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Pauta 

 Apresentar as tarefas realizadas pelas equipes 

 

Resumo 

 Rodrigo Mologni apresentou um jogo demo do Unity chamado  
BootCamp, com a finalidade de apresentar o modelo realista 

empregado ao cenário do jogo. Rodrigo está utilizando esse cenário 
como base para a criação do novo terreno para a primeira (e única) 

fase do jogo. 
 Tiago Cinto demonstrou o funcionamento do sistema de distanciamento 

do Medrash com relação ao inimigo, juntamente com o HUD que 
corresponde a essa distância, o qual foi implementado por Harlei. Além 

disso, foram apresentadas também as novas animações de Medrash, 
ataque especial e esquiva, ambas animações criadas por Júlian. 

 Rodrigo Morbach apresentou os modelos que podem ser utilizados como 
guerreiros inimigos, além de um modelo para representar a Sora. Um 

dos modelos apresentados é uma variação do modelo de Medrash, 

criado pela Fernanda. 
 Paúl mostrou o modelo do urso com a nova animação de ataque, e 

também as correções feitas no modelo, como a da posição da cabeça. 
Esse modelo de urso será mais forte que os demais, aumentando o 

nível de dificuldade para o jogador. 

Decisões 

 Alterar a animação de esquiva de Medrash de forma que o personagem 

dê um salto para o lado (ou para trás) e não somente desloque o tronco 
lateralmente. 

 Partir do modelo do Medrash para a concepção dos guerreiros da tribo 



inimiga. 

Atribuições de Tarefas 

Equipe de IA: 
 Continuar trabalhando na Bug List. 

Equipe de Artes Gráficas: 
 Rodrigo Morbach e Fernanda trabalharão nos modelos dos guerreiros 

inimigos e na personagem Sora. Paúl poderá auxiliar nesse processo. 

 Rodrigo Mologni continuará trabalhando no novo cenário para a 
primeira fase. Júlian irá trabalhar na animação de esquiva do Medrash. 

Equipe de Som: 
  Finalização de áudios para os guerreiros inimigos de Medrash. 

 

 


