
IA 369A – Tópicos em Engenharia de Computação 

Ata de Reunião 

 

Grupo A Reunião 19 Data 31/05/2011 

Relator Maycon Prado Rocha Silva 

Participantes 

André, Maycon, Juliano, Thiago Marinelo, Tiago Pimenta, Jeferson, Carla. 

 

Pauta 

- Planejamento para próxima entrega (FINAL) 

Resumo/Decisões/Atribuições de tarefas 

- Dividido o tempo restante até a entrega em 2 etapas: 2 ciclos de desenvolvimento de 10 dias e 

mais um ciclo de 5 dias para revisões. 

 

- Alinhado um planejamento de atividades para os próximos 10 dias: 

 
Nave - Modelar nave pegando fogo em caso de eliminação Carla 

Menu Principal - Músicas Rafael 

Menu Principal - Trocar imagem de fundo Juliano 

Menu Principal - Incluir funcionalidade de carregar jogo previamente salvo Maycon 

Menu Principal - Trocar imagens dos personagens Jack e Tony Maycon 

Menu do Jogo - Incluir funcionalidade de Reiniciar Jogo Pimenta 

Menu do Jogo - Incluir funcionalidade de Salvar Jogo Jeferson 

Menu do Jogo - Melhorar recurso de pause para evitar movimento da nave Pimenta 

HUD - Organizar HUD Marinelo 

HUD - Completar HUD com os itens restantes Marinelo 

HUD - Melhorar imagens do HUD Juliano 

HUD - Incluir jogador 2 no radar Carla 

HUD - Usar apenas método onGUI para pintar objetos na tela do HUD  Marinelo 

HUD - Incluir jogador 2 no radar Maycon 

HUD - Melhorar imagens do radar Juliano 

Personagens - Jack e Tony - efeito de sofrer dano (pode piscar a camera, tremer a nave, 
pode ser uma animação) 

Marinelo 

Personagens - áudio de dano na nave Rafael 

Nave - Desvincular mira da nave e associar ao mouse Carla 

Nave - Animar nave caindo em caso de eliminação Carla 

Nave - Fazer os outros modelos de bomba  Jeferson 

Nave - Finalizar os scripts de lançamento de bomba Jeferson 

Inimigos - Modelar inimigos morrendo Maycon 

Inimigos - Modelar vespa grudada na nave Maycon 

Inimigos - Modelar tiros dos inimigos Maycon 

Inimigos - Melhorar animação dos modelos tal como da Lacraia Maycon 

Inimigos - áudio de dano nos inimigos Rafael 

Chefão - Colocar Dr Seamus em cima da mosca chefe Juliano 

Chefão £o - Modelar disparos do chefe final ? Rafael 

Geral - Incluir cenas introdutórias do jogo Juliano 

Geral - Incluir cena de finalização da fase 1 Juliano 



Geral - Melhorar jogabilidade André 

Geral - Deixar nave inclinada quando pressionado o direcional Pimenta 

Geral - Incluir tela de loading ao iniciar o jogo Pimenta 

Geral - Alinhar as naves dos jogadores, ou incluir algoritmo para punir a nave que estiver 
muito na frente 

Pimenta 

Geral - Puzzles - Rochas caindo Jeferson 

Geral - Incluir os pilares no meio do túnel André 

Geral - Revisar o caminho invisível Maycon 

 

 

 


