SUGESTAO DE PAUTA

ADjogoRS organiza edição do EPIC Game Jam em Porto Alegre
A Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul – ADJogosRS –
está organizando a edição porto-alegrense da EPIC Game Jam. O evento, que acontece de
14 a 16 de abril, no Barra Shopping Sul, e reunirá estudantes, universitários e entusiastas do
desenvolvimento de jogos em uma competição. A realização é do Grupo EPIC, empresa
responsável por agenciar diversos Youtubers e influenciadores.
Além de Porto Alegre, o evento acontecerá simultaneamente em outras cinco capitais
brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. As equipes
participantes receberão um tema e terão 48 horas para desenvolver um jogo do zero. “A
diferença para outras Jams está no projeto, que será avaliado como um todo. As equipes não
terão que desenvolver, somente, um bom jogo, como também pensar em toda a estrutura de
negócio para esta produção”, explica Cassio Selig, vice-presidente da ADjogosRS.
Os eventos simultâneos servirão como uma seletiva, em que o vencedor de cada capital irá
representar o seu estado na grande final, que acontecerá no mês de Junho, ainda sem data de
locais definidos. A banca julgadora da edição de Porto Alegre ainda não foi definida, mas
contará com especialistas em jogos, um Youtuber representando o Grupo EPIC, além de
outros convidados. Representantes da ADJogosRS estarão no evento, explicando para o
público o propósito do evento
O evento ocorrerá na Rosa dos Ventos, local central do Barra Shopping Sul. As inscrições e o
regulamento podem ser encontrados no site
https://www.sympla.com.br/epic-game-jam---porto-alegre__127163
SERVIÇO
O que: EPIC Game Jam
Onde: Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300 – Porto Alegre) – Rosa dos Ventos
Quando: de 14 a 16 de Abril
Inscrições pelo site: https://www.sympla.com.br/epic-game-jam---porto-alegre__127163
Valor: R$ 20,00
Sobre a ADjogosRS (www.adjogosrs.com.br)
A Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul – ADjogosRS,
entidade gestora do Arranjo Produtivo Local de Jogos Digitais do Estado do RS - APL Games
RS, foi fundada em 2013, em Porto Alegre, para promover e fomentar a indústria gaúcha e
possui hoje 30 empresas associadas. Desde então, a associação trabalha na interlocução com
órgãos governamentais e privados, compartilhando e estimulando informações de todos os
setores associados (estudantes, profissionais e empresas), construindo eventos que
demonstrem todo o potencial que a produção de um game pode fornecer para o crescimento
de diversos setores econômicos do estado e, consequentemente, do país. Ao longo de 2016, a
soma do faturamento das empresas chegou a R$ 8,5 milhões, o que representa um
crescimento de 30% em relação a 2015. Empresas interessadas em associar-se à ADjogosRS
podem envoar e-mail para executivo.adjogosrs@gmail.com
INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA
Grazieli Gotardo – 51 – 9162-0568 – assessoria@reversocomunicacao.com.br
Tatiane Mizetti (Conrerp/4ª 2820) – 51 99235-8086 reverso@reversocomunicacao.com.br
51 - 3398-7958
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