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Pauta

1- Atualização das situações das tarefas do sprint, que deve ser entregue na quinta-feira 
(07/05)
2- Formato dos puzzles
3- Importação de modelos para o UDK
4- Versão do UDK

Resumo

Pauta 1
 
Cada integrante do grupo apresentou oralmente o que fez desde a última reunião. 
Abaixo segue o resumo destas apresentações.
 
Carla apresentou animação do personagem correndo. Demonstrou a forma que utilizou 
para realizar a animação, utilizando Kismet e as animações prontas do bot disponível no 
UDK.
 
Marcel comentou a respeito da utilização de flash para montagem de menus, HUD e 
inventário. Ainda não sabe exatamente como montar mas está trabalhando nisso. Além 
disso, estudou sobre formas de importar itens do Maya no UDK.
 
Matheus estudou como utilizar o flash para a personalização dos menus. A conclusão é 
que o flash deverá ser usado para a implementação do HUD, menu e representação das 



tomadas de danos.
 
Sangalli trabalhou com o cenário, fazendo as alterações definidas na reunião 8.
 
Rodrigo finalizou o ambiente no google codes que será usado como repositório para o 
desenvolvimento do jogo. Também apresentou duas versões da modelagem do Marshall.
 
Jennifer está montando o Screamer e estudando sobre o Zbrush e o Blender.
 
Cesar apresentou o puzzle do cofre, com os três dígitos funcionando e a senha sendo 
sorteada a partir das 5 possibilidades do GDD. Também foi implementado os gritos de 
uma menina.
 
Donato estudou a forma de implementar a IA dos inimigos. No UDK as IAs são baseadas 
em máquinas de estado. Além disso ele descreveu em detalhes as máquinas de estado 
do Butcher e do Screamer que serão adicionadas no GDD.
 
 
Pauta 2
 
Os integrantes do grupo gostaram do formato do puzzle e a ideia de utilizar o mesmo 
formato para o quadro de distribuição foi aceita. Para a entrega 1, ainda precisa colocar 
o quadro na frente do cofre e disponibilizar chave para abrir a porta.
 
 
Pauta 3
 
Discutimos as possibilidades de utilização de modelo prontos para a montagem dos 
ambientes para a versão 1. Alguns endereços de sites com modelos prontos foram 
trocados pelos participantes. Marcel focará o trabalho nesta tarefa.
 
 
Pauta 4
 
Marcel teve problemas com a utilização de versões diferentes do UDK. Combinamos que 
todos utilizarão a mesma versão.
 

Principais Decisões

● Inventário não será usado na implementação do jogo. Será considerado a 
implementação somente se o tempo permitir.

● Versão do UDK que deverá ser usada por todos os integrantes do grupo será a 
7876, Changelist: 776445



Atribuições de Tarefas (Data Limite 05/04/2011)

Carla
Montar uma animação sobre o mapa da sala já existente
 
Matheus
Terminar menu de exemplo.
 
Marcel
Montagem do cenário com os objetos mock.
 
Sangalli
Finalizar cenário.
Elaborar Product Backlog do projeto.
 
Jennifer
Terminar modelagem do Screamer.
 
Cesar
Colocar quadro sobre o cofre já montado.
 
Donato
Continuar pesquisando forma de implementação da máquina de estado. Adaptar bot 
para comportamento do Screamer.
 
Rodrigo
Finalizar a versão 0.1 do Marshall.

 
 
 
 
 


