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Participantes 

• Edgar Armeliato 
• Harlei Miguel de Arruda Leite 
• Júlian Prada 
• Fernanda de Aguiar Leal 
• Paúl Hermán Mejía Campoverde 
• Rodrigo Morbach 
• Thiago Cavalcante 
• Tiago Cinto 

 

Pauta 

• Apresentar do andamento das animações; 

• Apresentar o andamento do progresso 

 das equipes; 

 

Resumo 

• A reunião teve inicio com os alunos Paúl e Júlian apresentando a futura 

versão final do tigre, a qual não irá conter deformações e problemas 

que a anterior estava apresentando; 

• Foi apresentado por Edgar uma nova versão para a música de fundo da 

primeira fase do jogo, a qual foi aceita pelo grupo; 

• Posteriormente, o grupo 1 apresentou o andamento de seu projeto ao 

grupo A; 

• A reunião foi finalizada com o grupo A apresentando o andamento de 

seu projeto ao grupo 1; 

 

Decisões 

• Após a apresentação de uma nova versão para a música de fundo da 
primeira fase, a mesma foi escolhida em substituição a outra que havia 
sendo criticada; 

• Um novo modelo para o tigre será utilizado, em conjunto com suas 
respectivas animações; 

 
 

Atribuições de Tarefas 

• Para a equipe de IA ficaram definidas as seguintes atividades: 



1. Harlei irá trabalhar no mini-mapa, com a adição do triângulo e da 
solução do quadriculado; 
2. Tiago Cinto irá trabalhar no decaimento da energia, na facilidade de 
receber dano ao cair e na posição da câmera ao encontrar um inimigo; 
3. Thiago Cavalcante irá integrar a colmeia, corrigir os checkpoints, 
adicionar um colisor na câmera, modificar o terreno para prender o 
Medrash na área do tigre e sincronizar os passos do Medrash; 
4. O restante do grupo irá trabalhar na coordenação da velocidade das 
animações do Medrash, corrigir defeitos da ia do tigre e adicionar 
barreiras invisíveis aos limites do terreno; 

• Para a equipe de Som ficaram definidas as seguintes atividades: 
1. Será acrescentada uma nova linha melódica à trilha aprovada e 

serão criados novos áudios segundo o padrão estabelecido; 
• Para a equipe de Artes ficaram definidas as seguintes atividades: 

1. O tigre será trabalhado e finalizado para ser entregue à equipe de 
IA, com todas as animações presentes; 

2. O urso será trabalhado, em conjunto com suas animações; 
 

 
 


