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13:30 às 17:30

Minicurso

Robótica com Lego: Alexandre Teixeira
Local: Lab. de Redes, Prédio L - 3º andar

(12 vagas)

14:30 às 15:20
Trabalhando com Animação

Maria Amélia

15:30 às 16:00 Casa dos Quadrinhos: Conheça a Escola

16:30 às 17:20
Upflix - Desenvolvimento de um App

Douglas Alves

17:30 às 18:20
Apresentações Interativas e Realidade Virtual

Dalai Felinto
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Alexandre Estanislau
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13:30 às 17:30

Minicursos

Speed Sculpiting III: Filipe Dilly
Local: J3

(Finalização Digital Painting)

14:30 às 15:20
A Inteligência Artificial de République

Paulo Lafetá

15:30 às 16:00 Casa dos Quadrinhos: Showcase Live

16:30 às 17:20 Teoria da Evolução nos Jogos Digitais
Gisele Pappa

17:30 às 18:20 É Melhor Não Fazer Sozinho
Eduardo Damasceno

Qu
in

ta
- 

06
 d

e
N

ov
em

br
o 13:30 às 14:20 Integração Unity e Wordpress para Edugames

Denise Notini
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13:30 às 17:30

Minicursos

Speed Sculpting II: Eddie Viera
Local: L 216

(Continuação do dia anterior)

14:30 às 15:20
Pokémon: Mudanças narrativas e do jogar

Luiz Garrocho

15:30 às 16:00 Casa dos Quadrinhos: Mercado de Trabalho

16:30 às 17:20 Três Anos de Vida Indie
Alessando Martinello

17:30 às 18:20 Games para saúde: Projeto Neurogames
Thiago Rivero
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o 13:30 às 14:20 Jogos e Transdisciplinaridade

Chico Marinho
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13:30 às 17:30

Minicursos

Arduino: Romanelli  e Gustavo Fráguas
Local: GEDAI

(10 vagas)
-

Speed Sculpting I: Eddie Viera
Local: L 216
(15 vagas)

14:30 às 15:20
Facebook: UNITY3D com a Graph API

Marcos Arrais

15:30 às 16:00 Casa dos Quadrinhos: Ilustração Digital 

16:30 às 17:20 Desafios de Pesquisa em IA para Jogos
Luiz Chaimowicz

17:30 às 18:20 Offline is the New Online!
Ernani Hoffman



APRESENTAÇÃO

A  Semana  de  Entretenimento,  Jogos  e  Animação  (SEJA),
promovida  pelo  curso  de  Jogos  Digitais  semestralmente, 
acontecerá entre 04 e 07 de Novembro de 2014. Na sua décima 
segunda  edição,  o  evento  traz  palestras  sobre  animação,  artes, 
programação, experiências profissionais de ex-alunos, mercado de 
trabalho,  serious  games,  workshops para  alunos  do  curso,
aprimorando e ampliando as possibilidades de pesquisa, interação 
e disseminação do conhecimento da área de jogos.

A programação do evento conta também com workshops exclusivos 
para alunos do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Teremos
oficinas de robótica com Lego, Arduíno e um minicurso de três 
dias  de  concept  art e  speed sculpting oferecido pela  Casa  dos 
Quadrinhos. Teremos também o III Festival de Artes do curso, com 
prêmios ofertados pelas empresas Casa dos Quadrinhos (uma bolsa 
de  estudos  de  um  semestre),  Môko  Motion  (uma  mesa
digitalizadora Wacon Intuos) e Pandemônio Comix (kit de livros de 
quadrinhos).

O evento, que é gratuito e aberto a toda comunidade acadêmica, 
acontece das 13h30 às 18h20, no prédio E, Teatro da PUC Minas,
no São Gabriel (Rua Walter Ianni, 255 – São Gabriel).

Patrocínio:

XII SEJA
Semana de Entretenimento, 

Jogos e Animação

04 a 07 de Novembro de 2014 – 13h30 às 18h20

Teatro – PUC Minas São Gabriel

Rua Walter Ianni, 255

Bairro São Gabriel – BH – MG

twitter: @jogospuc 

jogos.sg@pucminas.br

icei.pucminas.br/jogosdigitais

(31) 3439-5252



Casa dos Quadrinhos

Cristiano Seixas, Filipe Dilly, 
Udan, Vitor Caffagi, Eddie Vieira

A  Casa  dos  Quadrinhos  –  Escola  Técnica  de  Artes 
Visuais, sediada em Belo Horizonte, se destaca desde 
1999 no ensino de Artes Visuais pela sua abordagem 
didática  diferenciada,  com  base  em  uma  bem
estruturada  e  altamente  conceituada  equipe  de 
professores  e  avançada  metodologia  de  ensino, 
equiparada as melhores escolas do mundo. A Casa dos 
Quadrinhos  também  faz  parte  do  Circuito  Cultural 
Praça da Liberdade em Belo Horizonte.
Buscando  sempre  manter  grande  sintonia  com  as 
necessidades  do  moderno  mercado  nacional  e 
internacional  de  artes  aplicadas,  a  Casa  dos 
Quadrinhos constrói a grade curricular de seus cursos 
de  maneira  direta  e  eficiente,  visando  à  ascensão
profissional  de  seus  alunos,  valorizando  ainda  as 
possibilidades  criativas  individuais,  principal 
diferencial de um bom artista.
É  a  preocupação  de  não  se  limitar  somente  a 
conceitos  acadêmicos  tradicionais  que  traduz  a
filosofia  de  ensino  da  Casa  dos  Quadrinhos, 
incentivando um aprendizado abrangente e completo, 
buscando  desenvolver  novos  sensos  artísticos, 
capacidades  e  habilidades  e  formando,  além  de 
artistas, verdadeiros observadores do mundo. 



Gadanthara

Daniel Pinheiro Lima

Daniel  Lima  é  ilustrador,  animador,  produtor  e 
diretor  independente  e  atualmente  trabalha  com 
desenvolvimento de Jogos Digitais. Autor das tiras do 
peixe  “Oswaldo  Augusto”,  personagem  de  sua 
autoria. Mestre em Artes visuais, professor do curso 
de Jogos Digitais na PUC Minas e co-coordenador da 
Pós-graduação em 3D Game Art. Daniel, ou Udan, 
passa seus dias desenhando e dando bronca. 
Gadanthara é uma animação 3D digital que teve sua 
produção  iniciada  em  2007.  Lançado  em  2014, 
este  curta  percorreu  um  longo  caminho  até  ser 
finalizado.  A palestra  irá mostrar  os  bastidores  da 
produção  dos  storyboards  e  concepts  até  a  pós- 
produção. Também abordará os aspectos técnicos e 
burocráticos  da  criação  de  filmes  através  da  Lei 
Municipal  de  Incentivo,  além  de  curiosidades  a 
respeito do filme. 



Trabalhando com 
Animação:  

Modeladora  Tridimensional  no  curta  Gadanthara, 
Animadora  nos  curtas  Joana  e  a  Vingança  do 
Pistache, nos créditos de abertura e encerramento do 
filme  o  Menino  no  Espelho  e  atualmente  atuando 
como  membro  do  estúdio  2DLab  também  com 
animação nas séries “Meu Amigãozao”, “Sítio do Pica 
Pau  Amarelo”  e  trabalhos  como  freelancer  na 
“Globosat” (Canal Gloob e VIVA).
A  palestra  discorrerá  sobre  como  é  o  trabalho  de 
animação dentro de estúdios e como freelancer:  as 
diferenças entre os diversos formatos de trabalho, as 
relações entre os profissionais e os diversos setores 
dentro  de  uma produção.  Também discorrerá  sobre 
onde se pode trabalhar  como animador no Brasil  e 
como chegar lá.

Maria Amélia Gonçalves



 Upflix – Desenvolvimento 
de um App

Douglas de Lacerda Alves

Graduado em Jogos Digitais pela PUC Minas e pós-
graduado em Desenvolvimentos de Aplicativos Mobile, 
Douglas é o criador da Upflix Inc e hoje atua quase 
integralmente  com  desenvolvimento  mobile.  É 
responsável  pelo  planejamento,  desenvolvimento  e 
implantação das aplicações mobile do grupo Diários
Associados e já possui mais de 10 apps publicados 
em dois anos.
O desenvolvimento de aplicativos móveis é uma febre
no mundo inteiro e as grandes empresas e fábricas de 
software estão ávidas por profissionais capacitados e 
com  experiência.  Por  isso  Douglas  escolheu  esse 
caminho, que finalmente, o levou ao Upflix, hoje com
quase 1 milhão de usuários.



Apresentações interativas 
e Realidade Virtual

Dalai Quintanilha Felinto

Arquiteto  urbanista  formado  pela  UFF,  enveredou 
desde  cedo  na  arte  de  computação  gráfica  e 
programação.  Depois  de  graduado  se  mudou  para 
Vancouver para trabalhar no Fisheries Centre na UBC 
com comunicação científica através de animações e 
apresentações interativas. Se especializou no uso do 
Blender e da Blender Game Engine, e contribui para 
seu  desenvolvimento  há  mais  de  5  anos. 
Recentemente  lançou  o  livro  "Game  Development 
with  Blender"  publicado  em  2013  pela  editora 
Cengage. Atualmente trabalha como freelancer para a 
Blender Foundation e para o laboratório de realidade 
virtual do LIMSI-CNRS na França.
O mercado de jogos vai muito além de vídeo games. 
Existe  um  mercado  crescente  e  carente  de 
profissionais nas áreas de treinamento, simulações, 
passeios virtuais e mais. Iremos fazer um passeio ao 
redor  do  mundo  -  Canadá,  França,  Holanda, 
Inglaterra, Itália, Suécia - através de projetos em que 
o  autor  teve  participação  ativa,  esmiuçando  as 
possibilidades  dessa  fatia  crescente  do  mercado. 
Como  pano  de  fundo  temos  um  panorama  das 
possibilidades  do  uso  de  ferramentas  livres  no 
mercado profissional, em particular do Blender e da 
Blender Game Engine.



Jogos e 
Transdisciplinaridade

Francisco Marinho

Francisco  Carlos  de  Carvalho  Marinho  é  professor 
adjunto  do  Departamento  de  Fotografia,  Teatro  e 
Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG no qual 
ministra as seguintes disciplinas: "Ateliê" e "Tópicos 
em Cinema de Animação". Também atua no curso de 
Pós-Graduação  em Artes  Visuais  da  EBA/UFMG.  É 
graduado  em  Engenharia  Mecânica  pela  UFMG, 
cursou Belas Artes pela Escola Guignard de 1984 a 
1988, é mestre em Artes pela EBA/UFMG e Doutor 
pela ECA/USP. Foi sócio da ExNihil Multimídia e Ex 
Nihil Produções onde ocupou a função de diretor de 
criação.  Dentre  suas  atividades  destacam-se  as 
seguintes:  roteirista,  animador,  diretor  de  arte, 
redator,  web  design  e  outros.  Nesta  empresa 
desenvolveu vários  softwares  para  entretenimento e 
educação destinados ao público infantil.
O  escopo  de  seu  trabalho  se  concentra  em arte  e 
tecnologia,  especialmente  em  desenvolvimento  de 
softwares que envolvem o conceito de arte evolutiva, 
autônoma e interativa, principalmente no que tange a 
construção  de  interfaces  físicas  e  virtuais  que 
possibilitem a  integração  de  ambientes  virtuais  (in 
sílico)  com  ambientes  compostos  de  elementos 
robóticos  externos.  Tal  abordagem visa  criar  novos 
elementos  gramaticais  para  a  arte  da  animação, 
experimental e aplicada, aqui levada aos seus limites 
extremos.



Facebook: UNITY3D com 
a Graph API

Doutorando em Informática  pelo  NCE-UFRJ,  mestre 
em Educação Tecnológica pelo CEFET MG, graduado 
em Ciência da Informação pela PUC Minas, atua em 
áreas de pesquisa voltadas para: interfaces homem-
máquina, aplicações ricas de internet, usabilidade e 
acessibilidade.  Conhecimentos  avançados  em novas 
mídias, jogos digitais e aplicações multimídia. Desde 
2005,  desenvolve  projetos  na  área  de  educação  à 
distância  e  e-learning,  com  foco  em  objetos  e 
ambientes  virtuais  de  aprendizagem.  Professor  no 
Centro Universitário UNA, IEC-PUC Minas e UNIBH. 
É também um dos fundadores da Detalhes Educação 
(www.detalheseducacao.com.br),  uma  empresa  com 
enfoque em projetos de conteúdo multimídia.
O  avanço  das  redes  sociais  é  notoriamente  uma 
temática  muito  discutida  atualmente.  Desenvolver 
aplicativos e jogos capazes de comunicar com essas 
plataformas é um grande diferencial. Nessa palestra 
são  apresentados  os  conceitos  de  criação  de  um 
aplicativo e um serviço suportados pela Graph API do 
Facebook.  O objetivo é desenvolver  um aplicativo  e 
um  serviço  simples  para  o  compartilhamento  de 
dados na rede social.

Marcos Arrais



Desafios de Pesquisa em IA 
para Jogos

Luiz  Chaimowicz  é  Professor  Associado  do 
Departamento de Ciência da Computação da UFMG 
e Bolsista de Produtividade em Pesquisa Nível 2 do 
CNPq. Ele é doutor em Ciência da Computação pela 
UFMG  (2002)  e  realizou  um  pós-doutorado  no 
GRASP Laboratory -  Universidade da Pennsylvania, 
EUA  (2003-2004).  Prof.  Chaimowicz  foi 
Coordenador  Geral  do  SBGames  em  2008  e 
coordenador  do  Comitê  de  Programa  da  Trilha  de 
Computação  em  2009,  tendo  participado  deste 
comitê nos últimos 7 anos. Ele foi agraciado com o 
prêmio  de  melhor  artigo  completo  da  Trilha  de 
Computação  em  2011,  tendo  também  recebido 
Menções  Honrosas  em  2010  e  2013.  Seus 
interesses  de  pesquisa  na  área  abrangem diversos 
aspectos  ligados  principalmente  à  inteligência 
artificial,  incluindo  jogos  clássicos,  sistemas  de 
apoio  ao  jogador,  movimentação  de  NPCs, 
modelagem  de  jogadores  e  balanceamento  de 
dificuldades.
A  palestra  irá  abordar  os  principais  desafios  de 
pesquisa atuais na área de Inteligência Artificial para 
jogos digitais e irá apresentar alguns dos trabalhos 
que tem sido feitos no Laboratório Multidisciplinar 
de Pequisa em Jogos - J do DCC - UFMG.

Luiz Chaimowicz



Ernani Hoffman

Offline is the New Online!

Diretor Geral da Plankton Digital Brain, Gerente de 
Inovação  da  Bolt  Brasil  e  Diretor  de  Produção 
Integrada  da  Heroes.  Publicitário,  atuou  como 
coordenador de projetos em agências digitais, tendo 
também  grande  experiência  como  editor  de 
conteúdo.  Sua  expertise  são  projetos  interativos 
multidisciplinares  de  comunicação,  focados  em 
experiência  de  marca  combinando  os  ambientes 
físico  e  virtual.  Possui  10 anos de experiência  no 
mercado,  tendo  em  seu  currículo  projetos  para 
grandes  clientes  como  Usiminas,  Nissin,  Itambé, 
Yamaha, Alfa Romeo, BrTurbo, Cenibra, Vivo, BMW, 
Iveco, dentre outros.
A  palestra  aborda  as  características  e  desafios 
envolvidos  na  criação  e  produção  de  projetos 
inovadores  em comunicação,  interatividade  e  web, 
analisando tendências e utilizando de exemplos para 
demonstrar  a  importância  da  integração  de 
planejamento, roteirização, usabilidade, programação 
e  design  para  gerar  a  melhor  experiência  para  as 
pessoas (usuários).



Mestre e Bacharel em Ciência da Computação pela 
Universidade de Minas Gerais  (UFMG).  Tem como 
interesse as áreas de pesquisa em Jogos e Interação 
Humano-Computador.

Nesta palestra será explicada a integração entre as 
tecnologias Unity 3D e Wordpress, que em conjunto 
são o núcleo do Portal  Pingo:  um portal  de jogos 
educativos  que  possibilita  professores  definirem 
conteúdos  em  jogos  através  de  uma  simples 
interface web.

Denise Notini

Unity 3D e Wordpress para 
Jogos Educativos



Luís  Felipe  Garrocho  é  quadrinista,  graduado  em 
História pela UFMG, atualmente aluno de Mestrado 
do  curso  de  Comunicação  Social  da  mesma.  Co-
Criador  dos  site  “Quadrinhos  Rasos”,  e  das  HQs 
“Achados  e  Perdidos”,  “Cosmonauta  Cosmo”  e 
“Bidu  -  Caminhos”,  em  conjunto  com  Eduardo 
Damasceno,  procura  explorar  e  conhecer  as 
diferentes  formas  de  narrativa  e  comunicação. 
Atualmente estuda apropriação em vídeos de “Let's 
Play”.

“Pokémon Nuzlocke” foi  um experimento - ou até 
uma distração - criada com o intuito de dificultar os 
jogos de Pokémon. Com o passar dos anos se provou 
um  fenômeno  global,  explorando  questões  como 
regras  auto-impostas,  apropriações  narrativas  e 
imersão.  Paralelamente,  “Twitch  Plays  Pokémon” 
colocou  em  evidência  uma  nova  possibilidade  de 
gameplay: o crowd-sourced playing.

Luís Felipe Garrocho

Pokémon Nuzlocke e 
Twitch Plays Pokémon



Swordtales  é  um  estúdio  indie  responsável  pelo 
game de aventura Toren, que recebeu seu primeiro 
trailer oficial em outubro de 2014 e será publicado 
para Playstation 4 no próximo ano. Os jogadores irão 
testemunhar o nascimento e o crescimento de uma 
garota  solitária  chamada Moonchild,  guiando-a  em 
uma perigosa viagem de descoberta e transformação, 
enquanto  ela  desvenda  os  mistérios  da  torre, 
conhecida como Toren. 
O  jogo  foi  reconhecido  com  várias  indicações  e 
prêmios,  como  um  Honorable  Mention  da 
Independent Games Festival (IGF), o prêmio Finalist 
for Art Design na InidePub e na Brasil Game Show. 
Toren foi o vencedor do prêmio Best PC na E-Games. 
O  estúdio  também recebeu  o  reconhecimento  e  o 
apoio  do  Ministério  da  Cultura  do  Brasil,  pela  lei 
Rouanet.
A  palestra  conta  a  jornada  de  3  anos  de 
desenvolvimento  deste  jogo  independente  de 
aventura, e os bastidores do estúdio Swordtales.

Alessandro Martinello

Três Anos de Vida Indie



Mestre  em  neuropsicologia,  doutorando  pela 
UNIFESP, com mais de 10 anos de experiência em 
Pesquisa  e  Desenvolvimento  no  campo  da 
Reabilitação Neuropsicológica, Rivero  é fundador e 
sócio da Neurogames, uma startup que desenvolve 
métodos para a criação e validação de games que 
atuem na  avaliação  precoce  de  potencialidades  e 
dificuldades  cognitivas  e  sócio  emocionais.  Além 
disso  atua  como  diretor  executivo  da  Sociedade 
Brasileira de Neuropsicologia.
Cada  vez  mais  pesquisas  propõem  uma  estreita 
relação entre o uso de vídeo game e o desempenho 
cognitivo, comportamental e emocional. Durante os 
últimos  anos,  pesquisadores  e  novas  startups 
apresentaram uma série de intervenções que vão do 
treino  repetitivo  até  complexas  simulações 
psicoeducativas  de situações  de  vida  diária.  Todo 
esse  aparato  tecnológico  e  metodológico 
desenvolvido  pode  revolucionar  a  forma  como 
compreendemos a saúde e a educação, alcançando 
níveis jamais sonhados a respeito do desempenho 
individual.  Apenas  com  a  integração  de  um 
framework  de  criação  de  games  científicos,  com 
uma busca dinâmica de intervenções baseadas em 
evidências, será possível criar games que impactem 
o  comportamento  de  forma  realmente 
transformadora e metrificável.

Thiago Rivero

O Uso de Games para Saúde:
O Projeto Neurogames



Sócio  fundador da Bolt  Brasil,  Diretor  de Criação, 
graduado  em  Design  Gráfico,  pós-graduado  em 
Gestão  em  Marketing.  Premiado  em  festivais 
brasileiros (Bienal de Design Gráfico – ADG, CCSP, 
CCPMG, Prêmio About de Comunicação Integrada, 
Pororoca  2013,  Wave  Festival  2014)  e 
internacionais (Cannes Lions, Festival Internacional 
de Londres, One Show Interactive, FIAP 2013). Foi 
professor  de  Direção  de  Arte  no  curso  de 
Comunicação Digital e Hipermídia da UNI-BH por 2 
anos, palestrante em diversos eventos, professor de 
Planejamento  em  Marketing  Digital  da  Pós-
graduação  em  Marketing  Digital  da  Faculdade 
Pitágoras,  Presidente  da  ABRADi-MG e  Diretor  da 
ABRADI Nacional.

Alexandre Estanislau

Case Euroville BMW Concept 
Book



Bacharel e Mestre em Ciência da Computação pela 
UFMG e DigiPen respectivamente,  Paulo  ajudou a 
fundar o estúdio  Camouflaj  na grande Seattle  e a 
produzir o game République. Além de République, 
desenvolveu também outros jogos como Chameleon 
e o Estrada Real Digital.
Jogos  de  dispositivos  móveis  estão  cada  vez  mais 
perto  das  experiências  dos  consoles  e  isso  abre 
novas oportunidades para Inteligência Artificial (IA) 
em jogos stealth.
Nesta palestra iremos apresentar quais técnicas são 
adequadas  para  a  criação  de  comportamentos 
avançados  no  gênero  stealth  em  dispositivos  de 
pouco  poder;  as  dificuldades  a  serem  superadas 
quando  a  protagonista  é  controlada  por  IA;  os 
desafios no design de IA com as novas formas de 
interação dos dispositivos móveis; e como um time 
pequeno independente conseguiu atingir suas altas 
expectativas.

A Inteligência Artificial de 
République

Paulo Roberto Lafetá Ferreira



Inteligência 
Computacional

Gisele Pappa

Gisele é professora do Departamento de Ciência da 
Computação  da  UFMG.  Concluiu  o  doutorado  em 
2007, na Universidade de Kent, UK, onde trabalhou 
com  métodos  evolucionários  para  aprendizado  de 
máquina.  Entre  seus  principais  interesses  estão  a 
aplicação destes métodos para resolver problemas do 
mundo real, includindo jogos, e o desenvolvimento 
de métodos de aprendizado de máquina.
A  inteligência  computacional  é  uma  área  da 
inteligência artificial que utiliza métodos inspirados 
na natureza para resolver os mais diversos tipos de 
problemas.  Dentre  esses  métodos  estão  os 
algoritmos evolucionários, inspirados nas teorias da 
evolução de Darwin. Essa palestra introduzirá esses 
métodos  e  mostrará  como  eles  podem  ajudar  no 
desenvolvimento  de  jogos  mais  dinâmicos  e  de 
personagens  que  se  adaptam automaticamente  ao 
ambiente.



É melhor não fazer 
sozinho

Eduardo Damasceno

Formou-se  em  Produção  Editorial.  Ilustrador, 
diretor  de  arte  em  projetos  de  animação  e  faz 
programação  visual  de  exposições  e  eventos. 
Assistente  de  coordenação  do  8º FIQ  –  Festival 
Internacional  de  Quadrinhos  de  BH.  Em  parceria 
com  Luís  Felipe  Garrocho  criou,  em  2010,  o 
“Quadrinhos  Rasos”  e  lançaram  “Achados  e 
Perdidos”,  a  primeira  HQ nacional  produzida  com 
financiamento  coletivo.  Em  2013,  publicaram 
“Cosmonauta  Cosmo”  uma  parceria  do  selo 
Quadrinhos Rasos com a editora Miguilim. Também 
pelo  Quadrinhos  Rasos  lançaram as coletâneas de 
tiras:  “Oswaldo  Augusto  –  Pirilampifania”,  “Bufas 
Danadas  1  e  2”,  “Ryotiras  Omnibus”.  Em  2013 
lançaram os livros “Almanacão de Férias da Turma 
do  Ryot  Gomba”  e  “O  Pequeno  Song”.  São  os 
autores da Graphic MSP – “Bidu: Caminhos”.
A palestra abordará o panorama pessoal do ingresso 
no mercado de quadrinhos no Brasil: como aplicar a 
lógica  do creative commons,  do software livre nas 
relações  profissionais  e  a  atuação  em  diversas 
frentes do mercado,  passando pela  experiência  de 
crowdfunding  e  publicação  atráves  de pequenas  e 
grandes editoras?



Concept Art avançado 
com Speed Sculpting

Eddie Vieira & Filipe Dilly

A produção de áudio  visual  e  vídeo games,  assim 
como em outras produções de entretenimento, tem 
demandado uma qualidade, rapidez e maleabilidade 
de produção muito exigentes. Mesmo em seriados, 
filmes  e  novelas  com  menor  produção,  a 
necessidade  de  se  usar  esculturas  e  artes 
conceituais para o planejamento tem crescido muito. 
Mesmo  nos  quadrinhos  tem  se  tornado  comum a 
criação de esculturas mais elaboradas já na criação 
de personagem.
No Workshop intensivo, cada aluno desenvolve um 
"esboço de um busto" em escultura que já defina a 
silhueta e características principais do personagem. 
Tudo feito  de forma mais  intuitiva,  pois  a ideia é 
criar  o  personagem no  processo.  No  segundo  dia 
cada escultura é fotografada de forma adequada e 
logo depois apresentadas técnicas de pintura digital 
com  textura  para  a  finalização  da  escultura  e 
definição do Conceito do personagem. A ideia desta 
técnica  é  usar  a  escultura  como  um  "papel  e 
desenho"  ao  mesmo  tempo  e  dar  o  acabamento 
digital  criando-se  uma pré-visualização do produto 
final. Nos três dias, cada aluno vai fazer o seu busto 
e pintá-lo digitalmente.



Workshop de Arduino

Romanelli Zuim

O  prof.  Romanelli  é  doutor  em  Ciência  da 
Computação, leciona na PUC Minas desde 1997 e 
atou  nos  cursos  de  Ciência  da  Computação, 
Engenharia de Computação e Jogos Digitais.
A oficina irá apresentar os conceitos fundamentais 
para  a  programação  da  plataforma  Arduino.  A 
linguagem utilizada será a Wiring (Processing) e as 
aplicações  serão  avaliadas  em  montagens 
construídas  pelos  próprios  participantes.  Em  um 
exercício final, haverá uma integração da plataforma 
Arduino com a Unity, permitindo que aplicações em 
Unity possam enviar dados para o ambiente externo 
através do Arduino.



Oficina de Robótica com 
Lego™ 

Alexandre Teixeira

O prof.  Alexandre Teixeira é mestre em Educação, 
Eng.  Eletrônico  e  coordenador  do  curso  de 
Engenharia de Computação da PUCMINAS.

As  oficinas  de  robótica  utilizam  o  ferramental  do 
LEGO™ Mindstorms  EV3  e  irão  procurar  dar  aos 
participantes  conceitos  básicos  de  programação, 
física  e  matemática,  aplicados  ao  controle  e 
movimentação de um protótipo móvel.
As ferramentas são de aprendizado fácil e rápido e 
permitem incluir conhecimentos de lógica associado 
ao controle mecânico.


