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Pauta 

• Definição da proposta do jogo e de suas características. 
 

Resumo 

A reunião teve início com a exposição das propostas do desenvolvimen-
to do jogo, tais como objetivos a serem cumpridos pelo jogador. As seguintes 
ideias foram levantadas: 

• Rodrigo Mologni: propôs um objetivo geral para o jogo. Este inicia com 
uma animação do personagem a procura de um abrigo. Ele entra em 
uma caverna e encontra vários outros de sua espécie. Um tigre entra 
no local e espanta todos eles, que fogem. O mais lento é capturado pe-
lo tigre. O final do jogo é dado pelo combate entre o tigre e o persona-
gem, que deve usar seus conhecimentos aprendidos durante sua evolu-
ção para aniquilar o tigre. 

• Rodrigo Aparecido: propôs em desenvolver o jogo segundo os períodos 
pré-históricos, ou seja: paleolítico, mesolítico, neolítico e Idade dos Me-
tais. Os objetivos do jogo considerariam as técnicas criadas pelo Ho-
mem em sua evolução. 

• Tiago e Harlei: apresentaram uma proposta similar ao do Rodrigo Apa-
recido, contudo mais detalhada. Foram apresentados slides com resu-
mos sobre os períodos pré-históricos e as técnicas desenvolvidas em 
cada uma delas. O conteúdo apresentado foi muito aproveitado ao lon-
go da aula para discussão. 

• Júlian: apresentou uma proposta para a criação das ferramentas que o 
jogador poderia usufruir usando combinação de elementos pré-
definidos tais como fogo, pedra e madeira. 

 
 As demais propostas foram realizadas na hora com base nas anteriores, 



dentre as quais a de um jogo que se desenvolvesse sob os olhos de um pro-
fessor ensinando um aluno a história da pré-história. Discussões sobre o con-
ceito de jogo educativo, os objetivos a serem realizados no jogo e como estes 
seriam cumpridos pelo jogador foram realizadas. 
 

Decisões 

• O jogo terá 3 fases que representam os 3 principais períodos da Pré-
História; 

• O cenário será único e as áreas que o usuário pode percorrer se tornará 
acessível com o cumprimento dos objetivos do jogo. 

 
 Os seguintes objetivos deverão ser realizados nas 3 fases: 

• Fase 1: domínio do fogo, transição do uso do porrete para lança, transi-
ção da roupa de folhas para novas vestimentas feitas de pele de animal 
e encontrar uma tribo; 

• Fase 2: domesticar e capturar animais para consumo, coletar ervas e 
guerrear; 

• Fase 3: invenção da roda, comércio de materiais ou alimentos e forma-
ção das cidades. 

 

Atribuições de Tarefas 

• Cada participante deve trazer para a próxima reunião ideias de como os 
objetivos devem ser realizados no jogo. 

 
 
 
 
 


