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Ata de Reunião 

 

Grupo A Reunião 10º Data 05/04/2011 

Relator Maycon Prado Rocha Silva 

Participantes 

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

 

Pauta 

- Centralização do projeto atual em um repositório. 

- Revisão do sprint 

- Revisão IA dos inimigos 

 

Resumo e atribuições de tarefa 

− Rafael trabalhou na mira da nave, liberou para revisão da equipe – Foi apresentada uma 

indefinição no comportamento da mira, até quinta feira uma nova proposta será 

apresentada. 

− Juliano trabalhou no mapa da fase 1 e irá refinar durante a semana, criou também uma nova 

modelagem para nave, deixando os personagens mais visíveis. 

− Jeferson modelou a vespa e lacraia. Durante a semana irá animar planta e besouro. 

− Tiago trabalhou na mira e disparo da nave, durante a semana irá programar resistência do 

cenário junto com seus limites. Uma nova atividade será registrada. 

− Carla irá trabalhar na sobre carga da arma para entregar na próxima terça. 

− André trabalhando com IA dos inimigos da fase 1. Bloqueado com comportamento da IA. 

Para a próxima reunião, uma nova proposta será revista.  

− Viviane – Trabalhando com arma especial (bomba simples) – Bloqueada com 

comportamento da mira e escalar de potência. Com a entrega do trabalho proposto pelo 

Rafael seu trabalho seguirá normalmente. 

− Marinelo irá trabalhar com comportamento de dano, associando ao controle HUD, 

possivelmente utilizará classe de integração sugerida pela Viviane. 

− Maycon irá trabalhar com os ataques dos inimigos e na atualização GDD para próxima 

terça feira. 

 

− As seguintes regras foram estabelecidas para o controle de versão: Todo arquivo que for 

trabalhado deve utilizar lock. O tempo máximo de lock é 2 horas. O arquivo locado deverá 

ser integrado com toda solução e o responsável deverá manter a solução estável. Caso 

encontrado um problema com uma próxima integração, deverá ser reportado ao grupo e 

corrigido o mais rápido possível. 

 

− Resolução para trabalho em grupo: Subgrupos menores com tarefas em comum, encontros 

aos sábados ou fora do horário de aula.  

 

Atribuições de Tarefas 

− Junto com resumo. 

 


