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Participantes 

• Edgar Armeliato 
• Harlei Miguel de Arruda Leite 
• Paúl Hernán Mejía Campoverde 
• Rodrigo Aparecido Morbach 
• Rodrigo Mologni Gonçalves dos Santos 
• Thiago Cavalcante 
• Tiago Cinto 

 

Pauta 

• Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelas respectivas 

equipes desde a última reunião e definição das próximas etapas 

de desenvolvimento do jogo. 
 

Resumo 

• O Harlei apresentou ao Grupo as mudanças realizadas por ele 

no terreno da Fase 1 e os modelos e animações feitas pelo 

Rodrigo Mologni, que são as cabanas destruídas e o 

personagem Gardain. 

• O Paúl apresentou o modelo de jacaré que será utilizado e 

também os testes realizados por ele para redução do tamanho 

do arquivo FBX. 

• Foram apresentadas pelo Professor as notas dos integrantes do 

Grupo até o presente momento. 
 

Decisões 

• O Paúl sugeriu acrescentar novas dificuldades à Fase 1 (visto 
que o jogo está bem monótono e que muito provavelmente o 
Grupo não conseguirá concluí-lo dentro do prazo), antecipando 
personagens e dificuldades que seriam encontradas apenas nas 
fases seguintes. Esta sugestão foi apresentada somente à 
Equipe de Artes Gráficas. Ele irá apresentar ao Grupo na 
próxima reunião. 

 

Atribuições de Tarefas 

• A Equipe de Artes Gráficas produzirá a animação de defesa do 
Medrash, as animações do urso, a animação do tigre quando 
atacado, as animações do jacaré e as animações da cobra. 

• A Equipe de Programação & Inteligência Artificial irá 
implementar as ações de defesa e de receber ataque do 



Medrash, concluirá a implementação das ações do tigre e fará a 
integração do jogo para o lançamento de uma nova versão. 

• A Equipe de Áudio & Som realizará a trilha sonora do 
enfrentamento entre o Medrash e o tigre. 

 

 


