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Pauta

1-Revisão das tarefas realizadas
 
2- Tarefas a serem realizadas para a entrega de 26/04

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 que aplicou o esqueleto no modelo 3D do Marshall Gory que ele já havia 
criado e conseguiu ainda exportar este modelo para o UDK. Utilizando as animações 
padrões de personagem do UDK, foi possível ganhar um pouco de tempo evitando ter 
que elaborar minunciosamente cada movimento do personagem. Até o dia da reunião, 
Rodrigo estava com alguns problemas relacionados a maneira como o personagem 
era exibido na tela, de forma que algumas animações resultavam em movimentos 
indesejados, porém Rodrigo já tinha o rumo para corrigir estes problemas.
 
Marcos Donato
Apresentou a versão que será entrega da IA tanto do Butcher como do Screamer. Como 
os modelos 3D ainda não estão prontos, ele utilizou em seus testes um modelo de zumbi 



que havíamos encontrado anteriormente. Nos testes do jogo que fizemos em aula, os 
inimigos já possuem uma IA boa o suficiente para deixar o jogo relativamente difícil.
 
Rafael Sangalli
Apresentou o cenário após a aplicação das sugestões que haviam sido feitas pelo grupo. 
Apresentou também o lado externo do cenário, onde o personagem irá começar o jogo 
na animação inicial.
 
Cesar
Finalizou o puzzle do quadro de distribuição de força e apresentou ao grupo. O puzzle do 
quadro de distribuição já está integrado na versão do jogo que será apresentada.
 
Matheus
Comentou sobre a criação do HUD explicando que, como teste, criou um componente 
em Flash para representar a vida do personagem, exportou o arquivo e fez a importação 
no UDK, além de alterar os arquivos UnrealScript que alteram a barra de vida do HUD 
conforme o personagem recebe dano. Porém, houve dificuldades durante a importação 
do arquivo no UDK e o HUD não aparece na tela ao iniciar o jogo. Matheus irá investigar 
este problema.
 
Marcel
Comentou que estudou em mais detalhes a importação de objetos no jogo e que agora já 
entendeu melhor o processo de mapeamento UV de texturas no UDK.
 
Carla
Continuou trabalhando na animação inicial, por enquanto em fase de testes. Mencionou 
um problema no qual a porta não estava abrindo durante a animação, e com a ajuda do 
Cesar, conseguiu solucionar.
 
Pauta 2
 
Terminada a apresentação das tarefas dos integrantes do grupo, iniciamos rapidamente 
a atribuição de tarefas para garantir a entrega de 26/04 conforme esperado.
As tarefas atribuídas para os integrantes serão apresentadas abaixo nesta ata no campo 
de Atribuições de Tarefas.

Principais Decisões

● Finalização da integração do que cada membro da equipe desenvolver até 
sábado dia 23/04.

● Decisão sobre quais pontos ainda devem ser trabalhados para conseguir uma 
entrega de boa qualidade

Atribuições de Tarefas (Data Limite 26/04/2011)



Rodrigo
- Ajustar importação do personagem principal no UDK
- Como tarefa opcional, também ficou definido importar a arma do personagem para 
UDK. Caso o tempo para concluir esta tarefa não seja suficiente, será utilizada a arma 
padrão fornecida pelo UDK.
- Documentar criação do personagem
 
Marcos Donato
- Posicionar inimigos no cenário (Butcher e Screamer) nos locais onde está definido no 
GDD. Como os modelos 3D não estão prontos, será utilizado o modelo do zumbi, porém 
com a IA do Butcher e do Screamer
- Documentar definição da IA do Butcher e do Screamer
 
Rafael Sangalli
- Melhorar aparência externa da casa
- Alterar alguns elementos de acabamento do cenário
- Documentar criação do cenário
- Elaborar apresentação para a entrega
- Imprimir GDD atualizado
 
Cesar
- Auxiliar Donato no posicionamento dos inimigos
- Documentar criação dos dois puzzles
 
Carla
- Implementar no jogo a animação “Cena 2: Início do jogo até a entrada na sala do 
puzzle”
- Documentar implementação da animação
 
Matheus
- Criar HUD básico para o jogo, ainda sem os elementos oficiais
- Documentar criação do HUD
 
Jennifer
- Finalizar modelamento do Screamer
- Integrar Screamer com UDK
- Documentar criação do Screamer
 
Marcel
- Adicionar no jogo os seis objetos definidos no Sprint 2 Backlog
- Documentar criação de objetos

 
 



 


