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Pauta 

1. Static Meshes (Como exportar objetos e quais os elementos que estarão na 

versão 1) 

2. Como tratar o tempo (transformar os 20 minutos do jogo em 3 horas e 33 

minutos) 

3. IA com Kismet (Editor Gráfico) vs IA com Unreal Script (Linguagem do UDK). 

Qual a melhor alternativa? 

4. Qual a melhor forma de documentar os processo de desenvolvimento do jogo no 

GDD. 

5. Revisão das atividades de cada um. 

Resumo 

- Static Meshes: 

  Foi discutido se seriam colocados todos os objetos de cenário do jogo nesta primeira 

entrega do jogo ou não (independente se estes objetos seriam as versões definitivas ou 

não) ou seriam selecionados apenas alguns objetos e, estes sim, seriam entregues na 

sua versão final. 

 

- Tratamento do Tempo: 

   Foi apresentada uma proposta inicial para o tratamento do tempo dentro do jogo 

(limite de 20 minutos), que será iniciado quando o papel contendo a senha que abre o 

cofre é encontrado e, a partir daí contará 20 minutos, convertidos para as 3 horas e 33 



minutos do jogo e, matará o Marshall. 

 

- IA:  

  A discussão baseou-se nas vantagens/desvantagens de se usar o Kismet (o editor 

visual do UDK que proporciona uma programação mais intuitiva) para modificar a IA das 

classes dos inimigos ou será usado especificamente o Unreal Script (linguagem 

específica do UDK, parecida com C++ que necessita de um esforço maior para o 

aprendizado). 

 

- Documentação:  

  Foi discutido como documentar no GDD o processo de desenvolvimento, focando tanto 

na parte artística (elaboração do cenário, dos personagens, ferramentas utilizadas) 

quanto da parte técnica (aqui, a palavra técnica está mais relacionada com 

programação como explicação do código gerado para a IA dos inimigos e para a 

interação com os elementos do cenário via Kismet) 

 

Principais Decisões 

- Static Meshes:  

A segunda opção será a escolhida (adicionar ao cenário do jogo alguns objetos, já em 

suas versões finais). Os objetos previamente selecionados durante a preparação do 

backlog foram mantidos. São eles:  

 Corridor: quadros, vasos de planta e candelabros;  

 Puzzle Room: Sofá, mesa e tapete.  

Além destes objetos, Janelas e Portas serão implementadas em sua Versão 

intermediária. 

 

- Tratamento do Tempo:  

Proposta inicial apresentada foi aprovada. 

 

- IA:  

A solução será híbrida. Os comportamentos básicos (por exemplo, a definição principal 

dos estados) serão implementados diretamente nas classes do Unreal Script enquanto 

que algumas atividades específicas, como triggers que irão disparar os eventos, serão 

implementados via Kismet. 

 

- Documentação:  

Todas as decisões tomadas durante o desenvolvimento do jogo (por exemplo, quais 

ferramentas adicionais foram escolhidas e, quais as razões para esta escolha) serão 

armazenadas no GDD que a princípio terá uma seção técnica, anexada ao GDD. 

 

Atribuições  



Carla 

Continuar o trabalho com as animações 

 

Matheus 

Terminar menu de exemplo e trabalhar com o HUD. 

 

Marcel: Atuando na área de Texturas: Atividade sendo desenvolvida: Avaliação da 

complexidade em importar as texturas para dentro do UDK (os objetos são exportados, 

via de regra, sem texturas). 

 

Rafael: Também trabalhando na área de Texturas, mas focado em Portas e janelas 

além da criação do cenário externo (que será usado na apresentação do jogo). 

 

Donato: IA focando em Unreal Script: Atividade sendo desenvolvida: Elaboração das 

classes de controle do Screamer e do Butcher. 

 

Rodrigo: Modelamento do Marshall: Atividade sendo desenvolvida: Redução da 

quantidade de polígonos do Marshall. Vai versionar o Marshall no SVN. 

 

Jennifer: Continuar o Modelamento do Screamer. 

 

Cesar: Trabalhar no quadro de distribuição. 

 


