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Pauta 

Usando o cronograma apresentado na aula anterior como base os pontos da pauta são: 

- Acompanhamento das atividades planejadas na reunião do dia 10/03 com análise do 

trabalho gerado a fim de concluir cada um destes itens. 

- Planejamento das novas atividades, definindo tarefas para todos os membros do grupo para 

os próximos dias. 

 

Resumo 

Quanto à revisão do planejamento estipulado, os seguintes assuntos foram abordados: 

- Personagem Principal: O Rodrigo apresentou duas versões para o personagem principal 

onde a principal diferença estava na representação da idade e aparência do personagem 

(vestuário bastante parecido para as duas) e o grupo discutiu dentre as duas propostas, qual 

seria o modelo mais indicado para o jogo. O grupo também discutiu quais as características 

do combate que o personagem principal deveria ter (armas de fogo, armas de curto alcance, 

luta corpo a corpo). As decisões aqui tomadas acarretaram em alterações no documento 

descrevendo a jogabilidade/gameplay cuja versão inicial vinha sendo escrita pelo Sangalli. 

 

- Planejamento da FASE-1 do Jogo/Puzzle: Uma versão do texto preparado em conjunto por 

Cesar/Donato/ Mateus foi avaliada e aprovada por todos os membros do grupo (sendo assim, 

a sequência de eventos do Puzzle já está finalizada). O Cesar ficou responsável por atualizar 



o documento com alguns detalhes descritivos, discutidos durante a aula. Assim como o 

Planejamento da FASE-1, o Flowchart de ações possíveis bem como a Planta Baixa (ambos 

relacionados à FASE-1) foram aprovados também. 

 

- Planta Baixa – Fase-2: O Esboço da Planta Baixa da Fase-2 foi criado pelo Marcel/Cesar e, 

também aprovado pelo grupo. A fase 2 será caracterizada principalmente por um corredor e 

uma ante-sala e estes ambientes estarão repletos de monstros. Um planejamento inicial para 

o posicionamento dos monstros também foi apresentado. 

 

- Descrição das Armas e dos Inimigos: Foi discutido que como nem todos os inimigos 

possuem armas de fato (alguns atacam com o seu próprio corpo), ficou decidido que o 

capítulo contendo a descrição das armas dos inimigos seria fundido com o capítulo que 

contém a descrição dos inimigos. Sendo assim, o documento escrito pelo Donato será 

adicionado à tabela preparada pela Carla e, enviado para a Jennifer incrementar a descrição 

dos personagens, adicionando os esboços de cada um dos monstros. 

 
No que diz respeito ao planejamento de novas atividades para a próxima aula (17/03), foram 

levantados os pontos que estão listados no item abaixo: Atribuições de Tarefas  

  

Decisões 

Personagem Principal: Baseado na segunda alternativa apresentada pelo Rodrigo (homem 

mais velho/sério, aparentando uns 40 anos). 

Foi decidido que o personagem principal a princípio usará apenas armas de fogo (ou seja, 

não haverá combate corpo a corpo) e que ele iniciará o jogo já com a sua própria arma. 

 

Fase-1 - Puzzle: Sequência de eventos aprovada sem mudanças na proposta apresentada ao 

grupo. 

 

Fase-2  - Corredor: A planta apresentada também foi aprovada pelo grupo. 

 

Descrição dos Inimigos: Ficou decidido que o capítulo descrevendo os ataques/armas dos 

inimigos será fundido com o capítulo contendo a descrição dos inimigos. Assim, os três 

documentos que estavam sendo escritos em paralelo, serão fundidos em um único e 

adicionado ao GDD. 

 

 

Atribuições de Tarefas (Data Limite 17/03/2011) 

Rodrigo 

- Preparar a arte para a arma do personagem (Versão inicial) 

- Finalizar arte para personagem principal (Versão final) 



- Contribuir na descrição detalhada do personagem principal. 

 

Donato 

- Preparar o documento descritivo das armas do personagem principal (Versão inicial) 

- Contribuir na descrição dos elementos de Dificuldade, combate e dano da fase-2. 

 

Jennifer 

- Preparar um esboço do chefe de fase (Versão Inicial). 

- Finalizar a descrição dos inimigos, fundindo os documentos disponíveis com a arte para os 

inimigos (Versão Final). 

- Contribuir com a descrição inicial da fase-3 

 

Cesar 

- Finalizar descrição da Fase 1 (Versão final) 

- Contribuir na descrição dos elementos de Dificuldade, combate e dano da fase-2. 

 

Marcel 

- Preparar o documento com a descrição inicial da fase-3 (Versão inicial) 

- Contribuir na descrição dos elementos de Dificuldade, combate e dano da fase-2. 

 

Carla 

- Preparar a descrição detalhada do personagem principal (Versão inicial) 

 

Matheus 

- Apresentar propostas relacionadas com a mixagem de som para o jogo. 

 

Rafael 

- Preparar a descrição dos elementos de Dificuldade, combate e dano da fase-2 (Versão 

inicial) modificada a partir das decisões sobre a jogabilidade do personagem principal. 

  

 

  

  

  

 


