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Participantes 

Carla, Pimenta, Juliano, Jeferson, Marinello, Viviane, André, Maycon 

 

Pauta 

− Acompanhamento da evolução das atividades e integração. 

− Apresentação: slides e atualizar o gdd. 

 

Resumo 

 

− Proposta de solução para os problemas relacionados com o versionamento do projeto Unity 

(texturas, links e outras variáveis que eram definidas fora do script .js, após o 

versionamento, perdiam a referência). Foi necessário trocar a versão usada do Unity. 

Marinello enviou um e-mail para o grupo durante essa reunião para esclarecer maiores 

detalhes e procedimentos de como evitaremos esses problemas.  

 

− Devido a problemas de integração, foi necessário reiniciar um projeto novo no Unity, subir 

no repositório substituindo o projeto que temos usado para integração do nosso jogo. Parte 

do que foi desenvolvido até o momento já foi integrada nesse projeto durante a reunião, 

porém cada pessoa do grupo está responsável pela integração de algumas funcionalidades 

que estão faltando nesse projeto novo. Checar responsabilidades na seção “Atribuições de 

Tarefas” dessa Ata. 

 

− A implementação do tiro da nave acompanhando o movimento do mouse não está 

funcionando – Jeferson será responsável por implementar a solução discutida durante a 

reunião. 

 

− A interação da nave com o cenário (colisões) ainda não funcionando – Pimenta está 

responsável por essa atividade. 

 

− Marinello implementou versão inicial do menu inicial, tela de game over e pesquisou como 

será realizada a integração de videos no  projeto Unity. 

 

− Para a apresentação: será necessário trazer atualização do GDD com as mudanças de 

escopo e anexo técnico. Especificando o que foi feito, como foi feito e como será feito as 

próxima etapas. Carla, Viviane e Maycon se reunirão na quinta-feira para definir essas 

atualizações. 

 

− Carla criará os slides para a apresentação.  

 

 
 



 

 

Decisões 

 < as decisões tomadas durante a reunião estão relatadas na seção Resumo. > 

 

Atribuições de Tarefas 

1- André - Integrar solução IA de inimigos até meia noite de hoje 20/04 

 

2- Marinello - baseado na entrega do André, irá integrar os controles de inimigos com o HUD, 

classe interna de controle de vidas e contabilização de danos. 

 

3- Juliano - Em paralelo com André e Marinello, terminará o cenário, efeitos da nave, modelagem 

de bombas e lazer. 

 

4- Viviane - Em paralelo com André e Marinelo, integrará mecanismos de tiros especiais (bomba 

simples e forte), atualização da quantidade de bombas e seleção de armas no HUD. Integração do 

tiro simples. 

 

5- Carla - Após a integração do Viviane, integrar mecanismo de aquecimento da arma. Trabalhará 

no radar do HUD em paralelo.  
 

6- Pimenta - Melhorar o controle da nave (está com a movimentação inadequada) com resistências 

desnecessárias, acertar as colisões com cenários e manobras. 

 

7- Jeferson - Em paralelo com os outros integrantes, irá integrar os efeitos e trabalhar na mira com 

mouse, posicionamento corretamente os canhões da nave. 

 

8 - Rafael - Em paralelo, entregar interação com o CHEFE final. 

 
9 - Maycon – Após integração do André, trabalhará no Level Designer, integração da criação 

dinâmica de inimigos e coleta de itens de fase. 
  
 

 

 

 

 


