empregavam 2,7 mil pessoas, uma alta de 144% em relação a 2014.

https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2019/07/30/brasil-e-o-13o-maior-mercado-de-games-do-mundo-e-o-maior-da-america-latina.ghtml

A pesquisa ainda mostrou 
que existem aproximadamente 
75,7 milhões de jogadores (ou 
"players") no país. Desse total, 
aproximadamente 83% 
compraram algum item virtual nos 
jogos nos seis meses anteriores ao 
levantamento.



https://www.educamundo.com.br/blog/mercado-games

A indústria de jogos digitais é composta por uma variedade de empresas. Entre elas estão Sony, Nintendo,
Blizzard e Eletronic Arts (EA). Alguns dos gêneros mais conhecidos são:
•RPG: Os jogadores podem interpretar personagens  (multiplayer e online são chamadas MMORPG).
•Shooter: São os jogos de tiro.
•MOBA: Similar ao RPG e MMORPG só que em estilo de arena de batalha e com a presença de vários 
jogadores online conectados simultaneamente.
•Puzzle: Têm como foco principal a resolução de enigmas.
•Educativos: Voltados para a aprendizagem lúdica de assuntos acadêmicos
•Simulação: Buscam recriar a experiência da vida real.
•Esportes: As partidas representam jogos de esportes reais.
•Plataforma: Envolvem guiar um personagem em um ambiente de plataformas com obstáculos superados 
por meio de saltos ou tiros.



https://www.educamundo.com.br/blog/mercado-games



• Definir quais são os melhores jogos é uma tarefa complicada, afinal, 
isso depende de uma série de fatores, como jogabilidade, arte gráfica 
e enredo. 

• Segundo Nick Yee, as pessoas jogam por três razões: interação social, 
estímulo ao desafio e o desejo de vivenciar uma experiência imersiva. 
Então, se o game tiver esses componentes, ele será atrativo (ex. RPG 
e MOBA).

https://www.educamundo.com.br/blog/mercado-games



Profissões relacionadas a games
• Game Designer: Um game designer trabalha com toda a criação dos jogos, isso desde a

construção do enredo até detalhes referente à sonorização e programação lógica (requer
nível superior).

• Programador: É o responsável pela engenharia de software e a pessoa que entende em
profundidade da parte de lógica de programação. É ela que vai fazer o jogo realmente
funcionar.

• Animador: Esse é o profissional da área de desenho. É ele que vai trabalhar com a parte de
modelagem, captura de movimentos e todos os detalhes da criação dos personagens.

• Instrutor de Games: O instrutor é o técnico dos eSports. Ou seja, ele vai treinar os
jogadores profissionais de videogames. Se quiser seguir carreira na área é essencial ter
muita experiência com games.

• Supervisor de Produtos: É a pessoa responsável por observar o mercado e ver que tipos de
produtos estão em alta e repassar para os desenvolvedores.

• Tester: A profissão tem por objetivo testar os jogos antes de eles chegarem ao mercado
(funcionalidade dos games, sons, gráficos e possíveis bugs)

https://www.educamundo.com.br/blog/mercado-games



Criada em 2004 por um grupo de empresas de desenvolvimento, a Abragames,
Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais, surgiu como uma
entidade sem fins lucrativos e com o objetivo de fortalecer a indústria nacional
de desenvolvimento de jogos.

Uma associação de desenvolvedores para desenvolvedores.

Os principais objetivos da Abragames são organizar, coordenar, fortalecer e
promover a indústria brasileira de jogos digitais através da representação e
interlocução do ecossistema nacional e internacional, construindo um
entendimento de todos os elementos de nossa cadeia de valor, bem como a
promoção de eventos e parcerias que tragam ao estado da arte o
desenvolvimento da indústria de jogos no Brasil.



http://www.abragames.org/uploads/5/6/8/0/56805537/brazil_digital_report.pdf



http://www.abragames.org/uploads/5/6/8/0/56805537/brazil_digital_report.pdf



https://www.gartner.com/en/doc/3891569-top-10-strategic-technology-trends-for-2019



https://www.gartner.com/en/doc/3891569-top-10-strategic-technology-trends-for-2019



Entre todas as espécies, somos os maiores “jogadores” de todos,
uma vez que crescemos brincando e aprendemos muito com isso.
Brincar faz parte de nosso aprendizado e de nosso processo de
educação, lembre-se de muitos momentos de alegria e prazer,
desfrutado pelo jogar, pela prática de esporte ou mesmo enquanto
joga vídeo game.

Existem diferentes tipos de jogadores: o exercitador, o competidor,
o entusiasta e o socializador.

Alves, Flora. Gamification: como criar experiências de aprendizagem engajadoras um guia completo. 2.ed., 2015, p. 95

Gamificação



O Gartner define gamificação como: o uso de design de
experiências digitais e mecânicas de jogos para motivar e engajar
as pessoas para que elas atinjam seus objetivos.

A mecânica de jogos descreve elementos-chave que são comuns
em muitos jogos, tais como pontos, distintivos ou placares.

Burke, Brian. Gamificar: como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias. 2015.

Gamificação



É utilizar a lógica e metodologias dos games para servir a outros
propósitos, como tornar conteúdos complexos em materiais mais
acessíveis, facilitando os processos de aprendizado — tudo isso de
forma mais dinâmica do que outros métodos.

A gamificação pode ser aplicada nos mais diversos segmentos, desde
educação, saúde, causas sociais, marketing e até em treinamentos
corporativos, atingindo, assim, públicos e objetivos variados.

https://www.ludospro.com.br/materiais-gratuitos-gamificacao

Gamificação



Gamificação Empresarial

A gamificação é uma ótima forma de aprimorar o processo de aprendizagem dos colaboradores,
mantê-los engajados e produtivos dentro da empresa. Por ser dinâmico, o RH pode analisar a
qualquer momento os resultados e o desempenho dos funcionários, identificando quais
ensinamentos devem ser reforçados e os que estão sendo bem assimilados.
https://www.ludospro.com.br/cases-gamificacao/cobmax

























Java Programming Game
Experiência 1



O Tabuleiro

O Prêmio Final

As jogadas

As ações:

- Desafios
- Seminários
- Sorte
- Stand up





Java Programming Game
Experiência 2



O tabuleiro
Turma A

Sorte

Desafio

Minimonitoria



0

1 5 3
2

4

O dado



O tabuleiro - Turma B

Questionário

Sorte

Seminários/sorte

Pontos de troca e Loja



ITEM CUSTO
Consulta na prova 12 PT’s
Nota Trabalho +2 24 PT’s

Questões extras (2) 12 PT’s
Questões extras (3) 20 PT’s

Avançar +1d20 60 PT’s
Carta de Troca 20 PT’s

Negar Troca 30 PT’s

Os dados
A Loja



Projeto Céos
www.xminds.com.br/ceos/

http://www.xminds.com.br/ceos/


https://pollev.com/lucienecaval418

CONHECIMENTOS PARA AS PROFISSÕES DO 
FUTURO?



https://computerworld.com.br/2019/09/05/esteja-preparado-futuro-do-trabalho-passara-por-estas-8-grandes-mudancas/



• No Brasil, segundo a Brasscom, entidade que reúne as empresas de
tecnologia, o setor abriu cerca de 28 mil vagas em 2018. Para os
próximos seis anos, a expectativa é de 420 mil novos empregos – uma
média de 70 mil ao ano, entre 2019 e 2024.

https://cio.com.br/carreira-a-prova-de-futuro-como-nao-perder-seu-emprego-para-a-tecnologia/



https://cio.com.br/carreira-a-prova-de-futuro-como-nao-perder-seu-emprego-para-a-tecnologia/

... os CIOs precisarão cada vez mais de desenvolvedores que possam trabalhar com metodologias ágeis e 
de DevOps.



https://noticias.r7.com/economia/empregos-do-futuro-vao-exigir-profissionais-inovadores-27052019



• O engenheiro mecânico Henrique Baron comenta que considera
necessárias três competências para o profissional do futuro:
pesquisar e aprender, programar, e lidar com mudanças e
incertezas.

• Para Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e diretor-geral do SENAI, a
quarta revolução industrial exige, para além das novas habilidades
técnicas, as socioemocionais, como capacidade de colaboração,
comunicação, criatividade, interpretação e trabalho coletivo. “No
Brasil, 11% dos jovens fazem formação técnica. Nos países
emergentes mais bem-sucedidos, acima de 50% têm a formação
junto com o ensino médio. Nós temos que mudar essa distorção na
matriz educacional brasileira”, afirma o diretor.

https://noticias.r7.com/economia/empregos-do-futuro-vao-exigir-profissionais-inovadores-27052019



https://noticias.r7.com/economia/empregos-do-futuro-vao-exigir-profissionais-inovadores-27052019



https://www.gartner.com/en/doc/3891569-top-10-strategic-technology-trends-for-2019
https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/doc/documents/3891569-top-10-strategic-technology-trends-for-2019.pdf



https://brasscom.org.br/estudo-brasscom-formacao-educacional-e-empregabilidade-em-tic-achados-e-recomendacoes/



https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2019/09/BRI2-2019-010-P02-Formação-Educacional-...-em-TIC-v81.pdf



https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2019/09/BRI2-2019-010-P02-Formação-Educacional-...-em-TIC-v81.pdf



https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2019/09/BRI2-2019-010-P02-Formação-Educacional-...-em-TIC-v81.pdf



https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2019/09/BRI2-2019-010-P02-Formação-Educacional-...-em-TIC-v81.pdf









• Fatec Carapicuíba

• Fatec Ourinhos

• Fatec São Caetano do Sul

https://www.cps.sp.gov.br/fatecs-sediam-maratona-internacional-de-desenvolvimento-de-games/



https://globalgamejam.org









A fim de uma Game Jam em Rio Preto?

https://forms.gle/8xihFaFrUHX1Finq5



Considerações Finais



prof.luciene@ifsp.edu.br

Obrigada!


