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Pauta 

 Apresentar o resultado das tarefas que foram atribuídas às equipes na 

última reunião a fim de dar andamento ao GDD. 

 Estabelecer um cronograma do GDD. 

Resumo 

Inicialmente foi apresentado pelo aluno Rodrigo (Integrante do 

grupo de Game designer) a proposta para a primeira fase do jogo, 

descrevendo a interação de inimigos e personagens, bem como o fluxo a ser 

seguido para que, assim, os demais grupos (programação, modelagem, 

música) pudessem iniciar suas atividades; 

Em seguida, o aluno Harley, apresentou o esboço do Mapa do Jogo - 

Cenário Geral da primeira fase do jogo - em forma de imagem e dentro do 

Unity; 

A equipe de programação discutiu como será calculado o dano ao 

personagem em função do deslocamento (Relação entre a capacidade de 

esforço físico e a energia do personagem); 

Apresentação de modelos prontos por integrantes da equipe de 

modelagem (Fernanda e Rodrigo). 

Edgar, representante da equipe de áudio, apresentou as idéias de 

música: Sugestões de software para produção, mostrando como podemos 

criar efeitos sonoros dentro do ambiente de produção do jogo. Apresentou 

também uma proposta dos locais onde deverá haver som, por exemplo, 

música de menu, passos do personagem, água, zunido de abelha, música de 

background (Evoluindo a massa sonora de acordo com as fases). 



Foi apresentado como será feito o compartilhamento de arquivos 

através do GitHub. 

Decisões 

o Definimos quais serão os inimigos do personagem principal na 
primeira fase; 

o Como o personagem principal será atacado e o que definirá o 
nível de vida deste; 

o Ficou definido também o esboço do cenário da primeira fase. 

Atribuições de Tarefas 

 A equipe de modelagem fica responsável por trazer modelos de forma 
caricata e também realista para traçarmos, então, um comparativo e 

decidir qual será o mais adequado para o jogo; 
 A equipe de modelagem deverá também tentar animar algum modelo e 

testar no Unity; 
 Equipe de áudio fica encarregada de verificar\testar no Unity o que é 

suportado em nível de som (o que ele já oferece) e o que precisará ser 
programado; 

 Equipe de programação deverá dar inicio à implementação da primeira 

fase do jogo; 
 O grupo de game designer deverá produzir a segunda fase do jogo. 

 


