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Pauta 

− Acompanhamento da evolução das atividades e relato de problemas encontrados. 

− Problemas código fonte no google-code público 

− Controlador de tarefas – Rally - não está sendo atualizado com a evolução das atividades.  

 

Resumo 

 

− Rally: Maycon se prontificou a ajudar caso alguém esteja com dificuldades para 

entender/usar a ferramenta. Houve sessão tira-dúvidas para sanar algumas dúvidas 

levantadas. 

− Discussão se cenário deve ser ou não corpo rígido. Será necessário uma investigação sobre 

o comportamento do inimigo Lacraia e eventuais colisões nave/cenário. Investigação em 

andamento envolvendo as pessoas trabalhando nas atividades relacionadas com 

Lacraia/Cenário. 

− Explicação sobre Rally e previsão de atividades para cada sprint. 

− SVN: código já consegue ser baixado do repositório.  

 

Andamento das atividades: 

 

André: criou script para integrar objetos da cena e script com os estados da vespa. (Próximas 

atividades: Documentar todo comportamento implementado e realizar ajustes finos integrando 

código no repositório. Após conclusão das atividades anteriores, trabalhar no comportamento da 

Lacraia). 

Viviane: trabalhando na bomba simples encontrou dificuldade: colisão com o objeto. Encontrou 

script para ativar a animação da explosão. (Próximas atividades: integrar alterações no 

repositório. Trabalhar na bomba forte e som temporário para a bomba. Após conclusão das 

atividades anteriores, IA do chefe.) 

Marinello: trabalhando no HUD e dano/saúde dos personagens e inimigos. (Próxima atividade: 

finalizar trabalho em andamento e integrar)  

Jeferson: finalizou a modelagem nos personagens e respectivas animações básicas. (Próxima 

atividade: Realização de mais algumas animações.) 

Rafael: trabalhando navegação da nave.(Próxima atividade: finalizar trabalho em andamento e 

integrar) 

Juliano: trabalhando no cenário fase 1, definição a câmera ou a nave irá se movimentar no 

decorrer da fase e tratamento de colisão no cenário. Terminou modelagem da nave do Tony, 

trabalhará integrando a modelagem do  Tony com a da nave.(Próxima atividade: finalizar 

trabalho em andamento e integrar) 

Pimenta: trabalhando junto com o Rafael e Juliano na câmera, nave e navegação.(Próxima 



atividade: finalizar trabalho em andamento e integrar) 

Carla: trabalhando no aquecimento da arma. (Próxima atividade: finalizar trabalho em andamento 

e integrar) 

Maycon: trabalhos gerencias, svn, organizações das tarefas. Próximas atividades depende de 

algumas integrações. (Próxima atividade: descrita no Rally). 

 

 

Decisões 

 

− Nenhuma restrição quanto a disponibilização do código no google-code foi encontrada. 

− Grupo concordou que o Rally será importante para visualização da evolução das atividades 

do projeto, ressaltando a importância de se atualizar os status das atividades. Também foi 

acordado que caso alguma atividade seja completada, ela deve ser integrada no repositório 

pois outras atividades serão desbloqueadas e mais rapidamente poderemos encontrar 

problemas de integração. 

− Criar atividade no Rally segundo sugestão dos trabalhos da Viviane: Animação efeito do 

raio das bombas para próximo sprint. 

 

Atribuições de Tarefas 

− Atividade para a equipe: ler o GDD do grupo 1: 

http://www.dca.fee.unicamp.br/~martino/disciplinas/ia3691s11/grupo1/gdd-g1-v1.pdf  

− As atribuições de atividades individuais encontram-se no tópico Resumo. 

 

 

 

 

 

 


