FASE 1 - CRIAÇÃO
ALUNO
CONTEÚDO
Crhistoffer Pinheiro Paranhos https://www.dropbox.com/sh/771k86284tufc2s/AACYhIyxw69qU8fbqT-jxzjAa?lst
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AVALIAÇÃO
NOTA
Gostei dos temas, seguem a linha do SCI FI, só achei falando sobre
SFX faltou apenas um pouco mais de impacto no efeito de bater na
parede, ele da um feeling mais upbeat pro jogo
Proposta nesse trabalho foi seguir uma mistura de chiptune com
https://www.dropbox.com/s/bcnccgrrs6w9sh8/Void.zip?dl=0
instrumentos reals os trabalhos foram feitos de forma excelente,
os efeitos são totalmente retro, porém tem trabalho de Sound
Design, excelente trabalho
Schneider sempre surpreendendo, trabalho eletrônico pra
https://www.dropbox.com/s/vgycax44vzx1k5r/VOID%20SOUNDS.rar?dl=0
enriquecer o Reel, adorei a trilha, talvez eu usaria efeitos mais
realistas(um pouco apenas) pra casar um pouco mais com a
proposta musical do jogo, criação de efeitos seguindo em
progressão melódica foi a cereja no Bolo, somente achei que a
guitarra entra num timbre muito contrastante com o restante da
música, isso da uma quebrada na imersão que a música cria, digo o
mesmo para a bateria acustica, é questão de gosto, mas nesse
caso a bateria poderia ter menos reverb e a guitarra poderia ter
um timbre diferente, eu pessoalmente tentaria algo
timbristicamente falando com os timbres que o Alex Lifeson usa no
Grace Under Pressure do Rush, porém um excelente trabalho
Uma leitura completamente diferente do jogo, SCI FI
https://www.dropbox.com/s/eykkx2vei83j831/GAA_Contest_Fase1_Void.zip?dl=0
extremamente bem feito, da uma profundidade diferente ao jogo,
esse seria sem dúvida o trabalho sonoro que eu escolheria para o
jogo, pois ele surpreende, ele não é pra quem quer algo na linha
do visual, produção muito bem feita, sobre os SFX senti falta de
uma maior diversidade dos mesmos e eles praticamente são
apenas sons sintéticos, senti falta da mesma ousadia demonstrada
nas músicas
Trilha sonora bem ambiente, os efeitos casaram bem com o
https://1drv.ms/x/s!AlI0BiP32wWXijOh2tnYVsDrvEt6
cenário, falta um tema musical mais marcante de forma melodica?
Sim, porém em muitos casos esse tipo de som pode ser utilizado
para imersão, eu pessoalmente gostei bastante todos os sons eram
existentes, porém no video proposta os SFX estavam um pouco
mais baixos do que o necesário
Efeitos sonoros eu achei um pouco lofi demais, porém a trilha é
https://www.dropbox.com/s/wfvkd3cpehn7msk/Void_MuriloRomera.zip?dl=0
completa com variações entre temas, fanfarra para vitória, um
ótimo trabalho que realmente demonstra o potencial do
compositor, que inclusive coloca um toque pessoal de punk rock
no trabalho, algo que de bate pronto não combinaria com o visual
do jogo, porém passa um clima Super Meatboy e muda
completamente a tonica do jogo
https://drive.google.com/file/d/0B-5d9qW9WQyycDZwVGRjQjk0SGs/view?usp=sharing Senti muita falta de uma música tema, mesmo que curtinha, senti
total falta dos efeitos, a música em si esta fantástica, casa com o
visual do jogo, apesar de passar um feeling mais feliz do que
originalmente o autor do jogo tinha proposto
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FASE 2 - PORTFOLIO E MARKETING
ALUNO

SITE

FANPAGE

YOUTUBE

Crhistoffer Pinheiro Paranhos http://www.crhistoffer.com/

http://fb.me/crhistofferpinheiro

https://www.youtube.com/channel/UCWZfjEDtI8TfyPNzPDFxDIQ

Eduardo Costa Ribeiro

https://ecostaribeiro.tumblr.com/

https://www.facebook.com/eCostaRibeiro/

https://www.youtube.com/channel/UC6UzKW3ArGAXDh5lP1vp5oA?view_as=public

Murilo Romera

muriloromera.com

facebook.com/muriloromerasound

https://www.youtube.com/channel/UCux3-YMTxSXewqMpLSRglNQ

Schneider Souza

http://schneidersouza.tumblr.com

https://www.facebook.com/schneidersouzamusic/

https://www.youtube.com/user/SchneiderSouza

Vinicius Osti

http://oavin.web44.net/

https://www.facebook.com/viniciusosti.gamemusic/

https://www.youtube.com/channel/UCQlKTxJPelhb1MUW7fI0lBg

Dude

http://cobogolab.wordpress.com/

https://www.facebook.com/cobogolab

https://www.youtube.com/user/dudantona

Rodrigo Faleiros

www.waggingtail.com.br

https://www.facebook.com/waggingtailmusic/?fref=ts https://www.youtube.com/user/rodfaleiros

AVALIAÇÃO
NOTA NOTA FINAL MÊS
A página comunica o necesário e parabéns pelo trabalho no
Synthesia; Canal do youtube tem somente o Reel, achei
estranho não usar as imagens do Void nele, conforme descrito
o autor do jogo liberou o uso da imagem pra montar o Reel, ele
também não traz nome das músicas e a página do facebook
carece de maior conteúdo, tem todas as informações
necessárias
7
7.5
Site bem completo, simples e direto ao ponto senti apenas falta
de solicitação de contato, fanpage desatualizada, porém com
conteúdo relevante, faltou o Reel no canal do youtube
6
6
Site excelente, muito bem trabalhado com diversas
informações e atualizado com últimos trabalho, fanpage
atualizada com todos últimos trabalhos e com muita
comunicação, Canal tem Reel fantástico, faltam os últimos
trabalhos lá, o público do youtube é diferente do SC, por isso
sempre é bom manter postados os trabalhos
9
9
Site atualizado, demonstrando últimos trabalhos, quando o
compositor faz remixes isso ajuda a trazer mais público
interessado, arte do logo é simples e direta, só faltou uma foto
dele no site; Fanpage atualizada, detalhe positivo pro trabalho
perfeito gráfico na mesma; canal do youtube é um show a
parte, muito atualizado repleto de remixes, tem até vlog, tudo
isso indubitavelmente ajuda o compositor a se comunicar com
o público
9
9
O site tem toda informação, só uma opinião gostaria que o blog
estivesse logo na página principal, pois ele esta atualizado;
fanpage atualizada tem uma linha gráfica; Canal do Youtube, o
que falar sobre esse Reel? Fantástico!! Para jogos não
existentes foram usados jogos mockup(uma ideia fantástica pra
quem dominimo no RPG maker ou Game Maker), o trabalho
poderia ser mais variado, porém o Vinicius estava no inicio do
trabalho
8
8.5
Site desatualizado, porém design bonito, endereco e telefone
passam credbilidade e apesar de pequeno o portfolio é de
ótima qualidade; Fanpage tem uma plásitca bonita, porém não
tem informações atualizadas e faltam videos; canal do youtube,
falta uma separação entre conteúdo DJ e conteúdo Game
Audio, faltou uma Demo Reel
7
7
Site super profissional, porém desatualizado com últimos
trabalhos e não tem muita informação como posts que
conectam o usuário a empresa;Canal desatualizado, faltou uma
Reel, trabalho demonstrado do Void esta fantástico
7
6.5

