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Resumo: Com a utilização de técnicas de modelagem 3D criaremos um jogo 

em primeira pessoa para apresentar aos funcionários, alunos e visitantes os cursos 

oferecidos, o método de ensino e os ambientes da nossa Unidade Anhanguera 

Guarulhos, voltando á atenção para a qualidade de serviços prestados. Farei a 

modelagem no Maya. Com a metodologia e procedimento de segurança ICS 

(Ianaguivara, Candiago e Silva) e ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). Será validado o projeto por dois grupos (A e B), sendo grupo A formado 

por 10 profissionais da educação e grupo B por 10 estudantes universitários. 

Esperamos mostrar um trabalho coerente com o real cotidiano estudantil que 

vivemos na universidade e facilitar a apresentação dos ambientes disponíveis e suas 

funcionalidades.  

Introdução: Na modelagem poligonal temos flexibilidade e facilidade de 

moldar, cortar, dar detalhes as animações, através da forma de linha ou reta 

conhecida como Edge e os dois pontos que cria essa reta conhecida por Vertex. 

Com a ligação desses vértices e dessas retas forma-se a Face. Quando muitas 

faces são conectadas eles criam uma rede de faces chamada Polygon Mesh (Malha 

de polígonos). Para otimizar a quantidade de polígonos evitando problemas de 

funcionamento e abrangendo mais jogadores faremos a utilização da técnica Low 

Poly. Essa técnica dependendo do objeto que pretendo criar pode variar a 

quantidade de faces utilizadas, por isso é importante o planejamento prévio na 
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criação desses objetos.  

 Para modelar um objeto tridimensional usamos medidas como comprimento, 

largura, altura e profundidade conhecidas como eixos X, Y e Z sendo largura eixo X, 

altura eixo Y e profundidade o eixo Z. Representados pelas cores vermelho (X), 

verde (Y) e azul (Z) (Figura 1).   

O tempo dentro de uma animação no Maya é medido por Frames por 

segundo (fps). A taxa de frames padrão é de 24fps, mas para uma animação de 6 

minutos exigiria 8640 frames (fps 24x360 seg.). É interessante a técnica de transport 

controls que faz com que podemos avançar e retroceder durante a animação, 

passando de quadro em quadro.  

Ter noção de escala de tamanho dos objetos criados é importante para 

controlar o espaço utilizado, e apresentando melhores resultados com noção física. 

 

   (Figura 1) Representação dos eixos por cores. 

Com base nesses estudos estamos modelando os prédios com detalhes da 

estrutura e dos objetos procurando chegar mais próximo possível do realismo.  

Objetivos: Mostrar os cursos que a faculdade oferece, com apresentações 

falando as principais características de cada um. Podendo o jogador andar por todo 

ambiente conhecer os setores e saber as funcionalidades deles. Auxiliando no 



conhecimento e facilitando a comunicação através de um entretenimento 

tridimensional.    

.  

Metodologia: Com a utilização da Estrutura Analítica de Projeto (EAP) e do 

Game Design Document (GDD) desenvolveram o método ICS, que tem a estrutura 

dividida em três pacotes principais, o GDD, implementação e testes (Figura 2). 

Utilizaremos nesse trabalho o padrão de regimento ABNT.  

 

 (Figura 2) metodologia ICS. 

Desenvolvimento: Seguir os processos do ICS, iniciando a modelagem dos 

prédios com uso da técnica Low Poly e as noções de tempo e espaço dentro do 

ambiente virtual. Detalhando cada ambiente, seguindo o processo da metodologia, 

com realizações de testes de validação com dois grupos o A e o B, o grupo A 

composto por 10 profissionais da educação e o grupo B por 10 estudantes 

universitários. 

Resultados Preliminares: Com estudos na área da modelagem 3D no Maya 

e auxilio do meu grupo de estudos científicos. Espero me aperfeiçoar para produzir 

esse e outros projetos de qualidade.  
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