
 

 

 

                                                           
1 Em consonância com o Memorando de Entendimento firmado em 12/07/2019, para o desenvolvimento 
de ações conjuntas para a promoção do acesso à Justiça, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, especialmente o ODS 16. 
2 A iniciativa é integrada pelas Embaixadas nórdicas em Brasília, Instituto Cultural Dinamarquês, Escola 
Nacional de Administração Pública, Inovação na Noruega, ONU Mulheres, consulados nórdicos em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, e câmaras nórdicas de comércio. 
3 Definições disponíveis no anexo IV do presente edital. 
4 Mais informações sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão disponíveis no site do 
PNUD Brasil: www.pnud.org.br e na plataforma www.agenda2030.org.br. 

http://www.pnud.org.br/
http://www.agenda2030.org.br/


 

 

 

                                                           

 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/peace/governance/fighting-corruption.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/peace/governance/fighting-corruption.html
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6 O pagamento será efetuado em Reais, convertidos à taxa de câmbio das Nações Unidas na data da 
transferência. O pagamento será realizado mediante entrega e aprovação do produto (Jogo 
desenvolvido), conforme estabelecido em termo de referência a ser pactuado entre as partes. 

mailto:michelle.santos@undp.org


 

 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/jobs.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/jobs.html
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TABELA DE CRITÉRIOS E DE PONTUAÇÃO TÉCNICA 

 

 CRITÉRIOS* PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

1 Planejamento e gestão do projeto: o escopo do projeto está bem 
definido de forma a detalhar o que é feito, quando, por quem, para 
que, para quem e quanto isso custará. O texto do projeto é lógico, 
concatenado, claro, objetivo e com o nível adequado de 
detalhamento. A apresentação gráfica (uso de imagens e fluxogramas) 
é adequada. As fontes utilizadas como base teórica são citados e 
referenciados devidamente.  

 

Até 10 pontos 

2 Adequação ao interesse público do jogo: o jogo apresenta pertinência 

ao tema proposto. O jogo apresentará relevância e é suscetível de 

gerar interesse pelo público descrito. A descrição dos mecanismos 

para estimular o engajamento do cidadão está clara, detalhada e 

coerente com o embasamento teórico e conceitual trazido pelos 

proponentes. 

Até 20 pontos 

3 Criatividade e Originalidade: apresentação de soluções inovadoras e 

não convencionais que fundamentem o jogo. Esta inovação pode 

ocorrer, por exemplo, no âmbito das mecânicas do jogo, da relação de 

sua narrativa com as áreas temáticas e dos elementos da sua interface 

gráfica. 

Até 20 pontos 

4 Jogabilidade, Qualidade e Robustez: planejamento da experiência de 

jogo visando o entretenimento e a imersão do jogador de forma a 

balancear a relação entre aprendizado e dificuldade, propiciando a 

satisfação e o engajamento do jogador. Descrição das estratégias 

adotadas para proporcionar o envolvimento e a diversão do jogador, 

como a facilidade na interpretação dos elementos do jogo, dos seus 

objetivos e das suas opções de ação 

Até 20 pontos 

5 Detalhamento: organização, qualidade da apresentação, 

profundidade e clareza da metodologia de execução do jogo. Espera-

se que o projeto descreva todas as etapas necessárias para o 

desenvolvimento. 

Até 10 pontos 



 

6 Viabilidade Técnica: adequação dos procedimentos, instrumentos e 

tecnologia apresentados à complexidade do jogo e ao tempo 

destinado ao seu desenvolvimento. O tamanho das fases do jogo, 

somados fornecem a dimensão total do game, a qual deve ser 

compatível com a capacidade de memória de dispositivos móveis. 

Espera-se que a proposta descreva as características da equipe 

necessária para sua execução (quantidade e perfil). 

Até 20 pontos 

 TOTAL DE PONTOS Até 100 pontos 

 
 



 


