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Pauta 

• Definição do escopo do jogo, controles do usuário, fases, HUD e 
elementos de tela. 

 

Resumo 

O encontro iniciou com o relato das propostas do jogo decididas em 
reunião ocorrida na segunda-feira (12/03) preparatória para a aula corrente. 

Após esta explanação foi iniciada uma discussão para definição de 
detalhes do jogo. Tais características compreendem o escopo do jogo, 
controles do usuário, fases, HUD e elementos de tela com foco na finalização 
da proposta do jogo. 

Na discussão sobre os controles do jogador, foram defendidas duas 
possibilidades pelo grupo.  

 
- Utilização de mouse e teclado; 
- Utilização apenas do teclado. 
 
Frente à esta discussão chegou-se à necessidade de decidir também 

sobre o tipo de câmera a ser usada na visualização do personagem pelo 
usuário. 

Para elucidar estes dois pontos foi realizada demonstração no Unity 
de dois diferentes tipos de câmeras e alternativas para controle do usuário -
utilização conjunta de teclado e mouse ou apenas de teclado. 

Na sequência foi tratado da existência do HUD, que compreende 
elementos de tela, no caso temperatura, fome e sede. Duas hipóteses foram 
levantadas, utilizar uma mais simples (apenas life) ou mais completa 
composta por outros elementos. 

Outra discussão correspondeu ao nível de Inteligência Artificial dos 



inimigos. Algumas propostas foram: 
Harlei: As tribos (aliada e inimiga) guerreiam de maneira 

decorativa, sem funcionalidade e envolvimento com a ação do jogo e 
haveriam inimigos específicos que o jogador deveria atacar. 

Edgar: Waves de ataques, aumentando gradativamente o poder do 
inimigo. O jogador deveria atacar todos. 

Rodrigo Mologni: Guerreiros lutam entre si e o jogador deve 
proteger um caminho que apenas os inimigos que podem ser atingidos 
passam. Acumulando certo número de inimigos em sua tribo ele seria 
derrotado. 

Ainda sobre o ataque foram discutidas possibilidades de ataques, 
dentre eles por proximidade (inimigo mais próximo é golpeado), com mira 
por mouse e com ataque apenas aos inimigos frente ao personagem. 

Ao final da reunião foram discutidas as duas primeiras fases do 
jogo, ações do jogador e objetivos que constarão na proposta do jogo. 

 

Decisões 

Definição de controles: 
• Setas direcionais para movimentação do personagem; 
• A movimentação ocorrerá para frente e para trás, laterais e diagonais.; 
• Uso das teclas "a", "s", "d" e "barra de espaços" controlarão as ações 

diversas do personagem; 
• Não será utilizado o mouse; 

Outros elementos: 
• HUD. Serão implementados medidores de temperatura, fome e vida. 
• Personagens serão caricatos; 
• Público alvo: indivíduos de 9 até 12 anos; 
• Haverá turnos no período do dia e da noite; 
• Check points existirão em curtos espaços de tempo. 
• Definição das fases 1 e 2: 

o Fase 1: Personagem começa com porrete, deve conseguir uma 
lança no caminho que seguirá. No final da fase deverá vencer um 
tigre para prosseguir; 

o Fase 2: Ocorre no período noturno. O jogador deve vencer 
animais e manter o personagem aquecido até chegar à tribo. 

 

Atribuições de Tarefas 

Cada participante deve trazer para a próxima reunião ideias para o 
desenvolvimento e objetivo das fases. 
 


