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 Edgar Armeliato 
 Harlei Miguel de Arruda Leite 

 Júlian Prada 
 Paúl Hermán Mejía Campoverde 

 Rodrigo Mologni G. dos Santos 
 Rodrigo Aparecido Morbach 

 Thiago Cavalcante 

 Tiago Cinto 
 

Pauta 

 Apresentar as tarefas realizadas pelas equipes durante a semana. 
 

Resumo 

 A reunião começou com a avaliação entre os alunos, sobre o grau de 

contribuição dos mesmos no desenvolvimento da primeira versão do 
GDD. 

 Posteriormente, Rodrigo Mologni apresentou alguns sites que 
disponibilizam modelos de árvores prontos que poderiam ser utilizados 

para o jogo. Algumas opções para cenário também foram apresentadas. 
Rodrigo sugeriu ainda, a utilização do plugin Locomotion System, 

disponível para o Unity, o qual permite a animação do personagem em 
tempo real. 

 Thiago Cavalcante apresentou um exemplo de menus inicial e de pausa, 
criados pela equipe de IA. As ias de dois tipos de inimigos foram 

também demonstradas. 
 Paúl e Júlian apresentaram as animações do Medrash. Uma sugestão de 

cenário em pedra também foi apresentado. 

 O professor cobrou mais organização do grupo, pois, na sua visão, não 
havia ligação entre as tarefas que estavam sendo desenvolvidas pelas 

equipes. 

Decisões 

 A equipe de Artes Gráficas ficou responsável de passar para a equipe de 

IA os modelos que já continham alguma animação. 
 Foi definido que todos devem utilizar a mesma versão do Unity, no 

caso, a versão 3.5.1. 
 A equipe de artes discutiu a divisão de tarefas, sendo que as animações 

do tigre foram definidas como prioritárias. 



Atribuições de Tarefas 

Equipe de IA: 

 Integrar o que a equipe desenvolveu até o momento, juntamente com 
os modelos e sons produzidos, de modo a agregá-los em único projeto. 

Equipe de Game Design: 
 Rodrigo Mologni e Harlei trabalharão na construção do Hud, bem como 

no cenário da primeira fase. 
Equipe de Artes Gráficas: 

 Fernanda criação das armas presentes na primeira fase; 
 Rodrigo Morbach, Rodrigo Mologni e Lauro deverão trabalhar nas  

Animações do Tigre. Paúl e Júlian também auxiliarão nesse processo.  
  
 

 


