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CST em Jogos Digitais - Fatec Carapicuíba

Bem-vindos ao 2º SiJOGA
Simpósio de Jogos Digitais e Analógicos
O SiJOGA é o evento acadêmico semestral do Curso Superior de Tecnologia (CST) em Jogos
Digitais da Faculdade de Tecnologia (Fatec) Carapicuíba.
Tem como objetivos: integrar os corpos discente e docente do curso, através de atividades que
mostrem as melhores práticas dos jogos do SMAUG (Sistema Maximizado de Avaliação Unificada
em Games) desenvolvidos durante o semestre; ser um espaço para a apresentação de bancas de
defesa de TGs (Trabalhos de Graduação); e fazer uma ponte com a área de games, trazendo
pessoas da indústria para discutir pautas atuais através da realização de Palestras.
Em função de sua importância na formação dos futuros tecnólogos em Jogos Digitais, não haverá
atividades acadêmicas paralelas no curso durante a realização do SiJOGA.
Esta segunda edição não contará com palestras pois o I SiJOGA, realizado excepcionalmente no
início deste semestre, já contemplou esta atividade.

AGENDA
DIA 8/12 - terça-feira
BANCAS DE TGs DE JOGOS DIGITAIS 2020-2

Transmissão ao vivo no canal da Fatec Carapicuíba no YouTube
bit.ly/youtube-sijoga

Manhã: das 9h às 13h.
Noite: das 19h às 23h.

OBS: A agenda detalhada de bancas será divulgada posteriormente no próprio canal do
YouTube. Acesse o canal e acione o lembrete de cada banca.

AGENDA
DIA 9/12 - quarta-feira
BANCAS DE TGs DE JOGOS DIGITAIS 2020-2

Transmissão ao vivo no canal da Fatec Carapicuíba no YouTube
bit.ly/youtube-sijoga

Manhã: das 9h às 13h.
Noite: das 19h às 23h.

OBS: A agenda detalhada de bancas será divulgada posteriormente no próprio canal do
YouTube. Acesse o canal e acione o lembrete de cada banca.

MOSTRA MELHORES DO SMAUG 2020-2

Transmissão e votação na equipe 2º SiJOGA na plataforma Microsoft Teams
bit.ly/teams-sijoga2

9h30 e 19h30 - Mesa redonda com os grupos melhor avaliados
no VI SMAUG. Abertura da votação júri popular SMAUG 2020-2.

AGENDA
DIA 10/12 - quinta-feira
MOSTRA MELHORES DO SMAUG 2020-2

Transmissão e votação na equipe 2º SiJOGA na plataforma Microsoft Teams
bit.ly/teams-sijoga2

9h30 e 19h30 - Mesa redonda com os grupos melhor avaliados no VI SMAUG.
21h - Anúncio dos vencedores na votação juri popular do SMAUG 2020-2.

PROGRAMAÇÃO
Mais informações sobre as atrações do 2º SiJOGA

MOSTRA
MELHORES
DO
SMAUG
2020-2

MOSTRA MELHORES DO SMAUG
Mesas redondas com os grupos que se destacaram
A Mostra Melhores do SMAUG quer proporcionar o reconhecimento público
dos jogos desenvolvidos de forma interdisciplinar neste semestre que foram
melhor avaliados pelos professores em suas apresentações, obtendo nota
igual ou superior a 9 (nove).
Todo grupo que alcançar esta nota em 2020-2 está automaticamente
convidado para participar da Mostra Melhores do SMAUG e das respectivas
Mesas Redondas. Os jogos ficarão disponíveis no perfil do SiJOGA na itch.io
(sijoga.itch.io) para que os públicos interno e externo tenham a oportunidade
de jogá-los. Para o público interno, acontecerão novamente as Mesas
Redondas com os grupos dos melhores jogos na equipe 2º SiJOGA da
plataforma Microsoft Teams (bit.ly/teams-sijoga2). Também será aberta ali uma
Votação de Júri Popular entre os alunos do curso para escolher os melhores
jogos da edição 2020-2. Todos os integrantes dos grupos participantes da
Mostra Melhores do SMAUG recebem certificado de participação na
atividade, incluindo destaque para os campeões do Voto Popular.

MOSTRA MELHORES DO SMAUG
Lista do que deve ser entregue para participar
Se seu grupo obteve nota maior ou igual a 9 (nove) na apresentação do SMAUG
2020-2, acesse o canal do seu jogo na equipe do SMAUG na plataforma
Microsoft Teams (bit.ly/smaug2020-2-teams), adicione em Arquivos a pasta
Mostra Melhores e disponibilize até o dia 6/12/2020 os seguintes materiais:
- Jogo: já buildado.
- Vídeo: apresentação do game pitch no formato .mp4.
- Prints de telas do jogo: de 3 a 5 telas mostrando a marca do jogo, seu
personagem principal e um cenário importante no formato .jpg.
- Arquivo de texto no formato .doc contendo:
a) Sinopse: breve texto sobre o jogo contendo personagem principal, sua
narrativa e seu objetivo.
b) Gênero: platafoma, puzzle, FPS, adventure…
c) Plataforma: tipo de tela que o jogo roda.
d) Nomes de todos os membros do grupo: informar também os seus
respectivos usuários na store itch.io, se for o caso.

MOSTRA MELHORES DO SMAUG
Lista do que deve ser entregue para participar
IMPORTANTE: O jogo e a apresentação podem conter alterações na
submissão ao 2º SiJOGA, de acordo com as observações feitas pelos
docentes avaliadores na devolutiva do SMAUG 2020-2.
O grupo também deve baixar, preencher digitalmente e assinar o Termo
de Autorização de Publicação, que está disponível na pasta Geral >
Arquivos > Material de Aula > Mostra Melhores do SMAUG na equipe do
2º SiJOGA na Plataforma Microsoft Teams (bit.ly/teams-sijoga2).
Este documento deve ser enviado até o dia 6/12 através do formulário
presente no canal FORMULÁRIO - Mostra SMAUG nesta mesma
equipe. Neste formulário também deve ser informada a disponibilidade
do grupo para participar das Mesas Redondas.

MOSTRA MELHORES DO SMAUG
O que acompanha os jogos disponíveis na store
Todo game da Mostra Melhores do SMAUG disponível no perfil do SiJOGA na
itch.io (sijoga.itch.io) será acompanhado das seguintes informações:
Mostra Melhores do Sistema Maximizado de Avaliação Unificada em
Games (SMAUG), projeto interdisciplinar do Curso Superior de Tecnologia
(CST) em Jogos Digitais da Fatec Carapicuíba.
Semestre letivo: 2020/2
Ciclo: 5JDN | formato: nºcicloJDperiodo
Tags: mostrasmaug, smaug, sijoga, fateccarapicuiba
IMPORTANTE: Grupo que utiliza o SMAUG na defesa de Banca de TG no 2º
SiJOGA não participa da Mostra Melhores do SMAUG, uma vez que o jogo já
será publicado na itch.io do SiJOGA (sijoga.itch.io) como TG. No entanto, pode
agendar diretamente com os monitores do evento a sua participação nas
Mesas Redondas, caso obteve nota maior ou igual a 9 no SMAUG 2020-2.

DEFESA
DE
TRABALHOS
DE
GRADUAÇÃO
2020-2

BANCAS DE TGs
Defesas dos trabalhos de graduação de 2020-2
A exemplo das bancas de TG do semestre anterior, as apresentações de TGs do semestre 2020-2
acontecerão dentro do SiJOGA e seguirão o modelo do evento SIMGETEC WEB, seguindo a Portaria da
Fatec Carapicuíba nº 01/2020, de 16/06/2020, que versa sobre a defesa de Trabalhos de Graduação Online diante da pandemia do COVID-19.
Nas próximas páginas são apresentadas algumas informações básicas sobre as apresentações de TGs no
2º SiJOGA:

BANCAS DE TGs
Modalidades de TGs
De acordo com a Portaria da Fatec Carapicuíba nº 01/2020, de 16/06/2020, estes são os formatos
possíveis:
1. Relatório Técnico: que consiste numa pesquisa aplicada sobre um tema abordado com apresentação
de um Produto - no caso do curso de Jogos Digitais, um game.
2. Artigo Científico: completo aprovado e apresentado em evento, ou publicado em periódico.
3. Portfólio: definido como uma coleção de trabalhos realizados pelo(a) aluno(a), que permite acompanhar
o seu desenvolvimento.
4. Monografia: que consiste em trabalho científico escrito, envolvendo pesquisa conceitual/teórica, de
síntese criativa dos conhecimentos proporcionados pelas disciplinas do curso ou experiência profissional.

BANCAS DE TGs
Modalidade de TGs aceitos no 2º SiJOGA
No entanto, no 2º SiJOGA haverá apresentação somente de bancas de TG das modalidades
Monografia e Relatório Técnico, este ultimo composto especialmente pelos games produzidos no
SMAUG, acompanhados de seus respectivos GDDs (Game Design Documents).
Sobre os demais formatos:
- Artigo científico deve ser apresentado em evento ou publicado em periódico relacionado com a área de
games, preferencialmente, com a anuência do(a) orientador(a), cujo certificado e/ou publicação deve ser
datado dos últimos 365 dias e entregue nos prazos aqui estipulados para validá-lo como TG.
- Portfólio não é contemplado como TG no curso de Jogos Digitais por entender o SMAUG como tendo
finalidade similar, incluindo a publicação dos melhores jogos e dos TGs no SiJOGA.
Grupos de alunos dos 5º e 6º semestres (e demais veteranos mais avançados) podem apresentar o
jogo do SMAUG como TG no evento SiJOGA. Para isso, devem fazer os ajustes necessários apontados
na devolutiva do SMAUG e preparar o restante do material solicitado para a defesa.

BANCAS DE TGs
Exigências para apresentar o TG no 2º SiJOGA
Respeitando o Regulamento de Trabalho de Graduação (TG) da Fatec Carapicuíba, todos os alunos
devem observar os seguintes pontos:
1. Ter seu TG qualificado, através avaliação realizada pelo(a) próprio(a) professor(a) orientador(a);
2. Defender seu TG, por meio de apresentação com duração de 15 minutos, contendo:
- Modalidade Relatório Técnico: o game pitch (5 minutos), o trailer comercial e o jogo;
- Modalidade Monografia: tema, objeto de estudo, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos
específicos, justificativas, metodologias, fundamentação teórica, análise e considerações finais.

BANCAS DE TGs
Realização das bancas de TG no 2º SiJOGA
A Banca Avaliadora do TG no SiJOGA será composta pelo(a) professor(a) orientador(a), que presidirá o
ato público; e um(a) convidado(a), que pode ser professor(a) interno(a) ou externo(a), ou profissional
graduado(a) ou pós-graduado(a) na área correspondente à pesquisa, sugerido(a) pelo(a) professor(a)
orientador(a) e com a concordância do(s) aluno(s).
A banca pública do TG será realizada virtualmente na ferramenta Streamyard e reproduzida em tempo
real no YouTube da Fatec Carapicuíba (bit.ly/youtube-sijoga), em data e horário previamente agendados
dentro do evento 2º SiJOGA. Todos os participantes devem habilitar vídeo e áudio durante as bancas.
Cada grupo deve informar, de comum acordo com o(a) docente orientador(a) e respectivo(a)
avaliador(a), os melhores dias e horários para a realização da banca através do formulário presente
no canal FORMULÁRIOS – Bancas de TG na equipe do 2º SiJOGA na plataforma Microsoft Teams
(bit.ly/teams-sijoga2) até 2/12/2020.
O TG estará aprovado se obtiver nota igual ou superior a 6 (seis).

BANCAS DE TGs
Lista de entregas para Monografia
A Monografia deve ser elaborada individualmente, com tema livre, seguindo as normas de trabalho acadêmico da
ABNT e as linhas de pesquisa do curso de Jogos Digitais (http://www.fateccarapicuiba.edu.br/wpcontent/uploads/2016/04/LinhasDePesquisa_JD.pdf), conforme modelo fornecido pelas disciplinas de Projeto de
TG I e II. Deve ser enviado para o e-mail sijogatg@gmail.com o arquivo no formato .pdf até o dia 4/12/2020
contendo:
- Capa
- Folha de rosto
- Folha de aprovação
- Resumo
- Abstract
- Sumário
- Introdução
- Capítulos: Tema, fundamentação teórico-metodológica e análise do corpus (resultados de entrevistas,
questionários, análise de jogos ou outro método de investigação científica adotado na pesquisa)
- Considerações finais
- Referências
- Apêndices (opcional)
- Anexos (opcional)

BANCAS DE TGs
Lista de entregas para Relatório Técnico (JOGO)
O game deve ser elaborado em grupo de até 5 (cinco) integrantes, com tema livre, seguindo as diretrizes do que
é trabalhado no SMAUG em todos os ciclos do curso. Deve ser enviado para o e-mail sijogatg@gmail.com o
link compartilhado da pasta no Google Drive contendo todos os arquivos abaixo listados até o dia
4/12/2020:
- Jogo: já buildado, pronto para rodar na plataforma a que se destina.
- Game pitch: em vídeo no formato .mp4 com duração de até 5 minutos, seguindo o modelo da apresentação
do SMAUG.
- Trailer: pequeno vídeo no formato .mp4 com finalidade publicitária, destacando o gameplay do jogo.
- Prints de telas do jogo: de 3 a 5 telas, no formato .jpg ou .png, enfatizando a marca do jogo, seu personagem
principal e um cenário importante.
- GDD: no formato .pdf, conforme modelo fornecido pelas disciplinas de Projeto de TG I e II, disponível em
Geral > Arquivos > Material de Aula.
- Arquivo de texto no formato .doc contendo:
a) Sinopse: breve texto sobre o jogo contendo personagem principal, sua narrativa e seu objetivo.
b) Gênero: platafoma, puzzle, FPS, adventure…
c) Plataforma: tipo de tela em que o jogo roda.
d) Nomes de todos os membros do grupo: informar também os seus respectivos usuários na store itch.io, se for
o caso.

BANCAS DE TGs
O que acompanha os jogos disponíveis na store
Todo jogo apresentado como TG ficará disponível no perfil do SiJOGA na itch.io (sijoga.itch.io)
acompanhado das seguintes informações:
Trabalho de Graduação (TG) do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais da Fatec
Carapicuíba.
Semestre letivo: 2020/2
Tags: TG, TCC, sijoga, fateccarapicuiba

BANCAS DE TGs
Confirmação de agendamento de banca
ATENÇÃO!
O grupo deve ficar atento à resposta do e-mail feito pelos monitores
confirmando o acesso aos arquivos no drive e e-mail, bem como o agendamento
das bancas no 2º SiJOGA até o dia 5/12/2020. Caso apresente algum problema
nesta etapa, o grupo de TG deve providenciar o que for solicitado pelos
monitores com a máxima urgência para que possa realizar a sua banca no 2º
SiJOGA.

BANCAS DE TGs
Entregas de outros documentos de TG
Cada grupo de TG também deve baixar, preencher digitalmente e assinar o Termo de Autorização
de Publicação de TG e o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Som, que estão
disponíveis na pasta Geral > Arquivos > Material de Aula > Banca de TG na equipe do 2º SiJOGA
na Plataforma Microsoft Teams (bit.ly/teams-sijoga2). Estes documentos devem ser enviados até o
dia 7/12, impreterivelmente, através de seus respectivos formulários presentes no canal
FORMULÁRIOS – Bancas de TG nesta mesma equipe.
ATENÇÃO: Quando do retorno às atividades presenciais, os alunos entregarão uma cópia corrigida e
encadernada em espiral e um CD contendo o PDF da Monografia, assim como a cópia da Autorização
de Publicação do TG, devidamente preenchida e assinada na Secretaria Acadêmica da Fatec
Carapicuíba.
Caso seja Relatório Técnico (jogo), deve ser entregue uma cópia corrigida e encadernada em espiral do
GDD, um CD identificado com o jogo e a cópia da Autorização de Publicação do TG na Secretaria
Acadêmica da Fatec Carapicuíba. A cópia do TG em “nuvem” ficará disponível no perfil do SiJOGA na
itch.io (sijoga.itch.io).

DATAS IMPORTANTES DO 2º SiJOGA
Preste atenção pois NÃO serão postergadas!
2/12 - Prazo final para agendamento das Bancas de TG >> via Teams
4/12 - Prazo final para envio de materiais para Bancas de TG – Modalidades Relatório Técnico /
Jogo e Monografia >> via e-mail
6/12 - Prazo final da inscrição na Mostra Melhores do SMAUG - envio de jogo, pitch, termo de
autorização e demais materiais >> via Teams - equipe SMAUG 2020-2 (jogo, pitch e materiais) e
equipe SiJOGA (termo)
7/12 - Prazo final para envio de termos de autorização de publicação e de uso de imagem e som
das Bancas de TG >> via Teams
8 e 9/12 – Realização das Bancas de TG >> via YouTube
9 e 10/12 - Realização das Mesas Redondas - Mostra Melhores do SMAUG >> viaTeams
10/12 - Premiação Juri Popular - Mostra Melhores do SMAUG >> via Teams

PRECISA DE AJUDA NO 2º SiJOGA?
Vá no canal AJUDA Monitores 2º SiJOGA na equipe do Teams
Caso alguma dúvida persista após a leitura desta cartilha, converse no canal com os monitores do
evento marcando o(s) @(s) de acordo com o assunto:

• Bancas de TGs

Matheus Hirata Santos e Paula Lucia da Silva Menegassi

• Mostra Melhores do SMAUG
Levi Bezerra

• Suporte itch.io SiJOGA

Heitor Henrique Santos de Souza e Lucas Rene Santos

• Suporte Teams SiJOGA

Diego Maia dos Santos Silva e Robert Willian Brant C. de Pinho

• Suporte YouTube SiJOGA

Flavio Shinji Sekiguti e Thiago Raphael de F. Muza

• Certificados SiJOGA

Breno Sampaio de Oliveira

ATENÇÃO FORMANDOS 2021/1
3º SiJOGA - edição de final de semestre 2021/1

Todo(a) aluno(a) que pretende defender seu TG no próximo
semestre deve, pelo menos, ter seu trabalho qualificado em
em PTGI e TGI e estar matriculado em PTGII e TGII. Solicite a
matrícula nestas disciplinas antes do início do semestre
2021/1.
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