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Pauta 
- Revisar os capítulos do GDD e discutir as pendências levantadas pelo grupo; 
- Atribuir aos integrantes do grupo os pontos pendentes para a finalização do GDD; 
- Definir responsáveis por criar os slides da apresentação do GDD; 
- Definir quem apresentará o GDD. 
 
Resumo 
Durante a revisão do GDD foram levantados os seguintes pontos: 
 
Referências do jogo: foi observada a necessidade de melhorar a descrição dos jogos utilizados 
como referência para a criação de “As aventuras de Jackie e Tony”. Para isso esta pendente fazer 
um descritivo das semelhanças e diferenças entre as referências e o jogo a ser desenvolvido 
(Capítulo: Gênero, semelhanças e diferenças); 
 
Tempo de jogo: foi levantado a necessidade definir o tempo de duração do jogo, para isso chegou-
se a uma estimativa de tempo para todas as cenas que o jogador deverá percorrer do início ao fim 
do jogo (tempo dos vídeos apresentados entre as fases, tempo para percorrer o circuito até a toca 
do chefe e tempo para derrotar o chefe – Capítulo: Fluxo do jogo); 
 
Manobras: foi discutida a necessidade de permitir que as naves dos heróis possam realizar 
manobras com o objetivo de desviar de obstáculos e inimigos. (Capítulo: Manobras) Foi definido 
a forma de acionamento destas manobras pelo jogador (Capítulo: Teclado); 
 
Teclas de controle da interface: foram definidas as teclas que o jogador deverá utilizar para acesso 
as cenas de pause e menu principal, estas poderão ser utilizadas no decorrer do jogo. Também 
foram definidas as teclas para a navegabilidade entre os itens do menu principal (Capítulo: 
Teclado); 
 
Salvar jogo: foi verificada a necessidade de criar um capítulo no GDD para descrever a 
funcionalidade salvar jogo - save state e/ou check point. O professor pontuou que o jogador deve 
ter a acesso a funcionalidade salvar jogo através de menu e esta deverá salvar o estado em que o 
jogador se encontra. O grupo verificou a necessidade de definir como será tratada a questão de 
salvar o estado de cada jogador quando multiplayer e recuperação do estado do jogo quando um 
dos jogadores não tenha mais vida – o jogador voltará com vida ou não; 
 
Telas e Menus: foi discutida a necessidade de melhor descrever as telas/cenas e menus que irão 
compor o jogo, para isso será feito um diagrama que demonstre todas as possibilidades de 
navegabilidade entre telas e menus (Capítulos: Telas, Menus, Progressão do jogo); 



Dificuldade do jogo: o grupo concluiu ser necessária a criação de um tópico para descrever como 
será a evolução da dificuldade das fases, inimigos, obstáculos e armadilhas no decorrer do jogo. 
Este tópico deve tratar também do nível de dificuldade que o jogador poderá escolher: easy, 
medium e hard (Capítulo: Dificuldade geral, Dificuldade de fases e inimigos); 
 
Cronograma: o professor levantou a necessidade de o GDD apresentar um cronograma, ou algo 
correlato ao mesmo, para controle das atividades que serão executadas até a obtenção da versão 
final do jogo. 
 
Durante a revisão do GDD diversos tópicos foram reescritos. 
 
Após levantar as pendências para finalização do GDD foram atribuídas as tarefas para os 
integrantes do grupo. 
 
Decisões 
O grupo melhor definiu alguns pontos durante a revisão do GDD: 
 
Tempo de jogo: foi estimada a duração das seguintes cenas:  
- Vídeo inicial primeira fase: 40seg 
- Percorrer circuito primeira fase: ~5min 
- Combate chefe primeira fase: ~3 a 10min 
- Vídeo inicial segunda fase: 20seg 
- Percorrer circuito segunda fase: ~5min 
- Combate chefe segunda fase: ~3 a 10min 
- Vídeo inicial terceira fase: 30seg 
- Percorrer circuito terceira fase: ~5min 
- Combate Dr. Seamus terceira fase: 300seg 
- Vídeo final: 1min 
Ficou acordado que durante o combate entre heróis e Dr. Seamus (terceira fase) será apresentado 
ao jogador um contador regressivo. (Capítulo: Fluxo do jogo); 
 
Manobras: foram acordadas que haverá as seguintes manobras: 
- Ao pressionar 1 vez a tecla “Q” a nave será tombada para a esquerda 
- Ao pressionar 1 vez a tecla “E” a nave será tombada para a direita 
- Ao pressionar 2 vezes a tecla “Q” a nave girará para a esquerda  
- Ao pressionar 2 vezes a tecla “E” a nave girará para direita  
- Ao pressionar a tecla “W” a nave fará um looping  
- Ao pressionar as teclas “Q” e “E” consecutivamente a nave irá chacoalhar  
(Capítulo: Manobras, Teclado); 
 
Teclas de controle da interface: o grupo decidiu utilizar as seguintes teclas para acesso as cenas de 
pause e menu principal durante o jogo: 
- Ao pressionar a tecla “Esc” será apresentada a cena pause 
- Ao pressionar a tecla “Enter” será apresentada a cena no menu principal 
- A teclas de navegação serão utilizadas para navegar entre os itens do menu principal  
(Capítulo: Teclado); 



Telas e Menus: abaixo alguns dos itens de menu definidos pelo grupo:  
- Novo jogo 
- Salvar jogo 
- Carregar jogo 
- Opções de configuração 
- Ranking 
- Ajuda 
- Sair 
(Capítulos: Menus); 
 
Atribuições de Tarefas 
Tarefas delegadas para finalização do GDD: 
 
André e Maycon: responsável por revisar e descrever os tópicos: Cenário, Dificuldade Geral e 
Dificuldades da fase e inimigos; 
 
Maycon: responsável por gerar Cronograma/Estórias das principais atividades para 
desenvolvimento do jogo; 
 
Jeferson: responsável por revisar e descrever o tópico: Manobras; 
 
Thiago Marinello e Viviane: responsáveis por gerar o diagrama de estado/navegabilidade das 
cenas, revisar e descrever o tópico Progressão do jogo; 
 
Thiago Marinello : responsável por revisar e descrever o tópico Gênero, semelhanças e 
diferenças; 
 
Viviane: responsável por rever tópico de Ataque com base nas informações descritas no tópico de 
Inimigos; 
 
Tiago Pimenta: responsável por escrever e revisar tópico Sobrecarga armas; 
 
Rafael: responsável por escrever e revisar o tópico Engine; 
 
Juliano: responsável por escrever o roteiro das Animações e o tópico Vídeos; 
 
Carla: responsável por fazer a revisão final do GDD; 
 
Tiago Pimenta: responsável pela formatação e capa do GDD revisado; 
 
Thiago Marinello : responsável pela impressão do GDD; 
 
Toda a equipe: responsável por revisar o documento escrito e contribuir para a criação do 
resumo, introdução e revisão demais tópicos já escritos alterando o que julgar necessário (erros de 
português, garantir coerência e evitar redundâncias de informações). 
 



Para a apresentação do GDD foram delegadas as seguintes tarefas: 
 
Jeferson e Rafael: responsáveis por criar os slides da apresentação; 
 
Maycon: apresentador oficial do GDD, lembrando que toda a equipe deverá se preparar para a 
apresentação. 
 
Data limite para entrega das atividades: 
 
- O grupo poderá desenvolver os capítulos do documento GDD até 24/03/2011 às 10:00; 
 
- A versão final do GDD (revisado) deve estar disponível para formatação até 24/03/2011 às 
14:30; 
 
- Os slides devem ser enviados a todo o grupo para estudo até 23/03/2011 às 19:00. 
  
 


