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Relator Maycon Prado Rocha Silva 

Participantes 

André, Maycon, Juliano, Rafael, Thiago Marinello, Tiago Pimenta. 

 

Pauta 

- Status das revisões propostas pela equipe 

- Estratégia para entrega do dia 26/05 

Resumo/Decisões/Atribuições de tarefas 

- Alinhamos sobre o comportamento de IA que será revisto pelo André. Está de acordo com o 

cronograma e entregará até quinta feira suas tarefas. 

 

- Verificamos que o comportamento de Rede não está estável, com isso decidimos concentrar 

nossos esforços neste aspecto, estão nesta frente Marinelo, Tiago Pimenta, Rafael e Jeferson. Para 

sincronia deste trabalho peço que procurem o Marinelo ou o Jeferson (por e-mail, pois ele 

adiantou bastante o trabalho dele e tirou alguns dias de férias, sincronizando com as férias do 

trabalho). 

 

- Estabilização controles Colider x Corpo Rígido, simulamos na sala e chegamos a conclusão que: 

Nave = corpo rígido 

Cenário = colider 

Inimigos = colider 

Tiro inimigo = colider 

Tiro nave e bomba = corpo rígido 

 

- Sobre os disparos, vimos que está OK o tiro simples e bomba, na sequência vamos trabalhar com 

a bomba forte, efeitos de explosão e seleção de armas. Viviane ficou responsável por esta frente, e 

também está de acordo com o cronograma. 

 

- Sobre a frente do HUD que está feita pelo Marinelo e que falta integrar, vimos que é secundário 

no momento e que ele vai apoiar a questão do funcionamento em rede e posteriormente no fim de 

semana retomará o HUD. 

 

- As questões do radar para monitorar a nave e inimigos continuam em análise com a Carla 

 

- Juliano está com os modelos de Seamus e Jack, e também ficou de adicionar uma trilha invisível 

no cenário. 

 

- Na próxima aula, Maycon entregará uma versão atualizada do GDD com o append técnico 

revisado e atualizado. Após quinta feira com a integração dos inimigos, atuará na construção de 

fase. 

- Acordamos também que é necessário congelar o repositório até o dia 22/05, para assim termos 

tempo para estabilização da entrega e documentar o que desenvolvemos no append técnico 2. 

 


