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O Centro de Estudos e 
Sistemas Avançados do 
Recife é um Centro de 
Inovação que utiliza Design 
e Tecnologia da 
Comunicação e Informação 
para resolver problemas 
complexos de um mercado 
muito diverso.

CESAR



A CESAR SCHOOL é uma 
Escola de Inovação que 
educa pessoas para 
transformarem os 
ambientes em que atuam. 
Desenvolve soluções 
inovadoras voltadas ao 
desenvolvimento de 
competências há mais de 10 
anos.

CESAR 
SCHOOL



Contexto ETE PD
A  Escola Técnica Estadual Porto 
Digital (ETE PD) também fica no Recife 
Antigo e se tornou uma referência no 
ecossistema do porto.

O curso Técnico em Desenvolvimento 
de Sistemas com ênfase em Novas 
Tecnologias é integral e integrado e  
tem como objetivo proporcionar aos 
estudantes uma formação não apenas 
de programação, mas também nas 
áreas de empreendedorismo, design, 
qualidade e dados.





O que já é feito

As turmas recebem no início do ano o desafio de resolver um 
problema com uma solução em APP ou WEB; Ao decorrer das 
unidades, eles seguem o duplo diamante para Explorar, 
Definir, Elaborar e Entregar essa solução.

Em cada etapa descobrindo e aplicando métodos e técnicas 
de desenvolvimento que já são praticadas no mercado.

Uma dessas é a pesquisa de campo.



Assédio

Menor idade

Como/pq continuar a entrevista

O problema que gera o RPG (gamificar e teatro)



Pesquisas

Seja para validação de ideias ou protótipos deixamos os alunos em 
contato com stakeholders de seus projetos, afinal, não faria sentido 
desenvolver soluções e não integrar usuários no processo não é 
mesmo?

Então, após uma aula para preparação de pesquisa eles tomam as 
ruas do Recife.





Caso de assédio

Em uma entrevista feita por uma de 
nossas alunas, ela foi questionada sobre 
uma outra estudante da escola de forma 
constrangedora. Por ambas serem 
menor de idade, tal situação se torna 
ainda pior, caracterizando-se caso de 
pedofilia.





Parar?

Levar práticas do mercado e reais para os alunos é um dos nossos 
pilares. 

Não faria sentido retirar a parte de entrevistas externas e privar os 
alunos desse momento que não somente desenvolve competências 
técnicas, mas promove uma evolução em habilidades pessoais.

Como manter entrevistas e preparar alunos para momentos mais 
complicados?



RESEARCH 
PLAYING GAME
Um jogo para testes com usuários

O Research Playing Game veio como 
um artefato gamificado buscando 
abordar situações de testes e 
entrevistas com usuários de forma a 
preparar os estudantes da ETE PD 
com a forma mais adequada de 
continuar conduzindo a entrevista, ou 
se for caso, agradecer e pará-la em 
momentos específicos.



Microfone

A empresa Galinha na Manteiga é responsável por produzir 
microfones para eventos como o TDC. A fim de validar o 
produto, o entrevistador deve entender a experiência dos 
usuários ao usá-lo.
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Próximos Passos

Aplicar o jogo em oficinas a 
fim de validá-lo para o ano 
que vem ser inserido nos 

primeiros anos.



www.cesar.org.br
www.cesar.school
Felipe Malafaia - fma@cesar.school
Gabriele Pessoa - gpn@cesar.school
Lisandra Cruz - lsc2@cesar.school

Obrigada!

http://bit.ly/SlideRPG

http://www.cesar.org.br

