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IPCA 2ª edição do GameDev Week

Oportunidade única
Olga Costa
Texto e foto

O IPCA recebeu a segun-
da edição do GameDev
Week, uma oportunidade
única para os mais de
100 estudantes que qui-
seram privar de perto
com produtores de algu-
mas das mais conceitua-
das empresas mundiais. E
quando nos referimos a
estúdios e empresas de
índole mundial não esta-
mos, certamente, a exa-
gerar, ou não fosse algu-
mas delas responsáveis
por parte da produção
em séries ou filmes tão
conceituados como a
Guerra dos Tronos,
Walking Dead, Harry Pot-
ter ou Jurassic World,
mas também os não me-
nos conhecidos e apreci-
ados filmes da Marvel.
Entre os estúdios presen-
tes, o GameDev Week
contou com a presença
de 17 empresas e mais de
três dezenas de oradores
de estúdios tão conheci-
dos como a Framestore,
a Pixomondo, a Ubisoft
ou a Lucasfilm. No ano
passado, não foi fácil ca-
tivar entidades como

aquelas para uma visita
ao IPCA, explicou o do-
cente Duarte Duque, da
organização, mas o su-
cesso da primeira edição
e a credibilidade transmi-
tida tornaram tudo mais
fácil para a edição que
aconteceu no final da se-
mana. Entre palestras e
workshops, houve tempo
para os alunos trocarem
impressões e engrossa-
rem a carteira de contac-
tos. Mais houve quem ti-
vesse conseguido mais.
Pelo menos era essa a in-
tenção. Pelos corredores
do IPCA estavam verda-
deiros caça-talentos, co-
laboradores daqueles es-
túdios à procura de no-
vos profissionais. “Exis-
tem cada vez mais produ-

ções televisivas que re-
querem efeitos especiais
e produções do género,
por isso, as empresas es-
tão constantemente a re-
crutar”, salientou, ainda,
Duarte Duque, acrescen-
tando que a iniciativa se
revela, por tudo isto,
“uma oportunidade mui-
to importante para os
alunos. É quase um so-
nho chegar à fala com
estas pessoas”. Já o do-
cente António Teixeira,
responsável pela ponte
com os estúdios, afir-
mou, também, que o
evento permitiu aos alu-
nos ter uma noção mais
exacta da forma como
são realizados os filmes
ou os jogos e do tempo
que cada produção exige.


