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1. Revisão das tarefas para determinar o que foi feito desde a aula anterior
2. Discussão e alinhamento das tarefas a serem finalizadas para o Sprint 5

Resumo
 

1. Revisão das tarefas: Foi passado um a um, perguntando o que foi feito, as dificuldades 
encontradas e o que ainda falta fazer. Carla já fez a animação para transição da fase para 
a fase 3. Ela mostrou para o grupo que discutiu alguns pontos a serem implementados na 
animação, entre eles, a velocidade da animação. O Cesar mostrou o menu principal com o 
fundo customizado. A customização foi discutida e o Rodrigo se dispôs a criar um plano 
de fundo melhor adaptado para o jogo, que depois terá a integração com jogo. O Cesar 
também criou um  particle system para ser utilizado na animação de transição da fase para 
a fase 3 que esta sendo feito pela Carla. O Donato já terminou a maquina de estado e a 
IA para o Diabolus, e configurou um bot para realizar os testes da maquina de estado e 
IA, faltando apenas a atualização no SVN. O Cesar também ajudou o professor a instalar 
e configurar o nosso jogo em seu notebook. O professor testou e jogou (e morreu) varias 
vezes para garantir o seu funcionamento. O Rafael criou e adicionou os checkpoints no 
jogo

2. Discussão e alinhamento para Sprint 5: Conforme as pessoas iam falando sobre as 
tarefas realizadas, ia sendo mostrado no UDK como ficou a implementação, dessa forma 
soluções alternativas e refinamentos iam sendo sugeridos. As tarefas definidas encontram-
se descritas em atribuições de tarefas.

Decisões
- Foram refinadas e melhor definidas algumas das tarefas do próximo Sprint
Atribuições de Tarefas



Rodrigo:
- Modelagem, animação e integração no UDK do Crusher e seus efeitos sonoros
- Criar arte para o menu inicial
 

Jennifer:
- Modelagem, animação e integração no UDK do Diabolus
 

Marcos Donato:
- Atualizar SVN com bot pra teste de IA e maquina de estado do Diabolus
 

Cesar:
- Criacao de Load e Save para o jogo
 

Carla:
- Refinar Animação da transição da fase 2 para fase 3
- Animação do Final do Jogo com vitória

 
Matheus:

- Adaptar e integrar Menu 2, ou Menu de pause padrão para o Jogo Late Redemption
 
Rafael:

- Elaborar animação da introdução do jogo
- Elaborar animação dos créditos

 
 
 
 
 


