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Pauta 

1. Revisão das tarefas do Sprint 5 para decidir as próximas atividades. 

2. Alinhamento das tarefas a serem finalizadas para o Sprint 6 

 

Resumo 

O grupo se preocupou com a revisão das tarefas de cada integrante, a partir das atividades definidas 

no sprint anterior. E após isso foi definido as próximas atividades para o último Sprint,  

 

a. Carla: Continuou trabalhando no 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. Jennifer: Demonstrou e continuou trabalhando na modelagem do Diabolus. 

 

c. Donato: Falou sobre o mecanismo de dano no coração do Diabolus, ainda em 

uma primeira versão. 

 

d. Marcel: Falou sobre os elementos da biblioteca que ele está desenvolvendo no 

Maya tais como a jaula da Silmara, mesas da biblioteca, além da cúpula. 

 

e. Rafael: Demonstrou novamente a primeira versão da animação de introdução 

do jogo, com algumas alterações que ele realizou desde a aula anterior. 

 

Alguns pontos importantes que foram discutidos foram os níveis de dificuldades e 

a questão do Save load: 

 

����Níveis de dificuldades 

 



-Mudar vida do Marshall 

- Mudar esquema de regeneração 

- Tempo total do jogo 

- Diminuir sensibilidade do mouse 

-Tirar pulo com dois toques 

 

� Save load: 

 

Revisar estado de portas, animações e monstros. 

 

2. Alinhamento das tarefas a serem finalizadas para o Sprint 6: Foram definidas as 

principais atividades para esse último Sprint. 

Atribuições de Tarefas 

Rodrigo: 

- Ajustes finais da animação do Marshall(Reload) 

   - Modelagem Silmara 

             - Modelagem Silmara(Dark) 

              -Animação e efeitos sonoros da Silmara 

 

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 

- Tempo do jogo 

- Níveis de dificuldade 

- Carregar Jogos 

 

Carla: 

- Animação da aparição de Silmara “Dark” fugindo 

- Transição entre fase 2 e fase 3 

- Final do jogo com vitória 

 

Matheus: 

- Controles disponíveis 

- Menu 

- Salvar jogo 



 

Rafael: 

-Níveis de dificuldade 

      -Introdução ao jogo (cinemática) 

      -Créditos (cinemática) 

            -Apresentação do jogo 

            - Ajustes das características dos puzzles 

 

 

Marcel 

             Elementos da library 

-Piano de causa 

-Balcão com Bar de bebidas 

-Ajustes do cenário 

-Dois andares de prateleiras de livros 

-Cúpula 

-Mesas e cadeiras para leitura 

-Pilares e tapetes 

-Jaula da Silmara 

-Lareia e escadas 

 

 


