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Pauta 

- Limitar escopo da proposta. 

- Definir responsável por reescrever proposta e entregar revisada ao professor. 

- Revisar macros (tópicos) do GDD (todo trabalho realizado desde a última aula).  

- Apresentação de estudos realizados sobre plataforma de desenvolvimento. 

 

Resumo 

- O trabalho realizado durante o final de semana foi julgado satisfatório, descrevemos as macros 

do GDD e trouxemos os pontos de discussão para a reunião. 

- Os tópicos do GDD foram revisados em reunião, alguns trechos foram reformulados, e idéias 

que estavam pendentes foram encaixadas no escopo.  

- Levantamos os tópicos que ainda estavam pendentes e precisavam ser amadurecidos, estes foram 

distribuídos para equipe e serão revisados na próxima reunião. 

- Não tivemos tempo na reunião para discutir sobre plataforma. Este tópico será uma das 

prioridades no próximo encontro. 

Decisões 

Proposta deve ser reformulada e enviada para equipe avaliar até quarta a noite. Na quinta até o 

horário do almoço o documento será revisado por toda equipe e entregue para o professor 

(impresso). 

 

Definido: 

Comportamento das naves; Comportamento de armas; Modelo HUD (imagem) 

 

Definir:  

Questão câmera do chefe; Limitação do campo da visão do usuário para atirar;  Danos de armas; 

Danos causados por inimigos;  Refinar HUD (imagem);  Paleta de cores; fontes; Puzzles do jogo; 

Como movimentar um modelo 3D via programação (POC) 

 

Atribuições de Tarefas 

- Cada macro deverá ser atualizada no GDD nos tópicos pertinentes, seguir atribuições de macros 

feita na ata da reunião 3. - Equipe 

- Exemplos de modelos - Carla 

- Model sheet  de inimigos – Jeferson, Juliano, Maycon  

- Mapa de fase, Cenário, puzzles – André, Viviane  

- Multimídia, atribuições de sons, músicas e efeitos aos inimigos e cenários – Carla e Rafael  

- IA, verificações de algoritmos, atribuições de inimigos - Tiago 

- Elaboração de estórias de acordo com processo ágil, estruturar backlog – Maycon 

 


