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Resumo 
Na primeira pauta, foi realizada a revisão das atividades para a entrega do segundo Sprint 
utilizando como base os itens descritos no Product Backlog que o Rafael criou, desta maneira foi 
possível verificar se todas as tarefas estavam concluídas, detectar possíveis erros ou problemas a 
serem solucionados, e visualizar melhor a gestão do  processo.  
 
Quanto à revisão do planejamento estipulado, os seguintes assuntos foram abordados: 
 
*Configuração das características do Personagem Principal  
- A equipe se atentou na questão de melhorar alguns aspectos do personagem como, por exemplo: 
- Problema quando morre, falta de textura em seu corpo 
-Voltar em terceira pessoa após o Respaw 
- Travar para não aparecer à arma utilizada do UDK 
- É possível enxergar vazado o braço do personagem quando se olha para cima. 
- Implementar atualização da munição 
 
 
*Aspectos gerais   
- Desenvolver os itens abaixo que ficaram pendentes tais como: 
- Trocar projétil do Screamer 
- Trazer em tona os níveis de dificuldade pra o Sprint 4 
- Implementação do HUD 
- No GDD alterar a recuperação e dano 
- Mapear todas as ‘Level Loaded' do Kismet e definir melhor a organização de cada uma  
- É necessário melhorar textura no ambiente externo e adicionar janelas 
- No decorrer do projeto, cada integrante começar a criar o instalador do jogo 
-Trancar porta de entrada 
- Confirmar se tem User Story para lustres/luminárias 
- Alterar pilares do Main Hall 



- Passar para frente animação de morte na fase 3 (Diabolos segurando Marshall) 
 
*Documentação  
-  No GDD é preciso incluir os seguintes dados técnicos : 
- Documentar HUD 
- Documentar ‘partículas’ utilizadas no game como a chuva que aparece fora da mansão 
- Documentar sons  
- Ler GDD do grupo A  para melhor compreensão de aspectos gerenciais, artísticos e técnicos em 
desenvolvimento de jogos. 
 
*Ainda em sala a Jennifer apresentou a animação de um personagem inimigo o Screamer e 
discutiu-se alguns conceitos de  IA que ela e o Donato estão trabalhando. Foi possível visualizar 
a tarefa finalizada. 
 
 
Na segunda pauta o grupo discutiu as tarefas que devem ser entregues para o terceiro Sprint no 
dia 12/04/2011. As tarefas atribuídas para os integrantes serão apresentadas abaixo nesta ata no 
campo de Atribuições de Tarefas. 
 
Decisões 
- Desenvolver todas as atividades pendentes 
 
- Decisão de cada integrante das tarefas a serem atribuídas para a Sprint 3 
Atribuições de Tarefas 
Todos 
Estudo e Leitura do GDD do Grupo A 
-- 
 
Rodrigo 
 
-Efeitos sonoros de Marshall  
-Modelagem do projétil  
-Animações (disparos, etc)  
-Efeitos sonoros da arma  
-Modelagem do Butcher - Fase 1  
-Modelagem do cadáver - Fase 1 
- Animação do Marshall - Fase 2 
-Animação para Marshall olhar para o cano da arma 
-Fazer animação para Marshall cair de joelho  
 
Rafael 
 
- Configuração das características Marshall - Fase 1    
- Configuração das características Butcher- Fase 1  
- Configuração das características Scremaer- Fase 1  
- Auxiliar no desenvolvimento da animação na cinemática  



- Escurecer cena totalmente e ativar som de tiro na cinemática 
- Escurecer câmera mantendo apenas Marshall (Fade-in) na  cinemática 
- Substituir morte padrão por mortes criadas  
- Adicionar trigger para identificar em qual fase o personagem se encontra  
 
 
Donato 
 
-Elaboração de máquina de estado para o Shortie no UDK - Fase 1 
-Fazer diagrama para IA do Shortie 
-Elaboração de máquina de estado para o Crusher no UDK - Fase 1 
-Elaboração de máquina de estado para o Screamer no UDK - Fase 2 
-Elaboração de máquina de estado para o Butcher no UDK - Fase 3 
-Copiar atividades do Butcher 
-Elaboração de máquina de estado para o Diabolus no UDK - Fase 1  
- Fazer diagrama para IA do Diabolus 
 
Matheus 
 
- Efeitos sonoros do Screamer  
- HUD Básico 
- Cena 7: Menu inicial 
- Integrar tela de Game Over com UDK 
- Fazer morte na sala 1 (está pronto) 
- Integrar Game Over em todas as mortes  
-Menu.6 Cena 12: Menu 2 (exibido ao apertar ESC no jogo) 
 
 
Jennifer 
 
- Modelagem do Shortie - Fase 1 
- Animação do Shortie - Fase 1   
-Integração do personagem com o UDK  
- Criar tela de Game Over no ScaleForm  
 
Marcel 
 
- Decoração: 
-Pilares e carpetes Main Hall) 
-Mesas e cadeiras (Main Hall) 
-Papel com dica de senha, papel para apagar o fogo, chave do armário, chave da sala 
-Armários e jarros de água 
-Lareira e fogo 
- Ativar aparecimento do sangue apenas após destrancar a porta da sala 
 
Carla 



  
- Cena 2: Início do jogo até a entrada na sala do puzzle 
- Alterar Robo pelo Marshall  
- Corrigir comportamento de ficar três robos  
- Adicionar animação para câmera externa 
- Adicionar música na animação 
 
Cena 3: Transição entre a fase 1 e fase 2 
- Ativar animação ao destrancar a porta da sala 
- Encontrar sons de porcos e colocá-lo no jogo 
- Fazer Marshall olhar para os dois lados do corredor e encontrar o grupo de Shorties 
- Adicionar música na animação 
 
Cena 4: Final do jogo com derrota (morte e tempo) 
-Adicionar sons da cena 
- Adicionar foto e efeito de Flashback (foto na noite da morte da filha) 
- Utilizar animação de Marshall de joelhos 
-Fazer animação de morte na sala 2 (Shorties indo direção ao corpo de Marshall) 
- Fazer animação de morte na sala 2 (Shorties indo direção ao corpo de Marshall) 
 
 
César 
-Integração de todos os puzzles  
-Dica para apagar fogo, obtenção de jarros de água e apagar fogo  
 
 
 
 


