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BARCELOS
| Redacção | 

Os fãs dos videojogos vivem ho-
je um dia especial na comunida-
de do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave: o GameDev
Day. Trata-se de um evento de
acesso livre e exclusivamente
online dedicado ao desenvolvi-
mento de videojogos.

Esta edição, online, conta com
a presença de três oradores inter-
nacionais, oriundos de três paí-

ses: Austrália, Noruega e Reino
Unido. 

A primeira sessão tem início às
12 horas e conta com a presença
de Darren Vukasinovic - CEO da
Ignition Immersive e especialis-
ta em Cross Reality (XR). 

Às 14.30 horas decorre uma
sessão dedicada à game art, diri-
gida pela Isis Sousa - uma artista
com experiência em ilustração
para videojogos. A última ses-
são, que tem lugar às 18 horas e
conta com a presença de Richi

Páramo, que vai abordar a utili-
zação do software Nuke para a
criação de VFX em videojogos.

Dadas as circunstâncias ac-
tuais, este ano a GameDev de-
corre apenas num dia, num for-
mato workshops/talks online. 

Segundo Duarte Duque, mem-
bro do comité da organização do
evento, promovido pelo IPCA e
Escola Superior de Tecnologia, é
“essencial manter uma relação
próxima entre os estudantes e
profissionais da área dos video-

jogos, o evento foi reformulado,
passando para um modelo to-
talmente online, que se realiza
durante um único dia, e que se
passou a designar por IPCA Ga-
meDev Day”.

Duque garante que a qualidade
do evento não irá ser afectada
pois esta é “uma solução de re-
curso, o facto é que estes profis-
sionais têm já uma larga expe-
riência em formação online, pelo
que se espera manter o mesmo
nível de interacção”. 

IPCA promove GameDev Day exclusivamente online
HOJE O INSTITUTO POLITÉCNICO do Cávado e do Ave promove o GameDev Day. O evento, que decorre online, é organizado 
em parceria com o Instituto Superior de Tecnologia e dá acesso a 300 participantes e aos maiores fãs dos videojogos.
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As sessões deste GameDev Day que hoje se vive na
comunidade Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
são de acesso livre, mas estão limitadas a 300 participantes.


