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Participantes 

• Edgar Armeliato; 
• Fernanda Leal; 
• Harlei Miguel de Arruda Leite; 
• Júlian Prada Sanmiguel; 
• Lauro Américo dos Santos; 
• Maria Fernanda Rodriguez; 
• Paúl Mejia; 
• Rodrigo Mologni Gonçalves dos Santos; 
• Tiago Cinto; 
• Thiago Cavalcante. 

 

Pauta 

• Atribuição dos papéis de cada participante no decorrer do projeto (quais 
participantes serão responsáveis pelo designer, pela programação etc.); 

• Definição das características gerais do jogo (enredo, estilo, 
mono/multiusuário etc.); 

 

Resumo 

 A reunião teve início com a definição dos papéis que vão ser atribuídos 
para cada integrante do grupo, o que cada um ficará responsável no decorrer 
do projeto. 
 Logo após iniciou-se o brainstorming das idéias dos participantes a 
respeito de como o jogo poderia ser. 
 Algumas das hipóteses de jogo levantadas foram: um náufrago em uma 
ilha, um jogo de corrida nos moldes de Mario Kart utilizando o campus como 
cenário, um jogo semelhante ao Space Invaders e um personagem que deve 
escapar de um prédio em chamas. 
 Durante a reunião propostas de trabalhos passados foram apresentados 
pelo professor. 
 Estilos de jogos possíveis foram elicitados pelos participantes com o 
intuito de serem votados, mas nenhuma decisão acabou sendo tomada. 
 

Decisões 

• As decisões no decorrer do projeto serão tomadas por meio de votação 
sem direito a votos nulos ou brancos; 

• A decisão da definição das características do jogo vai ser tomada na 
próxima reunião; 



• Vai ser criado um grupo de discussões virtual para os integrantes 
manterem contato. 

 

Atribuições de Tarefas 

• Cada integrante ficou responsável por trazer na próxima reunião uma 
proposta de jogo que gostaria de trabalhar com seus respectivos 
detalhes; 

• Edgar, Rodrigo e Maria Fernanda ficaram responsáveis por realizar 
estudos sobre XNA; 

• Harlei, Tiago Cinto, Paúl e Julián ficaram responsáveis por realizar 
estudos sobre UDK; 

• Abel, Thiago Cavalcante, Lauro e Fernanda ficaram responsáveis por 
trazer estudo sobre Unity. 

 
 
 
 
 
 


