
Guia de Criadores das Carreiras Emergentes em 3D Interativo



Imagem cortesia de AltSpace
2



4 O futuro será construído em conteúdo 3D em tempo real

5 O que é 3D Interativo?

6 Demanda de empregadores por habilidades de 3D Interativo

10 Objetivo deste guia 

12 Carreiras em 3D Interativo

30 Habilidades e competências

44 Glossário

49 Mundos virtuais permitem possibilidades ilimitadas 

Sumário

3



O futuro será construído 
em conteúdo 3D em 
tempo real

O mundo do trabalho está mudando rapidamente. A tecnologia 
não está apenas reformulando a maneira como as pessoas 
fazem seus trabalhos atuais. Ela também está abrindo um 
mundo inteiro de novas oportunidades.

Estamos presenciando uma grande mudança na forma 
como trabalhamos e nos comunicamos. Mudamos de texto 
e imagens para vídeos – e agora para um mundo onde o 
conteúdo 3D interativo é a norma. Longe de ser utilizado 
apenas para o entretenimento, o 3D Interativo ajuda 
a simular o mundo real de forma significativa.

Médicos podem praticar cirurgias em ambientes virtuais 
antes de tocar em um paciente – e é possível não apenas 
simular o que um cirurgião vê durante a operação, mas 
também as sensações. Os designers automotivos não 
precisam mais construir modelos de argila em tamanho 
real, agora eles podem experimentar e fazer mudanças 
nos seus projetos dentro de um ambiente virtual.

Com a evolução do mercado de trabalho, cargos como 
designer de experiência e especialistas de visualização 
inevitavelmente se tornarão cada vez mais comuns.
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O que é o 3D 
interativo?

O processo de criação para o 3D interativo envolve 
trazer modelos 3D para uma engine em tempo real, 
onde os comportamentos e a inteligência poderão ser 
aplicados. Uma engine em tempo real é o software 
necessário para desenvolver essas experiências 
imersivas e onde coisas como iluminação, materiais, 
física, inteligência artificial (IA), interação com o 
usuário, áudio, efeitos visuais, cenas e muito mais 
podem ser adicionados. O resultado disso não é 
apenas uma simples imagem ou um vídeo, mas sim 
um mundo inteiro em 3D que você pode explorar 
e interagir. Conforme você se move, a sua visão do 
mundo também muda e você consegue ver coisas 
diferentes – como se tivesse entrado em um filme.

À medida que as empresas mudam e começamos 
a ver o 3D interativo por todas as partes, a demanda 
por pessoas que consigam criar essas experiências 
só aumenta. Habilidades de 3D interativo, também 
conhecidas como habilidades de 3D em tempo 
real, serão muito importantes nesse novo mundo 
imersivo, e a demanda por essas habilidades 
continuará a crescer cada vez mais. 
No futuro, todos se tornarão criadores.

Como preparamos os criadores do amanhã para 
um mundo imersivo?
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Demanda de 
empregadores por 
habilidades de 
3D interativo

As capacidades iniciais dos gráficos 3D apontavam para 
as possibilidades de um mundo virtual. A visualização de 
dados 3D deu vida a projetos arquitetônicos e trouxe cenas 
antes impossíveis para as telonas de cinema. Entretanto, 
visualizações utilizando apenas imagens pré-renderizadas 
(quadros renderizados individualmente em um filme) 
não conseguem proporcionar as experiências genuínas 
prometidas por um mundo virtual. O que falta em tais 
representações pré-renderizadas é justamente a interação 
em tempo real que torna uma experiência verdadeiramente 
imersiva. A tecnologia 3D em tempo real finalmente está 
reconhecendo todo o potencial dos mundos virtuais.

Tecnologias que 25 anos atrás eram intimidantes agora são 
comuns, e as habilidades em 3D interativo estão emergindo 
como uma força de inovação em áreas como engenharia, 
TI e design. Como um resultado disso, há uma demanda 
crescente por essas habilidades no mercado de trabalho.

A Epic Games fez parceria com a Burning Glass Technologies 
para quantificar a demanda por essas habilidades e investigar 
os fatores que impactam o uso e a adoção do 3D interativo. 
A seguir estão algumas das conclusões principais desse 
relatório: Olhando para o Futuro: Demanda por gráficos 3D 
e por 3D em tempo real sob o viés econômico.

Mais de

Mais de

publicações de 
ofertas de trabalho 
entre outubro de 2017 
e outubro de 2018

publicações de 
ofertas de trabalho 
entre outubro de 2017 
e outubro de 2018

DEMANDA DO MERCADO 
DE TRABALHO

315.000

30.000

HABILIDADES EM 
GRÁFICOS 3D

HABILIDADES 
DE 3D EM TEMPO 
REAL

Salário médio inicial de

Salário médio inicial de

34% maior que o salário 
médio anunciado

57% maior que o salário 
médio anunciado e 18% 
maior que o salário 
médio anunciado para 
trabalhos que exigem 
habilidades gerais de 
gráficos 3D

mais rápido que 
o mercado em 
geral

mais rápido que 
o mercado em 
geral

CRESCIMENTO DA 
DEMANDA

PRÊMIO SALARIAL

US$ 73.513

US$ 86.533

42%

601%
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Análise do mercado de trabalho

A Epic e a Burning Glass adotaram uma abordagem 
em duas etapas para analisar o mercado de trabalho 
de habilidades em 3D interativo. Primeiro, definimos 
todo o universo de habilidades gráficas em 3D e, 
em seguida, identificamos o subconjunto dessas 
habilidades que impulsionam técnicas em tempo real.

A Burning Glass, então, pesquisou em seu banco 
de dados de quase um bilhão de postagens de 
trabalho atuais e antigas dentro dos EUA para 
identificar ocorrências dessas habilidades nas 
vagas de emprego, aplicando análises de texto 
detalhadas para codificar os trabalhos específicos, 
cargos, habilidades e credenciais exigidas pelos 
empregadores.

Imagem cortesia de SJB Architects 7



A DEMANDA POR HABILIDADES DE 3D EM TEMPO REAL, QUE 
ESTÃO NA FRONTEIRA TECNOLÓGICA DOS GRÁFICOS 3D, CRESCEU

VAGAS DE EMPREGO SOLICITANDO HABILIDADES DE 3D EM 
TEMPO REAL ENTRE OUTUBRO DE 2017 E OUTUBRO DE 2018

ISSO REPRESENTA

ACIMA DOS 4% EM 2013

NO TOTAL, HOUVE

601%

31.339

10%

MAIS RÁPIDO QUE  
O MERCADO  

GERAL

DE TODAS AS VAGAS 
DE EMPREGO PARA 

GRÁFICOS 3D

Conclusões da Burning Glass

Essa análise concluiu que as habilidades em 3D interativo 
ou em tempo real são o conjunto de habilidades que estão 
crescendo mais rápido dentro da área de gráficos 3D. 
Trabalhos que exigem habilidades em tempo real cresceram 
quase cinco vezes mais rápido do que a demanda geral por 
gráficos 3D, e sete vezes mais rápido que o mercado de 
trabalho em geral. Dentro desse conjunto de trabalhos que 
exigem habilidades em gráficos 3D, hoje as habilidades de 
3D em tempo real são 2,4 vezes mais procuradas do que 
em 2013.

Esse crescimento é impulsionado pelas diversas aplicações 
do 3D em tempo real, incluindo design industrial, arquitetura, 
engenharia e construção, realidade estendida (XR) para TI, 
design, mídia, fabricação e produção.

Embora essa demanda já esteja crescendo 
consideravelmente mais rápido do que o resto do mercado 
de trabalho, habilidades específicas dentro dessa área 
estão presenciando um crescimento ainda mais rápido. 
Habilidades relacionadas a engines de jogo em específico 
estão presenciando um crescimento maior e, nos 
próximos dez anos, a demanda por candidatos com 
habilidades na Unreal Engine deve crescer 122%.
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Realidade aumentada (RA)

Realidade virtual (RV)

Oculus

Unreal Engine

Unity

HoloLens

Mercado de trabalho em geral

Habilidade Projeção de taxa de crescimento de demanda em 10 anos

207%

189%

185%

122%

72%

28%

10%

Habilidades de gráficos 3D 
com o maior crescimento 
de demanda esperado

Cargos que usam esse conjunto de 
habilidades também estão crescendo 
mais rápido do que o mercado em 
geral, e novos cargos estão surgindo. 
Dominar as habilidades em 3D interativo 
pode beneficiar alunos e trabalhadores 
interessados em uma mobilidade de carreira 
e os fornecer uma vantagem competitiva no 
mercado de trabalho.

Deliver Us The Moon, cortesia da KeokeN Interactive 9



Objetivo deste guia

Este guia sobre Carreiras e habilidades emergentes 
em 3D interativo é um plano de ação para estudantes, 
administradores, educadores e candidatos a vagas que 
abrangem habilidades básicas da Unreal Engine necessárias 
para ingressar nesses trabalhos.

Ele foi criado para ajudar as pessoas a iniciar suas jornadas 
com a Unreal Engine e o 3D interativo.

Este guia o ajudará a:

• Aconselhar educadores sobre onde começar no ensino 
da Unreal Engine e em quais competências focar

• Apresentar aos alunos carreiras emergentes em 3D 
Interativo e as habilidades exigidas nessas carreiras

• Munir candidatos às vagas de emprego com um quadro 
de referências para compartilhar o seu conhecimento em 
entrevistas e no início da sua jornada profissional

• Demonstrar aos gerentes de contratação quais 
conhecimentos da Unreal Engine os novos recrutas 
precisam ter

• Preparar administradores para entender a demanda por 
essas habilidades em todas as indústrias

Competências com 
o Sequenciador
Domínio no nível básico 50%

Editor de sequência – Aplicar
Cine Camera e Film Control – Entender
Faixas do Sequenciador – Entender
Sequências de nível – Aplicar
Sequências principais – Aplicar

EntenderConhecer Aplicar
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Abordagem e definição 
de termos

Nós analisamos as habilidades na Unreal Engine 
pela perspectiva de oito carreiras emergentes, 
conversando com gerentes de contratação 
e profissionais de diferentes áreas.  
Fizemos as seguintes perguntas: 

• Quais são as habilidades na Unreal Engine que os 
seus funcionários iniciantes usam no dia a dia?

• O que você deseja que alguém se candidatando 
para uma vaga iniciante saiba na Unreal Engine?

• Quais habilidades na Unreal Engine são 
necessárias para facilitar o trabalho de 
um funcionário iniciante?

Através dessas conversas, definimos 18 competências 
básicas cruciais na Unreal Engine, cada uma com 
uma lista de habilidades que a compõem. Cada 
habilidade possui um objetivo de aprendizagem que 
pode ser medido, e esses objetivos são classificados 
em “Conhecer”, “Entender” ou “Aplicar”, baseado na 
Taxonomia de Bloom.

Conhecer 
 
Os alunos devem 
saber demonstrar o 
conhecimento básico 
de um assunto ou 
ferramenta. Eles devem 
ser capazes de lembrar, 
identificar e descrever, 
mas talvez não possuam 
experiência em aplicar 
o seu conhecimento.

Entender 
 
Os alunos desenvolveram 
mais do que uma compre-
ensão básica a respeito de 
um assunto ou ferramenta, e 
são capazes de demonstrar 
um conhecimento profundo 
a respeito. São capazes de 
explicar conceitos e funções, 
e conseguem falar sobre 
eles no contexto de outras 
habilidades. 

Aplicar  
 
Os alunos adquiriram 
um conhecimento e 
compreensão sólidos 
de um assunto ou 
ferramenta, e agora 
conseguem aplicar esse 
conhecimento de forma 
prática em situações 
reais.

O que é uma competência?
Uma competência é um conjunto de habilidades demonstráveis. Competências incluem 
habilidades e comportamentos, assim como conhecimentos fundamentais para a aplicação 
de uma habilidade.

Habilidades
Habilidades são capacidades desenvolvidas através de treinamento ou experiência prática em 
uma área específica de uma competência. Elas são a aplicação prática de um conhecimento 
teórico e conceitual.

Imagem cortesia de SJB Architects
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Carreiras em 3D 
interativo

O 3D interativo está criando novos trabalhos e novas 
oportunidades. Nós criamos um perfil para cada uma das oito 
carreiras emergentes sobre as quais conversamos com os 
gerentes de contratação, definindo as habilidades básicas 
necessárias na Unreal Engine para cada uma delas.

Existem muitas outras carreiras que utilizam ferramentas de 
tecnologia em tempo real além das oito que abordamos aqui, 
mas nós tentamos focar nos cargos novos e que possuem 
alto crescimento.

Um dos desafios na hora de entender o cenário da carreira 
do 3D interativo é a variedade de cargos diferentes usados 
para descrever funções que muitas vezes são bem parecidas. 
Sempre que possível, incluímos alguns dos nomes de cargos 
alternativos usados para essas funções pelos empregadores.

Pág. 14

Pág. 16

Pág. 18

Pág. 20

Pág. 22

Pág. 24

Pág. 26

Pág. 28

Especialista em visualizações de arquitetura

Especialista em simulações

Especialista em visualizações automotivas e aeroespaciais

Artista técnico

Animador técnico

Especialista em pré-visualização

Designer de experiência

Artista de superfície

Automotivo
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ArquiteturaAutomotivo

Renderização cortesia de Jesús Carbajal PaxiImagem cortesia de AltSpace

Mídia e 
entretenimento

Imagens do filme de animação “Allahyar and the 
Legend of Markhor”, da 3rd World Studios

Imagem cortesia da Abyssal

Treinamento 
e simulação
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Competências básicas na Unreal Engine
Os números representam a porcentagem de domínio em uma competência 
no nível básico

Iluminação
90%

Sequenciador
50%

Materiais
60%

Pós-processa-
mento
50%

Datasmith
100%

Noções básicas 
do editor
60%

Blueprints
40%

Entrega para 
Plataformas
50%

Otimização
70%

Efeitos visuais
50%

Variant Manager
100%

Especialista em visua-
lizações de arquitetura

Visualizando as construções do futuro
Como um especialista em visualizações de arquitetura, engenharia 
ou construção, o seu trabalho é comunicar a visão do designer 
usando tudo ao seu dispor, desde desenhos até o 3D interativo. 
Você trabalhará intimamente com equipes de design, interpretando 
projetos arquitetônicos e traduzindo dados CAD em modelos 3D. 
Você precisará de um bom olho para design, habilidades de 
modelagem 3D e imaginação para transformar uma renderização 2D 
em um XR.

Cargos similares
Técnico de arquitetura júnior
Designer (trabalho gráfico)
Especialista em visualização de mídia

Educação
Especialistas em visualização de arquitetura, engenharia ou 
construção podem ser graduados em arquitetura ou design 
industrial, possuir histórico na área de desenho, jogos ou animação 
ou estar aprendendo novas tecnologias.

Conhecimento conceitual
Elementos e princípios de design
Composição
Modelagem 3D
Iluminação de mundo real
Narrativa visual
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Especialista 
em simulações

Recriando a realidade como experiências 
imersivas
Como um especialista em simulação, você criará mundos para 
testes virtuais, permitindo que os desenvolvedores iterem mais 
rápido e dependam menos de testes no mundo real. Você pode 
trabalhar em indústrias médicas, automotivas ou aeroespaciais, 
ou até mesmo em treinamento militar, criando visualizações 
em 3D. Especialistas em simulação usam o 3D interativo para 
fornecer visualizações em 3D, cenários dinâmicos e jogos para 
treinamento que replicam situações na vida real.

Cargos similares
Técnico de simulação
Designer de cenário de simulação
Artista de simulação

Educação
Especialistas em simulação podem ser graduados na área de 
jogos ou animação, ciência da computação ou de várias áreas 
da engenharia.

Conhecimento conceitual
Modelagem 3D
Narrativa visual
Interação humano-computador (IHC)
Programação básica

Competências básicas na Unreal Engine
Os números representam a porcentagem de domínio em uma competência 
no nível básico

Pipeline 
de dados
50%

Entrega para 
plataformas
70%

Interação 
com usuário
100%

Física
100%

Blueprints
60%

Noções básicas 
do editor
70%

Materiais
50%

Áudio
90%

Animação
40%

IA
100%

16



Imagem cortesia da PrecisionOS Technology 17



Competências básicas na Unreal Engine
Os números representam a porcentagem de domínio em uma competência 
no nível básico

Blueprints
10%

Plataformas
50%

Materiais
20%

Otimização
50%

Datasmith
100%

Noções básicas 
do editor
60%

Sequenciador
30%

Pós-processamento
50%

Efeitos visuais
30%

Pipeline 
de dados
30%

Iluminação
40%

Variant Manager
100%

Especialista em visu-
alizações automotivas 
e aeroespaciais
Forjando a próxima geração de carros, aviões 
e espaçonaves
Como um especialista em visualização 3D nessa área, você possuirá 
fortes habilidades técnicas e poderá trabalhar em uma vasta gama de 
projetos automotivos e aeroespaciais. Especialistas em visualização 
criam imagens visualmente convincentes tanto para interiores quanto 
para exteriores, e trabalham intimamente com engenheiros e designers 
para coletar e coordenar dados de CAD 3D. Seja trabalhando em uma 
visualização do sistema solar ou visualizando os detalhes de um motor, 
você estará forjando o futuro do 3D interativo nessas indústrias.

Cargos similares
Especialista em 3D
Especialista em CG
Especialista técnico em 3D

Educação
Especialistas em visualização automotiva e aeroespacial podem 
ser graduados nas áreas de jogos, computação gráfica, ciência 
da computação ou de várias áreas da engenharia.

Conhecimento conceitual
Elementos e princípios de design
Modelagem 3D
Iluminação de mundo real
Modelagem [física/digital]
Narrativa visual
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Competências básicas na Unreal Engine
Os números representam a porcentagem de domínio em uma competência 
no nível básico

Otimização
80%

Materiais
60%

Pipelines 
de dados
50%

Blueprints
50%

Animação
40%

Noções básicas 
do editor
70%

Efeitos visuais
100%

Pós-processamento
20%

Iluminação
20%

Física
80%

Artista técnico

Criando as ferramentas para uma nova era 
de narrativas
Como um artista técnico, você se especializará em criar 
pipelines otimizados e ferramentas de otimização. Você é a 
ponte entre a arte e a tecnologia em um projeto, e esse é um 
papel muito importante! Você precisará entender de iluminação 
e shaders ao mesmo tempo que respeita a visão artística e as 
restrições técnicas do projeto, além de muitas vezes precisar 
ensinar artistas com menos conhecimento técnico sobre o uso 
da tecnologia. O seu trabalho é garantir que seja mantido um 
alto nível de desempenho e de qualidade visual.

Cargos similares
Artista de pipeline de efeitos visuais
Artista de superfícies 3D
Especialista em veículos ou armas

Educação
Artistas técnicos de efeitos visuais podem ser graduados nas 
áreas de animação ou efeitos visuais, ou possuir experiência 
em desenvolvimento de jogos ou ciência da computação.

Conhecimento conceitual
Elementos e princípios de design
Princípios de animação
Modelagem 3D
Narrativa visual
Cinematografia
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Competências básicas na Unreal Engine
Os números representam a porcentagem de domínio em uma competência 
no nível básico

Otimização
30%

Pipelines 
de dados
40%

Animação
70%

Noções básicas 
do editor
60%

Blueprints
20%

Efeitos visuais
30%

Física
20%

Animador técnico

Criando criaturas e personagens cativantes
Como um animador técnico, você aplicará o seu conhecimento 
dos fundamentos de animação para criar rigs (esqueletos) e 
fazer o rig de sistemas para personagens, criaturas e objetos 
mecânicos. É importante possuir um conhecimento de criação 
de códigos relacionados ao rigging, pipeline de rigging e arte 
técnica. Animadores técnicos colaboram com as equipes de 
animação e personagens e trabalham na criação de ferramentas 
de arte técnica e resolução de problemas.

Cargos similares
Animador técnico de narrativa
Animador de jogabilidade
Rigger Técnico

Educação
Animadores técnicos podem ser graduados nas áreas de 
animação 3D e modelagem, desenvolvimento de jogos ou ciência 
da computação. Eles possuem uma base sólida em ferramentas 
técnicas e artísticas.

Conhecimento conceitual
Princípios de animação
Modelagem 3D
Narrativa visual
Programação básica
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Competências básicas na Unreal Engine
Os números representam a porcentagem de domínio em uma competência 
no nível básico

Iluminação
30%

Pós-processamento
30%

Pipelines 
de dados
20%

Materiais
20%

Animação
60%

Noções básicas 
do editor
50%

Efeitos visuais
100%

Datasmith
100%

Sequenciador
100%

Blueprints
50%

Especialista em 
pré-visualização

Transformando ideias criativas em visualizações 3D
Como um especialista em pré-visualização, você é habilidoso, com 
experiência considerável em animação digital em 3D e um olhar 
aguçado para cinematografia. Você pode ser membro de uma 
equipe de efeitos visuais ou até mesmo trabalhar em uma empresa 
de arquitetura ou construção, onde as suas responsabilidades 
incluem a criação de pré-visualizações e animações durante a 
pré-produção. Você possui um profundo conhecimento do ambiente 
3D e trabalha intimamente com o diretor ou designer e supervisor 
de pré-visualização para criar sequências cinematográficas.

Cargos similares
Criador de filmagens de pré-visualização
Artista de pré-visualização
Artista de rastreamento

Educação
Especialistas em pré-visualização podem ser graduados nas 
áreas de cinema, animação, arquitetura ou jogos, com enfoque em 
modelagem, iluminação, texturas e animação. Eles podem ter um 
treinamento em arte tradicional com um forte conhecimento de 
estrutura de narrativa e composição.

Conhecimento conceitual
Elementos e princípios de design
Composição
Modelagem 3D
Narrativa visual
Cinematografia24
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Competências básicas na Unreal Engine
Os números representam a porcentagem de domínio em uma competência 
no nível básico

Iluminação
70%

Rede multijogador
100%

Blueprints
40%

Materiais
20%

Entrega para 
plataformas
50%

Noções básicas 
do editor
70%

Sequenciador
80%

Datasmith
100%

Pós-processamento
100%

Áudio
100%

IA
100%

Otimização
40%

Designer de 
experiência

Combinando espaços físicos com tecnologia
Como um designer de experiência, criatividade e um senso de 
descoberta são habilidades essenciais. Você cria experiências 
imersivas que misturam tecnologia e espaços físicos. Seja um 
parque de diversões, um show, museu, varejo ou instalação 
corporativa, você se comunica através do ambiente construído. 
Designers de experiência aplicam a tecnologia em tempo real 
para mesclar perfeitamente o mundo real com o virtual.

Cargos similares
Designer de interação
Especialista em experiência de eventos
Especialista em XR

Educação
Designers de experiência podem trabalhar com áudio, 
vídeo, criação de protótipos e modelagem 3D, iluminação 
e renderização. Alguns cargos exigem um diploma em design 
de interação, interação humano-computador ou algum campo 
relacionado.

Conhecimento conceitual
Elementos e princípios de design
Composição
Modelagem 3D
Iluminação cinematográfica
Narrativa visual
Interação humano-computador (IHC)
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Competências básicas na Unreal Engine
Os números representam a porcentagem de domínio em uma competência 
no nível básico

Iluminação
60%

Materiais
70%

Pipelines 
de dados
30%

Noções básicas 
do editor
70%

Pós-processamento
50%

Otimização
40%

Artista de superfície

Levando textura e atmosfera para os mundos 
virtuais
Ser um artista de superfícies significa que você define a 
aparência de todos os tipos de superfícies em um ambiente 
gerado em computador. Você trabalha na interseção da arte 
e tecnologia e deve se destacar em desenho e modelagem 
digital, assim como resolução de problemas técnicos e fluxos 
de trabalho de tecnologia em tempo real. Você possui um olhar 
aguçado para texturas no mundo real e é habilidoso ao usar 
materiais digitais e texturas para descrever como as superfícies 
de objetos respondem e interagem com o mundo virtual.

Cargos similares
Modelador de superfícies
Artista de personagem
Artista de props

Educação
Artistas de superfície podem ser graduados nas áreas 
de cinema, design 3D ou modelagem, e possuem fortes 
capacidades de modelagem, criação de texturas e iluminação. 
Para um artista de superfícies conseguir se destacar, ele deve 
dominar tanto as habilidades técnicas quanto as criativas.

Conhecimento conceitual
Elementos e princípios de design
Composição
Modelagem 3D
Iluminação de mundo real
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Configurações de projeto Entender as configurações que controlam a execução básica da engine ou dos recursos do projeto.

Níveis Entender o que é um arquivo de nível e ser capaz de incorporar atores nele.

Detalhes do ator Localizar e modificar a aparência de um ator e as suas configurações virtuais no editor.

Volume de pós-processamento Adicionar um volume de pós-processamento ao seu nível e ajustar a aparência visual do nível.

Interação com o Viewport Usar os controles do Editor para mover e interagir com recursos dentro de um nível.

Estrutura dos recursos Criar uma hierarquia de pastas para organizar os recursos do projeto baseados nas práticas recomendadas pela Unreal Engine.

Importar e exportar texturas Entender o processo para importar texturas para a Unreal Engine para a utilização em projetos.

Atores de Blueprint Aplicar scripts de Blueprint para criar funcionalidade e interatividade nos recursos de um nível.

Plugins Identificar a funcionalidade que os plugins fornecem para um projeto e como habilitar ou desabilitá-las.

Empacotamento Produzir arquivos executáveis de um projeto para a plataforma desejada.

Propriedades de câmera Alterar as configurações de câmera para manipular a aparência visual da janela de visualização no editor.

Ferramentas de depuração Utilizar o GPU e CPU Profiler para identificar ineficiências no desempenho de um ator, nível ou material.

Visão geral dos subeditores Identificar os diferentes Editores de recursos fornecidos com o Editor e como eles podem ser usados em um projeto.

Mobilidade da iluminação Entender as diferentes técnicas de iluminação disponíveis na Unreal Engine e reconhecer quando cada uma deve ser utilizada.

Modelos Usar o Navegador de Projetos para selecionar um projeto com recursos, atores e configurações já criadas.

Estrutura do projeto Identificar as diferentes partes do projeto e o local onde eles são salvos.

Importar e exportar malhas Entender o processo do FBX Importer e adicionar malhas do esqueleto ou malhas estáticas em um projeto.

Navegação no editor Usar o Editor e navegar pela interface para acessar os recursos utilizados com mais frequência. 

Preferências do editor Modificar o comportamento ou funcionalidade do Editor da Unreal Engine e dos seus recursos.

Importar/exportar Aplicar o processo de adicionar um recurso a um projeto da Unreal Engine e exportar recursos para serem modificados em 
programas externos.

ENTENDER

APLICAR

Noções básicas do editor
Nível básico
Usar o conjunto básico de ferramentas do editor. Entender o que elas fazem, como navegar e como 
melhorar o fluxo de trabalho na criação de um projeto.

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES
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Nós matemáticos Escolher os nós corretos para executar funções matemáticas no Blueprint.

Controles do jogador Criar e implementar uma interface entre um peão e uma entrada de controle humano. 

Componentes de Blueprint

Linhas do tempo

Funções e macros

Editor de Blueprint

Blueprint de nível 

Criar funcionalidades que possam ser reutilizadas em diversas classes de Blueprint.

Controlar o valor de uma variável ao longo do tempo com um gráfico baseado de quadros-chave.

Criar um código de Blueprint que pode ser reutilizado ou chamados a partir de outro gráfico ou ator de Blueprint.

Usar as ferramentas do Editor de Blueprint para modificar e criar atores de Blueprint.

Aplicar um gráfico de Blueprint para controlar a funcionalidade de eventos por todo o nível.

Comunicação de Blueprint Entender e aplicar o método mais apropriado para que Blueprints se comuniquem entre si.

Variáveis Criar propriedades para armazenar e modificar valores ou objetos e referências de atores com códigos.

Instâncias de jogo Armazenar dados do jogo em uma memória persistente que possa ser acessada durante a execução em um projeto.

Eventos personalizados Executar redes individuais de códigos de Blueprint com base em eventos específicos que ocorrem no projeto ou em outros atores.

Nós de Blueprint Criar e modificar a execução de lógica em um ator de Blueprint.

Controle de fluxo Determinar a ordem de execução dos nós em uma classe de Blueprint.

Framework de jogabilidade Entender a estrutura do Framework de Jogabilidade e implementar um código de alto nível por todo o projeto com ele.

Personagens e peões Implementar uma representação do usuário dentro do ambiente do projeto.

Vincular entradas Implementar sistemas de entradas unificados e multiplataformas para um código de projeto sustentável.

ENTENDER

APLICAR

Blueprints
Nível básico
Integrar o sistema de programação visual de Blueprint para adicionar funcionalidades aos atores no seu projeto

Interface do usuário UMG Identificar como as Interfaces de Usuário 2D e 3D podem ser criadas usando Blueprints de Widget UMG.

Transmissão de nível

Entradas e dispositivos 
personalizados

Entender os diferentes métodos para utilizar entradas personalizadas em projetos.

Configurar arquivos de nível para que possam ser carregados ou tornados visíveis em tempo de execução.

Geração procedural Entender como a geração procedural pode ser alcançada com Blueprints na Unreal Engine.

CONHECER

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES
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IA
Nível básico
Utilizar ferramentas integradas de inteligência artificial com personagens controlados pelo computador nos projetos.

Processo de importação 
de Datasmith

Rotas

Entender o processo de utilização do Datasmith para importar recursos para a Unreal Engine.

Entender como um personagem de IA desvia de obstáculos e determina a sua movimentação em um cenário.

Juntar atores

Preparação de dados

Usar a ferramenta “Merge Actors” na Unreal Engine para combinar malhas e atores em um único recurso.

Gerenciar o processamento de dados e a preparação dos dados de design para o uso na renderização em tempo real.

Malhas de colisão Controlar como as malhas e atores interagem fisicamente com o ambiente.

Tesselação Entender a tesselação e o seu impacto na geometria e nos materiais na hora de importar dados para a Unreal Engine. 

Formatos de Datasmith 
compatíveis

Crowd AI

Reconhecer os tipos de arquivos compatíveis com o Datasmith.

Entender como aplicar o recurso “Detour Crowd AI” em uma IA dentro de um nível.

ENTENDER

ENTENDER

APLICAR

Árvores de comportamentos Adicionar inteligência artificial em atores em um projeto ao criar um gráfico ramificado de lógica.

Malha de navegação Aplicar uma malha para a IA utilizar e conseguir determinar o caminho que deve seguir em um nível.
APLICAR

Datasmith
Nível básico
Importar dados de programas CAD compatíveis para resolver desafios específicos de renderização e visualização em 
tempo real em áreas como arquitetura, engenharia, construção, fabricação e outras.

HABILIDADES

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES

OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES
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Materiais mestres Reconhecer materiais mestres e como eles são utilizados no fluxo de trabalho de materiais.

Parâmetros de materiais Use variáveis com nomes para modificar as propriedades de um material durante a execução e através das instâncias de materiais.

Características de materiais Modificar as configurações de um material para mudar as suas propriedades visuais.

Modelos de sombreamento Aplicar diferentes configurações de materiais para alterar como a luz é refletida pela superfície do material.

Editor de materiais

Texturas incorporadas

Propriedades da textura

Entender as ferramentas usadas para criar, modificar e desenvolver materiais na Unreal Engine.

Usar texturas para armazenar (incorporar) informações de superfície e malha, como normais e oclusão ambiental.

Identificar as configurações mais comuns de texturas para modificar as propriedades visuais, técnicas e de compressão.

Mipmapas

Coordenadas UVW

Mapeamento UVW

Entender mipmapas, como eles são gerados e a o papel que desempenham na otimização.

Entender como preparar e modificar coordenadas UVW para controlar a posição, rotação e dimensão das texturas nos modelos 3D.

Entender como imagens 2D (texturas) são projetadas em superfícies 3D.

HLSL/GLSL Identificar como os códigos de HLSL e o GLSL podem ser utilizados e implementados com materiais na Unreal Engine.

Funções de materiais Criar funções de material para reutilizar um código de material através de diversos recursos.

Camadas de materiais

Expressão de materiais

Máscaras de textura

Criar camadas de materiais que podem ser empilhadas e mescladas com outras camadas usando recursos de mesclagem.

Usar nós de funções e operações matemáticas para realizar tarefas como modulação de cor e imagem.

Usar imagens em tons de cinza para definir e separar diferentes partes de um único material. 

Texturas

Tesselação

Aplicar texturas para controlar as propriedades visuais e físicas de um material.

Entender a tesselação e o seu impacto nos materiais.

PBR Entender o pipeline de renderização com base física que é usado na Unreal Engine.

Características emissivas Usar as características de materiais emissivos para criar efeitos visuais que simulam materiais com autoiluminação.

Instâncias de materiais Usar instâncias de material para criar diferentes materiais baseados em um único material pai.

Materiais de pós-processamento Criar materiais que podem interagir com volumes de pós-processamento.

ENTENDER

APLICAR

Reconhecer os nós de materiais e sistemas fornecidos para criar vídeos gerados proceduralmente.CONHECER

Materiais
Nível básico
Controlar a interação de cores e luzes em uma superfície para criar e gerenciar a aparência visual de uma 
malha, um cenário ou um mundo inteiro.

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES

Materiais gerados 
proceduralmente
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CPU Profiler Frontend

Proxy LOD 

Aplicar o CPU Profiler para identificar quaisquer processos que estejam vinculados à CPU de um hardware.

Usar o sistema Proxy LOD na Unreal Engine para gerar geometrias de nível otimizadas que permitem que mundos 
gigantes sejam renderizados sem problemas de desempenho. 

Unreal Insights Usar a ferramenta de depuração Unreal Insights para identificar e eliminar gargalos.

GPU Profiler Aplicar o GPU Profiler para identificar quaisquer processos que estejam vinculados à GPU de um hardware.

Níveis de detalhe (LOD) Criar diversas versões cada vez mais otimizadas de uma malha para reduzir a sobrecarga geométrica conforme essa 
malha fica menor na tela.

ENTENDER

APLICAR

CONHECER

Escalabilidade da engine

Render doc

Entender como diferentes recursos mudam dependendo da plataforma desejada

Saber como o Render Doc é usado na hora de depurar a renderização de um cenário.

Otimização da GPU Entender como uma GPU renderiza ambientes e como otimizar recursos sabendo disso.

Estatísticas de materiais

Draw calls 

Threads de renderização

Métodos de renderização

Entender a função e o impacto das instruções e samplers dos shaders.

Entender como a quantidade de objetos impacta o desempenho, e conhecer estratégias e ferramentas para ajudar 
a reduzir esse impacto.

Entender como a Unreal Engine utiliza as threads Draw, Game e GPU para renderizar um cenário, e a necessidade de 
garantir que cada thread atenda às metas de desempenho.

Ter ciência do uso adequado do “Deferred Renderer”, do “Forward Renderer” e de renderizadores de plataformas 
específicas, como o Metal e a Vulcan.

Diagnosticando e depurando Usar as ferramentas de depuração da Unreal Engine para identificar e resolver problemas em um projeto.

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES

Otimização
Nível básico
Otimizar projetos utilizando ferramentas e técnicas para ajustar o desempenho de cenas para 
que elas sejam executadas de forma fluida.

34



Aplicativos de terceiros Entender como aplicativos de terceiros se conectam com a Unreal Engine.

Metadados Aplicar metadados a recursos para afetar como eles são usados no editor e em um nível.

Preparação de dados Entender quais ferramentas estão disponíveis para polir malhas na Unreal Engine.

Vídeo profissional I/O Aplicar e modificar vídeos e áudios profissionais do mundo real em um ambiente da Unreal Engine.

Dados SIG Importar dados de terrenos do mundo real na Unreal Engine.

Live Link (através do Maya 
e Motionbuilder)

Entender como o Live Link é utilizado na transmissão de dados em tempo real na Unreal Engine.

Controle do código-fonte Ser capaz de usar programas de controle do código-fonte para a implementação na Unreal Engine.

Python Reconhecer como códigos em Python podem ser usados para o processamento de dados e criação de fluxos de 
trabalho entre a Unreal Engine e outros aplicativos e conjuntos de dados.

Blueprints utilitários do editor Ampliar as funcionalidades do editor com ferramentas personalizadas dentro do editor no estilo UM.

ENTENDER

APLICAR

Pipeline de dados
Nível básico
Identificar as práticas e fluxos de trabalho recomendados na hora de realizar o processo de importação 
de recursos com eficiência.

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES

Modificar as propriedades de malhas estáticas.CONHECER Editor de malha estática
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Espaços de mesclagem 
de animação

Controlar a taxa na qual as animações serão mescladas entre outras animações em uma malha do esqueleto.

Blueprint de animação Usar Blueprints de animação para controlar animações em uma malha do esqueleto.

Control rig Criar sistemas de rigging de animação programáveis com Blueprints que possam ser usados para ampliar as 
funcionalidades de Blueprints de animação.

Máquinas de estado Controlar a transição entre os estados de animação de uma malha do esqueleto.

APLICAR

ENTENDER

Editor de recursos físicos

Editor de malha do esqueleto

Animação física

Adicionar e gerenciar colisões em malhas do esqueleto.

Aplicar o editor de malha do esqueleto para manipular e modificar hierarquias de esqueletos na Unreal Engine.

Aplicar forças físicas em partes de um esqueleto de animação.

Ferramentas de tecido Usar as ferramentas de tecido para criar e gerar simulações de tecidos para uma malha em tempo real.

Animação baseada em física Ampliar efeitos de animação adicionando simulações físicas de esqueletos de animação.

Animação
Nível básico
Aplicar ferramentas de animação para dar vida e movimento a objetos em um cenário.

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES
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Traçado de raios em tempo real Entender os fundamentos da luz com traçado de raios para criar iluminações realistas.

Classes de atores de luz Escolher os atores de luz apropriados para diferentes tarefas de iluminação e aplicá-los em um nível.

Lightmass Ter ciência da funcionalidade do aplicativo usado para calcular a iluminação em um ambiente.

Configurações de qualidade 
de iluminação

Perfis de luz IES

Identificar configurações de iluminação para controlar a qualidade da luz projetada por um ator de luz.

Usar os métodos IES com atores de luz em um cenário.

Iluminação global Entender luz refletida e indireta, e como realizar esses efeitos.

Propriedades dos atores de luz Identificar as propriedades principais dos atores de luz e como eles afetam a projeção da luz.

Configurações de qualidade 
de sombras

Cenários de iluminação

HDRI

Identificar configurações de sombreamento para controlar a qualidade e o custo de desempenho de sombras projetadas 
por um ator de luz.

Criar diversos ambientes de iluminação que podem ser alterados com Blueprints.

Implementar reflexos e imagens de fundo de projeção de luz com materiais usando imagens HDR.

Otimização de iluminação Reconhecer propriedades e configurações de iluminação que podem melhorar o desempenho de um cenário.

Mapas de iluminação Entender como mapas de iluminação são criados e usados para registrar informações de luz estática em uma textura. 

ENTENDER

APLICAR

Mobilidade de iluminação Identificar como e quando uma configuração de mobilidade de iluminação afetará como a luz será renderizada e o seu 
desempenho geral.

Iluminação
Nível básico
Aplicar recursos de iluminação para definir um horário do dia, clima ou contar uma história.

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES
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Entrega para Plataformas
Nível básico
Modificar as configurações de um projeto para que ele funcione em uma variedade de plataformas.

Niagara (editor de partículas)

Transferindo para XR

Gêmeos digitais

Criar e visualizar efeitos de partículas em tempo real no editor.

Identificar as configurações adequadas para transferir projetos para plataformas de realidade mista, aumentada ou virtual com 
a Unreal Engine.

Identificar as configurações adequadas para transferir um projeto que utilizará ou compartilhará dados com uma interface no mundo real.

Chaos Aplicar o sistema Chaos Destruction para criar efeitos destrutivos cinematográficos em um cenário em tempo real.

Editor de curva Controlar os valores de propriedades durante um período de tempo definido.

Emissores

Transferindo para PC

Transferindo para dispositivos 
móveis

Implementar atores que controlam o surgimento de efeitos de partículas no ambiente.

Entender quais configurações são necessárias para transferir e distribuir projetos para plataformas baseadas em PC.

Ampliar a funcionalidade da Unreal Engine para transferir projetos que serão distribuídos em IOS, Android ou outras plataformas 
móveis.

APLICAR

ENTENDER

Modelo de visualização 
colaborativa

Telas interativas

Entender como o Modelo de visualização colaborativa une várias pessoas em uma experiência compartilhada do mesmo conteúdo 3D.

Modificar configurações de projetos e de transferência para transferir um projeto para que seja executado em um hardware de tela interativa.

Web/Pixel Streaming

Exibição em várias telas

Criar um projeto para ser compartilhado através de sites ou plataformas similares.

Transferir projetos que serão mapeados por hardwares de várias telas.

Efeitos visuais
Nível básico
Criar sistemas de partículas para manipular efeitos visuais pequenos ou grandes que interagem 
e aprimoram o cenário.

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES
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Desfoque de movimento/radial Criar efeitos de movimento e de movimento radial com as configurações de materiais.

Exposição “adaptação ocular” Entender como a câmera imita um olho humano ao ser exposta a diferentes níveis de brilho da luz.

LUTs Implementar recursos de tabelas de pesquisa para mudar facilmente a aparência geral de um cenário em vários projetos.

Gradação de cores Modificar as propriedades de um cenário para alterar a intensidade do conjunto de cores definido.

Efeitos de lente Modificar as propriedades das lentes da câmera virtual para alterar os efeitos visuais ao utilizar a câmera.APLICAR

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES

Pós-processamento
Nível básico
Aplicar efeitos em um cenário inteiro antes de ser renderizado, dando um polimento final.

Efeitos cinematográficos Identificar e modificar configurações de câmera para aplicar efeitos cinematográficos ao visual final.

Configurações físicas de câmera Identificar as configurações de um ator de câmera que controlam as propriedades físicas do mundo real.
ENTENDER
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Editor do Sequenciador Usar o sequenciador para criar e modificar cenas cinematográficas dentro da Unreal Engine.

Sequências principais

Take Recorder

Organizar uma coleção de faixas de sequência que podem ser manipuladas e modificadas.

Gravar movimentos e eventos dos atores dentro do jogo para serem manipulados no sequenciador.

Câmeras cinematográficas

Configurações de renderização

Replicar propriedades de câmeras cinematográficas reais para gravar cenas na Unreal Engine.

Controlar a renderização e exportação de cenas do sequenciador.

Sequências de nível Possuir recursos usados em sequências cinematográficas em um nível.

APLICAR

CONHECER
Vídeo linear

Imagens estáticas

Renderizar sequências para vários formatos de vídeo.

Gerar renderizações estáticas de um nível usando o sequenciador.

ENTENDER Usar o editor de curva para manipular os transformadores ou recursos em um cenário.

Sequenciador
Nível básico
Criar filmes cinematográficos ou eventos temáticos dentro do mundo em tempo real usando o editor 
de múltiplas faixas.

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES

Faixas do Sequenciador
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Configurar conjuntos 
de variantes

Entrada de mouse e teclado

Controles de movimento

Entrada de controle

Aplicar o gerenciador de variantes para criar mostras de variáveis de atores e materiais.

Implementar o controle através de mouse e teclado em um projeto usando vinculação de entradas.

Entender os componentes de controles de movimento para implementá-los em um projeto XR.

Aplicar as entradas de um controle de videogame em um projeto.

APLICAR

APLICAR

Atores vinculados e 
propriedades de variantes

Dados Personalizados

Ser capaz de modificar propriedades de variantes com propriedades de atores.

Identificar os diferentes métodos de utilização de dados como métodos de entrada para um projeto.

Controle do Variant Manager Criar uma interface para usuários conseguirem gerenciar variantes com Blueprints e o Unreal Motion Graphics (UMG).
ENTENDER

ENTENDER

CONHECER Identificar como a Programação em Python é usada para importar variantes de uma fonte externa de dados.

Variant Manager
Nível básico
Entender as configurações conhecidas como Variantes e construir várias configurações de atores em um nível usando 
o Variant Manager para configurar, organizar e definir as propriedades e categorias.

HABILIDADES

Interação com usuário
Nível básico
Controlar como um usuário interage com as partes de um projeto ou como as entradas afetam o cenário.

HABILIDADES

Importação baseada em Python

OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES

OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES
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Replicação Determinar quais dados são compartilhados entre um servidor e seus clientes.

Gráfico de replicação Gerenciar como e quais dados de atores são compartilhados com os clientes em uma sessão multijogador.
APLICAR

CONHECER Criação de partidas

CONHECER Veículos Estar ciente das opções disponíveis para criar e manipular objetos veiculares na Unreal Engine.

Identificar como a Unreal Engine lida com sessões de jogos online.

ENTENDER

ENTENDER

Colisões

Modelo cliente-servidor

Restrições físicas

Simulação de tecido

Propriedades de amortecimento 
e atrito

Modificar como as malhas interagem fisicamente com outros objetos físicos em um nível.

Entender como o Framework de Jogabilidade da Unreal Engine lida com o modelo de rede cliente-servidor.

Controlar os limites de transformação dos atores físicos no nível ou em outros atores.

Criar simulações de tecido em tempo real na Unreal Engine.

Modificar a capacidade de um objeto físico de resistir a um movimento em um cenário.

Física
Nível básico
Simular interações físicas entre objetos, personagens, tecidos e outros.

HABILIDADES

Rede multijogador
Nível básico
Identificar como sincronizar dados entre qualquer quantidade de usuários — de redes locais até redes 
cliente-servidor.

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES

OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES
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Áudio
Nível básico
Manipular áudio para criar uma maior imersão e credibilidade a ambientes e aumentar o impacto das interações 
do usuário. 

Atenuação de som Saber como o som é afetado e percebido por jogadores conforme eles se distanciam de uma fonte de áudio.

Mixagem de som Entender como mixagens de som o permitem configurar as configurações do equalizador e modificar as propriedades de volume 
e tom das classes de som.

Nós de som Controlar e modificar propriedades de referências sonoras dentro do editor de referência de som.

Codecs Identificar e utilizar os formatos de arquivo de áudio compatíveis.

Editor de referência de som Adicionar efeitos e funcionalidades às referências de som.

ENTENDER

APLICAR

Processamento de áudio

Áudios de diálogos

Efeitos de áudio

Som espacial

Estar ciente de como arquivos de áudio são comprimidos e gerenciados na Unreal Engine.

Entender como administrar um áudio de diálogo em um projeto.

Estar ciente dos diferentes efeitos que podem ser aplicados a sons na Unreal Engine.

Estar ciente dos diferentes métodos de utilização de áudio espacializado na Unreal Engine.

CONHECER

HABILIDADES OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE HABILIDADES
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Animação
Uma mudança no valor de 
uma propriedade durante um 
período de tempo. Exemplos 
incluem mudanças na posição, 
rotação ou dimensões, mas 
também podem se entender 
a qualquer outra propriedade.

Atenuação de som
Controla vários aspectos de 
como o som se comporta à 
distância, em relação ao ouvinte.

Ator
Qualquer objeto que possa 
ser colocado em um nível.

Ator de luz
Existem três tipos principais 
de atores de luz, a luz pontual, 
a luz direcional e o holofote.

Ator de malha do esqueleto
Um recurso do modelo 3D que 
pode ser animado em um programa 
externo de modelagem 3D e então 
importado para o Unreal Editor.

Árvores de comportamento
Uma ferramenta usada para 
criar inteligência artificial.

Biblioteca de macros de Blueprint
Um repositório de Blueprints que 
contém uma coleção de macros 
ou gráficos independentes que 
podem ser colocados como 
nós em outros Blueprints.

Blueprint
Um sistema de programação visual 
que usa uma interface baseada em 
nós para criar elementos do jogo.

Blueprint de animação
Um Blueprint especializado com 
gráficos que controlam a animação 
de uma malha do esqueleto.

Camadas de materiais
Permite que você combine os 
seus materiais em camadas, 
usando os recursos “Material 
Layer” e “Material Layer Blend”.

Câmera
Representa a perspectiva do 
jogador, como ele percebe o mundo.

Cenários de iluminação 
pré-computados
Permite que um único nível 
armazene e exiba diversas 
configurações de iluminação.

Chaos
Chaos é um sistema de destruição 
e física de alto desempenho.

Cine Camera
Um ator de câmera especializado 
com configurações extras que 
são encontradas na maioria das 
câmeras reais atualmente.

Colisão
Uma maneira programada 
de evitar que objetos se 
sobreponham durante uma 
simulação física, causando a 
ilusão de solidez em um objeto.

Componente
Uma parte de funcionalidade que 
pode ser adicionada a um ator.

Configurações de projeto
Fornece acesso às opções de 
configurações que especificam as 
informações do seu projeto, além 
de definirem como a engine se 
comporta ao executar o projeto.

Conjunto de parâmetros 
de materiais
Recursos que armazenam um 
conjunto de parâmetros escalares e 
vetoriais arbitrários que podem ser 
referenciados em qualquer material.

Controle do código-fonte
Usado para gerenciar as alterações 
durante um período de tempo nos 
códigos e dados, e permite que 
equipes coordenem seus esforços 
no desenvolvimento de jogos.

Controle do jogador
Um ator responsável por controlar 
um peão utilizado pelo jogador.

Control rig
Control rigs são um sistema de 
rigging (esqueleto) programável 
que é baseado em Blueprints 
e é usado principalmente para 
controlar propriedades na hora 
de conduzir uma animação.

CPU Profiler
Otimiza as demandas da 
CPU do seu jogo.
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Criação de partidas
O processo de alocação de 
jogadores em sessões.

Dados SIG
O pipeline de dados da Unreal 
Engine permite a transferência 
de dados de sistemas de 
informação geográfica (SIG) 
para a Unreal Engine.

Datasmith
Um conjunto de ferramentas e 
plugins que o auxiliam a trazer 
conteúdo para a Unreal Engine.

Desfoque de movimento
Desfoca um objeto baseado 
no seu movimento. O sistema 
funciona por meio de um mapa de 
velocidade que é criado em uma 
resolução reduzida, e os objetos 
são desfocados com base na sua 
contribuição para esse mapa.

Editor
Um conjunto de ferramentas 
usado para editar um ou mais 
tipos específicos de recursos.

Editor de Blueprint
Um editor de gráficos baseado em 
nós para criar e editar as redes 
de nós da programação visual 
que compõem um Blueprint.

Editor de curva
Fornece edição interativa e controle 
refinado das propriedades que 
mudam com o passar do tempo.

Editor de malha estática
Fornece ferramentas para a 
visualização de geometrias, colisões 
e níveis de detalhe de um recurso 
de malha estática, assim como 
edição de propriedade, aplicação 
de materiais e configuração 
de geometrias de colisão.

Editor de recursos físicos
O editor de recursos físicos permite 
que os usuários configurem 
corpos e restrições físicas para 
simulações de física e colisões 
de malhas do esqueleto.

Editor de referência de som
Uma ferramenta baseada 
em nós usada para editar 
referências de som.

Editor do Sequenciador
O editor de múltiplas faixas usado 
para criar e visualizar as sequências 
cinematográficas em tempo real.

Editor Niagara
Uma das duas ferramentas 
que você pode utilizar para 
criar e ajustar efeitos visuais 
dentro da Unreal Engine.

Emissores
Emissores são atores que 
você pode colocar no seu nível 
e irão gerar partículas.

Empacotamento
Garante que todos os códigos 
e conteúdo estejam atualizados 
e no formato adequado para 
execução na plataforma desejada.

Escalabilidade
Opções para ajustar a 
qualidade e desempenho.

Estado de jogo
Contém a informação que deve 
ser replicada para cada cliente de 
um jogo – o “estado do jogo” para 
todos que estão conectados.

Evento
Em um Blueprint, um evento é um 
ponto de entrada, ou o primeiro nó 
executado, da programação visual.

Exposição “adaptação ocular”
Ajuste automático da exposição do 
cenário para simular a adaptação 
ocular a mudanças de claridade.

Faixas do Sequenciador
Usuários adicionam faixas 
especializadas no sequenciador, 
definindo como tomadas são 
combinadas para compor uma cena.

Ferramenta
Uma caixa de diálogo ou painel 
usado para realizar um conjunto 
específico de ações ou para 
exibir informações sobre um 
ou mais atores ou recursos.

Função
Nós de gráficos que podem 
ser executados ou chamados 
a partir de outro grafo.

Funções de materiais
Snippets de gráficos de materiais 
que podem ser salvos em pacotes e 
reutilizados por diversos materiais.

Glossário
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Gêmeos digitais
É o equivalente digital de um objeto 
do mundo real sendo renderizado 
em um ambiente virtual.

Geração procedural
Uma forma de gerar conteúdos 
de nível com Blueprints de forma 
algorítmica (procedural).

GPU Profiler
Otimiza as demandas da 
GPU do seu jogo.

Gradação de cores
Abrange a função de mapeamento 
de tons de HDR (alta faixa dinâmica) 
para LDR (baixa faixa dinâmica) 
usada com uma saída de tela HDR, 
além de aumentar o processamento 
da correção de cores de uma 
imagem (transformação de 
cor LDR para cor de tela).

HDRI
Imagem de alta faixa dinâmica 
(HDRI) que é frequentemente usada 
como um plano de fundo para a 
visualização de um produto.

HLSL
Linguagem de Sombreamento 
de Alto Nível.

IA
Inteligência artificial (IA). 
Comportamento controlado 
por um conjunto de instruções 
programadas ao invés de 
comandos de humanos.

Instâncias de jogo
A classe de instância de jogo é 
um UObject globalmente acessível 
que armazena e transporta 
dados de um nível para outro.

Lightmass
O Lightmass cria mapas de 
iluminação com interações de luz 
complexas, como sombreamento 
de uma área e inter-reflexão difusa.

Linha do tempo
Uma representação visual do tempo 
usada para gerenciar animações.

LUT
Tabelas de pesquisa (LUT). 
Usada para obter uma correção 
de cor usando um volume 
de pós-processamento.

Macros
Redes de nós comprimidos 
que podem ser executadas ou 
chamadas a partir de outro gráfico.

Malha de colisão
Um versão simplificada 
da geometria, geralmente 
existente como uma casca 
invisível ao redor da malha.

Malha estática
Uma geometria estática que 
pode ser armazenada em um 
cache na memória de vídeo e 
renderizada pela placa de vídeo.

Malhas do esqueleto
Malhas vinculadas a uma 
hierarquia de ossos do esqueleto 
que podem ser animadas com a 
finalidade de deformar a malha.

Máquina de estado
Máquinas de Estado permitem que 
animações de esqueleto sejam 
quebradas em vários estados, 
dando um controle total sobre 
como essas mesclagens ocorrem 
de um estado para outro.

Máscaras de texturas
Uma textura em escala de cinza ou 
um canal simples de textura (R, G, 
B ou A), usado para limitar a área 
de efeito dentro de um material.

Materiais
Um recurso que pode ser aplicado 
a uma malha para controlar 
a aparência de um cenário. 
Pense neles como a “tinta” que 
é aplicada em um objeto.

Mixagem de som
Permite que você configure as 
configurações do equalizador 
e modifique as propriedades de 
volume e tom das classes de som.

Mobilidade da iluminação
Luzes dentro da categoria 
“Transform” possuem um dos 
três estados de mobilidade: 
Estática, Estacionária e Móvel.

Modelo de visualização 
colaborativa
Une várias pessoas em uma 
experiência compartilhada 
do mesmo conteúdo 3D.
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Modelos
São pontos iniciais que dão 
a você um nível e algumas 
classes principais para começar 
a trabalhar no seu projeto.

Modelos de sombreamento
Modelos de sombreamento 
controlam como o seu 
material irá refletir a luz.

Modo de jogo
Define o jogo que está sendo 
jogado: regras, pontuação 
e outras peculiaridades.

Níveis de detalhe (LOD)
Níveis de detalhe permitem que a 
Unreal Engine alterne para malhas 
menos complexas conforme um 
jogador se distancia delas para 
otimizar o desempenho do nível.

Nível
A área de jogo definida pelo usuário. 
Níveis são criados, visualizados e 
modificados ao colocar, transformar 
e editar as propriedades dos 
atores que estão contidos nele.

Nó de linha do tempo
Nós que são usados para lidar com 
funcionalidades específicas das 
linhas do tempo de Blueprints.

Nós
Um bloco individual de códigos 
de programação visual.

Oclusão ambiental
Oclusão Ambiental (O/A). 
A aproximação da atenuação 
de luz devido a obstruções.

PBR
Renderização com base física (PBR) 
Um esforço para representar com 
precisão os materiais do mundo 
real ao utilizar modelos realistas 
com iluminação/sombreamento 
e valores de superfície medidos.

Peão
Uma subclasse de ator que serve 
como um avatar dentro do jogo.

Perfis de luz IES
Arquivos Fotométricos IES, 
ou Perfis IES, são um método 
padrão da indústria de iluminação 
para diagramar o brilho e a 
redução de luz conforme a sua 
existência no mundo real.

Personagem
Um tipo de peão que possui, 
dentre outras habilidades, 
a capacidade de andar.

Pixel streaming
Conteúdo distribuído em tempo 
real para qualquer dispositivo.

Plugin
Fornece ferramentas para 
acrescentar recursos totalmente 
novos e para modificar 
funcionalidades integradas 
sem modificar diretamente 
o código da engine.

Plugin do Live Link
Esse plugin é usado para fornecer 
uma interface comum para 
transmissão e consumo de dados 
de animação de fontes externas.

Preferências do editor
Usadas para alterar configurações 
que controlam o comportamento 
do Unreal Editor, como controles, 
janela de visualização, controle 
do código-fonte e outros.

Projeto
Uma unidade independente que 
contém todo o conteúdo e código 
que compõe um jogo individual.

Propriedades da textura
Referências para as propriedades 
e configurações para os 
recursos de textura.

Python
Uma linguagem de programação.

Render doc
Um depurador gráfico de código 
aberto que você pode utilizar 
para realizar capturas de quadros 
únicos e inspecioná-los.

Replicação
Mantém os atores dentro de um 
mundo em sincronia quando lida 
com jogos online multijogador.

Sequência de nível
O “recipiente” para as suas cenas 
cinematográficas, deve ser criado 
para poder começar a trabalhar 
dentro do editor do sequenciador.

Glossário
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Sequenciador
Um conjunto de ferramentas 
cinematográficas que fornece 
um controle profissional sobre 
cortes de cenas, sequências 
dinâmicas e filmes.

Shaders
Shaders computam funções 
especializadas associadas à 
renderização de materiais, que 
são definidas por estados que 
controlam como o material é 
renderizado em cada etapa.

Sombras
As sombras fazem com que os 
objetos pareçam fixas no mundo, 
e dão ao observador uma sensação 
de profundidade e espaço.

Take Recorder
Permite que você grave 
rapidamente e de forma iterativa 
ao usar a captura de movimentos.

Tesselação
Um arranjo de formas bem 
ajustadas, especialmente de 
polígonos em um padrão repetido, 
sem vãos ou sobreposições.

Texturas
Imagens que podem ser 
usadas nos materiais. Elas são 
mapeadas nas superfícies das 
quais o material é aplicado.

Traçado de raios em tempo real
O traçado de raios em tempo real 
torna as coisas mais naturais, 
dando um sombreamento 
leve para as luzes, oclusão 
ambiental precisa, iluminação 
global interativa e muito mais.

Transmissão de nível
Carregar e descarregar níveis 
de forma assíncrona durante 
a execução para reduzir 
o uso de memória e criar 
mundos sem interrupções.

UFE
Unreal Frontend (UFE). Uma 
ferramenta desenvolvida para 
simplificar e agilizar tarefas 
diárias de desenvolvimento 
e teste de jogos.

UMG
O Unreal Motion Graphics 
(UMG), designer de IU.

UV
Um canal UV é um conjunto de 
dados encontrados em uma malha 
estática que mapeiam cada um dos 
vértices da malha, de coordenadas 
de um espaço 3D para um espaço 
2D. Esses mapeamentos definem 
como os mapas de textura 2D são 
colocados em uma geometria 3D 
na hora de renderizar uma malha.

Variant Manager
Um painel de IU especializado 
no Unreal Editor que você pode 
usar para configurar diversas 
configurações diferentes dos 
atores no seu nível. Cada uma 
dessas configurações são 
chamadas de Variante.

Variáveis de Blueprint
Propriedades que possuem um 
valor ou fazem referência a um 
objeto ou ator dentro do mundo.

Viewport
Viewports (ou janelas de 
visualização) são as janelas 
para os mundos que você cria 
na Unreal Engine. Você pode 
navegá-las da mesma forma 
que você faria em um jogo ou 

usá-las na forma de um design 
mais esquemático, como faria 
com uma planta de arquitetura.

Vincular entradas
Mapeamentos de ação de 
entrada e eixo permitem 
que usuários vinculem 
eventos de input (entradas) a 
personagens com Blueprints.

Volume
Um ator tridimensional usado 
para alterar o comportamento 
de uma área dentro de um nível.

XR
A categoria que engloba todas 
as realidades alteradas por 
computador, incluindo a realidade 
aumentada (RA), realidade mista 
(RM) e realidade virtual (RV).

Widget
Um widget é uma ferramenta 
visual usada no editor de nível.
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Mundos virtuais 
permitem possibilidades 
ilimitadas

A tecnologia 3D em tempo real liberou todo o potencial dos 
mundos virtuais, expandindo os nossos horizontes criativos. 
Consequentemente, o panorama das carreiras nos próximos 
dez anos será muito diferente de hoje.

Novas oportunidades emocionantes serão possibilitadas para 
aqueles que conseguirem dominar as habilidades e tecnologias 
que alimentam o conteúdo 3D interativo.

Educadores, empregadores, alunos e funcionários, todos podem 
se beneficiar ao se prepararem para a demanda inevitável por 
essas habilidades.

Faça parte da construção desse novo mundo imersivo.
Comece com a Unreal Engine gratuitamente hoje mesmo 
acessando unrealengine.com/learn.
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