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APRESENTAÇÃO 

Antes de iniciar o uso do modelo de ensino, recomenda-se que o professor leia 

integralmente a documentação constante no site. Para usar o modelo e baixar 

a documentação completa, acesse http://carlosportela.com.br/lafoca/. 

Após acessar o site do modelo, efetue o login e clique no menu modelo, 

conforme Tela 1. 

 

Tela 1 – Acessando o Modelo 

Em seguida, selecione a disciplina que será alvo da aplicação do 

modelo. O professor poderá acessar uma disciplina já cadastrada ou inserir 

uma nova, conforme Tela 2. 

 

Tela 2 – Inserindo uma Disciplina 

http://carlosportela.com.br/lafoca/
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Após selecionar a disciplina em que o modelo será aplicado, o professor 

deve determinar qual unidade de conhecimento da Engenharia de Software 

(ES) será o foco da aplicação. Neste exemplo de uso será adotada como 

referência a unidade de Engenharia de Requisitos (ER), conforme Tela 3. 

 

Tela 3 – Selecionando uma Unidade de Conhecimento 

 A seguir, serão descritos os passos necessários para aplicação do 

modelo em uma unidade de conhecimento específica. 

Unidade de Conhecimento: Engenharia de Requisitos 

Ao selecionar a unidade, o professor é encaminhado para o desenho da 

sintaxe do modelo iterativo, conforme Tela 4. 

Tela 4 – Visualizando o Modelo de Ensino 

Nesta tela, o professor pode acessar qualquer etapa, afim de visualizar 

recomendações de práticas e sugestões de materiais de aula. 
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1. Iniciando o Uso do Modelo 

O estudo de cada unidade de 

conhecimento começa a partir da 

identificação de um problema, 

relacionado ao projeto a ser 

desenvolvido. Essa etapa é 

fortemente baseada na abordagem de 

ensino baseada em problemas (PBL). 

Antes de identificar o problema, o professor deve considerar as competências a 

serem desenvolvidas. De acordo com o modelo, as Competências (C) para a 

unidade de ER são: 

 C1: Elicitação de Requisitos de Software; 

 C2: Análise de Requisitos de Software; 

 C3: Especificação de Requisitos de Software; 

 C4: Verificação e Validação de Requisitos de Software; 

 C5: Gerenciamento de Requisitos dos Processos e dos Produtos de 

Software.

Assim, baseada nestas competências e a partir da sua experiência, o 
professor poderia apresentar aos alunos um dos problemas apresentados na 
Tela 5. Caso o professor deseje, pode cadastrar um novo problema. 

 
Tela 5 – Identificando um Problema 
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A partir deste problema, o professor, atuando como coach, poderia 

realizar diversas perguntas significativas, com o intuito de relacionar, 

implicitamente, o problema às competências a serem desenvolvidas. Alguns 

exemplos de Perguntas (P) que o professor pode realizar relacionadas às 

Competências (C) de ER são: 

 P1-C1: Quem são os stakeholders (partes interessadas) que vocês 

consultarão para levantar os requisitos? 

 P2-C1: Quais os métodos que vocês usarão para levantar os 

requisitos? 

 P1-C2: Como vocês irão analisar se os requisitos são viáveis de 

serem implementados? 

 P1-C3: Quais as notações/técnicas que vocês usarão para descrever 

os requisitos? 

 P1-C4: Como vocês irão verificar se os requisitos estão claros, não 

ambíguos, corretos, íntegros e consistentes? 

 P1-C5: Quais os métodos que vocês usarão para gerenciar os 

requisitos? 

Neste sentido, essas perguntas podem ser o ponto de partida para 

estabelecer as metas do projeto prático. Alguns exemplos de metas (M) que o 

professor pode estabelecer relacionadas às competências são: 

 M1: Identificar os stakeholders que atuarão como fornecedores de 

requisitos; 

 M2: Selecionar os métodos para levantamento dos requisitos; 

 M3: Analisar a viabilidade dos requisitos; 

 M4: Selecionar as notações para especificação dos requisitos; 

 M5: Realizar a verificação e validação dos requisitos; 

 M6: Selecionar os métodos para gerenciamento dos requisitos. 

Após selecionar a unidade de conhecimento foco da aplicação do 

modelo, especificar as competências que serão desenvolvidas, identificar um 
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problema estimulante e desafiador para introduzir a unidade, realizar 

indagações pertinentes e estabelecer metas desafiadoras, o professor pode 

avançar para as etapas de Preparação e Discussão. 

2. Preparando os Alunos: Fundamentação 

Paralelamente a todas as etapas do 

ciclo iterativo do modelo, deve ocorrer 

a preparação dos alunos. Esta etapa 

consiste na realização da leitura de 

artigos com relato de casos práticos 

da indústria ou na visualização de 

vídeo-aulas relacionadas à unidade. 

Para a unidade de Engenharia de Requisitos, o professor pode realizar a busca 

de artigos com relatos de experiências nos anais do Workshop em Engenharia 

de Requisitos (WER) da Conferencia Iberoamericana de Software Engineering 

(CIbSE) e no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES) do 

Congresso Brasileiro de Software: Teoria e Prática (CBSoft). 

Quanto às vídeo-aulas, o professor pode acessar as disponíveis no 

portal Videoaula@RNP, youtube (https://www.youtube.com/), ou qualquer outra 

plataforma que disponibilize esse tipo de conteúdo, preferencialmente, 

gratuitamente. 

Por exemplo, relacionado ao P1-C2, o aluno pode acessar 

http://www.videoaula.rnp.br/, selecionar em Áreas do Conhecimento a opção 

Exatas/Ciência da Computação e depois pesquisar por “Requisitos”. Assim, 

encontrará uma vídeo-aula sobre Análise de Requisitos1. 

Em seguida, após obter fundamentação suficiente, o aluno pode realizar 

a leitura de um artigo, como por exemplo o intitulado “Uma Proposta de 

Elicitação e Análise de Requisitos no Contexto de Médias e Pequenas 

Empresas de Desenvolvimento de Software”2 publicado no WER de 2011. 

A Tela 6 apresenta as sugestões de artigos e vídeos-aula para a 

unidade de Engenharia de Requisitos. Caso deseje, o professor pode cadastrar 

                                                 
1 http://www.videoaula.rnp.br/portal/videoaula.action?idItem=508 
2 http://wer.inf.puc-rio.br/WERpapers/pdf_counter.lua?wer=WER11&file_name=souza.pdf 
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seu próprio material, seja artigo ou vídeo-aula, ou mesmo disponibilizar algum 

que já tenha conhecimento e que contemple o conteúdo estudado. 

 

Tela 6 – Assistindo Vídeos e Lendo Artigos 

O objetivo principal é fornecer recursos para que o aluno possa adquirir 

fundamentação teórica, geralmente disponibilizada nas vídeo-aulas, e relatos 

de experiências em artigos que apresentem estudos de casos. 

Esta etapa deve acontecer de forma transversal às demais, ou seja, o 

aluno deve realizar a preparação durante todo o processo através dos 

materiais recomendados pelo professor. 

3. Realizando Discussão de Casos Práticos  

A discussão permite aos alunos uma 

visão mais próxima de como 

determinados tópicos são aplicados 

na prática profissional do engenheiro 

de software. Além disso, permite que 

possam analisar criticamente e reusar 

as soluções técnicas. 

Antes de dar início a esta fase, o professor deve convidar um profissional 

especialista na unidade de conhecimento. Este profissional pode ser, por 

exemplo, um aluno egresso da instituição que atue na indústria como Analista 

de Requisitos. É importante que o professor apresente o modelo de ensino ao 

profissional convidado e explique qual será o seu papel com relação à atividade 

de ensino. O professor deverá situar, ainda, o profissional quanto as metas de 

ensino, definidas na etapa 1, e alinhar as práticas de mentoring que este 

exercerá durante a sua interação com os alunos. 
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 Para fins de registro, esse profissional deve ser cadastrado, conforme 

Tela 7. 

 

Tela 7 – Cadastrando um Profissional 

Para os professores que tiverem dificuldades em conseguir um 

profissional que se disponibilize a participar desta experiência de ensino, uma 

solução consiste em convidar alunos egressos que defenderam trabalhos de 

conclusão de curso, ou alunos que realizaram iniciação científica com tema 

relacionado à unidade. Neste caso, o professor deve atentar ainda mais para 

as instruções referentes ao uso do modelo e ao papel que o aluno egresso 

deverá exercer. Recomenda-se ainda, nesta situação, que o professor o 

acompanhe durante a discussão e intervenha sempre que julgar necessário. 

Em último caso, não havendo nem profissional nem aluno apto 

disponível, a discussão pode se dar a partir de uma palestra em vídeo ou 

videoconferência ou ainda a partir de uma visita técnica da turma a uma 

empresa de software. Nestas situações, o professor deverá exercer as 

atividades de mentoring, tomando como base as experiências relatadas. 

Supondo que o professor tenha conseguido um profissional que atue 

como Analista de Requisitos, uma possível discussão poderia girar em torno do 

P2-C1, iniciada, preferencialmente, a partir de um questionamento realizado 

por um aluno: “Quais métodos vocês usam para levantar os requisitos?”, O 

profissional poderia responder da seguinte forma: 
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A partir deste questionamento, o profissional poderia contextualizar “o 

porquê” optaram por adotar esta técnica, como por exemplo: “Estávamos tendo 

dificuldades em levantar os requisitos usando a técnica de entrevista e 

transcrição com determinados usuários. Com a técnica de user story (estória 

do usuário), o próprio usuário descreve em story cards (cartões de estória) o 

que espera do sistema. Como foram escritos pelos próprios usuários, o cartão 

pode ser usado para evidenciar o aceite dos requisitos pelos usuários”. 

Adicionalmente, o profissional pode citar técnicas alternativas, métodos 

e ferramentas de apoio relacionadas à técnica aplicada como solução de um 

problema enfrentado por ele na execução de suas atividades. Estas 

recomendações devem ser feitas na forma de aconselhamento, conforme 

sugerido pelo processo de mentoring. 

Por fim, como um mentor, espera-se que o profissional busque inspirar e 

motivar os alunos através de metáforas, analogias, histórias de personagens 

de sucesso, exemplos, demonstrações, dentre outras técnicas. 

Adicionalmente, espera-se que os alunos aproveitem a oportunidade 

para sanar dúvidas tanto técnicas quanto referentes à atuação profissional na 

área. Assim, irão obter sugestões de métodos, ferramentas e técnicas que 

possam aplicar na etapa de Contextualização. 

4. Realizando Atividades Práticas 

Através do uso de jogos e/ou 

simuladores, ou da realização de 

workshops e/ou dinâmicas, os alunos 

têm a oportunidade de desenvolver 
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experiências semelhantes às existentes no mundo real, reduzindo assim lacunas entre 

teoria e prática. 

Antes de aplicar o conhecimento obtido na etapa de Contextualização, se faz 

necessário que o aluno compreenda o conteúdo estudado através da 

realização de atividades lúdicas. O uso de softwares educativos permite aos 

professores motivar e estimular os alunos quanto à aprendizagem. 

Através do uso de jogos e/ou simuladores, ou da realização de 

workshops e/ou dinâmicas, os alunos podem desenvolver habilidades e 

apreender de maneira prática conceitos relacionados ao conteúdo da unidade 

de conhecimento, além de desenvolver aspectos de interação e comunicação 

com os demais estudantes. 

Dando prosseguimento ao exemplo de uso do modelo, o professor 

poderia solicitar que os alunos acessem em um laboratório, atendendo aos 

requisitos especificados, o jogo denominado “Ilha dos Requisitos”. Este jogo 

está disponível em http://www.incremental.com.br/ilhadosrequisitos/. 

 

Neste jogo, o aluno/jogador se torna um sobrevivente da queda de um 

avião numa ilha, e deve resolver desafios referentes à unidade de ER para 

conseguir escapar dela. Como se trata de um jogo single-player, o professor 

pode adotar elementos da abordagem de ensino Gamification para motivar e 

engajar os alunos. Por exemplo, gerar um ranking a partir do desempenho 

obtido pelos alunos no jogo. Para o aluno que obtiver a melhor classificação, ou 
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para os membros da equipe que obtiverem a melhor média, o professor pode 

recompensá-lo(s) com um exemplo de Caso de Uso modelado e descrito. 

Caso prefira, o professor pode realizar a parte inicial da dinâmica 

“Fábrica de Aviões”. A dinâmica completa, bem como a descrição das 

instruções de aplicação e avaliação dos resultados, encontra-se disponível no 

site da Agile Way3. O objetivo desta dinâmica é permitir aos alunos vivenciarem 

os problemas e desafios inerentes ao Scrum, de forma prática, facilitando a 

visualização de seus benefícios. Os alunos dividem-se em equipes que irão 

“construir” aviões de papel a partir de requisitos fornecidos pelo 

professor/cliente. 

Nesta dinâmica, os alunos têm 3 minutos para produzir um protótipo do 

avião, cujos requisitos são: deve possuir 12 janelas; deve possuir uma cabine; 

deve possuir o símbolo da companhia aérea nas duas asas e na cauda. O que 

ocorre é que muitas vezes os alunos não atentam para requisitos implícitos, 

não especificados propositalmente pelo professor, como a porta de entrada do 

avião. Outras vezes, os alunos esquecem de requisitos básicos, como o 

símbolo na cauda. Mesmo que as vezes o protótipo contemple todos os 

requisitos, há a possibilidade do mesmo não ser funcional, ou seja, o avião de 

papel não voar corretamente. 

Tanto a dinâmica quanto os jogos devem ser cadastrados no site do 

modelo, conforme mostra a Tela 8. 

 

Tela 8 – Cadastrando um Jogo ou Dinâmica 

                                                 
3 Disponível em http://agileway.com.br/2009/08/18/dinamica-fabrica-de-avioes-2-0/ 



EXEMPLO DE USO DO MODELO   13 

 

 

Além do jogo e da dinâmica, o professor pode optar pelo uso de 

simuladores ou pela realização de workshop sobre o uso de ferramentas de 

apoio, como por exemplo ferramenta de modelagem de requisitos. No entanto, 

recomenda-se que o professor considere o tempo disponível para o ensino da 

unidade no momento de decidir quantas atividades práticas irá realizar. 

Após discutir e colocar em prática os conceitos internalizados, espera-se 

que os alunos estejam aptos a avançarem para a etapa de Contextualização, 

onde terão a oportunidade de realizar um projeto prático de desenvolvimento 

de software. 

5. Contextualizando a Aprendizagem  

Os alunos realizam um projeto prático 

de desenvolvimento de software a fim 

de aplicar as habilidades adquiridas. 

Este projeto busca a contextualização 

dos tópicos da unidade de 

conhecimento através da adoção de 

técnicas da Engenharia de Software. 

Nesta fase, o professor deve se preocupar em fornecer ao aluno a experiência 

de um projeto de desenvolvimento similar ao da indústria. Neste sentido, é 

importante destacar que o professor deve levar em consideração as limitações 

do ambiente acadêmico na definição do tema, escopo, prazo e qualidade 

esperada para o projeto a ser desenvolvido pelos alunos. 

Sendo assim, pode ser necessário selecionar quais habilidades serão 

priorizadas durante o projeto em detrimento de outras. Para a unidade de ER, o 

professor pode selecionar dentre as seguintes atividades: 

  Elicitação  

o Identificar os stakeholders (partes interessadas) para 

elicitação de requisitos; 

o Envolver as partes interessadas na elicitação de requisitos; 

o Usar métodos apropriados para capturar requisitos; 

o Negociar conflitos entre as partes interessadas durante a 

elicitação. 
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 Análise  

o Utilizar técnicas de análise de domínio apropriadas; 

o Realizar análise de viabilidade dos requisitos e propriedades 

emergentes. 

 Especificação  

o Utilizar notações apropriadas para descrever requisitos. 

 Verificação e Validação  

o Verificar os requisitos quanto à acurácia, falta de ambiguidade, 

integridade, consistência, rastreabilidade e outros atributos 

desejados; 

o Construir e analisar protótipos; 

o Negociar conflitos entre stakeholders durante a verificação. 

 Gerenciamento de Requisitos  

o Usar métodos apropriados para o gerenciamento de 

requisitos, incluindo gerenciamento de configuração. 

Estas atividades devem ser cadastradas no site do modelo, para fins de 

registro, conforme Tela 9. 

 

Tela 9 – Cadastrando um Projeto e Atividades 

Enquanto os alunos desenvolvem o projeto, preferencialmente durante 

as aulas, o professor pode realizar diversas etapas do processo de coaching. 

Por exemplo: realizar indagações para auxiliar os alunos na escolha de 

métodos e técnicas; ressaltar as metas definidas; auxiliar na definição dos 
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papéis e responsabilidades da equipe bem como na definição das tarefas e do 

cronograma; solicitar e dar feedback durante a realização das atividades. 

O ideal é que seja estabelecido um ambiente colaborativo para o 

processo de ensino-aprendizagem. O professor deve atuar como coach dos 

alunos, realizando questionamentos pertinentes. Já o aluno deve, sempre que 

tiver dúvidas, realizar questionamentos a fim de absorver algum nível de 

conhecimento teórico para aplicar no projeto. Neste mesmo sentido, espera-se 

que eventuais problemas relativos ao desenvolvimento do projeto sejam 

antecipados pelos alunos. 

 

Desta forma, os alunos podem negociar com o professor possíveis 

ajustes no escopo, prazo ou qualidade do projeto. O professor, por sua vez, 

poderá apoiar os alunos na realização das atividades, buscando soluções para 

estes eventuais problemas. 

 

Ao finalizar as atividades práticas do projeto, solicita-se que o aluno 

analise o processo seguido e realize uma reflexão sobre os resultados obtidos. 
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6. Refletindo sobre a Aprendizagem  

Os alunos devem realizar uma reflexão 

da experiência de aprendizagem, se 

envolvendo em grupos de discussão 

sobre as lições aprendidas. Assim, 

tanto os alunos quanto o professor 

poderão identificar e implementar 

melhorias para o próximo ciclo iterativo. 

Esta etapa consiste numa cerimônia informal de apresentação dos resultados 

obtidos na etapa de Contextualização. Consequentemente, marca o 

encerramento do processo iterativo de ensino da unidade de conhecimento 

foco da aplicação do modelo. Desta forma, devem participar os alunos, o 

professor e demais stakeholders do projeto. 

Se possível, o professor deve solicitar a presença do profissional 

convidado na etapa de Discussão. Assim, este poderá concluir o processo de 

mentoring através da visualização dos resultados da etapa de Contextualização 

e da análise de possíveis mudanças no comportamento de seus mentorandos. 

 

Após a apresentação dos resultados, o professor agradece aos 

convidados e encerra a reunião, a fim de iniciar uma reflexão sobre o projeto 

com os alunos. Basicamente, os alunos deverão responder a 4 (quatro) 

perguntas, baseadas na cerimônia Sprint Retrospective do Scrum, conforme 

Tela 10 do site do modelo. 
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Tela 10 – Cadastrando as Reflexões dos Alunos 

Estas reflexões devem ser armazenadas pelo professor na base de 

dados do site a fim de servir de um repositório de experiências que pode 

auxiliar futuros alunos que irão estudar a mesma unidade de conhecimento. 

Este armazenamento pode ser feito através de um sistema de wiki. 

O ciclo iterativo do modelo deve ser executado para cada unidade de 

conhecimento da ES que o professor deseja ministrar. Sendo assim, caso o 

professor opte por ministrar mais de uma unidade, o ciclo iterativo deve 

começar novamente desde a fase de Iniciação. 

Caso tenha dúvidas em relação ao exemplo de uso deste modelo iterativo de ensino, entre 

em contato com o autor pelo email csp3@cin.ufpe.br. O uso deste modelo está disponível 

sob Licença Creative Commons, sendo permitido o seu uso não comercial com a devida 

atribuição dos direitos aos autores deste trabalho. 

mailto:csp3@cin.ufpe.br?subject=Uso%20do%20Modelo%20Iterativo%20de%20Ensino
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

