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Pauta 

 Apresentar as tarefas realizadas pelas equipes 
 

Resumo 

 A reunião teve início com a avaliação entre os alunos sobre a entrega 

da primeira versão executável do jogo "As Crônicas de Medrash". 
 Posteriormente, Harlei apresentou um esboço do mapa da segunda 

fase. Sugestões foram dadas, tais como texturas, elevação das 
montanhas, dentre outras. 

 A utilização ou não de um minimapa também foi discutida, sendo 
também cogitada a hipótese de se utilizar uma bússola ao invés de um 

minimapa.  
 Tiago Cinto apresentou uma nova versão do jogo com alterações 

sugeridas na apresentação da primeira versão do jogo, tais como: 
retirada do pulo do Medrash e dano ao personagem caso este caia de 

alturas elevadas. 
 Colocar barreiras invisíveis no cenário de modo a impedir que o jogador 

atinja determinadas regiões. 

Decisões 

 Aumentar a elevação das montanhas, de modo a deixar mais evidente a 
sensação de subida e descida quando o personagem estiver 

atravessando-a. Acrescentar mais deformações e depressões ao 
terreno, assim como árvores, as quais serão os focos de chamas. 

 Será utilizado um minimapa incompleto, que mostrará apenas as áreas 
que o personagem já percorreu. 

 Serão colocadas barreiras nas bordas do mapa, para que o personagem 
não caia do terreno. 

Atribuições de Tarefas 



Equipe de IA: 

 Corrigir os bugs da primeira fase. 
Equipe de Artes Gráficas: 

 A equipe de artes continuará trabalhando nas deformações do tigre e do 
urso. 

Equipe de Som: 
 Aprimorar os áudios da primeira fase.  

 

 


