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A popularidade dos jogos eletrônicos
está crescendo cada vez mais. Segundo dados do jornal The New York
Times, 60 milhões de pessoas devem
assistir simultaneamente, em todo o
mundo, aos campeonatos da Liga Universitária de League of Legends (LoL).
O campeonato brasileiro de 2018 terá
um prêmio final de R$ 20 mil, entre outros benefícios. A liga reuniu para este
semestre 72 equipes de diversas universidades e faculdades de todo o País.
Em seu terceiro ano de competições no
Brasil, o evento está sendo organizado
pela Global Games Club com apoio da
Riot Games. A participação da Universidade de Fortaleza (Unifor) está confirmada no evento pelo segundo ano
consecutivo. Divididas em oito grupos,
as instituições jogarão contra adversários de todo o País, ficando cada equipe no seu próprio Estado, uma vez que
os jogos serão realizados online. No final, apenas os dois melhores times serão classificados. As fases finais serão
transmitidas pelo canal de televisão Esporte Interativo e contarão com a presença de grandes nomes do universo
LoL, como Gordox, Mit, Djoko e Pepo.

f www.portaldonic.com.br/jornalismo

Bem-vindo, invocador!

Jogabilidade

Você conhece o jogo League of Legends? Lançado em outubro de
2009, o jogo, conhecido por sua
abreviatura “LoL”, é do gênero multiplayer online battle arena. Desenvolvido e publicado pela empresa Riot
Games, LoL já foi o jogo mais jogado
do mundo, com mais de 27 milhões
de pessoas jogando simultaneamente. Com um elenco de campeões
(personagens jogáveis) sempre em
expansão, o jogador, apelidado de
invocador, tem a liberdade de fazer
seu jogo com visuais e estilos de jogabilidade únicos, de conformidade
com cada personagem escolhido.

Com três mapas disponíveis e mais de
100 campeões diferentes, o jogo funciona em uma divisão de duas equipes, cada
uma de um lado do mapa. No principal
modo de jogo, o objetivo de cada equipe
é destruir o nexus,, uma espécie de núcleo
que fica na base de cada time. Para chegar até lá, os jogadores devem destruir
torres que protegem o território inimigo.
Além disso, o mapa é dividido
em três rotas diferentes — a
do topo, a do meio e a de
baixo —, além da selva, que
possui monstros e criaturas.
Cada caminho é caracterizado
por personagens específicos. Isso torna o
jogo diversificado e incentiva o trabalho
em equipe, uma das principais estratégias
para ganhar partidas.
O jogo também disponibiliza feitiços
especiais, que devem ser usados sabiamente, pois têm um tempo de recarga
alto. Além disso, existem outros modos
de jogo e mapas diferentes para se explorar. O jogador pode mudar a aparência de
seus personagens preferidos comprando
itens na loja com o dinheiro do jogo, mas
a opção de comprar com a moeda de seu
país também é disponível.

Aberto de terça a sexta das 10h às 20h Sábado e domingo das 14h às 19h
Informações: 3477.3319 / www.unifor.br

Modo competitivo envolve milhões
Com a popularidade do jogo ao redor
do mundo, os melhores jogadores
qualificados no ranking competitivo
participam de equipes representando
seus respectivos países. Combinando campeonatos nacionais, regionais
e mundiais, o prêmio para esse tipo

de competição pode chegar a ultrapassar o valor de quatro milhões de
dólares. Além de reunir fãs no mundo
inteiro que acompanham as partidas
online, LoL estimula o trabalho em
equipe. Para alguns, deixa de ser só
um jogo e se torna uma profissão.
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