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Pauta 
• Apresentação dos avanços de cada um dos grupos. 

Resumo 
A reunião teve início com a exposição dos avanços de cada um dos grupos: 
 

• Harlei fez uma apresentação do desenho do cenário da fase três. 
• Rodrigo Mologni fez uma descrição da dinâmica da fase três do jogo, a 

qual foi definida pela equipe de Game Design. Esta fase vai ter as 
seguintes possíveis características: 

 
• Cenário de guerra. 
• Três grupos de escravos devem ser liberados pelo Medrash. 
• Cada grupo de escravos é vigilado por três chefes. 
• O cenário tem um vulcão que vai a explodir se o tempo da fase 

finalizar. 
• O chefão final. 

 
Ficou pendente definir alguns detalhes da dinâmica da fase três. 
 

• Definiu-se como uma possibilidade que o jogo terá “check points” antes 
de cada chefão e outros “check points” no inicio de cada fase.  

• Definiu-se também que se o jogador não pegar a lança na fase um e 
continuar jogando, ele pode voltar e pega-la para desbloqueá-la nas 
fases seguintes. 

 
Rodrigo Mologni fez um reconto dos personagens e objetos principais de cada 
uma das fases. 



 
Julián fez uma apresentação com alguns testes de som num cenário feito no 
Unity: 

• Som de água. 
• Som de fogo. 
• Som de vento. 
• Som de pássaros para o bosque. 
• Som de multidões de pessoas a qual pode ser utilizada na fase três. 

 
O professor definiu que para o GDD não é necessário ter cada um dos 
modelos de personagens e objetos prontos, no GDD podem ser só incluídas 
imagens que represente cada uma delas.  
  

 

Decisões 
• Definiu-se parte da dinâmica da fase três, e definiu-se parte da 
dinâmica do “save game”. 

Atribuições de Tarefas 
• Continuam a mesmas tarefas definidas na reunião anterior com o 
mesmo cronograma. 

 

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. 

Para Terça (03/04) 

• Terminar o GDD 

Para Terça (10/04) 



• Entregar o GDD e fazer a apresentação do GDD. 

Para os próximos dias: 

• Edgar vai começar a produzir as músicas do jogo. 

 
 
 
 
 
 


