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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
COMPLEXO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

 
 

EDITAL 
 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE NOME DE  
JOGO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS  

 

O Projeto de extensão “Olimpíadas de Sociologia”, desenvolvido pelo Laboratório de 

Ensino de Sociologia Florestan Fernandes (LabES) da UFRJ, em parceria com os 

Colégios Estaduais Afonso Pena (CEAP) e André Maurois (CEAM); com as 

universidades PUC-Rio e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); e 

com os Colégios Federais Pedro II, CEFET – Nova Iguaçu e IFRJ – Engenheiro Paulo 

de Frontin, anuncia o concurso para a escolha do nome de um jogo que vem sendo 

desenvolvido no âmbito das ações de ensino, extensão e pesquisa coordenadas pela 

UFRJ. O concurso visa eleger um nome para o jogo em formato quiz com perguntas 

sobre conceitos, autores e teorias da Sociologia, da Antropologia e da Ciência Política 

e também de lugares, etnias e manifestações culturais da/na sociedade brasileira.  

 
1.  DA ELEGIBILIDADE  
Estarão aptos a se inscrever neste concurso: 

● Alunos da educação básica, técnica e tecnológica; 

● Professores da educação básica, técnica e tecnológica; 

● Estudantes do ensino superior; 

● Professores do ensino superior; 

● Pesquisadores da temática de ensino de ciências sociais/ Sociologia; 

● Público em geral.  
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2. DA INSCRIÇÃO  
A inscrição no concurso é gratuita e obedecerá aos procedimentos que se seguem: 

(a) Apenas serão aceitas inscrições encaminhadas pelos autores mediante 

preenchimento correto de formulário disponível em: 

https://forms.gle/Zex5xus9gzyGCgpT6 ; 

(b) Somente serão aceitas inscrições ocorridas dentro do prazo previamente 

disponibilizado; 

(c) As modalidades de inscrição são: individual, dupla ou trio; 

(d) Cada inscrito poderá submeter até três propostas de nome neste concurso, em 

formulários diferentes.  

 

3. DOS PRAZOS  
 

13 de Outubro a 05 de Novembro de 2021 PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

10 a 19 de Novembro de 2021 PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

PELA COMISSÃO 

AVALIADORA 

25 de Novembro de 2021 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

 

 

4. DAS CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO 
Será escolhido um (01) nome para o jogo e a autoria será premiada com: 

• Livros da área de Ciências Sociais e/ou obras literárias;  

• Ampla divulgação do nome campeão nas redes do projeto de extensão 

Olimpíadas de Sociologia da UFRJ;  

• Título de vencedor; 

• Créditos na divulgação do jogo.  

A critério da comissão, há ainda a possibilidade de serem conferidas menções 

honrosas e outros prêmios.  
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5. DA AVALIAÇÃO 
A sugestão de nomes enviados para o concurso passará pelo crivo da comissão 

avaliadora. O parecer levará em consideração os seguintes critérios: originalidade, 

criatividade e conexão com a proposta do concurso.  

Não serão aceitos nomes que: 

(a) Pertençam a outro jogo existente; 

(b) Desrespeitem os direitos humanos, nos termos da legislação vigente; 

(c) Agridam a honra e a moral de uma pessoa ou um grupo de pessoas; 

(d) Não estejam de acordo com as diretrizes do concurso; 

(e) Não tenham coerência com o jogo em questão. 

As decisões da comissão avaliadora não serão suscetíveis de recursos ou 

impugnação. 

 
6. DA COMISSÃO AVALIADORA  
Prof. Dr. Amurabi Oliveira – UFSC e GT Ensino de Ciências Sociais da ANPOCS 

Profª Drª Anita Handfas – UFRJ e criadora do LabES UFRJ 

Profª Drª Barbara de Souza Fontes – Colégio Pedro II  

Profª Ms. Bruna Lucila dos Anjos - SEEDUC - RJ 

Prof. Dr. Fernando Villar - Colégio de Aplicação da UFRJ 

Prof. Ms. Henrique Fernandes Alves Neto – IFPR e Canal no Youtube “Sociologia Animada” 

Profª Drª Rafaela Reis Azevedo de Oliveira – UFJF e ABECS 

Profª Drª Simone Meucci – UFPR e PROFSOCIO 

Profª Drª Sueli Guadelupe - UNESP e Comitê de Pesquisa Ensino de Sociologia da SBS 

 
7. INFORMAÇÕES SOBRE O JOGO: 
Trata-se de um jogo tipo “quiz” que está sendo desenvolvido em duas versões: uma 

para ser jogado em plataformas de videoconferência (tipo Google Meet ou Zoom) com 

a mediação de um(a) professor(a); e outra versão que poderá ser baixada como 

aplicativo de celular e jogada individualmente. A versão mediada do jogo poderá ser 

usada em salas de aula presenciais ou virtuais e estimulará a colaboração de alunos 

em equipes. Na versão para celular, o jogo pode ser utilizado para fins de estudos e 

aprimoramento de seus conhecimentos Sociológicos, Antropológicos e da Ciência 

Política.  
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Figuras 1, 2 e 3: Telas do jogo em desenvolvimento: 

  

 

 

 

Fonte: LabES UFRJ 

O objetivo do jogo consiste em adivinhar a resposta a partir de até quatro dicas. As 

cartas pertencem a seis categorias: (1) eu sou um autor; (2) eu sou um conceito; (3) 

eu sou uma teoria; (4) eu sou uma manifestação cultural; (5) eu sou um lugar; e (6) 

eu sou um povo do Brasil.  

 

Este jogo foi originalmente criado, em 2019, para a 1ª Olimpíada de Sociologia do 

Estado do Rio de Janeiro e foi batizado de “Quiz Antropológico”, tendo sido 

desenvolvido coletivamente no âmbito do curso de extensão da UFRJ “Olimpíadas de 

Sociologia”. Em 2021, no curso de extensão “Jogos pedagógicos para o ensino de 

Ciências Sociais” as cartas estão sendo ampliadas para abarcar conhecimentos da 

Sociologia e da Ciência Política.  

 

8. DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos nesse edital serão decididos pela comissão avaliadora do 

concurso.  
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Equipe do Projeto de Extensão Olimpíadas de Sociologia da UFRJ : 
 
Profª Drª Julia Polessa Maçaira - Coordenadora do LaBES UFRJ e do Projeto  
Profª Drª Ana Paula Carvalho - PUC-Rio e ABECS-RJ 
Prof. Dr. Alexandre Fraga - Professor de Sociologia da Rede Estadual e da UFRJ 
Profª Drª Marina Cordeiro - UFRRJ 
Profª Ms. Gabriela Kronemberger- IFRJ campus Engenheiro Paulo de Frontin 
Profª Drª Kelly Pedroza – Coord. Licenciatura Ciências Sociais do Colégio Pedro II 
Prof. Ms. André Costa – Professor de Sociologia da Rede Estadual 
Prof. Ms. Alberto Alvadia Filho – IFRJ Paracambi 
Prof. Dr. Thiago de Jesus Esteves – CEFET Nova Iguaçu 
Discente Paula Nascimento - Extensionista Bolsista PROFAEX 
Discente Evandro França - Bolsista Desenvolvedor de Jogos (UVA) 
Discente Fábio Alencar – licenciando da UFRJ e desenvolvedor do Jogo 
Licenciada em Ciências Sociais Viviane Souza - Monitora voluntária 
Prof. Dr. Allan Rocha de Souza (ITR-UFRRJ) - Consultor Ad Hoc 
Advogado Bruno Gonçalves - Agência de Inovação da UFRJ  
 
 
REALIZAÇÃO:                                                     

 
 
 
 

 
APOIO: 

 

 

PARCERIAS: 

 


