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Pauta 

- Planejamento do jogo em rede; 

- Reorganização do conteúdo dos objetos e classes; 

Resumo 

Com base no que foi desenvolvido pelo grupo na primeira entrega, foi discutido alterações com 

relação a mira da nave, movimentação limitada da nave no terreno e a possibilidade da adição de 

mais câmeras ao jogador. 

Levantada a necessidade de estudar o funcionamento de um jogo multijogador, tal como deverão 

funcionar as classes para se adequar para este fim. 

Foi lembrado que devemos reforçar o GDD com as experiências obtidas até agora, mas sem retirar 

funcionalidades, pois a idéia é que o desenvolvimento do jogo fique o mais próximo possível do 

que esperamos no GDD. 

Decisões 

O Controle da nave será feito tanto pelo mouse quanto pelo teclado como já era do conhecimento 

do grupo, porém ambas entradas terão o mesmo fim,. 

A mira da nave apontará fixamente para frente e a câmera acompanhará o movimento da nave, de 

tal forma que a nave se desloque na direção em que estará apontando e não mais será deslizada 

horizontalmente ou verticalmente como feito até então. 

A rota da nave deverá ser delimitada por um túnel invisível de colisão que acompanha o trajeto do 

terreno, impedindo que o jogador saia voando para qualquer direção.  

Foi sugerido a introdução de Rigidbody somente na nave para que ela identifique colisão com os 

demais objetos, bem como a avaliação da possível introdução de Rigidbody nos inimigos. 

Foi decidido que haverão duas opções de câmera para o jogador, uma em terceira pessoa para 

visualizar a nave por fora, e outra em primeira pessoa como visão do piloto da nave. 

Devemos revisar as classes para que possam funcionar com multijogador em rede. 

Devemos refazer a IA dos inimigos para que sigam mais de um jogador quando houver. 

Foi decidido que deveremos re-estruturar o projeto a fim de organizar melhor a disposição dos 

objetos e hierarquia das classes. 

Devemos também revisar o GDD até a próxima aula para entregar ao professor, dedicando-se a 

desenvolver melhor a temática e o feeling do jogo que deixou a desejar, não somente a dinâmica 

como temos feito até então. 

Atribuições de Tarefas 

O André será encarregado de revisar a IA dos inimigos; 

O Jeferson será encarregado de re-estruturar o projeto; 

 

 

 

 



 


