
  

 
 

 Porto Alegre, 22 de abril de 2021. 
 
 

Oportunidade 47/2021 – Programa Qualidade – Games  
 
 Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 
Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 
 
 
Objetivos 

 

01 - Trabalhar o aculturamento das empresas de games para o tema Garantia da Qualidade e 

desenvolver método de trabalho que ajude- as  na prevenção de erros ou falhas no desenvolvimento 

de novos produtos, evitando problemas ao entregar soluções ou serviços aos clientes. 

 

02 -Amadurecer junto às empresas de games o olhar crítico sobre o tema usualidade no 

desenvolvimento dos seus produtos de forma a produzir impacto positivo, proporcionando 

aperfeiçoamento e criação de novos produtos.  Gerar mais experiência no desenvolvimento e 

qualidade de interação dos jogos desenvolvidos pelas empresas perante ao usuário final; Destacar os 

produtos, com análise dos usuários, na hora do lançamento nas lojas de PC, Console e Mobile. 

 

 

Resultado esperado 

Conscientizar os empreendedores para o tema e despertar a cultura da qualidade e usualidade no 

que tange o desenvolvimento de novos jogos ao mercado.  

 

Módulo 01: 

Conteúdo sugerido 

Fundamentos de QA; documentação, organização e ética.  

 

Metodologia sugerida - Capacitação + Consultoria em Quality Assurance (Garantia da Qualidade - 

QA) para empresas de jogos digitais (Online) 

 

Capacitação (Workshop): 12h  

Consultorias: 10h após a capacitação, para trabalhar individualmente, de acordo com o perfil de cada 

empresa, a criação da área interna de QA.  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Módulo 02: 

Conteúdo sugerido 

Fundamentos de Games UX; Usuabilidade e Ergonomia para games; Pesquisa; Projeto;  

 

Metodologia: Workshop UX (User Experience) - Online 

 

Carga Horária Capacitação: 24h 

 

Diferencial: experiência no segmento de jogos digitais/games 

Prazo de cadastramento: Até 02 de maio de 2021. 

Observações: 

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem 
realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 
Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto em nosso 
Banco de Soluções de propriedade intelectual, clicando aqui. 

 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
https://docs.google.com/forms/d/1Us4wxCTurTctz_WQyIofjEkQoMn6Ew3zxa_j9SU38Pg/viewform?edit_requested=true

