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• Tiago Cinto 

 

Pauta 

• Decidir se o GDD será reestruturado; 

• Verificar o que precisa ser removido, corrigido, alterado; 

• Definir um cronograma; 

• Definir uma pessoa de cada grupo para realizar apresentação do GDD. 

Resumo 

O grupo discutiu sobre: 

• A reestruturação do documento, bem como as revisões cabíveis; 

• Alguns tópicos e seções do documento: se permanecem ou se serão 

retirados (tópico em questão: som e capítulo 9 (testes)); 

• Se haverá ou não uma contextualização, revisão bibliográfica nos 

capítulos; 

• Sobre as especificações da documentação; 

• Apresentação do GDD a ser feita no dia 10 de abril pelos respectivos 

membros de cada subgrupo; 

• A estruturação de um cronograma a ser definido até a data de 04 de 

abril no qual deverá constar datas e prazos de entrega para todos os 

subgrupos. 

Decisões 

 
o Fazer as devidas correções e alterações no GDD, dentre as quais foram 

citadas: 
1. Retirar conteúdo redundante; 
2. Retirar a tabela da parte referente aos personagens; 



3. Colocar as imagens ao qual texto faz referencia; 
4. Corrigir tempo verbal (padronizar); 
5. O som deverá descrever a atmosfera do jogo: Que 

atmosfera? O que se quer passar? 
 
 

o Fica definido que todos deverão enviar os slides das 
apresentações do GDD para o aluno Rodrigo Mologni até a data 
de 08 de abril; 

o Um Representante de cada equipe deverá realizar a apresentação 
da parte referente ao grupo; 

o Os grupos ficarão responsáveis por apresentar até o dia 04-04 
um cronograma interno para que neste dia seja feito o 
cronograma geral do grupo 01. 

Atribuições de Tarefas 

• Todos os subgrupos deverão entregar até o dia 04 de abril um 
cronograma interno das atividades do grupo. 

• As seguintes tarefas referentes ao grupo de artes ficaram assim 
definidas: 

1. Modelagens, animações e esqueleto dos seguintes personagens: 
 Medrash: Rodrigo Mologni 
 Urso: Rodrigo Morbach 
 Jacaré: Lauro Américo 
 Abelha (modelo colmeia): Fernanda Leal 
 

• As seguintes tarefas referentes ao grupo A1 ficaram assim definidas: 
2. Apresentar GDD representando os subgrupo: 

       Artes: Rodrigo Morbach 
       Game Design: Rodrigo Mologni 
       Som: Paúl Hermán 

               IA e programação: Tiago Cinto 
 

 
• As seguintes tarefas referentes ao grupo de IA e programação ficaram 

assim definidas: 
3. Definir valores reais para a tabela de inimigos. 

 
 

 
 


