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Participantes 

André, Carla, Jeferson, Juliano, Maycon, Rafael, Tiago Pimenta e Viviane; 

 

Pauta 

- Pensar em como elaborar o GDD; 

- Rever complexidade do jogo, mais especificamente em relação à rede; 

- Redefinir o nome do jogo e equipe; 

 

Resumo 

Foi discutido se é possível fazer um jogo multiplayer em rede, ou se não der certo, fazer um 

multiplayer local no mesmo computador, ou se for fazer offline, se a complexidade da 

comunicação iria atrapalhar. 

Há dúvidas sobre a complexidade sobre o desenvolvimento do jogo, mas foi discutido que 

devemos focar nossos esforços na decisão da engine e definição do GDD. 

 

Decisões 

- Decidiu-se fazer uma enquete para decidir o nome do jogo, todos deverão enviar sugestões por e-

mail. 

- Para atingir nosso objetivo de fazer um jogo Multi-jogador. Vamos dividir o desenvolvimento 

em etapas: primeiramente focaremos em fazer um jogo com as funcionalidades básicas de mono-

jogador. Em paralelo, iremos estudar a engine visando como desenvolveremos a comunicação 

entre computadores para habilitar um jogo multi-jogador. 

- Fazer documento para propostas em torno do escopo do jogo, levantar problemas de 

complexidade e definir quais tópicos do GDD. 

 

Atribuições de Tarefas 

- Rafael, Carla, Viviane, Maycon e Jeferson farão um escopo dos pontos que serão tratados no 

documento GDD (esqueleto de como será nosso GDD). Baseando-se nos textos indicados pelo 

professor e no GDD entregue pelos alunos da disciplina IA 369A do semestre passado. 

- Todos integrantes do grupo irão refinar o escopo e levantar os pontos críticos em relação a 

complexidade do desenvolvimento do jogo. 

- Todos integrantes do grupo irão estudar sobre as engines (UDK e Unity) adquirindo 

embasamento para definição da engine na próxima aula. Rafael e Tiago estão mais focados nessa 

atividade. 

 

 

 

 

 

 


