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Pauta 

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

Resumo 

- Primeiro, trabalhei em rascunhar o jogo, com intuito de entender como 
ajustar o gameplay. Rascunho do jogo: 

 

     * Ao centro, nas trilhas, um cubo indicativo mostra qual a trilha marcada 
para lançar os mísseis, e onde é colocado um reciclador de metal caso aperte 
spacebar. 
   * Os botões com números do teclado, indicam qual míssel será lançado, 
segundo a tecnologia da nação referente ao botão. 
   * As naves inimigas lançadas ao espaço pelo povo de júpiter seguem uma 
das trilhas. O intuito do jogador é acertar com um míssel lançado na mesma 
trilha. 
- Busquei compor melhor a história: queria adicionar uma questão filosófica 



que acontece em segundo plano durante o desenvolvimento do jogo. Decidi 
adicionar ao roteiro o fato do ET ser grande amigo do militar incorporado ao 
jogador. Durante o desenvolvimento do jogo (do gameplay), o jogador 
questionará e será questionado pelo ET amigo, em uma conversa paralela ao 
jogo. Essa conversa gira em torno de estabelecer contato com o ET por 
radiofrequência e convencê-lo que essa guerra é ruim para ambos. O final do 
jogo, segundo a expectativa do jogador que só busca a destruição, será 
danoso para o planeta Terra, por causa da movimentação planetária e 
diferença da gravidade que ocorrerá. Se o jogador seguir a história 
secundária, da conversa, se acertar as respostas corretas, será de apaziguar 
os lados e compreender que os humanos estavam errados em não respeitar a 
raça alienígena, ou seja, as diferenças entre criaturas (que reflete na 
diferença social encontrada na nossa realidade). 

Decisões 

- O jogo terá: 
    * O nome “Face Our Fate”; 
    * Enredo de ficção científica, como descrito nas duas últimas atas 
(incluindo essa); 
    * Estilo tower defense (estratégia, evolução e posicionamento)  
    * Jogo em terceira pessoa onisciente e sistema secundário;  
    * 1 mapa de jogo  
    * 3 tipos de mísseis (de 3 nações); 
    * 1 tipo de reciclador de metal;  
    * A matriz de trilhas será 4xN, onde N é o maior número possível que 
melhor encaixar na tela (provavelmente 7);  
    * Um avatar ilustrativo para o jogador, o general militar;  
    * Um avatar ilustrativo para o ET, que será grande amigo do general; 
    * Uma máquina de estado para controlar a história secundária; 
    * Três finais distintos: um com explosão da Terra (derrota), um com 
explosão de júpiter e danos para Terra (vitória), e outro com ambos lidando 
com a diferença, o perdão, e mantendo os dois planetas inteiros (vitória).  
    * Objetivo principal: salvar a Terra (pode destruir ou não o planeta 
Júpiter) 
    * Referência: desktop tower defense (kongregate), baloon tower defense 
(kongregate) 
    * 3 tipos de naves inimigas 
    * Jogabilidade no teclado: com CBED, 123, spacebar, enter e esc. 

Atribuições de Tarefas 

- Fazer rascunhos 
- Fazer a versão final da proposta do jogo 
 

 

 


