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Pauta
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: cada integrante do grupo comentou sobre as atividades nas quais 

estava trabalhando.
a. Carla: apresentou o esboço da animação do final do jogo, ainda com 

personagens de teste, visto que os oficiais para esta cena ainda não estão 
concluídos (Silmara e Diabolus)

b. Cesar: implementou a primeira versão do mecanismo de Save/Load. 
Apresentou o mecanismo, demonstrando que há 5 slots para o jogador salvar 
seu jogo

c. Jennifer: demonstrou a modelagem do Diabolus na qual está trabalhando
d. Donato: implementou o mecanismo de dano no coração do Diabolus, ainda 

em uma primeira versão, e que para ser concluída deverá ser testada no 
modelo oficial do Diabolus quando este for incluído no jogo

e. Marcel: demonstrou a jaula da Silmara que foi desenhada no Maya e as mesas 
da bibilioteca.

f. Rafael: demonstrou uma primeira versão da animação de introdução do jogo. 
O grupo discutiu alguns pontos que poderiam ser modificados ou incluídos 
nesta animação

g. Rodrigo: finalizou o processo de Skinning do Crusher e está fazendo ajuste 
nas animações do mesmo

2. Discussão e alinhamento para Sprint 5: A continuidade das atividades até o final 
do Sprint (dia 09/06) foi discutida conforme cada um relatava o que já havia feito 
até então. De maneira geral a maioria dos membros da equipe iriam continuar em 
refinamentos das mesmas atividades citadas no item 1 da pauta (detalhes no item 



Atribuição de Tarefas).
Decisões

● Dentre as duas animações de ataque disponíveis para o Crusher, foi decidido utilizar a mais 
curta, para que a quantidade de dano por segundo seja coerente com o que está especificado 
no GDD

● Algumas mudanças nas animação de introdução do jogo foram acordadas pela equipe, tal 
como incluir referência à esposa de Marshall abandonando-o, e também colocar uma cena 
onde Marshall vê em um jornal o caso no qual irá trabalhar de desaparecimento de uma 
menina que lembra sua filha

● Para a cena de créditos, que será desenvolvida pelo Rafael, ficou decidido como formato os 
nomes de cada integrante subindo na tela e no final a exibição de uma foto da equipe

● A arte para o menu inicial do jogo foi discutida e, em partes, elaborada na própria aula por 
Rodrigo e Cesar

Atribuições de Tarefas
Rodrigo:
- Ajustes nas animação do Crusher e integração no UDK
- Criação de arte para o menu inicial
 
Jennifer:
- Modelagem, animação e integração no UDK do Diabolus
 
Marcos Donato:
- Refinar IA do Diabolus
 
Cesar:
- Refinar mecanismo de Save e Load para o jogo
 
Carla:
- Refinar Animação da transição da fase 2 para fase 3
- Incrementar animação do final do jogo com vitória
 
Matheus:
- Adaptar e integrar Menu 2, ou Menu de pause padrão para o Jogo Late Redemption
 
Rafael:
- Finalizar animação da introdução do jogo
- Elaborar animação dos créditos do jogo
 
 

 


