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Pauta 

- Definir qual engine utilizar 
- Definir resumo do roteiro do jogo 
- Definir característica gerais do jogo 

Resumo 

- Primeiro, dadas as informações sobre as engines anteriormente levantadas, 
realizei alguns testes dentro do ambiente da Unity, para sentir-me mais 
confortável com a tendência que tenho por ela. Consegui fazer alguns testes 
desejados, por isso, selecionei a mesma para trabalho; 
- Segundo, considerando o tema de ficção científica selecionado previamente, 
dediquei tempo para pensar em um resumo da história a ser trabalhada. 
Considerei entre um invasão alienígena na atualidade ou vários anos à frente. 
Julguei que era melhor trabalhar com o conceito da atualidade e todas as 
nações empenhadas em usar suas armas nucleares em uma guerra 
interplanetária. Assim, teremos um tema voltado para um conceito de união 
mundial.  

Decisões 

- A engine escolhida é a Unity; 
- Resumo do tema: “Em 2015 um humano que intitulava-se jupiteriano 
decidiu em rede aberta de televisão mostrar sua forma real. Para o choque de 
todos, era verdade o que ele dizia, e pudemos conhecer muito sobre a cultura 
dele nos primeiros quinze dias já que ele falava nossa língua naturalmente. 
No décimo sexto dia, um cientista maluco convenceu o mundo que devíamos 
fazer experimentos científicos com o pobre extraterreste. Irritado, o ET 
decidiu voltar para casa e acabar com a terra. As nações mundiais tiveram 
que unir esforços com seus arsenais atômicos para proteger o nosso planeta. 
Você, caro jogador, é o general encarregado de planejar, disparar os mísseis 
e proteger nosso planeta. Prepare-se!”. 
- O jogo será: 
    - Focado no público adolescente, de 13 a 15 anos; 
    - Single-player; 
    - Exibirá um cenário no espaço, com a terra de um lado, júpiter do outro 
lado e 5 trilhas entre eles. Os inimigos e mísseis seguem essa trilha. 
    - O objetivo é proteger a Terra (não permitir que ela seja destruída) e 
destruir o outro planeta. 

Atribuições de Tarefas 



- Decidir mais detalhes do jogo 
- Fazer rascunhos para ilustrar o conceito do jogo 
 

 

 


