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Participantes 

• 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 demonstração de modificações feitas na 
textura do Medrash pela equipe de modelagem; 

• Posteriormente, foi demonstrada uma versão melhorada do HUD pela 
equipe de programação; 

• Foi demonstrado também o andamento da implementação da IA do 
tigre pelo grupo de programação; 

• Foram discutidos também alguns dos sons para Medrash, apresentados 
pela equipe de sonoplastia; 

• O grupo então se dividiu nos setores e passou a discutir aspectos 
internos de cada departamento. 

Decisões 

• Grupo de Som: definiu alguns dos sons que farão parte da fase 1 do 
jogo, no caso, o som ativado quando Medrash esta com a vida boa e 
quando está próximo de morrer; 

• Grupo de Modelagem: a equipe decidiu por padronizar o esqueleto do 
tigre e por definir as animações do Medrash; 

• Grupo de IA/Programação: a equipe definiu características referentes a 
implementação dos scripts, tais como as convenções de implementação 
a serem usada. 

Atribuições de Tarefas 

Equipe de IA/Programação: 
• Harlei irá trabalhar no minimapa do jogo; 
• Tiago Cinto irá trabalhar nas animações de ataque, além do controle do 

Medrash; 



• Thiago Cavalcante irá continuar as integrações e trabalhar nas caixas 
de instanciação dos inimigos; 

• O restante do grupo irá trabalhar na IA do tigre e na lógica de ataque 
do Medrash. 

Equipe de Modelagem: 
• Todos irão trabalhar na animação do tigre. 

Equipe de Som: 
• Edgar e Júlian irão fazer implementações de áudio para testes; 
• Serão feita alterações nos áudios para ser tocados em loop; 
• Serão encontrados e finalizados os efeitos que faltam.  
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