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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 Aparecido Morbach; 
• Rodrigo Mologni Gonçalves dos Santos; 
• Tiago Cinto; 
• Thiago Cavalcante. 

 

Pauta 

• Definição da proposta do jogo e de suas características; 
• Escolha da plataforma a ser utilizada. 

 

Resumo 

A reunião teve início com a exposição das propostas de jogos desejados 
pelos participantes. As seguintes ideias foram levantadas: 

• Edgar: tratou de um jogo de cunho educativo. A proposta descrita 
referia-se à evolução do homem na época das cavernas. O personagem 
vivenciaria marcos históricos, tais como as descobertas do fogo e da 
roda, e deveria usá-las em benefício próprio para cumprir seus 
objetivos; 

• Tiago Cinto: apresentou um jogo nos moldes de call of duty, onde o 
jogador precisa cumprir objetivos em um campo de batalha a fim de 
que a história geral do jogo se desenvolva. O contexto se daria em 
algum conflito da história brasileira (por exemplo, revolta da 
farroupilha, cabanagem, etc.); 

• Lauro: defendeu um jogo do tipo tower defence no qual o jogador 
precisa gerenciar recursos e defender sua base, baseado em um jogo 
de invasão alienígena; 

• Thiago Cavalcante: propôs um jogo no estilo gerenciamento de 
recursos, porém com o diferencial da ação ocorrer em terceira pessoa 
após o posicionamento de suas tropas e torres. Proposta semelhante foi 
descrita por outro participante, porém com a utilização de heróis para 
quando a ação mudasse de contexto; 

• Rodrigo Mologni: apresentou duas propostas de jogos de aventura. A 



primeira delas abordava a rivalidade entre as torcidas dos clubes 
paulistas com o personagem principal enfrentando os adversários para 
vencer o jogo. A segunda referia-se a um estudante em busca de sua 
tese de doutorado, o qual deveria enfrentar seu orientador durante as 
fases para conseguir partes dela; 

• Harlei: proposta da criação de um jogo de aventura no qual o 
personagem preso em uma ilha deveria cumprir objetivos pré-definidos 
para sair dela. 
Logo após, deu-se início à votação da proposta de jogo que será 

trabalhada no decorrer da disciplina. O jogo educativo proposto com temática 
de ensino da idade das pedras foi o escolhido por maioria de votos. 

As possíveis características da escolha também foram discutidas e 
algumas decisões foram tomadas. 
 

Decisões 

• O gênero escolhido foi aventura baseado na resolução de puzzles; 
• O público alvo foi o infantil (9-12 anos); 
• O contexto definido foi o histórico, com a temática remetendo à idade 

da pedra; 
• O jogo será monojogador; 
• O jogo será composto por um único cenário o qual será aberto 

conforme se alcança os objetivos; 
• O mapa terá que ser reduzido e direcionado ao objetivo; 
• A plataforma a ser utilizada será discutida na próxima reunião em 

virtude da falta de tempo. 

Atribuições de Tarefas 

• Cada participante deve trazer para a próxima reunião ideias de como o 
jogo poderia ser, descrevendo sua proposta e detalhando-a. 

 
 
 
 
 


