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Pauta 

Apresentação da evolução do jogo e definição das tarefas a serem entregues 

na próxima apresentação. 
 

 

Resumo 

 Rodrigo Morbach apresentou o tigre sofrendo ataque e o jacaré 
atacando, parado e recebendo ataque. 

 Rodrigo Mologni apresentou um protótipo de modelo animado da 
cobra. O modelo foi parcialmente modelado pela Fernanda a partir de 

um outro modelo disponível gratuitamente na internet. 
 Harlei apresentou melhorias no cenário, tais como cabanas, 

guerreiros mortos (produzidos pelo Rodrigo Mologni), variedades de 
vegetação e concertos de topologia. A água ainda deve ser corrigida. 

 Tiago Cinto apresentou a implementação da defesa e melhorias 
em relação à morte do protagonista. Também apresentou os danos que 

Medrash sofre ao se aproximar do fogo. 

 Paúl apresentou melhorias feitas na animação do urso, cujas 
deformações no modelo tiveram que ser corrigidas. 

 Thiago Cavalcante iniciou o processo de integração das novas 
funcionalidades implementadas. 

 

Decisões 

 O jogo terá uma única fase, que terá alguns desafios da segunda 

e da terceira fase. Os desafios ainda não foram definidos. A Equipe de 
Concepção do Jogo ficará responsável por definir esses desafios. 

 



 Os responsáveis pela próxima apresentação são: 

o A Equipe de Programação & Inteligência Artificial: Tiago Cinto 

o A Equipe de Artes Gráficas: Rodrigo Mologni 

o Equipe de Áudio & Som: Edgar Armeliato 

 Edgar Armeliato ficou responsável pelo gerenciamento do 

próximo Relatório Técnico. 
 Os textos feitos pelas equipes devem ser entregues para o Edgar 

Armeliato até às 12h da terça-feira (29/05). 
 

Atribuições de Tarefas 

 A Equipe de Programação & Inteligência Artificial irá finalizar as 

correções contidas na lista de bugs, implementar o HUD dos inimigos e 
escrever sua respectiva parte no relatório técnico. 

 A Equipe de Áudio & Som irá produzir novas músicas para o jogo 
e escrever sua respectiva parte no relatório técnico. 

 A Equipe de Artes Gráficas irá finalizar a cobra e escrever sua 
respectiva parte no relatório técnico. 

 

 

 

 

 


