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Pessoal,
As atividades de pesquisa da aula são:
>> 20 min - responder ao questionário-padrão de aula no seguinte link [10];
>> ATIVIDADES ESPECÍFICAS (2h50):
Escreva um comentário aqui com as respostas das letras (a), (b) e (c):
(a) Pesquise sobre a Fabriqueta de Software (https://www.youtube.com/watch?v=A3rng9_-7Pc [11])
que desenvolveu o jogo Damática (usando a engine Unit) e funciona na Cooperativa Dedo de Gente
(https://www.youtube.com/watch?v=5FLa2VhnczE [12]), em Araçuaí, Minas Gerais.
. Qual a relação da Fabriqueta com o Bornal de Jogos?
. Eles são um empreendimento de economia solidária?
(b) Pesquise sobre as licenças de uso das Engines para programação de jogos.
. Quais são gratuitas e quais são pagas?
. Quais são softwares livres e quais são softwares proprietários?
. Quais funcionam com o sistema operacional Windows e quais funcionam com o sistema
operacional Linux?

(c) Escreva uma reação (+- 200 palavras) sobre o que você achou do tema. Pode colocar, por
exemplo: o que você esperava? o que você acha agora? etc.
>> 20 min Realizar a transação de "auto" pagamento da tarefa conforme a regra de utilização da
moeda tecnotas16. Clique aqui para o passo a passo [13]. Veja aqui as regras da moeda tecnota16
[14].
Prazo: Você tem que estar logado [15] para se inscrever em uma data.
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