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1. Contexto

Gamefication, ou o uso de mecânicas de jogos em um contexto não-jogo,

tem ganhado cada vez mais espaço e aplicação em diferentes negócios e

organizações com o intuito de manter as pessoas (usuários, colaboradores,

etc.) motivadas, envolvidas e engagadas [1].

A  aplicação  de  tais  técnicas  não  tem  por  objetivo  promover  o

entretenimento,  mas  incorporar  o  “prazer”  que  os  jogos  trazem  aos

jogadores em outras atividades [2].



2. Objetivo

Esse  trabalho  tem como  objetivo  fazer  o  levantamento  e  análise  de

técnicas  e  ferramentas  de  gamefication  aplicadas,  sobretudo,  ao

desenvolvimento de software.

A  partir  da  análise,  as  técnicas  consideradas  mais  apropriadas  terão

destaque  neste  trabalho  e  ainda  passarão  estudo  de  viabilidade  para

aplicação e pesquisa numa equipe de desenvolvimento.



3. Cronograma de atividades

Para o desenvolvimento deste trabalho, está previsto o seguinte 
cronograma:

Mês

Atividade Setembro Outubro Novembro Dezembro

Levantamento 
da bibliografia X X

Estudo das 
técnicas atuais X X X X X

Elaboração do 
relatório final X X X X X X X X

Preparação 
para defesa X X



4. Possíveis avaliadores

Como possíveis avaliadores do trabalho proposto:

 Vinicius Cardoso Garcia

 Simone C. dos Santos

 Hermano Perrelli de Moura
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