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Pauta 

1. Discutir e definir sobre a plataforma. 
2. Discutir sobre tópicos que precisarão ser decididos para começar a montar o GDD 
3. Definir as tarefas que serão feitas até a próxima aula e definir os responsáveis e grupos de cada 

tarefa 

Resumo 

Na primeira pauta, o grupo começou a discutir sobre definir a plataforma que será escolhida para 

desenvolver o jogo. Na reunião anterior, o Rodrigo, e o Rafael haviam mostrado um modelo de 

um jogo simples feito em UDK, e Cesar mostrou um modelo de jogo feito pela Unity. A partir 

dessas demonstrações, apresentamos opiniões sobre cada modelo. Foi apontado que o modelo da 

game engine UDK parece ter uma resolução gráfica mais detalhada e realista, em comparação 

com a Unity. Apontamos também que mais participantes do grupo já instalaram e mexeram na 

UDK. Decidimos que a plataforma escolhida será a UDK. 
Discutimos sobre possíveis conceitos que a engine poderia suportar para o nosso jogo. E que 

teriamos que testar isso. Mas vimos que decidir, e testar essas provas de conceitos relacionados a 

UDK poderiam ser deixados para depois, pois exigiria muito do nosso tempo. Portanto apenas 

decidimos que todos teriam a tarefa de pelo menos de instalar a UDK. 

 
Passando para a pauta 2, o grupo levantou a questão de importância de iniciar a montagem do 

GDD. Verificamos que a data de entrega do GDD seria em 3 semanas, e que esse documento 

seria uma prioridade do grupo de montá-lo. Baseado nessa questão, discutimos rapidamente 

tópicos que poderiam conter no documento, que foram levantados durante a aula através das 

apresentações e dúvidas que surgiram da apresentação. Anotamos os seguintes tópicos que 

surgiram: definição melhor do enredo ou roteiro do jogo, definição de cenários, danos 

provocados pelos inimigos e Storyboard. 

 
Através desses tópicos, achamos que para o melhor aproveitamento do nosso tempo para 

decidirmos tudo isso, era formar tarefas específicas de cada área, e dividir os participantes do 

grupo em subgrupos designados a pesquisar, discutir e concluir tais tarefas, de acordo com a 

especialidade e interesse de cada pessoa. Dividimos em 4 grupos de tarefas distintas: montagem 



da estrutura inicial do template do GDD, montagem de um cronograma inicial do projeto, a área 

de concept art (definição do visual artistico do jogo, como personagens e cenário) e o design do 

jogo (que envolvem a jogabilidade, como criar puzzles, e decidir sistemas de danos e combates 

no jogo, e sua evolução de cenários).  

 
No final da reunião, cada um ficou com uma tarefa para cada um concluir, gerando uma versão 

básica ou de rascunho para ser mostrada para o grupo todo em uma data específica de reunião: 

10/03/2011 (Quinta-Feira). 

 

Decisões 

1. Plataforma UDK 
2. Decidimos nossa prioridade: montagem do GDD 
3. Tópicos que precisam ser levantados para o GDD 
- definição melhor do enredo ou roteiro do jogo, definição de cenários, danos provocados pelos 

inimigos e Storyboard 
4. Divisão dos participantes em grupos de tarefas, e definição do responsável em cada tarefa:: 
Template do GDD:Marcel , Rafael 
Cronograma: Rafael, Marcel 
Concept Art: Rodrigo (Personagem Principal), Jennifer ( Personagens Inimigos). 
-Cenário: Rodrigo, Jennifer 
Design do Jogo: 
-Sistema de Dano: Rafael, Marcel 
-Sistema de Combate: Marcel, Rafael 
-Puzzles: Matheus, Cesar 
-Evolução do Cenário: Marcel 

 

Atribuições de Tarefas 

Jennifer, Cesar, Marcos, Matheus e Reverton 
- Instalar a UDK. Data limite: 10/03/2011 

 
Marcel 
- Montagem do template básico do GDD. Data limite: 05/03/2011 

 
Rafael 
- Montagem da versão inicial do Cronograma. Data limite: 05/03/2011 

 
Rodrigo e Jennifer 
- Criar em termos artísticos, personagens do jogo, e cenários. Data limite: 10/03/2011 

 

 

 

 


