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Participantes 

• Edgar Armeliato; 
• Harlei Miguel de Arruda Leite; 
• Júlian Prada; 
• Paúl Hernán Mejía Campoverde; 
• Rodrigo Mologni; 
• Rodrigo Aparecido Morbach; 
• Thiago Cavalcante; 
• Tiago Cinto. 

 

Pauta 

• Apresentar as tarefas que foram atribuídas às equipes na última 

reunião a fim de continuar com o andamento do GDD. 

 

Resumo 

1. Foi apresentado pela equipe de programação os avanços das máquinas 
de estado de todos os inimigos da primeira fase que serão criados: 
 

• Urso;  
• Cobra; 
• Jacaré; 
• Enxame de abelhas; 
• Tigre (Chefe No1). 

 
Foram apresentadas as características específicas das máquinas de 

estado dos inimigos e as características específicas que possuem cada uma, 
por exemplo: 

 
• Ataque; 
• Defensa;  
• Patrulhamento.   

 
Houve também discussão das máquinas de estados entre todos os 

integrantes do grupo. 
 

2. Foi apresentado pelo grupo de Game Designer a proposta para a 

segunda fase do jogo, descrevendo os desafios presentes no ambiente, 

como buracos em seu percurso. Os animais que estarão presentes 



nesta fase são os lobos. A fase ocorrerá à noite. Além disso, foi 

apresentado um esboço de seu mapa. 

3. Foi apresentado pelo grupo de Modelagem como inserir modelos 

prontos no Unity, como demonstração de alguns que poderiam ser 

usados. 

4. Foi apresentado pelo grupo de som um exemplo de funcionamento do 

som com a ferramenta Unity. 

 

Decisões 

• Definimos quais serão os animais e desafios da segunda fase; 
• Definimos a IA dos inimigos da primeira fase. 

 

Atribuições de Tarefas 

Para Quinta (29/03): 
Grupo de Programação: 

• Mecânica do Jogo (Thiago); 
• Interface (Equipe de programação/Grupo de Modelagem); 
• IA: Lobo (Equipe de programação), Piromaníaco (Thiago) e Guerreiro 

(Thiago); 
 
Grupo de Modelagem: 

• Apresentar todos os modelos que serão utilizados até a fase 2. 
 
Grupo de Música: 

• Detalhar a segunda fase. 
 
Para Sexta (30/03): 

• Apresentar a terceira fase (Grupo de Game Design) 
• Visão Global (Grupo de Som) 
• Fluxo do Jogo (Tiago) 

 
Para Domingo (01/04)  

• Descrição do personagem (Grupo de Modelagem) 
• Testes (Tiago) 

 
Para Segunda (02/04) 
- Encontro para finalizar o GDD às 16h. 

 
 
 
 
 
 


