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Pauta 

 Apresentar do andamento das animações; 

 Apresentar o minimapa do jogo; 

 Apresentar uma proposta para um novo tipo de animação feita com o 

auxilio das ferramentas do Maya. 

Resumo 

 A reunião teve inicio com o aluno Rodrigo Morbach apresentando 

animações do Tigre e do Jacaré. 

 Procuramos padronizar o uso de um modelo de esqueleto para os 

animais. 

 O aluno Harlei fez a apresentação do minimapa no jogo. 

 O aluno Rodrigo Mologni realizou a apresentação de um teste feito da 

seguinte forma: Migra-se a animação do esqueleto do coiote para outro 

esqueleto feito para o tigre, entretanto, essas animações apresentaram 

muitas deformações que ainda precisarão ser corrigidas. 

Decisões 

o Haverá para a primeira fase os seguintes animais com as 
seguintes animações: 

Tigre - Andando, correndo, morrendo, algum tipo de ataque, 
parado. 

Jacaré – mordendo 

 
 

 
 



Atribuições de Tarefas 

 Ficaram definidas as seguintes atividades: 

1. Fernanda: fazer a animação do Tigre atacando 
2. Rodrigo Morbach: animação do Tigre em posição idle. 

 
 A Equipe de programação ficou responsável pelas seguintes tarefas: 

1. Abelhas (Harlei) 
2. Ataque e defesa (Tiago) 

3. Controle e câmera (Tiago) 
4. Finalizar a IA do tigre (Equipe de programação) 

5. IA do Jacaré (Harlei) 
6. IA do Urso (Equipe de programação) 

7. Menu (Thiago) 
8. Minimapa (Harlei) 

9. Preparar fase, inimigos e som (Thiago) 
 

 Cada grupo fica responsável por realizar as devidas alterações em suas 

respectivas partes no GDD, bem como preparar os slides para a 
apresentação na quinta-feira (03-05-2012). 

 
 


