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Pauta

1. Revisão dos resultados das atividades atribuídas na aula anterior (15/03) para cada 
membro da equipe
2. Definição de elementos do jogo ainda não discutidos em detalhes, para continuar a 
produção do GDD. 
3. Atribuição de atividades que devem ser concluídas até 22/03

Resumo

Tanto para acompanhar os resultados das atividades atribuídas na aula anterior como 
para avaliar quais seriam as próximas atividades a serem discutidas e desenvolvidas, foi 
utilizado como base o cronograma anteriormente elaborado para a fase de criação do 
GDD. 
 
Em relação à revisão dos resultados das atividades, os seguintes assuntos foram 
abordados:
 
- Personagem principal: O Rodrigo e a Carla incrementaram a descrição do personagem 
principal. A arte do personagem foi finalizada pelo Rodrigo, sendo que o personagem 
criado foi a segunda versão que ele havia elaborado incluindo pequenas mudanças que 
foram sugeridas pelo grupo. 
 
- Arma do personagem principal - A arma do personagem principal foi definida como 
sendo uma Glock 19. O Donato descreverá a arma e as munições que podem ser 
utilizadas (normal e especial). Foi discutido ainda sobre a relação entre os níveis de 



dificuldade do jogo e a quantidade de munição encontrada, sendo que este tópico 
também será estipulado na descrição já existente dos níveis de dificuldade.
 
- Inimigos - A descrição dos inimigos foi  adicionada no GDD pela Jennifer e pelo Donato, 
incluindo descrição física, comportamento e referências para os inimigos. 
 
- Fase 2 - A descrição da Fase 2 foi finalizada pelo Marcel, e como pontos para concluí-
la totalmente foi estipulada a metragem de seus corredores e do saguão principal. 
 
Outros itens que constavam no cronograma também foram concluídos pelo grupo e 
adicionados no GDD. 
 
As características relacionadas ao dano e pontos de vida dos inimigos e das armas 
serão ajustados pelo Sangalli e pelo Marcel com base nos sistemas de danos e 
combates previamente criados.
 
Os pontos a seguir foram discutidos para planejar atividades em seguida:
 
- Modelo do GDD - Três pontos principais foram levandas sobre este assunto:

● Levando em consideração que diversos requisitos do jogo descritos no GDD 
possuem um nível alto de detalhes, o Marcel levantou a preocupação de haver 
desvios em relação ao que está descrito no GDD e o que for implementado no 
jogo. Para garantir a coerência entre o GDD e a implementação do jogo, o grupo 
decidiu que para toda funcionalidade implementada sempre haverá pelo menos 
um desenvolvedor e um revisor responsável por avaliar a fidelidade. 

● Outro ponto discutido sobre o GDD foi a organização das referências utilizadas. 
A decisão do grupo é que para cada capítulo onde há referências relacionadas, a 
organização será sempre a seguinte: em primeiro lugar será incluída a descrição 
e arte conceitual do elemento criado para o jogo e no final do capítulo estará 
incluída a referência..

 
- Inteligência Artificial - O comportamento dos inimigos com foco na inteligência artificial 
será incrementada pelo Donato, descrevendo visão, estratégia e movimentação de cada 
inimigo. Com base no que for definido, o Sangalli irá fazer uma análise inicial básica 
sobre a viabilidade de implementar tais comportamentos na engine UDK, que será 
utilizada no desenvolvimento do jogo.
 
- Chefe Final - foram discutidas alternativas sobre como será o chefe final do jogo. As 
principais características analisadas foram: forma e tamanho do chefe, ataques, técnica 
para matá-lo. 

● Formas e tamanho: foi decidido que o chefe terá duas formas: a primeira forma, 
que o personagem visualiza em alguns momentos do jogo, porém não ataca é 
uma versão sombria da menina que ele deve resgatar (Silmara). O personagem 



poderá vê-la distante e fugindo em algumas partes das fases 1, 2 e 3, e o intuito é 
fazer o jogador ter a impressão que ela realmente é a menina que o personagem 
principal deseja salvar. Na terceira fase a menina irá se transformar em um 
monstro demoníaco que mede cerca de 7 metros e que está com uma parte de 
seu corpo dentro de um buraco no chão da terceira fase. O chefe final, portanto, 
não andará pela fase, porém o seu tamanho permitirá atacar o personagem 
em praticamente qualquer local do cenário. A aparência desde monstro será 
inspirada no corpo do Diablo, do jogo Diablo, e face do Shadow Broker, do jogo 
Mass Effect.

● Ataques: o chefe final é capaz de desferir golpes com seus braços quando o 
jogador estiver próximo, e de lançar bolas de fogo quando o jogador estiver 
distante

● Técnica para matar o chefe - o chefe possui uma estrutura física extremamente 
resistente aos tiros disparados pela arma do personagem principal, porém em 
seu peito ele terá como ponto fraco uma área que após receber uma quantidade 
de tiros significativa irá tornar seu coração desprotegido, o qual é frágil e se 
atingido várias vezes irá causar a morte do chefe. O chefe consegue regenerar 
sua carne rapidamente para proteger novamente seu coração.

 
- Fase 3 - A Jennifer desenhou anteriormente à aula uma perspectiva conceitual e a 
planta baixa de uma biblioteca como cenário para a fase 3. O grupo aprovou a proposta, 
e com base nela, também foi discutido o fluxo nesta fase: o personagem irá entrar na 
fase, e deparar-se com a versão sombria da menina que está tentando salvar. Presa em 
uma jaula no teto da biblioteca, estará a menina real (Silmara). A menina sombria então 
se transformará no demônio citado no item anterior, que o personagem principal então 
deverá combater para salvar a Silmara.
 
- HUD - Foi discutido quais elementos deverão estar presentes no HUD e de que 
maneira.

● Tempo restante antes de o chefe final matar a Silmara: haverá um relógio digital 
na tela demonstrando o tempo. O jogo irá ter cerca de 20 minutos de duração, 
porém o tempo que aparece não se trata de tempo real, e é iniciado à meia-noite 
com limite para salvá-la às 3h33. O relógio não estará presente na tela o tempo 
todo, de forma que alguns eventos irão ativar temporariamente sua exibição: 
badaladas de hora em hora (meia-noite, 1, 2 e 3 da manhã), alguns trovões, 
alguns gritos de socorro de Silmara, entre outros. A ideia do relógio não ser 
exibido sempre é justamente causar uma sensação de medo no jogador, que não 
terá certeza em todo momento sobre o tempo que ainda lhe resta.

● Munição - será apresentado um pente e a quantidade de balas para cada tipo de 
munição que o personagem possuir (normal e especial)

● Dano - o dano que o personagem receber será representado com a tela tornando 
gradualmente mais vermelha conforme a quantidade de dano recebida. A tela 
também voltará gradualmente ao normal conforme a recuperação/regerenação do 



personagem
● Item ativo - o jogador poderá guardar para si alguns itens durante o puzzle. Ele 

poderá então selecionar em seu inventário um destes itens, e o item que estiver 
ativo será apresentado no HUD

● Inventário - O jogador poderá paralizar o jogo e então acessar um inventário onde 
verá os itens que possui

 
- Música - Foi decidido que o jogo não terá músicas tocando o tempo todo. Ao invés 
disso o silêncio se fará presente na maioria do tempo, porém com destaque para sons 
ambientes (gritos, portas, combate, monstros), buscando alcançar um terror psicológico 
maior. O Matheus ficou responsável por fazer uma proposta inicial de quais os efeitos 
sonoros estarão presentes no jogo, como serão e em quais momentos algumas músicas 
serão tocadas pontualmente.
 
- Sustos - Foi discutido em quais pontos do jogo podem ser incluídos elementos que 
assustem o jogador. Alguns eventos foram definidos e serão incluídos pelo Marcel na 
descrição das fases.
 
No que diz respeito ao planejamento de novas atividades para a próxima aula (22/03), 
foram levantados os pontos que estão listados no item abaixo: Atribuições de Tarefas

Principais Decisões

Nome do personagem principal: Marshall Gory
Tamanho da segunda fase: Corredor de 60 metros, saguão de 50 metros
Arma do personagem principal: Glock 19 semi compacta 9 mm
Conteúdo do capítulo de Especificação técnica no GDD: comportamento da IA dos 
inimigos, descrição e justificativa de tecnologias utilizadas para desenvolver o jogo, 
requisitos mínimos para executar o jogo
Fase 3: aprovação da planta e perspectiva apresentas pela Jennifer, definição do fluxo 
da fase
Chefe Final: definição das características físicas, comportamento básico e maneira de 
matar o chefe
HUD: definição dos elementos do HUD (munição, vida, item ativo, tempo restante)
Sustos: definição de elementos que podem ser inseridos para causar sustos no jogador
Música: decisão por jogo com ambiente com pouca música e efeitos sonoros 
destacados, visando maior terror psicológico
Organização de referências no GDD: Referências relacionados a um capítulo serão 
incluídas sempre no final do mesmo
Método para garantir coerência entre GDD e implementação do jogo: incluir um revisor 
em todas as tarefas para avaliar a fidelidade entre GDD e implementação

Atribuições de Tarefas (Data Limite 21/03/2011)



Rodrigo
 
Personagens

● Atualizar no GDD a seção da descrição do personagem com o nome Mashall 
Gory.

● Criar arte da personagem Silmara.
Mecânica do Jogo

● Descrever o tempo de jogo (20 minutos)
● Explicar como ocorre a morte do personagem (tela ficando vermelha)
● Explicar o respawn do personagem após morte (volta no inicio da fase, no 

mesmo ponto onde morreu, etc)
● Conversão de 3:33 horas para 20 minutos
● Sugestão inicial de tempo que o personagem ainda tem após o respawn 

(morte) em cada uma das 3 fases.
HUD

● Descrever funcionamento do HUD
● Criar arte de tela com os elementos do HUD (relógio + clipe de munição + item 

ativo do inventário)
Arte Chefe Final:

● Criar arte para chefe final
Inventário do Jogador:

● Criar arte do inventário baseado na descrição do Rafael
Detalhamento técnico

● Descerver requisitos mínimos para jogar
● Versões de SO e Direct X
● Descrever tencnologias a serem utilizadas (Blender, Maya, ZBrush)
● Descrever sobre a engine (Pq UDK?, Qual versão, links)

 
Marcel
Fases:

● Colocar metragem definida na aula do tamanho da sala fase 1, corredor, main 
hall e biblioteca.

● Incrementar descrição da fase 3.
● Criar flowchart fase 3.
● Incluir elementos de sustos nas descrições das fases 1, 2 e 3

Personagens
● Atualizar referências do nome do personagem principal no GDD (substituir por 

Marshall Gory)
● Descrição da personagem Silmara
● Descrição do comportamento (aparições) da personagem Silmara na fase 1, 2 

e 3
Inimigos:

● Incrementar descrição do chefe final



Mecânica do Jogo: 
● Descrever progressão do jogo
● Definir com Rafael pontos de vidas dos inimigos, dano da arma do 

personagem principal e dano dos inimigos
● Definir com Rafael os comandos (controles) que podem ser utilizados pelo 

jogador
Revisão do GDD:

● Revisar versão atual do GDD antes da próxima aula para avaliar onde ainda 
há necessidade de mais esforços

 
Jennifer
Personagens:

● Finalizar descrição dos inimigos
● Finalizar arte para os 4 inimigos
● Criar descrição para a personagem Silmara

Fases:
● Criar planta baixa para a fase 3

 
Donato
Mecânica do Jogo:

● Descrever transição entre as fases (contando do momento que o personagem 
entra na casa até o momento que ele sai no final)

Armas e items
● Descrever arma do personagem principal (Glock modelo 19 - semi compacta 

9mm), colocando imagens e refêrencia.
● Descrever modo de funcionamento da arma (quantidade de munição que 

suporta + quantidade de munição que cada clipe encontrado terá)
Inteligência Artificial:

● Descrever Estratégias dos inimigos
● Descrever movimentação dos inimigos dado uma situação de encontro ou não 

com o personagem principal
● Descrever Visão (range para acionar trigger)

 
Rafael
Mecânica de Jogo:

● Revisar Níveis de dificuldade e adicionar na dificuldade quantidade de 
munição encontrada

● Revisar Sistema de combate
● Revisar sistema de dano
● Definir com Marcel pontos de vidas dos inimigos, dano da arma do 

personagem principal e dano dos inimigos
● Definir com Marcel os comandos (controles) que podem ser utilizados pelo 

jogador



Inventário do Personagem
● Descrever inventário para depois Rodrigo criar arte.

Fase 2
● Revisar descrição da fase

IA
● Avaliar superficialmente possibilidade de implementação utilizando a engine 

UDK do comportamento de IA dos inimigos descrito pelo Donato
Revisão do GDD:

● Revisar versão atual do GDD antes da próxima aula para avaliar onde ainda 
há necessidade de mais esforços

 
César
Mecânica de Jogo:

● Descrever condições de vitória e derrota do personagem principal
● Descrever mecanismos de "save game" e "load game" (poderá salvar em 

qualquer ponto ou só em save points? O Load carregará no inicio da fase ou 
no ponto salvo?)

 
Mateus
Música e Efeitos sonoros

● Fazer uma proposta inicial no GDD de quais efeitos sonoros, músicas e 
vozes estarão no jogo. Descrever efeitos sonoros para todos os elementos 
do jogo (portas trancadas, portas sendo destrancadas, portas abrindo, 
trovões, grunhidos dos inimigos, personagem morrendo (último suspiro), tiros. 
Descrever vozes dos personagens: gritos da menina desaparecida, gritos dos 
screamers e dos demais personagens. Analisar se esses sons não ficarão 
irritantes, uma vez que os gritos serão ouvidos com frequência no jogo. Propor 
músicas nos momentos que os inimigos aparecem (estilo Silent Hill), propor 
música de piano que se ouve ao entrar no Main Hall. Descrever todos esses 
pontos no GDD.

 
Carla
Apresentação do GDD

● Preparar apresentação Power Point para demonstrar o GDD no dia 24/03 
utilizando o GDD.

 
 
 
 
 


