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Participantes 

• Edgar Armeliato; 
• Fernanda de Aguiar Leal; 
• Harlei Miguel de Arruda Leite; 
• Júlian Prada; 
• Lauro Américo dos Santos; 
• Paúl Hermán Mejía Campoverde; 
• Rodrigo Mologni; 
• Rodrigo Aparecido Morbach; 
• Thiago Cavalcante; 
• Tiago Cinto. 

 

Pauta 

• Apresentar as tarefas que foram realizadas pelas equipes. 

 

Resumo 

1. Os alunos Paúl e Júlian apresentaram modelos e animações para os 

personagens Balasar e Medrash e também animações para o início das 

fases. Também foi apresentado por eles as técnicas e softwares que 

serão utilizados para a produção; 

2. O grupo se dividiu nas equipes de trabalho para dar andamento nos 

trabalhos que lhe foram incumbidos: 

a. Equipe de design – definição das funções de cada integrante da 

equipe, ou seja, o que cada integrante irá modelar; 

b. Equipe de programação/IA – Definição de classes (em especial do 

Medrash). 

Decisões 

• Utilização de modelos realistas; 
• Foram definidos elementos específicos da programação, tais como 
utilização de caixas invisíveis para instanciar os inimigos; 

• Foi aprovada a proposta de áudio de menu; 
• A equipe de artes discutiu a divisão de tarefas para desenvolvimento de 
animações. 
 

Atribuições de Tarefas 

• Equipe de programação/IA: 
o os alunos Harlei e Tiago implementarão a classe do Medrash; 



o Harlei estudará a implementação do HUD; 
o Thiago e restante do grupo trabalharão a implementação do 
menu do jogo e a proposta de classes da IA. 

• Equipe de artes: 
o Paúl e Júlian – desenvolver animações do Medrash; 
o Rodrigo Morbach, Rodrigo Mologni, Fernanda e Lauro – 
desenvolvimento de animações do tigre; 

o Rodrigo e Harlei - desenvolverão o HUD; 
o Fernanda – desenvolvimento das armas do Medrash da primeira 
fase. 

• Equipe de áudio: 
o Desenvolvimento do áudio das fases. 

 
 
 
 
 


