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Participantes 

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

 

Pauta 

- Acompanhamento das tarefas do Sprint um e refinamento de pontos em aberto sobre o jogo. 

 

Resumo 

− Na reunião foram abordados pontos relacionados ao refinamento do cenário da primeira 

fase, tal como tipo de elementos da fase e posicionamento dos inimigos. 

− Foram discutidos assuntos relacionados ao jogo multi usuário o qual terá uma câmera em 

terceira pessoa para cada nave. 

− Algumas dúvidas como animação dos personagens e importação dos dados para o Unity, 

foram sanadas. 

− Discutido e alterado alguns elementos do HUD proposto no GDD. 

− Discutido, após alguns testes relacionados à manipulação da nave no Unity, que a nave 

deverá acompanhar a direção da mira, e que deverá ter leve inclinação ao fazer movimentos 

laterais. 

− Discutido sobre a paleta de cores que será utilizada para elaboração do cenário da primeira 

da fase. 

Decisões 

− Definido que cada jogador possuirá uma câmera própria em terceira pessoa. 

− Refinado Head Up Display, o qual terá barra da quantidade de energia da vida atual no topo 

da tela, bem como foi removido a barra “Power”, e introduzido a barra de energia da arma 

atual do usuário. 

− Definido que a nave será direcionada pelo mouse que controla a mira para disparos das 

armas. 

− Definido que a nave fará movimentos laterais (direita e esquerda) fazendo uma leve 

inclinação da para a direção desejada. 

Atribuições de Tarefas 

− Rafael e Tiago Pimenta, responsáveis pelo desenvolvimento da mira e manipulação da nave 

via mouse. 

− Jeferson responsável pela modelagem e animação da mosca, vespa e lacraia. 

− Juliano responsável pela modelagem de personagens e cenários, além de disponibilizar 

elementos do HUD. 

− Carla responsável pela elaboração e modelagem dos elementos do cenário. 

− Viviane e Tiago Marinelo, responsáveis pela interação com as bombas e vidas dos 

personagens. 

− André escolherá uma tarefa do conjunto de tarefas do Sprint um. 

− Maycon responsável por atualizar o GDD 

 



 

 


