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Resumo 
 

 O legado de um megaevento esportivo como a Copa do Mundo de Futebol 

em 2014 no Brasil deve ir além dos benefícios de infraestrutura e também trazer 

benefícios cultural-sociais. O trabalho aqui apresentado faz parte de um projeto 

maior de criação de um glossário trilíngue (espanhol - inglês – português) com 

terminologias do futebol. Tal produto alinha-se aos propósitos da Comissão Especial 

de Megaeventos Esportivos que procura articular e realizar de ações ligadas, ao 

tema megaeventos esportivos, propostas por diferentes setores da PUCRS e da 

Comunidade Nacional e Internacional. Também vale destacar que o projeto, 

intitulado Globall Football, envolve conhecimentos interdisciplinares e é regido pelo 

Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos e Ciências da Saúde, envolvendo as 

Faculdades de Letras e de Educação Física da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUCRS). Para essa etapa de desenvolvimento o aplicativo 

Globall Football, também houve uma colaboração Faculdade de Comunicação 

Social da PUCRS. O aplicativo proposto envolve um design de interface construído 

com base em preceitos de usabilidade mobile; recursos audiovisuais avançados, 

como fotografias explicativas de cada um termos e áudio gravado por falantes 

nativos da cada língua do glossário; além de ser desenvolvido para duas 

plataformas mobile diferentes, iOS e Android (essa segunda ainda em 

desenvolvimento). Para a desenvolvimento iOS foi utilizada a linguagem de 



Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 02 a 06 de junho de 2014 

programação Objetive-C, nativa da plataforma; banco de dados SQlite, por possuir 

suporte nativo e compatibilidade entre as plataformas iOS e Android. Na parte do 

layout também foi levada em consideração a compatibilidade com diferentes 

plataformas e dispositivos, com o objetivo de criar uma uniformização das aplicações 

independentemente de plataforma. Todo projeto do aplicativo Globall Football foi 

desenvolvido focando da Experiência da Usuário de alta qualidade. 
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