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Gamificação 

• A gamificação é um conceito relativamente 
recente que usa elementos dos jogos de vídeo 
em contextos extrajogo.  

• A Educação é uma área com elevado potencial 
para a aplicação deste constructo (Simões, 
Redondo & Vilas, 2012). 

 

 



O desafio! 

• A UC de GRH no MIEIG pretende ajudar os 
estudantes a: 

–  compreender técnicas e estratégias de GRH que 
lhes possam ser úteis no seu contexto profissional 

– apoiar o desenvolvimento de competências 
interpessoais  

– promover o interesse e o pensamento crítico em 
torno da temática da Gestão de Recursos 
Humanos/Gestão de Pessoas.  



O dilema! 

• Consensualmente os estudantes expressam a vontade 
e a necessidade de desenvolver mais as suas 
competências interpessoais 

• Parecem ter dificuldade em lidar com a realidade de 
ambiguidades, paradoxos e falta de respostas simples 
ou definitivas às questões que são características desta 
unidade curricular 

• Ocasionalmente revelam um decréscimo na motivação 
para a UC quando percebem que a sua expectativa de 
aprenderem “a forma certa” de gerir algumas questões 
não pode ser cumprida 



Útil + agradável 

• Forte orientação para os jogos 
e a mentalidade de jogo 
(alguma competitividade 
saudável também) por parte 
dos estudantes… 

• Gamification! 



O Jogo 

• Grandes objetivos da UC: 
1. Compreender os elementos que constituem um 

sistema de GRH de forma integrada; 
2. Desenvolver competências interpessoais; 
3. Desenvolver tolerância à ambiguidade, incerteza e 

complexidade humana (ausência de respostas tipo  
sim/não, certo/errado); 

4. Desenvolver curiosidade científica para a GRH; 
5. Promover o interesse na GRH/Gestão de Pessoas em 

geral e competências de pensamento crítico de 
diferentes realidades dentro da GRH 

 
• Especialmente relevante num contexto onde a cultura é 

sobretudo focada nos “how to’s” e soluções específicas 
e exatas que são mais ou menos generalizáveis. 



Operacionalização dos objetivos 

Objetivos Operacionalização Atividade de Jogo 

1 
Apresentar conhecimentos 

de sistemas de GRH 

Apresentar estudos de caso de 

GRH 

2 
Trabalho em equipa, 

desafios de grupo (quests), 

entrevistas 

Trabalho de grupo, role-plays, 

organizar eventos 

3 

Procurar múltiplas respostas 

para o mesmo problema e 

contextualizar o seu sucesso 

ou fracasso 

Exercícios de benchmarking, 

estudos de caso, role-plays 

4 
Investigação e apresentação 

de papers interessantes na 

área de GRH 

Apresentar um paper (oralmente 

ou via poster) à turma, organizar 

um evento tipo journal club 

5 
Ir e participar em 

conferências/seminários 

sobre GRH 

Colocar questões a convidados 

de seminários nas aulas de 

GRH, ir a 

seminários/conferências e fazer 

um pequeno resumo dos 

mesmos 



Sistema de pontos 

• Seguindo as recomendações da literatura, 
sistema de pontos total ultrapassa o 
equivalente aos 20 valores 

– Diferentes estudantes escolherão diferentes 
“caminhos” no jogo – faz parte! 

– Existência de “quests” que permita obtenção de 
pontos extra aos mais atentos e o recuperar de 
tempo perdido aos menos atentos 



Questões finais 

• O papel do Professor neste contexto 
– Facilitador 

– Rápido feedback 

• Por resolver (ideias? Anyone?) 
– Plataforma (aspeto visual é, de acordo com a 

literatura, bastante relevante!) 
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