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Resumo: O uso novas tecnologias da informação tem sido observado por diversas experiências na área 
educacional com resultados positivos, valorizando seu emprego como alternativas às formas tradicionais 
de ensino. A área de engenharia, de importante papel estratégico para o desenvolvimento econômico e 
social,  enfrenta desafios para atrair  e capacitar profissionais. Com o crescimento da participação da 
geração de energia por sistemas fotovoltaicos no abastecimento mundial, faz-se importante compreender 
os efeitos de novas tecnologias no processo de treinamento de profissionais nesta área, principalmente 
porque em grande maioria são identificados como estudantes de perfil não convencional. Uma nova 
tecnologia da informação que tem ganhado destaque no campo educacional são os chamados Jogos 
Sérios, aplicações que buscam aliar o entretenimento habitual dos jogos digitais a processos como o 
ensino, treinamento, propaganda e comunicação. O mercado deste tipo de ferramenta deve expandir nos 
próximos anos dado uma maior busca das empresas pela digitalização e adoção de realidade virtual no 
processo  de  treinamento  e  engajamento  dos  funcionários.  Esta  dissertação  possui  como  proposta 
identificar  características  da  utilização  de  um  jogo  sério  no  processo  de  ensino-aprendizagem  de 
sistemas fotovoltaicos. Para isso, foram selecionadas, por meio de pesquisa bibliográfica, metodologias 
para o desenvolvimento de jogos sérios e conteúdos relevantes explorados pela disciplina de Sistemas 
Fotovoltaicos.  O jogo Phototype foi  desenvolvido a  partir  do modelo Learning Mechanics  – Game 
Mechanics e seu enredo elaborado por meio do Heuristic Framework, tendo sido implementado por 
meio  do motor  de  jogos  Unity®.Sua avaliação foi  feita  por  estudantes  do  curso de  Engenharia  de 
Energia  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  por  meio  da  utilização  do  jogo  e  posterior 
preenchimento  de  um questionário  desenvolvido  em escala  Likert  para  identificar  a  percepção  dos 
estudantes  à  usabilidade  e  às  mecânicas  de  jogo  e  de  aprendizado  aplicadas  pelo  jogo  sério.  Os 
resultados desta avaliação indicaram que a maioria dos estudantes concordou com a utilização de jogos 
sérios no contexto da disciplina. O experimento realizado neste trabalho demonstra um caso de sucesso 
no  engajamento  de  estudantes  em  conteúdos  relacionados  a  sistemas  fotovoltaicos,  indicando  que 
ferramentas  deste  tipo  podem ser  utilizadas  para  fortalecer  o  processo  de  ensino-aprendizagem e  o 
engajamento  de  estudantes,  ainda  que  de  forma  controlada  e  com  públicos  específicos.
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