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Pauta

Avaliar situação das atividades

Resumo

Rodrigo
Butcher já está modelado com as animações iniciais. Ainda falta o animetree que está 
sendo montado.
 
Carla
Vai fechar a cinemática 2. Está começando a realizar a Cinemática 3. Grupo pediu para 
ela focar na cinemática 2 para a entrega.
 
Donato 
Tem trabalhado na IA do Crusher. Além disso disse que já está estudando formas de 
implementar a IA do Diabulus
 
Sangalli
Tem estudado a forma de implementar a terceira pessoa como padrão no game via 
script, forma de respaw e as classes para realizar a personalização do game type do 
jogo.
 
Cesar
Colocar gritos da Silmara.
Começou a estudar como implementar o save e o load game no UDK. Deve focar nesse 



estudo.
 
Jenni 
Apresentou o que tem trabalhado no Shortie.

Principais Decisões

● Sistema de reload da arma só será implementado nesta versão se for algo rápido 
de se desenvolver.

● O mapa só poderá ser alterado até às 20h do domingo, para garantirmos uma 
versão estável na entrega. Depois disso trabalharemos na documentação do que 
foi desenvolvido desde a entrega 1.

Atribuições de Tarefas

Carla
Finalizar a cinemática entre a fase 1 e a fase 2.
 
Matheus
Implementar menu incial do jogo.
 
Marcel
Apesar do Marcel não estar vindo na aula, estamos conversando com ele e sua tarefa é 
a de finalizar a montagem do cenário com os objetos faltantes .
 
Sangalli
Trabalhar nas classes de game type para customização do jogo.
 
Jennifer
Terminar modelagem do Shortie.
Montar a apresentação para a entrega 2.
 
Cesar
Verificar possibilidade de implementar o reaload da arma.
Estudar forma de criar o sistema de save e load.
 
Donato
Colocar Crusher no mapa, como o Crusher ainda não está modelado, será colocado o 
modelo do zumbi, aumentando um pouco seu tamanho
Disponibilizar chave que abre a porta da biblioteca quando o Crusher morre.
 
Rodrigo
Finalizar as animações do Butcher e seu animetree.
Criar modelo para os ícones da coleta de munições.



 
 
 
 
 


