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1. Analisar atividades já realizadas 
2. Verificar detalhes sobre conteúdo do GDD

3. Discutir apresentação a ser realizada na próxima aula

Resumo



Com a aproximação da data eminente de entrega da primeira versão do GDD, todo o grupo 

se preocupou e trabalhou para garantir que todas as tarefas até então estipuladas estivessem 

realmente no GDD que deverá ser entregue na próxima aula. Para isso, com a lista de tarefas 

criada em reuniões anteriores, Rodrigo, foi lendo tarefa por tarefa, e os responsáveis pelas tarefas, 

relatavam de forma sucinta e breve o que foi feito, quando foi adicionado o texto no GDD e se a 

tarefa estava finalizada. A partir desse relato o grupo verificava se estava de acordo e se alguma 

dúvida surgisse, os responsáveis respondiam sobre as mesmas. Algumas dúvidas levantaram 

questões mais profundas sobre o jogo e o documento em si, e as mesmas foram marcadas como 

pontos a serem discutidos.

 

Após a determinação das tarefas realizadas, as dúvidas levantadas durante a revisão das 

tarefas foi discutidas e a partir disso ficaram definidas algumas revisões a serem realizadas no 

documento, seja acrescentando ou removendo determinadas passagens ou capítulos. Uma das 

mais importantes foi a revisão de uma algumas frases estabelecidas para a primeira fase que já 

não se encaixava tão bem no escopo atual do jogo. 

 

Tarefas marcadas no inicio da pauta como não concluídas, e as novas surgidas através das 

discussões levantadas com o grupo, foram divididas novamente com o grupo. Uma das tarefas, 

a apresentação a ser realizada na próxima aula, foi discutida e a Carla, mostrou como seria a 

apresentação de slides. O grupo opinou sobre alguns pontos como diminuição da quantidade de 

slides e diminuição dos textos descritivos, transformando-os em tópicos. O professor aproveitou 

para informar que a apresentação será feita por alguém escolhido por ele na hora da apresentação. 

A partir dessa informação, foi definido pelo grupo, que uma das tarefas para a próxima aula seria 

o estudo do GDD e da apresentação de slides a ser terminada até amanhã.

  

Após isso, foi realizado um levantamento de como seria a revisão e finalização do GDD, levando 

em consideração tamanho do documento e que o mesmo se encontra em um ambiente de nuvem, 

compartilhado por todos.

Após uma discussão com o grupo, ficou acertado a forma de revisão a ser feita com o GDD 

e quem seria o responsável pela revisão. Por último, foi feito uma revisão das tarefas a serem 

realizadas até a próxima aula.

 

Durante a revisão das tarefas distribuídas para cada um, o professor pediu para analisarmos a 

possibilidade de criação e entrega de um cronograma para todo o projeto. O grupo discutiu a 

possibilidade e a forma de realizar esse cronograma. Ficou então acertado que as tarefas mestres 

serão levantadas pelo César, assim como suas respectivas datas e mais pra frente essa tarefas 

serão detalhadas em tarefas filhas e um datas mais precisas.

Decisões



1. GDD será finalizado na quinta-feira, com última revisão pelo Rafael 

2. Formato da descrição dos sons e efeitos sonoros 
3. Formato do Menu

4. Atualização da jogabilidade. Desabilitar determinadas funções – salto e agachar

5. Manter em inglês nome das fases e menu

6. Funcionamento do sistema de Dano conforme dificuldade

7. Criação de um cronograma

8. Recriar referências a história do jogo durante a primeira fase

9. Leitura do GDD. Todos devem ler o GDD e estar aptos a realizar a apresentação na próxima 

aula.

Atribuições de Tarefas



● Rafael
○ Atualização das tabelas de características gerais do personagem 

(remover "Combate" do título", referenciar capítulo de IA)
○ Ajustes de edição: substituir Controllers por Input Keys, remover referência a sol 

raiando, revisar onde ataque estiver perfurante e cortante ao mesmo tempo
○ Atualização de jogabilidade: remover salto, adicionar inventário, adicionar troca 

de tipo de munição
○ Atualização de controles: mudar para padrões do UDK, adicionar troca de tipo de 

munição
○ Alterar sistema de dano da dificuldade Hurt me plenty para também ter 

regeneração / Alterar seções impactadas (junto com Marcel)
○ Edição e formatação final do GDD: 

 Escrever introdução de capítulos sem introdução
 Formatar legendas de imagens
 Adicionar legendas para tabelas
 Incluir capa, índices e números de páginas

○ Impressão e encadernação do GDD para entrega
● Marcel

○ Descrição da seção Motivação
○ Alterar sistema de dano da dificuldade Hurt me plenty para também ter 

regeneração / Alterar seções impactadas (junto com Rafael)
○ Revisar se há nomes que deveriam estar em inglês, porém estão em português
○ Revisar IA para alinhar com sistemas de combate e dano
○ Revisar seção de Testes
○ Elaborar lista de tarefas e atualizar milestones para desenvolvimento do jogo 

(junto com Cesar)
○ Criar versão inicial do cronograma de produção (junto com Cesar)

● Cesar
○ Criação de cena de créditos / Adição da cena no fluxograma de progressão de jogo 

e no menu inicial (junto com Donato)
○ Alterar frase do Puzzle para indicar horário 3:33 (hora do demônio) e explicar que 

o tempo começa a contar a partir desta leitura
○ Descrever como será morte por tempo, mostrando como será exibido esse tipo de 

morte
○ Elaborar lista de tarefas e atualizar milestones para desenvolvimento do jogo 

(junto com Marcel)
○ Criar versão inicial do cronograma de produção (junto com Marcel)

● Donato
○ Incrementação do enredo
○ Incrementação das cenas 6.2.5 a 6.2.14
○ Criação de cena de créditos / Adição da cena no fluxograma de progressão de jogo 

e no menu inicial (junto com Cesar)
● Rodrigo

○ Criação da arte para Inventário
○ Descrever na seção de HUD como o horário aparecerá na tela associado a eventos
○ Alinhar descrições de Salvar com Morte

● Jennifer



○ Finalização da concepção artística dos monstros
● Matheus

○ Descrição das músicas e efeitos sonoros
● Carla

○ Finalização da apresentação do GDD
● Todos

○ Leitura do GDD e da Apresentação

 

 

 


