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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO  

Fiscalização nº 457 Período da ação de controle 03/12/2019 à 25/03/2020 

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 

Nome Rodrigo Raniere Xavier Cabral 

Matrícula 1967522  

Unidade de lotação PROPLAN 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO 

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura 
(FUNPEC) 

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93 

Verificação das Certidões (x) FGTS  (x) Trabalhista  (x) Certidão Conjunta da Receita Federal     (x) 
Controladoria do Estado (x) Certidão Conjunta do Estado 

Endereço Av. Senador Salgado Filho, S/N | Campus Universitário 

Telefone para contato (84) 3092-9200 

Município Natal UF RN 

Técnico(a) do projeto Nadja Patrícia 

Telefone/e-mail 3092 9231 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto 
Série de jogos digitais episódicos multiplataforma para conteúdos da 
matemática 

Número do projeto (SIPAC) 522/2018 

Tipo/Natureza do Projeto 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FOMENTO À 
PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

Coordenador(a) CHARLES ANDRYE GALVAO MADEIRA 

Objeto 

Produzir uma série de jogos digitais episódicos multiplataforma para disciplinas 
da matemática (fundamentos, geometria, funções, etc.) baseada em 
personagens característicos, acompanhada de interpretador de LIBRAS e editor 
para customização de cenários, desafios e questões a partir de enredos 
projetados para conteúdos pautados nas necessidades do trabalho cotidiano 
dos docentes. 

Número do Contrato 6935/2018 Vigência 13/11/2018 a 30/11/2019 

Valor (R$) R$ 100.00,00 

Processo 
 (x) Fiscalização de prestação de 
Contas - PCF 

Origem do recurso  
CAPES - TED Nº 
7183/2018 – 
UAB/SEDIS 

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11774-9 
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I – INTRODUÇÃO 
 

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES, 
representada pela Coordenadoria de Convênios e Contratos Acadêmicos, visando 
acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao 
instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular execução do objeto contratado 
por meio do cumprimento das metas e resultados acadêmicos previstos, primando pela 
eficiência, eficácia e efetividade do projeto. 

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, aos art. 10 e 11 do Decreto 
9507/18, aos arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN, este Relatório 
é preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes 
pessoas: 

Nome Instituição Função Telefone/e-mail 

CHARLES ANDRYE GALVAO 

MADEIRA 
UFRN Coordenador (a) charles@imd.ufrn.br 

 

 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 6935/2018, cujo objeto está 

devidamente descrito na folha 1 (hum) desse documento, assinado em 13/11/2018, e publicado 

em 16/11/2018 no Diário Oficial da União nº 220, pág. 86, Seção 03. O valor do projeto importa 

em R$ 100.000,00. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de 

repasse e pagamento, e prestação de contas. 

Ademais, esta fiscalização foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da 

PROPLAN após perceber, em controle próprio, que a vigência do projeto chegou ao seu 

término. Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: o 

Portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 

23077.059325/2018-48, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta 

própria na PROPLAN nº 6935.21.1418, sobretudo o contrato, o plano de trabalho, e os 

documentos e respostas enviadas pela Coordenação. 

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são 

apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de 

Administração (PROAD); e o monitoramento da DIMENSÃO FÍSICO-ACADÊMICA do projeto é 

atribuição da PROPLAN, que observando o art. 13 da Resolução nº 061/2016 – 

CONSAD/UFRN, delimita o escopo deste relatório ao confronto das comprovações enviadas 

pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS 

ACADÊMICOS dispostos na cláusula 8º do mencionado contrato. 

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito 

aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o 

ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do 

projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas. 

 
 
III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO 
 
3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD); 
(  ) Sim 
( x ) Não 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Em razão dos motivos expostos nas considerações iniciais, sobre 

o processo de prestação de contas, considerou-se negativar este item, se bem que não foi 
descartada a possibilidade da análise de prestação de contas quanto à dimensão financeira 
estivesse em andamento na PROAD durante esta ação da PROPLAN. Em consulta feita ao 
portal da transparência da FUNPEC ainda não constam o Relatório de Execução Físico 
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Financeiro (REFF) e nem o Relatório de Cumprimento do Objeto (RCO) relativos à prestação 
de contas final do projeto. 

3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da 
PROAD; 

(   ) Sim 
(  x ) Não 
(   ) Não se aplica 
 
 
3.3 – O parecer financeiro emitido pela DCF quanto à aprovação; 
(   ) É favorável 
(   ) É desfavorável 
( x ) Não se aplica 
 
 
IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS 

 
4.1 – O projeto possui obras laboratoriais; 
(    ) Sim 
(  x ) Não 
 
4.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela 
Superintendência de Infraestrutura quanto ao andamento da obra; 
(    ) Sim 
(    ) Não 
( x ) Não se aplica 
 
 
V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
 
5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes; 
(    ) Sim 
( x ) Não 
 
5.2 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação 
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;  
(    ) Sim 
(    ) Não 
( x ) Não se aplica 
 
 
VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN 

 
6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;  
( x ) Sim 
(   ) Não 
Horas/semana de utilização: ________  
NOTA DA COORDENAÇÃO: Laboratório de Jogos Digitais e Tecnologias Imersivas para 

Educação (IMD-UFRN) 
 
 
6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;  
(    ) Sim 
( x ) Não 
Horas/semana de utilização: ______ 
 
6.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN; 
(  x ) Sim 
(    ) Não 
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NOTA DA COORDENAÇÃO: Material de processamento de dados (placas de vídeo e SSDs) 
adquiridos pelo presente projeto 
 
6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN; 
( x ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: 40 

Nota da Coordenação: Acesso à rede mundial de computadores  

 
6.5 – Utilização do nome da UFRN; 
( x ) Sim 
(    ) Não 

Nota da Coordenação: O projeto conta com a logomarca da UFRN no site web do produto 
desenvolvido (https://gamelab.imd.ufrn.br/pharos/), assim como nas redes sociais e nos 
diversos meios nos quais o produto foi divulgado cientificamente (congresso, workshop). 

 

 
 
 

https://gamelab.imd.ufrn.br/pharos/
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 

 

7.1 – Eventos realizados;  
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Caso se aplique, informe todos os eventos porventura realizados pelo projeto no 2º semestre 2019, mencionando: data, local e 

participantes. Forneça, como anexo, registro fotográfico, lista de presença ou qualquer outro documento que comprove a realização do evento e a participação 
das pessoas. 
 
PS.: A título de informação, os EVENTOS podem ser caracterizados como: campanhas em geral, campeonatos, ciclo de estudos, circuitos, colóquios, 

concertos, conclaves, conferências, congressos, debates, encontros, oficinas, espetáculos, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, lançamento de 

publicações e produtos, mesas redondas, mostras, olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, seminários, simpósios e torneios, entre outras 

manifestações similares que congreguem pessoas em torno de objetivos específicos. (Art. 16 da Resolução 077/2017 – CONSEPE) 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação/Registro/ Doc. 

Comprobatório 

-- 
-- -- -- -- 

-- 
-- -- -- -- 

 

NOTA DA COORDENAÇÃO: Nenhum evento foi promovido pelo presente projeto 
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO 
 
8.1 – Quadro de metas;  
 
ORIENTAÇÕES DO FISCAL À COORDENAÇÃO: 
 

 Que a coordenação informe a quantidade na coluna “EXECUTADA ACUMULADA” relativa ao que foi executado em cada meta depois primeira 
fiscalização (até JUNHO 2019). Ou seja, o período desta fiscalização de Prestação de Contas FINAL compreenderá o que foi executado pelo projeto 
entre JULHO de 2019 a final de NOVEMBRO 2019.  

 E na sequência, por óbvio, que envie ORGANIZADAMENTE as comprovações que correspondam às quantidades anotadas em cada etapa das metas. 
No quadrículo de cada meta consta a solicitação específica do fiscal. As comprovações podem ser compartilhadas mediante alguma pasta nas 
“nuvens”. 

PS.: o quadro abaixo já reflete os ajustes das quantidades programadas a partir do 1º aditivo.  

( ) PCP –  (x) Final – Período de Execução do contrato: SIGAP Nº 812018 

EXECUÇÃO FÍSICA 

META ETAPA/FASE DESCRIÇÃO 
UNID. DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

PROGRAMADA NO 

PROJETO 

QUANTIDADE 

EXECUTADA 

ACUMULADA  

EXECUÇÃO FÍSICA 

META 
ETAPA/FAS

E 
DESCRIÇÃO 

UNID. DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
PROGRAMAD

A NO 
PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 

(a) NOS 
PERÍODOS 
ANTERIORE
S (até junho 

2019) 

(b) NO 
PERÍODO 
(JULHO 
2019 a 

NOVEMBRO 
2019)  

ACUMULADA 
(a+b) 

Meta 1: 

Projetar e 

desenvolver a 

infraestrutura 

Planejamento 

Selecionar equipe de programadores, designers, artistas e 

educadores que atuará sob a supervisão dos pesquisadores do 

projeto, preparar ambiente de trabalho e realizar capacitação da 

equipe 

Compone

ntes 
09 12  

03 15 
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geral da série 

de jogos, 

composta por 

um editor de 

cenários e 

um sistema 

de cadastro e 

compartilham

ento de 

desafios e 

questões que 

podem ser 

criadas e 

editadas para 

uso nos 

jogos 

Execução 

Desenvolver editor de cenários para permitir facilitar a montagem 

de ambientes virtuais a serem utilizados na construção dos jogos 

da série 

Relatório 

de 

desenvolv

imento 

01 01 
-- 01 

EXECUÇÃO 
Desenvolver modelos padrão de personagens e narrativas da série 

de jogos 

Relatório 

de arte 

gráfica e 

roteiro 

01 01 
-- 01 

EXECUÇÃO 
Projetar mecânicas padrão para desafios matemáticos que poderão 

ser utilizadas na construção dos jogos da série de jogos 

Document

o de 

game 

design 

01 01 
-- 01 

SOLICITAÇÕES DO FISCAL META 01:  

 

 Etapa Planejamento: Enviar documento consolidado no qual contemple a relação de componentes envolvidos no projeto, conforme a 

quantidade efetivamente executada pela 1ª etapa. 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Originalmente, estava previsto que o projeto contrataria 3 bolsistas de mestrado (R$ 1.500,00 por bolsa) 

e 5 bolsistas de graduação (R$ 600,00 por bolsa) por um período de 12 meses (janeiro a dezembro de 2019). No entanto, devido a janeiro ser um 

período de férias e dezembro ter ficado fora do período para execução financeira permitido pela CAPES, o período total de execução do projeto 

passou a ser de 10 meses (fevereiro a novembro de 2019). Por esta razão, não houve pagamento de bolsistas nos meses de janeiro e de dezembro, 

o que gerou uma redução temporária de R$ 15.000,00 (R$ 600,00 x 5 x 2 + R$ 1.500,00 x 3 x 2) em despesas previstas com bolsas para este 

período. Os bolsistas selecionados para dar início às atividades do projeto em fevereiro foram os seguintes: mestrado (Alyana Barros, Gisélia Ferreira 

e Samanta Aires) e graduação (Canoi Aguiar, Eric Siqueira, Lucas Ferreira, Nathanael Nascimento e Vinícius Bulcão). A vaga de mestrado da bolsista 

Alyana Barros ficou em aberto a partir do mês de abril devido à sua solicitação de desligamento, o que gerou mais uma redução temporária de R$ 

12.000,00 (R$ 1.500,00 x 8) em despesas previstas com bolsas (meses de abril a novembro), ficando a equipe de execução do projeto com um total 

de 7 bolsistas. 

 

A soma dessas reduções temporárias de despesas com bolsas deixou um saldo total de R$ 27.000,00 que precisava ser realocado no contexto do 
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projeto. Por esta razão, foi solicitado o remanejamento de parte deste saldo para efetivar a contratação de 5 (cinco) novos bolsistas, sendo 4 de 

graduação e 1 de mestrado, por um período de 6 meses (junho a novembro de 2019), correspondendo a uma despesa de R$ 23.400,00 (R$ 600,00 x 

6 x 4 + R$ 1.500,00 x 6 x 1). Os bolsistas para essas novas vagas foram selecionados no início do mês de junho, sendo os seguintes: mestrado (Glice 

Pires) e graduação (Mateus Santos, Patrick Brito, Vinícius Lima e Wendell Silva). A equipe de execução do projeto passou a contar com 12 bolsistas 

(9 de graduação e 3 de mestrado). O valor restante do saldo oriundo das reduções temporárias, de R$ 3.600,00, foi remanejado para a rubrica de 

materiais de consumo. 

 

Em seguida, duas vagas de graduação ficaram em aberto a partir do mês de agosto devido ao desligamento dos bolsistas Eric Siqueira e Vinícius 

Bulcão, o que gerou uma redução temporária de R$ 4.800,00 (R$ 600,00 x 4 x 2) em despesas previstas com bolsas (meses de agosto a novembro), 

ficando o projeto com um total de 10 bolsistas. Por esta razão, foi solicitado o remanejamento de parte deste saldo para efet ivar a contratação de 2 

(dois) novos bolsistas de graduação, por um período de 3 meses (setembro a novembro de 2019), correspondendo a uma despesa de R$ 3.600,00 

(R$ 600,00 x 3 x 2). Os bolsistas para essas novas vagas foram selecionados no final do mês de agosto, sendo os seguintes: Samir Rodrigues e 

Vinícius Carlota. A equipe de execução do projeto voltou a contar com 12 bolsistas (9 de graduação e 3 de mestrado). O valor restante do saldo 

oriundo das reduções temporárias, de R$ 1.200,00, foi novamente remanejado para a rubrica de materiais de consumo. 

 

A lista final dos bolsistas do projeto, retirada a partir do sistema SigFundacao, pode ser acessada em https://encurtador.com.br/dlxM3. Do montante 

de R$ 90.000,00 previsto inicialmente para pagamento de bolsistas no orçamento do projeto, foi usado R$ 85.200,00. O restante do saldo, de R$ 

4.800,00, foi remanejado para a rubrica de materiais de consumo, que passou a contar com o montante de R$ 10.800,00 (R$ 6.000,00 + R$ 

4.800,00). Uma planilha detalhando as despesas mensais com bolsistas é apresentada abaixo. 

 Fev/19 Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19 Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 

ME 1 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

ME 2 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

ME 3 1500 1500 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

GR 1 600 600 600 600 600 600 0 600 600 600 

GR 2 600 600 600 600 600 600 0 600 600 600 

https://encurtador.com.br/dlxM3
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GR 3 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

GR 4 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

GR 5 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

GR 6 - - - - 600 600 600 600 600 600 

GR 7 - - - - 600 600 600 600 600 600 

GR 8 - - - - 600 600 600 600 600 600 

GR 9 - - - - 600 600 600 600 600 600 

TOTAL 7500 7500 6000 6000 9900 9900 8700 9900 9900 9900 

ME: Bolsista de mestrado 

GR: Bolsista de graduação 

 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: em consulta feita ao portal da transparência da FUNPEC constatou-se a execução de pagamento de bolsas aos 15 

nomes citados pela coordenação. Como na 1ª fiscalização ficou exarado o quantitativo de 12 componentes até então selecionados pelo projeto 

considerou-se fazer o acréscimo de mais 03 neste relatório para perfazer o total final, muito embora esta quantidade não represente cronologicamente 

o que de fato se deu quanto ao ingresso dos bolsistas no projeto, conforme o relato bem feito da coordenação registrado na sua nota mais acima.  

 

 

 Etapas de Execução: Envia cópias dos relatórios finais certamente já consolidados referentes às 03 etapas de execução desta meta 01 

(Relatório de desenvolvimento; Relatório de arte gráfica e roteiro; Documento de game design).   

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Os resultados alcançados nos meses iniciais do projeto, referentes à meta 1, foram bastante 

significativos pois demonstraram que as atividades previstas foram efetuadas conforme o esperado. Em um primeiro momento, para integração da 

equipe e alinhamento do conhecimento de cada membro, foi realizada uma análise de jogos, séries, filmes, livros e enredos de uma forma geral, para 

termos uma primeira ideia sobre a narrativa do jogo a ser desenvolvido. Com isso, foram realizadas reuniões com os membros da equipe referentes 
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às atividades planejadas para o período, com a apresentação de diversos conceitos relacionados ao papel de cada um na equipe referente aos 

gêneros dos jogos, tipos de ambientação mais usados no mercado, paleta de cores, design de níveis, modelos de cenário e personagens, mecânicas, 

sons, modelos matemáticos presentes nos jogos, etc. Além disso, também foram realizadas reuniões para iniciação do levantamento de requisitos, 

com apresentação de propostas de narrativas que foram analisadas e reunidas para elaborar uma primeira versão de roteiro e início da elaboração do 

Documento de Game Design. Para isso, tivemos o auxílio do Framework PlayEduc, desenvolvido no Laboratório de Jogos Digitais e Tecnologias 

Imersivas para Educação do IMD, de modo a nos atentarmos também, e principalmente, aos quesitos educativos e de diversão do jogo digital a ser 

desenvolvido. 

 

Ainda para a composição do Documento de Game Design, foram realizadas a criação da narrativa e definição do design do cenário e personagens, 

bem como a definição de algumas estruturas base do jogo que seriam implementadas inicialmente, como o input manager, game manager, menu, 

câmera, multiplayer, físicas básicas de jogador, mecânicas e inteligência dos personagens automatizados. Com a definição da estrutura base, foi 

então iniciado o seu desenvolvimento, as tarefas sendo divididas entre os membros da equipe. Os documentos de game design gerados podem ser 

acessados em https://bit.ly/2TzCyfS e material artístico gerado para o jogo (assets) podem ser acessados em https://bit.ly/2vPyOxN. 

 

O padrão de gerenciamento de projetos empregado foi o Scrum, com a definição das tarefas e sprints da semana. Para isso, foi adotado um processo 

de fluxo de trabalho com reuniões presenciais semanais com os membros de cada equipe, além das reuniões de sprint com toda a equipe, bem como 

o controle diário de atividades efetuadas pelos diversos membros e um modelo de avaliação do desempenho, tudo sendo documentado para 

acompanhar a qualidade da evolução do projeto. Assim, para esta primeira meta já foi possível verificar de forma concreta o produto de jogo que 

estava começando a ser gerado. Os resultados obtidos podem ser vistos de forma clara e objetiva a partir da leitura dos relatórios bimestrais 

(fevereiro-março, abril-maio, junho-julho, agosto-setembro, outubro-novembro) redigidos pelos bolsistas, que podem ser acessados em 

https://bit.ly/2XhurmO. 

 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: o fiscal acessou os links citados pela coordenação e baixou todos os documentos cuja guarda dos mesmos foi feita na 

rede local da divisão de fiscalização da PROPLAN. 

 
Meta 2: 

Projetar e 

desenvolver 

o PRIMEIRO 

JOGO da 

série, de 

acordo com o 

Estudo 

Identificar habilidades e conteúdos de diferentes disciplinas relacionadas à 

matemática com maior potencial de melhoria do aprendizado com o projeto 

a fim de preparar o design conceitual dos jogos da série. 
Relatório 01 01 

--  01 

Planejamento 
Desenvolver documento de game design composto de elementos 

de história (cenários, personagens, narrativas), estética (interfaces 

de interação), mecânicas (regras e ações), de acordo com o perfil 

Documento 

de game 

design 

01 0,5 
0,5 01 

https://bit.ly/2TzCyfS
https://bit.ly/2vPyOxN
https://bit.ly/2XhurmO
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conteúdo 

matemático 

que será 

escolhido 

pelos 

professores 

das 

licenciaturas 

do público-alvo (alunos de cursos de licenciatura) 

Execução 

Desenvolver desafios a partir das disciplinas para permitir passar o 

conhecimento necessário através dos cenários dos jogos. Neste 

sentido se inserem também a forma de acessibilidade (LIBRAS) 

Relatório 

de desafios 
01 00 

01 01 

Execução 

Desenvolver arte gráfica (cenários, personagens, animações) a ser 

utilizada no jogo, a partir das especificações contidas no documento 

de game design. 

Relatório 

de arte 

gráfica 

01 00 
01 01 

Execução 

Programar cenários e mecânicas projetadas para o jogo, de acordo 

com a especificação definida no documento de game design, 

utilizando o motor Unity 

Relatório 

de 

desenvolvi

mento 

01 00 
01 01 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02: 

 

 Todas etapas: Dentre os documentos previstos de serem produzidos relativos ao 1º JOGO, peço que envie as cópias de todos aqueles que 

foram produzidos respectivamente para cada etapa executada desta meta 02.  

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Durante a evolução do projeto, diversas possibilidades foram discutidas com a equipe a fim de construir 

a série de jogos prevista, até ser tomada a decisão de desenvolver um único jogo com diversas fases explorando conceitos diversos da matemática 

ao invés de desenvolver dois jogos diferentes como previsto inicialmente. O resultado desta decisão permitiu conceber o jogo educacional digital 

chamado Pharos, que foi desenvolvido com o objetivo de ser uma tecnologia de apoio ao ensino da Matemática para os cursos de licenciatura da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). A concepção do jogo foi feita com o apoio do framework PlayEduc, que é um produto gerado em um trabalho de 

mestrado desenvolvido no âmbito do Laboratório de Jogos Digitais e Tecnologias Imersivas (GameLab) do Instituto Metrópole Digital, com o intuito de 

ajudar a desenvolver propostas de jogos interessantes para o jogador e que promovam uma aprendizagem significativa, diferentemente do estereótipo 

bem conhecido dos jogos educacionais que são, em sua grande maioria, considerados desinteressantes. Este framework é tema de um outro trabalho 

de mestrado atualmente em curso para ser aprimorado, que está sendo desenvolvido pela bolsista Samanta Aires. As experiências adquiridas com 

este processo serviram para a evolução do instrumento, de modo a torná-lo mais adequado às necessidades de um jogo educacional digital. 

Pharos é um jogo 3D de plataforma, do gênero ação-aventura, sendo composto principalmente por puzzles e combate. No jogo, o jogador pode 

controlar até dois personagens jogáveis, que possuem habilidades distintas que contribuem para a resolução de um grande conjunto de puzzles. O 

objetivo principal do jogo é que o personagem enfrente desafios e inimigos ao longo das fases. Os desafios educacionais entram como um obstáculo 
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que o jogador deve enfrentar para progredir nas fases do jogo. À medida que o jogador progride, o jogo vai liberando informações sobre a narrativa e 

a história de cada personagem até chegar ao final de cada fase na qual o nível de dificuldade é proporcional às habilidades adquiridas pelo jogador. O 

processo de desenvolvimento proposto pelo PlayEduc define a elaboração de estratégias que seguem três pilares importantes: psicologia (experiência 

do jogador), pedagogia (aprendizagem de conceitos) e design (estrutura do jogo). Neste sentido, foram adotadas diversas estratégias com o objetivo 

de promover o envolvimento do jogador dentro do jogo, gerando a conexão do mesmo com os personagens, puzzles e ambientação. Os conteúdos da 

Matemática, escolhidos para serem abordados nas diversas fases do jogo, vão desde o conceito de funções e teorema de Pitágoras ao sistema 

ortogonal e as razões trigonométricas, conforme indicados nas figuras abaixo. O desenvolvimento dos modelos matemáticos que foram inseridos na 

narrativa, nas mecânicas e nos desafios do jogo, proporcionando uma aprendizagem significativa, divertida e simultânea da Geometria, Álgebra e 

Aritmética, é o tema do trabalho de mestrado da bolsista Gisélia Ferreira, que analisou os elementos de jogos que favorecem o desenvolvimento de 

um jogo imersivo, capaz de cumprir com os objetivos educacionais propostos. 
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O diferencial da proposta do Pharos é que os conteúdos matemáticos são apresentados ao jogador no formato de desafios que fazem parte integrante 

do cenário, de forma que o jogador consegue enxergar a Matemática sendo simulada no ambiente tridimensional. Uma vez o design conceitual destes 

modelos tendo sido efetuado, os bolsistas artistas modelaram os objetos 3D do cenário e os programadores implementaram as mecânicas a fim de 

compor as fases do jogo usando os modelos matemáticos idealizados. A forma como os modelos foram inseridos no cenário do jogo pode ser vista no 

banner abaixo que foi utilizado na exposição do produto no II Workshop de Inovação da CAPES, que ocorreu em Teresina/PI no mês de novembro de 

2019. Mais detalhes sobre o processo de design do jogo e sobre a programação do mesmo podem ser encontrados nos documentos disponibilizados 

online nos endereços indicados nas páginas precedentes, referentes aos relatórios bimestrais dos bolsistas, documentos de game design e assets. 
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: além do relato aqui trazido pela coordenação que facilmente atesta a produção do jogo previsto na meta 2, cabe ressaltar 

que os relatórios e documentos fornecidos por ela também contemplam mais pormenores sobre todo o trabalho realizado que culminou nesse jogo.     

 

Meta 3: 

Projetar e 

desenvolver 

o SEGUNDO 

JOGO da 

série, de 

acordo com o 

conteúdo 

matemático 

que será 

escolhido 

pelos 

professores. 

O 

desenvolvime

nto deste 

jogo permitirá 

fazermos 

uma primeira 

avaliação do 

poder 

expansão da 

infraestrutura 

desenvolvida 

Planejamento 

Desenvolver documento de game design composto de elementos 

de história (cenários, personagens, narrativas), estética (interfaces 

de interação), mecânicas (regras e ações) 

Documento 

de game 

design 

01 00 00 00 

Execução 
Desenvolver desafios a partir das disciplinas para permitir passar o 

conhecimento necessário através dos cenários dos jogos 

Relatório 

de desafios 
01 00 00 00 

Execução 

Desenvolver arte gráfica (cenários, personagens, animações) a ser 

utilizada no jogo, a partir das especificações contidas no documento 

de game design 

Relatório 

de arte 

gráfica 

01 00 00 00 

Execução 

Programar cenários e mecânicas projetadas para o jogo, de acordo 

com a especificação definida no documento de game design, 

utilizando o motor Unity 

Relatório 

de 

desenvolvi

mento 

01 00 00 00 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03: 

 

 Todas etapas: Dentre os documentos previstos de serem produzidos relativos ao 2º JOGO, peço que envie as cópias de todos aqueles que 

foram produzidos respectivamente para cada etapa executada desta meta 03. 
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NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Como a meta 3, que era inicialmente de desenvolver um segundo jogo, foi substituída pela meta de 

desenvolver um maior número de fases do Pharos a fim de tratar uma grande quantidade de conteúdos da Matemática a partir da narrativa, cenário e 

personagens já desenvolvidos, esta meta não foi cumprida de forma direta, não gerando assim um novo documento de game design. No entanto, 

consideramos que o trabalho desempenhado para desenvolver um produto com alto nível de qualidade e um maior número de fases (8 fases 

indicadas na figura apresentada na página acima ao invés de 3 previstas inicialmente para o primeiro jogo) permitiria obtermos melhores resultados, 

causando um maior impacto para o público-alvo que se tivéssemos desenvolvido dois jogos de qualidade inferior, conforme será atestado no decorrer 

deste documento pelas conquistas já obtidas com o Pharos. Para desenvolver um outro jogo com o mesmo nível de qualidade do Pharos, teríamos 

que gastar um bom tempo do projeto, o que não seria viável. Infelizmente, a coordenação do projeto passou despercebida que seria necessário ter 

feito um aditivo referente às mudanças na meta 3, razão pela qual não foi feita nenhuma solicitação neste sentido durante o período de execução do 

projeto. Os relatórios gerados a partir do desenvolvimento efetuado pelos bolsistas estão disponíveis online nos endereços na nuvem já indicados nas 

metas anteriores. 

 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: a situação trazida e justificada quanto à não elaboração deliberada do 2º jogo ensejou o fiscal a reiterar esclarecimentos 

e recomendação no item 11.1 do presente relatório.  

 

Meta 4: 

Disponibilizar

, aplicar e 

avaliar os 

jogos nos 

cursos da 

UFRN/UAB 

Execução 
Desenvolver página web para explicação e disponibilização de todo 

material produzido pelo projeto 
Site web 01 00 

01 01 

Avaliação 

Validar jogo 1, efetuando testes de qualidade (jogabilidade, 

usabilidade, efetividade dos desafios, acessibilidade) que permitirão 

identificar bugs e consequentemente realizar os ajustes 

necessários para prepará-lo adequadamente para ser divulgado 

Relatório 

de 

avaliação 

01 00 
0,5 0,5 

Avaliação 

Validação do jogo 2, efetuando testes de qualidade (jogabilidade, 

usabilidade, efetividade dos desafios, acessibilidade) que permitirão 

identificar bugs e consequentemente realizar os ajustes 

necessários para prepará-lo adequadamente para ser divulgado 

Relatório 

de 

avaliação 

01 00 
00 00  

Controle de 

qualidade 
Participação em evento da CAPES em Brasília Evento 01 00 

01 01 

Execução Aquisição de material de consumo 

Peça para 

computado

r 

03 00 
16 16 
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SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04 –  

 

 Todas etapas: Fornecer, organizadamente, as comprovações referentes a cada uma das etapas definidas na meta 04 que correspondam as 

entregas individualmente estabelecidas nelas.  

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Uma primeira versão de site web foi desenvolvida para o jogo, podendo ser acessada em 

https://gamelab.imd.ufrn.br/pharos/. No site, a versão atual do jogo digital está disponível para ser baixada. Além disso, podem ser encontradas 

informações sobre a história e personagens do Pharos, sua equipe de desenvolvimento e notícias que foram veiculadas sobre o projeto nos últimos 

meses. Novas informações ainda serão disponibilizadas em breve no site web, uma vez que, apesar do projeto ter sido finalizado, as três alunas de 

mestrado do programa de Pós-graduação em Inovação em Tecnologias Educacionais (PPgITE) que eram bolsistas, continuam desenvolvendo os 

seus respectivos trabalhos de mestrado em temas relacionados ao Pharos. Diversos personagens e cenários foram projetados, diversas fases foram 

desenvolvidas para um episódio da história, diversos modelos matemáticos foram inseridos no cenário do jogo, uma metodologia inovadora de 

desenvolvimento de jogos educacionais digitais foi empregada a fim de proporcionar uma mudança de percepção sobre os modelos matemáticos 

simulados, e alguns primeiros testes foram efetuados com alunos de graduação, mostrando uma indicação de melhora na motivação dos alunos e na 

forma como eles se interagem com os desafios matemáticos. 

As alunas de mestrado Samanta Aires e Gisélia Ferreira estão atualmente trabalhando no processo de validação do Pharos, desenvolvendo 

sequências didáticas para facilitar o uso da ferramenta por professores a fim de efetuar experimentos da solução desenvolvida com o público-alvo. 

Esta é a razão pela qual as metas de avaliação se apresentarem como parcialmente cumpridas ao final do projeto. Durante todo o período do projeto, 

a equipe se concentrou no processo de desenvolvimento com o intuito de avançar o máximo possível na concepção e implementação do Pharos, 

deixando a avaliação do mesmo para o primeiro semestre de 2020 na etapa final dos trabalhos de mestrado das alunas citadas. Por outro lado, o 

trabalho da aluna de mestrado Glice Rocha, que ainda está no início do segundo ano, consiste em desenvolver novas fases do Pharos aplicando 

outras formas de modelos matemáticos, se apropriando de conceitos da disciplina de Vetores e Geometria Analítica do nível superior ao invés de 

conceitos da Matemática do ensino básico. No trabalho dela, nova concepção, implementação e experimentos serão realizados a fim de estender o 

emprego do Pharos para outros campos de estudo da Matemática. 

Dois participantes da equipe do projeto, o coordenador Charles Madeira e o bolsista e diretor artístico Nathanael Nascimento, participaram do II 

Workshop de Inovação da CAPES. Diferentemente do que estava previsto no início do projeto, que era do evento ser realizado em Brasília/DF, a 

CAPES modificou a programação para o Workshop acontecer como evento paralelo ao 16º Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 

(ESUD 2019 - https://esud2019.ufpi.br/) em Teresina/PI, de 26 a 29 de novembro de 2019. O Pharos foi exposto em um estande do evento 

(https://www.capes.gov.br/36-noticias/10047-ii-workshop-de-inovacao-da-capes-25-projetos-para-ead) e foi apresentado em plenária tanto no 

Workshop da CAPES (http://esud2019.ufpi.br/images/2019/06/27/Programacao_Workshop_InovaoCAPES.pdf) quanto no ESUD devido a um artigo 

completo sobre o jogo ter sido aceito para publicação (ver páginas 1461-1473 em https://www.aunirede.org.br/portal/wp-

content/uploads/2020/02/Anais-ESUD-CIESUD-2019-Vers%C3%A3o-Final.pdf). 

https://gamelab.imd.ufrn.br/pharos/
https://esud2019.ufpi.br/
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10047-ii-workshop-de-inovacao-da-capes-25-projetos-para-ead
http://esud2019.ufpi.br/images/2019/06/27/Programacao_Workshop_InovaoCAPES.pdf
https://www.aunirede.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/02/Anais-ESUD-CIESUD-2019-Vers%C3%A3o-Final.pdf
https://www.aunirede.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/02/Anais-ESUD-CIESUD-2019-Vers%C3%A3o-Final.pdf
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As despesas com a viagem dos dois membros da equipe foram de R$ 3.304,87, conforme detalhado a seguir: 

 Passagem de ida e volta NAT-THE-NAT para Nathanael Nascimento (bolsista) no valor de R$ 1.461,83; 

 Passagem de ida NAT-THE para Charles Madeira (coordenador) no valor de R$ 628,04; 

 Diárias de 26 a 29/11/2019 para Charles Madeira (coordenador) no valor de R$ 1.215,00. 

 

A passagem de volta para Charles Madeira foi financiada pela Universidade de São Paulo (USP) devido ao mesmo ter sido convidado para proferir 

uma palestra em evento em São Paulo que aconteceu logo em seguida ao período do ESUD 2019. Além disso, as diárias de 26 a 29/11/2019 para 

Nathanael Nascimento (bolsista) foi financiada por outro projeto do Laboratório de Jogos Digitais e Tecnologias Imersivas do Instituto Metrópole 

Digital da UFRN. 

O Pharos foi muito bem elogiado durante o evento, recebendo o prêmio de primeiro lugar dentre 25 projetos de inovação que foram 

financiados pela CAPES, conforme noticiado pela própria CAPES (https://www.capes.gov.br/36-noticias/10059-workshop-premia-inovacoes-

tecnologicas-para-educacao) e pelo Instituto Metrópole Digital da UFRN (https://portal.imd.ufrn.br/portal/noticias/5881/laborat%C3%B3rio-de-jogos-

digitais-e-tecnologias-imersivas-para-educa%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-premiado-em-workshop-de-inova%C3%A7%C3%A3o-da-capes). 

O saldo de R$ 10.800,00 disponível na rubrica de materiais de consumo foi utilizado para a aquisição de material de processamento de dados 

para o Laboratório de Jogos Digitais e Tecnologias Imersivas, conforme detalhado na tabela abaixo. Para a aquisição do material listado, ainda foi 

necessário efetuar um remanejamento no valor de R$ 931,46 de outras rubricas para a rubrica de materiais de consumo, que passou a contar com 

o montante de R$ 11.731,46 (R$ 10.800,00 + R$ 931,46). 

Descrição Valor Unitário (R$) Quantidade Valor Total (R$) 

Placa de vídeo Geforce GTX1060 6 GB GDDR5, Asus 1.258,00 4 5.032,00 

Placa de vídeo Geforce RTX2060 6GB GDDR6, Asus 2.074,73 2 4.149,46 

SSD crucial BX500, 240GB, Sata, leitura 540 MB/s, gravação 

500MB/s 

255,00 10 2.550,00 

 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: salienta-se que quanto à regularidade do gasto financeiro para a aquisição de materiais de consumo, ou 

permanente, é de competência da PROAD. Deste modo, o fiscal apenas se valeu da informação discriminada pela coordenação das 16 peças de 

computador adquiridas como material de consumo, bem como da observação no portal da transparência da FUNPEC do gasto executado na rubrica 

30 que se destina à dotação desse tipo de material que foi considerado para a compra realizada, para verificar o devido cumprimento da última etapa 

da meta 04. Logo, o leitor deste relatório que queira obter maior certeza e detalhes desse aspecto deve-se voltar à leitura do parecer financeiro final 

que será produzido pela PROAD. 

 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10059-workshop-premia-inovacoes-tecnologicas-para-educacao
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10059-workshop-premia-inovacoes-tecnologicas-para-educacao
https://portal.imd.ufrn.br/portal/noticias/5881/laborat%C3%B3rio-de-jogos-digitais-e-tecnologias-imersivas-para-educa%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-premiado-em-workshop-de-inova%C3%A7%C3%A3o-da-capes
https://portal.imd.ufrn.br/portal/noticias/5881/laborat%C3%B3rio-de-jogos-digitais-e-tecnologias-imersivas-para-educa%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-premiado-em-workshop-de-inova%C3%A7%C3%A3o-da-capes
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Resultados Esperados;  
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo, dos indicadores de 

resultados acadêmicos que o projeto certamente atingiu ao seu término. Caso as opções do 

quadro não tenham correspondência ao contrato 6935/2018, descreva no item 37(outros) quais 

e quantos foram os indicadores acadêmicos que o contrato atingiu. 

 

Abaixo segue a relação dos resultados acadêmicos ratificados na cláusula de resultados do 

contrato supracitado. EM FACE DO NÃO ALCANCE DESTES RESULTADOS ESPERADOS, É 

IMPRESCINDÍVEL QUE A COORDENAÇÃO REGISTRE AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS.  

 

 

 
9.2 – Resultados Alcançados; (Para coordenação do projeto quantificar e disponibilizar 
documentos comprobatórios) 

 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão;  -- 

2. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de 
extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Interno);  

-- 

3. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de 
extensão e que NÃO POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Externo);  

-- 

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; -- 

5. Número de estudantes em residência médica, multiprofissional ou na área de 
tecnologia da Informação relacionada com o objeto do projeto; 

-- 

6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios 
universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN; 

-- 

7. Curso de extensão relacionado com o projeto (iniciação/divulgação, atualização 
e capacitação, Art. 12 da Resolução 077/2017-CONSEPE); 

-- 

8. Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos 
sociais, etc); 

-- 

9. Artigo científico produzido (não publicado);  -- 

10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional 
e/ou local; 

-- 

11. Artigo completo submetido ou publicado em periódico nacional e/ou internacional 01 
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indexado;  

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: considerações da coordenação ao final deste 
quadro. 

12. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos; 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: considerações da coordenação ao final deste 
quadro. 

01 

13. Resumo publicado em anais de eventos; -- 

14. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais, impressos ou digitais; -- 

15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN; -- 

16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN; -- 

17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto; -- 

18. Monografias realizadas em função do projeto; -- 

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: ressalta-se que os mesmos se encontram em 
andamento e mesmo assim foram considerados como resultados alcançados 
pelo projeto em razão da grande importância que já tiveram na concepção do 
jogo entregue, segundo notas explicativas da coordenação para as meta 2 e 4 
(vide p.11 e 16). 

03 

20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto; -- 

21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto; -- 

22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto; -- 

23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto; -- 

24. Produção de obra artística coreográfica; -- 

25. Produção de obra artística literária; -- 

26. Produção de obra artística musical;  -- 

27. Produção de obra artística teatral; -- 

28. Produçã o de obra cinematográfica; -- 

29. Produção de obra de TV/Vídeo; 

Pharos Game | Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=Sy028yrukcs; 
 

PHAROS (Game Teaser) - https://www.youtube.com/watch?v=Tpg7LCd0CRg  
 

02 

30. Produção de mídia: documentários, material didático, programa de televisão, 
rádio, vídeo ou vide-conferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras 
mídias; 

-- 

https://www.youtube.com/watch?v=Sy028yrukcs;
https://www.youtube.com/watch?v=Tpg7LCd0CRg
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31. Produção ou atualização didático-pedagógica; -- 

32. Produção de cartas geográficas, mapas ou similares publicadas em livros ou 
revistas indexadas; 

-- 

33. Geração de novos produtos ou processos (Inovação);  

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: o próprio jogo feito. 
01 

34. Propriedade intelectual ou patente (aparelho, instrumento, equipamento, 
fármaco, sistema e outros) registrado ou submetido a registro; 

-- 

35. Registro de software desenvolvido; -- 

36. Prêmios;  

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: considerações da coordenação ao final deste 

quadro. 

01 

37. Outros (detalhar) -- 

 

NOTA DA COORDENAÇÃO: 

A partir do trabalho desempenhado no projeto, conseguimos atingir os seguintes resultados 
previstos anteriormente: 

 Ponto 33: Um produto (jogo digital) inovador foi desenvolvido e disponibilizado por 

meio de um site web (https://gamelab.imd.ufrn.br/pharos/); 

 Ponto 19: Três dissertações de mestrado do Programa de Pós-graduação em 

Inovação em Tecnologias Educacionais (PPgITE) da UFRN estão sendo realizadas no 
tema do projeto, duas delas tendo sido qualificadas recentemente e uma outra estando 
em período de preparação para a qualificação: 

o AIRES, Samanta: Desenvolvendo Jogos Educacionais Digitais através da União de 
Entretenimento, Design e Educação. Qualificação de dissertação de mestrado do 
PPgITE-UFRN, 2019. Banca disponível em  
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=10481&n
oticia=140316028 

o FERREIRA, Gisélia: Uma proposta de Aprendizagem Não Linear da Matemática 
por Meio de Jogos Digitais. Qualificação de dissertação de mestrado do PPgITE-
UFRN, 2019. Banca disponível em 
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=10481&n
oticia=140234791 

o PIRES, Glice: Protótipo de Jogo Educativo de Apoio à Aprendizagem de Vetores e 
suas Aplicações Geométricas. Mestrado do PPgITE-UFRN. 

 Ponto 12: Um artigo completo foi publicado em anais de evento: 

o AIRES, S.; MADEIRA, C.; FERREIRA, G.; NASCIMENTO, N.: Pharos: Um jogo 
digital para auxiliar no ensino de Matemática nos cursos de licenciatura da 
Universidade Aberta do Brasil. Anais do XVI Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância (ESUD 2019), p.1461-1473, 2019. Disponível em 
https://esud2019.ufpi.br/index.php/inscricao-2 

Além disso, outros resultados importantes também foram atingidos no projeto: 

 Ponto 29: Diversos vídeos de trailer, teaser e gameplay do Pharos foram produzidos 

para fazer divulgação do produto, dois deles tendo sido disponibilizados no canal do 
jogo no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC5WvavFLNXfCpo-S_lngyWA); 

 Ponto 36: Um prêmio de primeiro lugar foi conquistado no II Workshop de Inovação da 

CAPES, conforme já indicado anteriormente no documento; 

 Uma proposta de startup na área das tecnologias educacionais que foi aprovada para a 
etapa de pré-incubação na incubadora Inova Metrópole do Instituto Metrópole Digital da 
UFRN. 

https://gamelab.imd.ufrn.br/pharos/
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=10481&noticia=140316028
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=10481&noticia=140316028
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=10481&noticia=140234791
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=10481&noticia=140234791
https://esud2019.ufpi.br/index.php/inscricao-2
https://www.youtube.com/channel/UC5WvavFLNXfCpo-S_lngyWA
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A razão pela qual os resultados esperados para a cláusula 8.2 não foram obtidos e para a 
cláusula 8.3 foram apenas parcialmente obtidos dentro do período do projeto, se deve ao fato 

que a atividade de validação do Pharos, prevista na meta 4, ter sido apenas parcialmente 
efetuada. É fato que a publicação de artigos científicos no campo das tecnologias tem exigido 
cada vez mais que as soluções propostas tenham passado por um processo de validação para 
que venham a ser do interesse da comunidade científica. Como durante o período do presente 
projeto, que durou apenas 10 meses, a equipe se concentrou no desenvolvimento do produto 
propriamente dito, a validação completa do mesmo ficou para uma etapa posterior. Isso 
impediu a equipe de redigir artigos que viessem a ter um forte potencial de aceitação, 
principalmente no contexto de periódicos que exigem um trabalho mais maduro e validado. De 
toda forma, tentamos submeter um artigo à Revista Novas Tecnologias na Educação 
(RENOTE), mas o mesmo foi rejeitado devido a necessitar de uma melhor apresentação do 
processo de validação da proposta de solução, conforme indicado pelos comentários dos 
revisores que podem ser acessados em https://bit.ly/2UnyiiP: 

 Ponto 11: AIRES, S.; MADEIRA, C.: Framework PlayEduc no Processo de 

Desenvolvimento de um Jogo Digital para Matemática: Um Relato de Experiência. 
Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE), 2019. 

Apesar do projeto ter finalizado, o procedimento de validação do trabalho está sendo 
efetuado para que novos artigos sejam redigidos a fim de serem submetidos à RENOTE, além 
do que foi rejeitado e está sendo retrabalhado. 

 
 
 
 
 
 
X – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A) 
 
10.1 – Considerações finais do(a) coordenador(a) quanto ao cumprimento das metas e 

resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);  

 
Ainda que não seja simples trabalhar no desenvolvimento de produtos dentro do contexto 
universitário, principalmente se o objetivo for seguir o padrão de mercado e adotar regras do 
modelo empresarial de desenvolvimento, é possível obter resultados bastante interessantes, 
tanto a nível de formação de pessoal qualificado quanto a nível de produto gerado, se a equipe 
envolvida no projeto se engajar verdadeiramente. 
 
Uma decisão importante que foi tomada desde o início deste projeto e que se mostrou de 
grande valor foi a forma como o processo seletivo dos bolsistas foi efetuado. Ao invés de usar 
o modelo tradicional de análise de histórico escolar, currículo e entrevista, optamos por realizar 
minicursos com o intuito de avaliar na prática o potencial dos candidatos participantes. Com 
isso, conseguimos identificar as competências e habilidades dos alunos, descobrindo assim 
grandes talentos que, após selecionados para as vagas de bolsistas ofertadas, contribuíram 
consideravelmente com o desenvolvimento do Pharos. Um bom processo de gestão da equipe 
também foi um ponto importante para fazer o desenvolvimento do produto avançar da forma 
correta. 
 
Por fim, o prêmio de primeiro lugar conquistado no II Workshop de Inovação da CAPES, 
disputado por 25 projetos de inovação financiados por esta agência de fomento, foi a coroação 
dos esforços dependidos no trabalho realizado. O Pharos serviu, assim, de base para a criação 
uma proposta de startup na área das tecnologias educacionais que foi submetida e aprovada 
recentemente para a etapa de pré-incubação na incubadora Inova Metrópole do Instituto 
Metrópole Digital da UFRN. 

 

 

 
 
 

https://bit.ly/2UnyiiP
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XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL 

 
11.1 – Recomendações do fiscal após análises; 
 

 De antemão, é importante reforçar de forma ampla que o plano de trabalho que calça 
qualquer instrumento jurídico público com viés de convênio é parte indivisível deste. O 
plano de trabalho é o documento que detalha e orienta a execução desse tipo 
instrumento firmado e, portanto, é a referência pela qual as ações de controle se 
embasarão para fins de constatação do cumprimento das intenções previstas nele que 
são apenas efetivadas por meio do instrumento devidamente assinado. Deste modo, e 
mesmo a coordenação se mostrando ciente do seu descuido, é prudente aqui reforçar 
que na oportunidade de gerir outro projeto acadêmico com FUNPEC envide antes 
maior atenção na elaboração do projeto para que se alcance o máximo de 
previsibilidade possível com vistas ao seu cumprimento sempre mais eficiência e 
eficaz. Não descartando que ainda assim, durante a execução, o projeto necessite, por 
diversos fatores incontroláveis ou não, sofrer mudanças pontuais no seu rumo em 
direção ao objeto principal, este sim imutável, o ato de proceder a solicitação formal de 
pedido de aditivo é o certo, além de também vinculante, quando os ajustes das metas 
do projeto se mostrarem indispensáveis para se adequarem a uma nova realidade 
vivenciada ou, como foi o caso em tela, em razão de uma simples e nova decisão da 
coordenação com a intenção mais prática e estrategicamente pensada em conferir 
maior valor ao seu projeto; 
 

 Ainda alinhado com o exposto na recomendação anterior, orienta-se também que 
durante o planejamento do projeto a coordenação estipule resultados acadêmicos que 
sejam efetivamente factíveis dentro da sua vigência, sobretudo, quanto esta é muito 
curta.     
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 

12.1 – Parecer técnico 
 
Período de abrangência: JULHO 2019 a NOVEMBRO 2019. 

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 131 da Resolução nº 061/2016 – 

CONSAD/UFRN, os documentos fornecidos pela coordenação e subsidiariamente aqueles 

documentos instruídos na pasta nº 6935.21.1418 – Contrato 6935/2018,  relacionados às 

metas e aos resultados acadêmicos, conclui-se que o projeto “Série de jogos digitais 

episódicos multiplataforma para conteúdos da matemática” ATINGIU PARCIALMENTE a 

dimensão físico-acadêmica pactuada, em razão, sobretudo, da não produção do 2º jogo 

programado e dos resultados presentes na clausula 8.2, bem como do alcance parcial da 

cláusula 8.3. Todavia, considerando: (a) as justificativas e os esclarecimentos registrados nesta 

ação pelo coordenador; (b) a constatação do impacto social e educacional do projeto, ainda 

com repercussão acadêmica após o seu término; (c) e o alcance de resultados “colaterais” 

(aqueles não previstos, como o prêmio de 1º lugar reconhecido pela própria CAPES que 

financia o projeto), opina-se, s.m.j., PELA APROVAÇÃO dos resultados acadêmicos 

consolidados nesta fiscalização de prestação de contas técnica final. 

 
 

Natal/RN, 25 de março de 2020 
 
 

 
Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalização. 

 
 
 
 

Ao assinar eletronicamente este documento a coordenação do projeto declara que são 
verídicas todas as informações prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas 

mesmas. 
 
 
 
 

Ao assinar eletronicamente este documento o Pró-Reitor de Planejamento ratifica o relatório e 
o parecer técnico e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para prosseguimento do 

processo de prestação de contas. 
 
 
 

                                                     
1 Art. 13. Para efeito do artigo art. 67 da Lei 8.666/93 c/c o art. 6º do Decreto 2271/97 e de modo a garantir a segregação de funções, 

em cada projeto acadêmico do tipo B, deverá existir um fiscal, com as seguintes atribuições:  

I - acompanhar o cumprimento das metas acadêmicas; 

II - verificar o fiel cumprimento dos resultados previstos nos instrumentos contratuais dos projetos acadêmicos (art. 6º do Decreto 2271);  

III - apresentar relatório de fiscalização das atividades acadêmicas realizadas, atestando a regular execução do objeto contratual e o 
cumprimento das metas e resultados acadêmicos do respectivo projeto. 

IV - assistir e subsidiar o coordenador do projeto no tocante às falhas relacionadas às ações descritas aos incisos I e II.  

Parágrafo único. Para efeito do disposto no §2º, art. 67 da Lei 8.666/93, as decisões e providências que ultrapassarem a competência 

do fiscal previstas nos incisos I a IV do caput deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 
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