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Pauta
Discussão e alinhamento das tarefas a serem finalizadas para a entrega do jogo.

Resumo
A continuidade das atividades até a entrega final (dia 28/06) foi discutida. De maneira geral 
os membros da equipe iriam continuar com as tarefas definidas em reuniões anteriores 
(detalhes no item Atribuição de Tarefas).

Decisões
● Na animação final não haverá abraços entre Silmara e Marshall.
● Quando Marshall fizer o reload da arma, não poderá continuar andando.
● Qualquer alteração no mapa deverá ser feita até o sábado, às 20h00.
● Domingo/segunda será destinado à finalização do GDD, adequando-o ao que foi 

implementado no jogo.
Atribuições de Tarefas

 
Rodrigo

● Disponibilizar a animação do reaload do Marshall
● Criar animação de fúria do Crusher
● Acertar Physical Assets (Shortie, Diabolus)
● Trocar o item da munição especial na sala do upgrade da arma
● Colocar piano e bar
● Colocar parapeito no mainhall/escada

 
Rafael

● Diminuir impacto da arma nos inimigos
● Colocar luz com as chaves que aparecem no mapa
● Criar diferença entre os níveis de dificuldade
● Colocar música dos créditos



● Criar killz no buraco para Marshall morrer se cair
 
Marcel

● Passar música para os créditos
● Colocar mesa tombada  na library, para servir como proteção nos combates
● Colocar quadro com foto da turma na sala de munição
● Acertar tamanho das estantes na library para tampar buraco
● Ajustar mesas perto das estantes da entrada
● Arrumar textura do buraco para não mostrar a caixa de contenção do Diabolus
● Mandar modelos bar/piano para Rodrigo

 
Donato

● Integrar animações do Diabolus com a IA
● Corrigir monstros que travam em IDLE quando morrem na library

 
Cesar

● Terminar Save/Load
● Criar apresentação do jogo
● Criar cena para cena dos controles
● Na cena de morte, após um tempo, voltar ao menu principal

 
Jennifer

● Acertar o Physical Assets (Shortie) para não deixá-lo “maluco” na morte.
 
Carla

● Integrar a cena 3
● Terminar e integrar a cena 4
● Colocar Silmara na jaula

 


