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Resumo



Pauta 1
 
Nesta reunião foi realizada a verificação das tarefas finalizadas de cada integrante do 
grupo, que apresentaram e explicaram o que fez, como fez e quais foram as dificuldades 
enfrentadas.
 
Rodrigo
Comentou sobre o personagem principal que está pronto para a primeira entrega, falou 
sobre a quantidade de polígonos no desenho e a dificuldade de exportar o personagem 
para o UDK.
 
Marcos Donato 
Apresentou a IA de um zumbi, funcionando com as características previamente definidas 
quase funcionando totalmente. O zumbi persegue o personagem ao passar por uma 
determinada área de ativação, assim como quando toma um dano infligido pelo 
personagem. Donato também mostrou como funciona parte do UnrealScript para IA de 
ataque do monstro e as dificuldades disso.
 
Rafael Sangalli 
Apresentou o cenário do jogo com as janelas já adicionadas no mapa e falou sobre a 
colocação das portas e as dificuldades relativas a isso. A criação da fachada da mansão 
também foi questionada, levantando-se o principal desafio do grupo, o tempo para 
criação disso. Com a expertise adquirida, foi identificado que é possível a sua realização 
para as próximas aulas.
 
Cesar 
Comentou sobre o estudo de partículas, que ele realizou e como seria a utilização desse 
estudo na montagem do puzzle do quadro de energia, que sofre uma explosão e possui 
pontos de curto-circuito soltando faíscas.
 
Matheus 
Comentou sobre a criação do HUD e as dificuldades em relação ao UnrealScript que 
deve ser utilizado para substituir as chamadas do HUD original do UDK
 
Jennifer 
Mostrou como esta o andamento do Screamer para a sua integração ao UDK. 
 
Marcel
Comentou como foi seu estudo sobre mesh e como adicionar objetos mais complexos no 
UDK. Como parte do estudo, ele acabou encontrando alguns objetos próprios do UDK, 
que podem ser utilizados em nosso jogo, facilitando a criação do ambiente.
 
Após ter sido levantada todas as tarefas realizadas, foram debatidos entre o grupo 



alguns tópicos em relação ao mapa. Acabou-se descobrindo que as janelas do main 
hall podem ser melhoradas, para ajudar na questão estética do main hall, assim como 
as colunas, que podem ser trocadas por uma que permite uma melhor ambientação. 
A porta que dá acesso a biblioteca precisa de um redimensionamento e a escada que 
termina na porta da biblioteca, terá sua arquitetura alterada, possibilitando a criação de 
um mezanino junto à escada.
Pauta 2
 
Terminada a apresentação das tarefas dos integrantes do grupo, iniciamos rapidamente 
a atribuição de tarefas para a próxima aula, terça-feira dia 19/04.
 As tarefas atribuídas para os integrantes serão apresentadas abaixo nesta ata no campo 
de Atribuições de Tarefas.
Ao atribuir as tarefas, discutimos a criticidade da tarefa e o tempo necessário para 
completá-la de forma a garantir que as peças mais importantes do jogo sejam entregues 
na data certa.

Principais Decisões

● Mudança estética de parte dos componentes do main hall.
● Decisão de cada integrante das tarefas a serem finalizadas

Atribuições de Tarefas (Data Limite 19/04/2011)



Rodrigo
Estudar a melhor forma de exporta o personagem para o UDK e realizar a exportação
 
Marcos Donato
Entender o funcionamento do UnrealScript em relação ao zumbi, para que seja feita a 
adaptação da IA do zumbi ao screamer após sua importação no UDK
 
 
Rafael Sangalli
-Posicionar as portas em seu devido lugar
-Reajustar janelas do main hall
-Mudar escada que dá acesso a biblioteca
Criação de mezanino junto à escada da biblioteca
Redimensionar porta de entrada da biblioteca
- Criar ambiente externo da mansão (apenas fachada)
 
Cesar
-Criar explosão do quadro de energia
- Criar faíscas saindo do quadro
- Criar explosão do curto-circuito que infligirá dano ao personagem
 
Carla
Cena 2: Início do jogo até a entrada na sala do puzzle
- Implementar animação para Marshall visualizar fachada e entrar na mansão
- Implementar animação para Marshall entrar na sala e fechar a porta em seguida
- Implementar animação para explosão do quadro de força e apagar luz em seguida
- Adicionar sons para abertura e fechamento das portas
- Documentar implementação da animação
 
Matheus
HUD Básico
- Estudar desenvolvimento de HUD para UDK
- Criar HUD com Flash e Scaleform
- Substituir HUD padrão pelo HUD do Late Redemption (UDK)
- Implementar atualização da munição
 
Jennifer
Modelagem do Screamer - Fase 2
- Adicionar textura ao Screamer 
- Pesquisar método para "modelar" bola de fogo
- Modelar bola de fogo
 
Animação do Screamer - Fase 1



- Animar disparo da bola de fogo
- Animar deslocamento do Screamer
- Animar morte do Screamer
 
Integração do personagem com o UDK
- Importar Screamer para o UDK
- Integrar Screamer animado com UDK
- Testar e ajustar integração
 
Marcel
-Estudar a importação de objeto no UDK, possibilitando adicionar objetos complexos na 
ferramenta.
-Após estudo adicionar maior número de objetos possíveis para criação do ambiente de 
jogo.

 
 


