
IA 369A – Tópicos em Engenharia de Computação 

Ata de Reunião 

 

Grupo A Reunião 12º Data 12/04/2011 

Relator Maycon Prado Rocha Silva 

Participantes 

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

 

Pauta 

- Demonstração do trabalho realizado no Sprint 1 

- Revisão das tarefas pendentes para próxima entrega 

- Resolução de dúvidas referentes a câmera. 

 

Resumo e atribuições de tarefa 

André -> Irá terminar IA de alguns inimigos. Ajudou trabalhando com a integração da 

nave com a câmera, ficou responsável por terminar a IA da vespa e lacraia para próxima 

aula. 

Viviane -> trabalhou na bomba (tiro especial), ficou de concluir a direção e origem do 

disparo para próxima aula. 

Jeferson-> terminou animação de todos modelos, ficou de iniciar um trabalho de 

inteligência do inimigo e dos demais inimigos da primeira fase. 

Carla -> Pegou uma parte do trabalho do HUD e incluiu uma nova barra para controle do 

aquecimento da arma. Precisa integrar a solução. Estudou sobre saúde e vida, vai no HUD 

junto com Marinelo. Também ficou de pegar referências para modelos de árvores e 

paisagens, seguindo o padrão cartoon. 

Rafael -> ainda com algumas pendências com a câmera associada com a nave. Porém 

decidimos que a câmera será feita utilizando animação. Assim o trabalho fica em limitar o 

caminho da animação junto com Juliano e trabalhar com os movimentos e disparos da nave 

junto com o Pimenta. 

Marinelo -> Ainda concluindo o HUD. Assumiu o trabalho da tela inicial do jogo e 

também as chamadas de fases e vídeos. 

Juliano -> Trabalhando com a modelagem de Tony e alguns acertos do circuito e 

movimentação da câmera. Já entregou o modelo v1 da nave e do trajeto. 

Pimenta -> trabalhando com o disparo de arma simples, terá de refazer, pois mudou o 

padrão de giro da nave. 

Maycon -> Integrar solução com as versões enviadas pelo grupo e atualizar o repositório 

com uma versão estável, também responsável por corrigir/evoluir o GDD durante o fim de 

semana. 

 

Outras definições: 
- A câmera deverá ser animada, por questões de compatibilidade com o modo multiplayer. 

- O sprint atual não foi concluído, assim para a próxima aula iremos realizar uma planning, 

revisando o que foi entregue e o que ainda precisa ser feito para a primeira entrega. 

 


