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FINAL – EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 04/09/2018 A 30/04/2020
EXECUÇÃO DO OBJETO: 

(x) Cumprimento Total

( ) Cumprimento Parcial 

( ) Devolução Integral
1. Objeto

Trata-se  de  um  game  em  ambiente  3D  com  personagens  em  3D  animados  e  cenas

interativas,  onde  será  possível  ao  jogador  simular  situações  reais  em um ambiente  de

escola, para que haja possibilidade de tentativa e erro no ambiente virtual, com o objetivo

final de ter sua prestação de contas aprovada com sucesso. 1. Execução (Proposta Fase I) 2.

Prestação de Contas (Proposta Fase II) O game será produzido para uso em desktop, app

android e app apple. Com possibilidade de jogo offline. 
2. Título do projeto

Pesquisa e desenvolvimento para Gamificação do PDDE.
3. Objetivo do Projeto

Pesquisa e desenvolvimento de Game e Simulador 3D no contexto da gestão da escola

pública
4. Resultados Esperados

Game simulador para o PDDE FNDE



5. Resultados Obtidos no Período

Desenvolvimento de um Game simulador para o PDDE
6. Pontos Facilitadores e Dificultadores da Execução no Período

Não houve
7. Houve cumprimento total ou parcial?

Cumprimento parcial do projeto
8. Atividades Previstas

Pesquisa de soluções tecnológicias para desenvolvimento de recursos digitais interativos;

Pesquisa e prototipação de recursos digitais educacionais e desenvolvimento de um game

simulador.
9. Meta Prevista

Pesquisa e desenvolvimento de recursos educacionais digitais interativos
10. Atividades Executadas

Pesquisa de soluções tecnológicias para desenvolvimento de recursos digitais interativos;

Pesquisa e prototipação de recursos digitais educacionais e desenvolvimento de um game

simulador.
11. Meta Executada

Pesquisa e desenvolvimento de recursos educacionais digitais interativos
12. Dificuldades Encontradas na Execução da Descentralização

Não houve
13. Medidas Adotadas para Sanar as Dificuldades de Modo a Assegurar o Cumprimento

do Objeto

Não houve
14. Comentários Adicionais

Não houve
15. Parceria Institucional

Não houve
16. Impactos Gerados

Não houve
17. Comentários Gerais e Perspectivas

Falta realizar os testes e validações do game desenvolvido.

Goiânia,  07 de Maio de 2020.

Prof. Dr. Gilson Oliveira Barreto

Coordenador do Projeto



ANEXO

Game simulador PDDE

PDDE Game é um jogo digital do gênero estratégia que tem o propósito de simular as ações 
de uma Unidade Executora (UEx) dentro de uma escola com diversas necessidades, o jogo 
está disponível em http://www.labtime.ufg.br/app/pdde 

Neste jogo o jogador será o gestor da escola que irá atuar no papel de presidente da equipe 
diretora da UEx. Seus objetivos são:

(1) Gerir uma UEx administrando o recurso do PDDE recebido pela Escola;

(2) Realizar as fases de Cadastramento, Planejamento, Execução Orçamentária e Prestação 
de Contas presentes em uma partida (planejar, receber, gastar e prestar contas do recurso);

(3) Chegar ao final da partida com os parâmetros de satisfação positivos e acumular o 
máximo de pontos possíveis para alcançar a melhor posição no ranking individual e por 
escola.

Ao final, o jogador conhecerá as etapas do processo de (re)cadastramento de uma UEx, 
conhecer os principais mecanismos de administração de uma UEx, identificar os tipos de 
recursos recebidos por meio do programa e como utilizá-los, definir quais benfeitorias 
podem ser aplicadas os recursos, entender o processo de realização de uma benfeitoria, 
desde a pesquisa de preços, cotação de propostas, definição de prioridades e execução de 
tarefas e compreender como é feita a organização e gerência dos recursos do programa para 
que a prestação de contas seja realizada com sucesso.

http://www.labtime.ufg.br/app/pdde


Figura 1 – Abertura do Game PDDE



Figura 2 – Sala da diretoria onde concentra a equipe diretora UEx
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE ARTES VISUAIS

DECLARAÇÃO

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO FINAL DO OBJETO

Termo de Execução Descentralizada n° 7730/2018

 

Declaramos para os devidos fins que houve cumprimento total do objeto pactuado por meio do Termo de
Execução Descentralizada 7730, Trata-se de um game em ambiente 3D com personagens em 3D animados e
cenas interativas, onde será possível ao jogador simular situações reais em um ambiente de escola, para que
haja possibilidade de tentativa e erro no ambiente virtual, com o objetivo final de ter sua prestação de contas
aprovada com sucesso. 1. Execução (Proposta Fase I) 2. Prestação de Contas (Proposta Fase II) O game será
produzido para uso em desktop, app android e app apple. Com possibilidade de jogo offline.

Foram cumpridas as diretrizes da funcional programática da ação 0509 e, no que couber, as aplicações da
Portaria nº 1.529, de 31 de dezembro de 2014, Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011 e
Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007.

Declaramos, ainda, que os elementos que compõem a presente prestação de contas encontram-se de acordo
com as obrigações previstas no TED, sendo respeitadas as normas na Administração Pública Federal no que
diz respeito à legislação orçamentária e financeira aplicável.

A conciliação dos créditos orçamentários descentralizados e recursos financeiros repassados às despesas
realizadas evidencia a veracidade dos registros de prestação de contas apresentados na aba ‘Prestação de
Contas do Objeto’ no sistema SIMEC, comregularempenho, liquidação e pagamento que envolvem as
despesas do presente Termo de Execução Descentralizada.

 

                Goiânia,  07 de maio de 2020. 

                                                                                                             Prof. Dr.   Gilson Oliveira Barreto

                                                                                                                Coordenador do projeto

Documento assinado eletronicamente por Gilson Oliveira Barreto, Professor do Magistério
Superior, em 07/05/2020, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1317732 e
o código CRC 0CE983D2.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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