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Pauta 

1-Revisão das tarefas realizadas 

 

2- Tarefas a serem realizadas para a entrega de 26/05 

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 

Está trabalhando na modelagem do Butcher. 

 

Marcos Donato 

Está trabalhando na IA do Shortie e do Crusher. Já incluiu no mapa do jogo personagens 

“fakes” que representam os Shorties para testar a IA. 

 

Rafael Sangalli 

Fez a Cinematic 1 onde mostra o Marshall a frente da Mansão e logo após entrando no 

Quarto do Puzzle. Fez também a Cinematic de quando o Marshall perde o jogo por 

tempo. Está trabalhando na classe UTGame para entender como customizar o jogo 



conforme o GDD pede pois hoje o UTGame default do UDK é de um jogo no estilo 

“Deathmath”. 

 

Cesar 

Fez a implementação do HUD versão 1 e finalizou o puzzle da lareira. 

 

Matheus 

Trabalhou na implementação do HUD e do Menu inicial do jogo. 

 

Marcel 

Incluiu a lareira e o sofá no Quarto do puzzle e mais quadros no Corridor. 

 

Carla 

Trabalhou na Cinematic 1. 

 

Pauta 2 

 

Terminada a apresentação das tarefas dos integrantes do grupo, iniciamos rapidamente 

a atribuição de tarefas para garantir a entrega de 26/05 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 

domingo dia 22/05 as 20hs. 

● Decisão sobre quais pontos ainda devem ser trabalhados para conseguir uma 

entrega de boa qualidade. 

 

Atribuições de Tarefas (Data Limite 22/05/2011) 

Rodrigo 

- Criar animTree para juntar Butcher + animações. 

- Criar Phisical Asset para Butcher ter fisica no jogo. 

- Incluir som de ataque e movimentação do Butcher. 

- Criar animações do Marshall andando para frente e para trás. 

- Criar animação Marshall caindo de joelho e de joelho com arma apontada para cabeça. 

 

Marcos Donato 

Finalizar IA do Crusher e implementar perda da chave da biblioteca quando Crusher 

morre. 

 

Rafael Sangalli 



- Estudar para entender com funciona a alteração do game type default do UDK. 

 

Cesar 

- Estudar como funciona processo de checkpoint, load e save game e iniciar 

implementação. 

 

Carla 

- Implementar a Cinematic 2 que é quando o Marshall sai do quarto do puzzle e vê pela 

primeira vez o Screamer e os Shorties. 

 

Matheus 

- Implementar menu incial do jogo. 

 

Jennifer 

- Finalizar modelamento do Shortie 

- Integrar Shortiecom UDK 

- Documentar criação do Shortie 

 

Marcel 

- Adicionar no jogo os objetos definidos no Sprint 3 e 4 do Backlog 

- Documentar criação de objetos 

 

 

 

 


