
1
Profa. Ms. Karen Reis

Protótipos de 
Jogos Digitais

- Aula 06_2012 -



  Protótipos de Jogos Digitais                                                                                                                                                     Profa. Ms. Karen Reis                                              

Terrenos Isométricos
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Públicos alvos

๏ Ambos são importantes, mas tem objetivos distintos para sua redação e motivações 
muito diferentes. Sua tarefa é entender claramente a informação que sua redação 
deve transmitir e fazer o melhor possível para atender o público alvo.

๏ Mantenha simplicidade mas com coerência e objetividade. 

๏ 1a., 2a. e 3a. na redação

Equipe de 
Desenvolvimento

Editor e Equipe de 
Marketing Universidade
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Falando do seu projeto

๏ Marketing Pessoal e Ações de Marketing (POSTURA!!!)

๏ Algumas regras são cruciais para falar com eficácia e proficiência

๏ Fazer relatório sobre o progresso do design em reuniões

๏ Explicar o conceito para si e para outros envolvidos no projeto de games

๏ Apresentar suas ideias a um grupo --> promover diálogo de ideias

๏ Evitar gírias de baixo calão....E, TIPO ASSIM, HUMMM, SEI NÃO, É MANERO

๏ Linguagem corporal conta MUITO - O CORPO FALA - NÃO GESTICULE MUITO

๏ ROER UNHAS OU COÇAR A CABEÇA -> NÃO!!!!
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Redigindo seu projeto

๏ Redigir é uma habilidade conquistada. É uma arte representativa e cognitiva.

๏ É comum a área de TI desprezar a escrita, mas é uma das tarefas mais difíceis e 
desafiadoras para um design de games

๏ Mecânica da redação, comece com simplicidade. Por que não começar com uma 
linguagem de blog, mesmo que tenha um bom vocabulário.

๏ Não esqueça, você escreverá para seu público-alvo (equipe de desenvolvimento do 
games ou meio acadêmico). Este público tem objetivos CLAROS.

1. O que se espera? Querem entender o contexto do game

2. O que saber? Querem saber como se joga o game

3. O que compreender? Querem compreender a mecânica do game, o que se 
relaciona à área de desenvolvimento
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O que deseja o editor e equipe de mkt?

๏ Querem se empolgar com o game

๏ Querem entender o contexto do game

๏ Querem saber por que o game será divertido e visualmente impressionante

๏ Querem compreender por que o game será melhor que o do concorrente

๏ Querem conhecer os principais recursos divertidos do game

๏ NÃO QUEREM LER TONELADAS DE PROSA - QUEREM UMA REDAÇÃO LEVE E 
EMPOLGANTE
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๏ DURMA BEM

๏ RESPIRE

๏ COMA BEM
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Preparando a MENTE & CORPO

๏ Beba água sempre que possível

๏ Controle de ingestão de açucar

๏ Produtos integrais

๏ Evite gordura hidrogenada

๏ Controle sua ingestão de carboidratos

๏ Bom comer proteína

๏ Modere na ingestão de gordura animal

๏ Modere a ingestão de cafeína

๏ Complexo multivitamínico

๏ Se possível não fume

๏ Praticar algum esporte

๏ Tocar algum instrumento musical

๏ Sair com amigos

Seu cérebro é a parte mais 
importante do software. Colocar 

seu corpo e mente em uma 
situação difícil e trabalhar 

arduamente em uma habilidade 
criará novas forças musculares, 
novas memórias musculares e 

novas conexões neurais em sua 
mente
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Ambiente de Trabalho
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Expandir sua memória

๏ Faça a conexão entre objetos -> usa associações

๏ Visualize imagens mentais -> memória visual e mais 
poderosa que a memória verbal. Visualize-se em seu 
ambiente atual - pense nas características singulares

๏ Crie uma história -> excelente técnica para memorizar nomes e rostos, NPCs

๏ Pense em forma/cor -> vale-se para lembrar de uma série de objetos

๏ Use o sistema de jornada -> técnica para memorizar uma variedade de objetos 
desconexos

๏ Agrupamentos -> ajudará você a se lembrar de sequências de números ou letras

24658095807 -----> 246  580 958 07


