
 
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO DE PESQUISA: 

 
DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE JOGOS EDUCACIONAIS PARA O 

ENSINO DE COMPUTAÇÃO (Nº 051039) 

  

1. Número de bolsas: 1 (uma). Vigência março a dezembro de 2020. 

2. Prazo para inscrições: de 04 de março até 09 de março de 2020. As 

inscrições serão feitas exclusivamente pelo e-mail: gianipetri@gmail.com 

(Coordenador do Projeto) com o assunto “Inscrição bolsista projeto 

051039”. 

a. Entrevistas/Seleção: 10/03/2020 – conforme agenda enviada 

para cada candidato após a inscrição. 

3. Os candidatos deverão encaminhar por e-mail para confirmação da 

inscrição, os seguintes documentos: 

a. Histórico escolar. 

b. Currículo Lattes (pdf gerado na plataforma do CNPq) 

4. Requisitos exigidos do acadêmico: 

a. Não ter vínculo empregatício ou outras bolsas, exceto aquelas 

que possuam objetivos assistenciais, de manutenção ou de 

permanência (RN 017/2006 – CNPq);  

b. Ter cursado com aproveitamento disciplinas relacionadas a 

Desenvolvimento/Programação Web e Banco de Dados. 

c. Demais requisitos, direitos e deveres dos bolsistas devem ser 

consultados no EDITAL CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO 

INTERNA 2019/2020 do Colégio Politécnico 

https://www.ufsm.br/unidades-

universitarias/politecnico/wpcontent/uploads/sites/405/2019/09/ED

ITAL_CONJUNTO_2019_2020.pdf 

5. Critérios de avaliação: Notas, currículo, horários disponíveis (20 horas 

semanais), conhecimentos sobre programação web, frameworks e banco 

de dados. 

6. Atividades do projeto para o bolsista: 

a. Realizar um mapeamento sistemático da literatura de modo a 

analisar a literatura sobre jogos educacionais híbridos existentes 

para o ensino de computação. 

b. Desenvolver um jogo educacional híbrido para o ensino de 

conteúdos da área de computação 

c. Desenvolver uma ferramenta web para a avaliação de jogos 

educacionais 
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d. Avaliar o jogo desenvolvido de modo a identificar de forma 

sistemática sua qualidade e oportunidades de melhoria aplicando-

o em turmas de cursos da área de computação. 

e. Relatar os resultados obtidos nas etapas anteriores em formato 

de artigos científicos objetivando divulgar os resultados da 

pesquisa 

 

 

Santa Maria, 04 de março de 2020. 

 

 
Prof. Giani Petri (coordenador do projeto) 

 


