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RESUMO 

Este modelo de ensino apresenta um conjunto de abordagens, técnicas, 

métodos e recursos que podem ser utilizados no processo de ensino-

aprendizagem de Engenharia de Software (ES). Neste sentido, se caracteriza 

como um padrão ou plano que pode apoiar a seleção de materiais de instrução 

e orientar as ações de um professor. De maneira mais específica, apresenta 

formas de ensino e aprendizagem que se destinam a apoiar o desenvolvimento 

das competências técnicas necessárias em alunos que pretendem atuar 

profissionalmente na área de ES. Assim, este documento descreve os 

principais elementos que compõem a sintaxe do modelo. Essa sintaxe 

especifica como as várias etapas do modelo, dispostas em um ciclo iterativo, 

são sequenciadas quando forem aplicadas em sala de aula. Em seguida, 

apresenta a fundamentação deste modelo através dos conceitos, definições e 

principais abordagens adotadas no ensino de ES. Posteriormente, os 

requisitos, conhecimentos e materiais de apoio necessários para aplicar o 

modelo com efetividade são especificados através de um sistema de apoio. Por 

fim, este documento descreve os efeitos esperados nos estudantes a partir da 

aplicação deste modelo no ensino de ES. 

 

Palavras-Chave: Engenharia de Software, Modelo de Ensino, Foco no Aluno, 

Competências Técnicas. 
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ABSTRACT 

This model of teaching presents a set of approaches, techniques, methods and 

resources that can be used in the teaching-learning process of Software 

Engineering (SE). In this context, this model is characterized as a pattern or 

plan that can be used to support the selection of instructional materials and to 

guide the teacher’s actions. Specifically, the model presents ways of teaching 

and learning that are intended to support the development of technical 

competencies required for students who intend to work professionally in the SE 

area. Thus, this document presents the main elements of the model’s syntax. 

This syntax specifies how the various stages, organized in an iterative cycle, 

are sequenced when they are applied in the classroom. It also describes the 

theoretical background of this model through concepts, definitions and the main 

approaches considered in the SE teaching. Subsequently, requirements, 

knowledge and support materials required to implement effectively the model 

are specified through a support system. Finally, this document describes the 

expected effects on students from the application of this model in the SE 

teaching. 

 

Keywords: Software Engineering, Model of Teaching, Focus on Student, 

Technical Competencies. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Engenharia de Software (ES) se constitui como uma das disciplinas de maior 

relevância na área de Computação [1]. Seu objetivo consiste na aplicação de 

teoria, conhecimento e prática para o desenvolvimento efetivo e eficiente de 

sistemas de software que satisfaçam os requisitos dos usuários [2]. 

Tipicamente, os profissionais da indústria de software cursam graduação na 

área de Computação a fim de se preparar para atuar na área de ES [3]. 

No entanto, a indústria de software se queixa de que os cursos de 

graduação não ensinam aos estudantes as competências necessárias para que 

eles possam começar a executar o seu trabalho com eficiência [4]. Esta 

carência na formação de profissionais graduados na área de ES pode ser 

resultado de uma educação inadequada [5]. 

Existe um consenso entre os pesquisadores da área de que abordagens 

práticas são as mais indicadas para o ensino de Engenharia de Software 

[6][7][8][9]. Adicionalmente, alguns desses autores destacam que esse ensino 

deve ser mais centrado no aluno, a fim de aumentar sua motivação, 

participação e, consequentemente, sua aprendizagem [6][7]. Por outro lado, 

não há um consenso em “como” ensinar Engenharia de Software, pois cada 

universidade adota seus próprios métodos ou abordagens de acordo com a 

experiência de seus professores [8]. 

Mediante o contexto exposto, esse documento apresenta um modelo 

iterativo baseado nas principais abordagens, métodos, estratégias e técnicas 

focadas no aluno que são aplicadas no ensino de ES. Não é pretensão dos 

autores criar uma nova abordagem de ensino, mas sim integrar as abordagens 

práticas identificadas na Literatura em um único modelo iterativo, afim de 

estabelecer um ciclo de aprendizagem [10] e contemplar os diferentes estilos 

de aprendizagem dos alunos [11]. 



1. INTRODUÇÃO   6 

 

Como diferencial, incorporou-se nesse modelo práticas de capacitação 

adotadas pela indústria de software, como Coaching e Mentoring [12]. Essas 

práticas permitem tanto a aquisição de novas competências quanto o 

desenvolvimento das já existentes. Desta maneira, pretende-se que os alunos 

possam desenvolver competências técnicas a nível de aplicação de 

conhecimento, de forma similar ao nível requerido para um profissional iniciante 

na área de Engenharia de Software [13]. 

1.1  Escopo do Modelo 

Esse modelo fundamenta-se em abordagens práticas de ensino, 

portanto seu escopo abrange a realização de atividades a fim de desenvolver 

competências técnicas em ES nos alunos. A partir desse escopo, recomenda-

se esse modelo para professores que possuem um perfil de facilitador do 

ensino (ver Subseção 1.3). 

Não faz parte do escopo desse modelo a definição dos conteúdos de 

ensino, pois esses são vistos como secundários no processo de ensino-

aprendizagem [14]. Adicionalmente, adota-se uma abordagem baseada em 

competências, onde os conteúdos são definidos em função das competências 

(ver Subseção 3.2). Assim, recomenda-se que, ao utilizar esse modelo, o 

professor primeiramente selecione o conjunto de competências que deseja 

trabalhar para em seguida determinar o conteúdo que será abordado. 

Por fim, destaca-se que esse modelo não especifica o tempo de duração 

da execução de cada uma de suas etapas. Esse tempo deve variar de acordo 

com a disponibilidade de carga horária do professor para lecionar a unidade de 

conhecimento de ES e da disponibilidade de tempo dos demais envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

1.2  Objetivos do Modelo 

Existem várias abordagens, técnicas, métodos e estratégias para o ensino de 

ES disponíveis na Literatura. Portanto, não é o objetivo desse modelo 

apresentar novas abordagens de ensino. O principal objetivo desse modelo é 

apoiar a aplicação, de forma conjunta e iterativa, de abordagens práticas no 

processo de ensino-aprendizagem de disciplinas relacionadas à área de ES. 



1. INTRODUÇÃO   7 

 

Também não se caracteriza como objetivo do modelo atender especificamente 

um curso de graduação em Engenharia de Software, mas sim o ensino de 

tópicos da ES em qualquer disciplina de qualquer curso de graduação da área 

de Computação. 

Assim, espera-se que os professores possam usufruir dos benefícios da 

aplicação integrada dessas abordagens. Adicionalmente, espera-se que os 

alunos possam se motivar e engajar mais a partir da cobertura das etapas do 

modelo de uma ampla variedade de estilos de aprendizagens. 

1.3  Perfil do Professor 

O professor deve projetar situações de aprendizagem e atividades que 

estimulem e desafiem os alunos. Assim, deve assumir um perfil de facilitador 

do processo de ensino-aprendizagem. Esse perfil exige uma grande 

responsabilidade sobre os professores no processo de guiar os alunos para 

encontrarem a “solução”, pois devem filtrar o conhecimento de diferentes 

fontes, e organizá-lo para apresentar aos alunos. Além disso, devem 

determinar a quantidade correta de orientação e apoio que irão fornecer às 

equipes dos projetos a fim de permitir a aprendizagem sem causar grandes 

impactos nos projetos, desviando os alunos de encontrar por si mesmos a 

“solução”. 

Neste sentido, sugere-se que o professor incorpore, adicionalmente, o 

perfil de coach [12]. Essa prática sugere a definição de objetivos estimulantes; 

o estabelecimento de metas desafiadoras; o respeito às diferenças individuais; 

o fornecimento/recebimento de feedback; apoio na realização das atividades. 

Através do seguimento dessa prática, o professor poderá estimular e apoiar o 

aluno a desenvolver as competências técnicas esperadas. Outra forma de 

estimular os alunos, incorporada ao modelo, é a adoção de softwares 

educativos (como jogos e simuladores) e a sugestão da aplicação de 

estratégias de Gamification [15], que utiliza elementos e estratégias de jogos 

virtuais no processo de ensino-aprendizagem (como desafios, ranking e 

bonificação). 
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2. MODELO ITERATIVO DE ENSINO 

Buscando potencializar os benefícios da adoção conjunta de abordagens 

práticas para o ensino de ES, definiu-se um ciclo iterativo. Este ciclo, 

apresentado na Figura 1, é fundamentado no ciclo de aprendizagem de Kolb 

[10] e na metodologia iterativa de ensino proposta por Gary et al. [16]. Neste 

contexto, o modelo é centrado na leitura de artigos técnicos com relatos de 

experiências, combinando aprendizagem centrada em problema (PBL), 

discussão de casos práticos, uso de jogos, simuladores ou dinâmicas, 

realização de projeto prático e reflexão. 

Figura 1 - Modelo Iterativo para o Ensino de Engenharia de Software 

 

Sendo assim, este modelo permite apresentar, praticar e aplicar os 

tópicos das unidades de ES a fim de proporcionar uma aprendizagem mais 

contextualizada para os alunos e, consequentemente, desenvolver as 

competências técnicas necessárias para os graduandos ingressarem no 

mercado de trabalho. A sua aplicação é flexível, sendo possível adotá-lo tanto 

para o ensino de uma unidade de conhecimento específica quanto para uma 

disciplina de ES completa. 
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Além deste documento, o modelo encontra-se disponível através de um 

site1, conforme mostra a Figura 2, que busca sistematizar a aplicação desse 

em sala de aula. Assim, os professores que usarem o modelo terão acesso a 

diversos exemplos de materiais de apoio, podendo colaborar com esta base de 

dados a partir da submissão de artigos, vídeo-aulas, dinâmicas, dentre outros. 

Figura 2 - Site do Modelo Iterativo de Ensino 

 

2.1  Etapa de Iniciação 

Inicialmente, o professor seleciona 

uma unidade de conhecimento 

que será objeto de estudo, como 

por exemplo, Engenharia de 

Requisitos (ER). Adicionalmente, 

ao se definir a unidade de 

conhecimento, se faz necessário 

identificar quais competências pretende-se desenvolver nos alunos. No caso do 

exemplo de uso deste modelo2, as competências a serem desenvolvidas, 

relacionadas à unidade de Engenharia de Requisitos, estão descritas na 

Subseção 3.2.1. Para as demais unidades, os professores devem consultar o 

SWECOM [13]. Estas competências irão determinar as atividades técnicas a 

serem desenvolvidas na etapa de Contextualização (ver Subseção 2.5). 

                                            
1 http://carlosportela.com.br/lafoca. 
2 http://carlosportela.com.br/lafoca/documents/exemplo_uso.pdf. 

http://carlosportela.com.br/lafoca
http://carlosportela.com.br/lafoca/documents/exemplo_uso.pdf
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O estudo de cada unidade de conhecimento começa a partir da 

identificação de um problema, relacionado ao projeto a ser desenvolvido. Por 

exemplo: “Como identificar e registrar as necessidades do cliente e garantir que 

a equipe entenda estas necessidades?”. 

Essa etapa é fortemente baseada na abordagem PBL (ver Subseção 

3.2.2) e na primeira etapa do processo de coaching, Indagação, na qual 

realizam-se perguntas significativas (ver Subseção 3.3). 

Recomendação: Realizar perguntas significativas e estabelecer metas desafiadoras 
constituem a principal intervenção do professor na sua atuação como coach. Desta 

forma, recomenda-se que o professor conheça as premissas básicas do processo de 
coaching descritas na Seção 3.3 deste documento. 

Após selecionar a unidade de conhecimento foco da aplicação do 

modelo, especificar as competências que serão desenvolvidas, identificar um 

problema estimulante e desafiador para introduzir a unidade, o professor pode 

avançar para as etapas de Preparação e/ou Discussão. 

2.2  Etapa de Preparação 

Paralelamente a todas as etapas 

do ciclo iterativo apresentado na 

Figura 1, deve ocorrer a 

Preparação dos alunos. Esta etapa 

consiste na visualização de vídeo-

aulas relacionadas às unidades e 

na realização da leitura de artigos 

com relatos de casos práticos da indústria a fim de fundamentar, exemplificar e 

criar compreensão de como estes tópicos são aplicados. Assim, ocorrem os 

estímulos textual (artigos), auditivo e visual (vídeo-aulas). 

Para a unidade de Engenharia de Requisitos, sugere-se que o professor 

busque 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, recomenda-se as disponibilizadas no portal Videoaula@RNP 

que armazena o conteúdo produzido por instituições clientes da Rede Nacional 
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de Ensino e Pesquisa (RNP). Basta acessar http://www.videoaula.rnp.br/, 

selecionar em Áreas do Conhecimento a opção Exatas/Ciência da Computação 

e depois pesquisar por “Requisitos”. Há vídeo-aulas disponíveis gratuitamente 

sobre Introdução a Requisitos3, Análise de Requisitos4 e Casos de Uso5, por 

exemplo. 

Recomendação: O professor também pode criar seu próprio material, seja artigo ou 
vídeo-aula, ou disponibilizar algum que já tenha conhecimento e que aborde o 
conteúdo estudado. O objetivo principal é fornecer recursos para que o aluno possa 
adquirir fundamentação teórica, através do estudo de conceitos e definições, na 
unidade de conhecimento estudada. Essa fundamentação é disponibilizada, 
geralmente, nas vídeo-aulas. Já os artigos com relatos de experiências podem 

apresentar um caso prático que seja selecionado como foco da etapa de Discussão. 

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. 

2.3  Etapa de Discussão 

Após a etapa de Iniciação, os 

alunos devem realizar uma 

Discussão com um profissional 

especialista na unidade de 

conhecimento, como por exemplo, 

um aluno egresso da instituição 

que atue na indústria como 

Analista de Requisitos. No caso de não ser possível a visita de um profissional 

à sala de aula, a discussão pode se dar a partir de uma palestra em vídeo, 

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

empresa de software. Outra sugestão seria convidar alunos concluintes da 

disciplina ou egressos que defenderam trabalhos de conclusão com tema 

relacionado à unidade. 

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 

                                            
3 http://www.videoaula.rnp.br/portal/videoaula.action?idItem=586 
4 http://www.videoaula.rnp.br/portal/videoaula.action?idItem=508 
5 http://www.videoaula.rnp.br/portal/videoaula.action?idItem=524 

http://www.videoaula.rnp.br/
http://www.videoaula.rnp.br/portal/videoaula.action?idItem=586
http://www.videoaula.rnp.br/portal/videoaula.action?idItem=508
http://www.videoaula.rnp.br/portal/videoaula.action?idItem=524
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soluções propostas, conforme benefícios citados na abordagem de discussão 

de casos práticos (ver Subseção 3.1.4). 

Adicionalmente, o profissional convidado pode exercer, de acordo com a 

sua disponibilidade, algumas atividades relacionadas à prática de mentoring. 

Por envolver aconselhamento e inspiração, recomenda-se que este profissional 

tenha no mínimo um conhecimento básico do papel de mentor e do processo 

de mentoria, além de saber orientar outras pessoas nos métodos, ferramentas 

e técnicas que utiliza durante a realização das suas atividades. Uma descrição 

básica do processo de mentoring encontra-se disponível na Seção 3.3. 

Recomendação: A discussão entre alunos, professor e profissional convidado deve 

girar em torno do problema levantado na fase de Iniciação ou identificado na leitura 
de artigos. Outras possibilidades seriam o profissional descrever problemas 
enfrentados no dia-a-dia da sua empresa ou os alunos fazerem questionamentos a 
este a partir de suas dúvidas. O importante é que o professor haja como mediador 
durante esta etapa, a fim de garantir que não ocorram desvios do foco da discussão. 

Após a realização da discussão, espera-se que os alunos possam ter 

sanado a maioria das suas dúvidas e obtido sugestões de métodos, 

ferramentas e técnicas que possam aplicar na etapa de Contextualização. Mas 

antes de aplicar esse conhecimento, se faz necessário que o aluno o 

compreenda através da realização de atividades lúdicas na etapa de Prática. 

2.4  Etapa de Prática 

Após discutir sobre a unidade de 

conhecimento, os alunos colocam 

os conhecimentos obtidos em 

Prática através do uso de jogos ou 

simuladores (ver Subseção 3.1.3). 

Esta etapa permite aos alunos 

internalizarem determinadas 

habilidades a partir de atividades práticas, pois estes softwares educacionais 

possibilitam a vivência de experiências de aprendizagem que não são 

possíveis através de leituras e discussões teóricas. Adicionalmente, permitem 

aos professores motivar e estimular os alunos quanto à aprendizagem. Aos 

alunos, permitem desenvolver habilidades e apreender conceitos relacionados 
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ao conteúdo do jogo, além de desenvolver aspectos de interação e 

comunicação com os demais estudantes. 

Além dos jogos educacionais, destaca-se o uso recente na ES da 

técnica de Gamification que consiste na aplicação de elementos e estratégias 

de jogos virtuais no ensino [15]. O objetivo desta técnica é engajar e motivar os 

alunos a fim de que estes assimilem o conhecimento, não somente em sala de 

aula, mas em qualquer lugar. 

Existem vários jogos voltados para o ensino de Engenharia de 

Requisitos publicamente disponíveis. Araujo et al. [17] avaliaram 6 (seis) jogos, 

sendo o mais indicado por eles o denominado “Ilha dos Requisitos” [18]. Neste 

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

ilha, e deve resolver desafios referentes à ER para conseguir escapar dela. 

Este jogo é single-player e está disponível em 

http://www.incremental.com.br/ilhadosrequisitos/. 

Recomendação: Nesta etapa, o professor também pode adaptar e aplicar práticas de 
capacitação da indústria. Assim, uma recomendação seria realizar dinâmicas 
relacionadas à unidade de conhecimento ou mesmo realizar um workshop de 

treinamento sobre o uso de ferramentas de apoio. Ambas as práticas permitem a 
interação entre os alunos e o facilitador, que pode ser o professor ou um convidado 

(outro professor, um aluno ou profissional convidado). 
 

Após discutir e colocar em prática os conceitos internalizados, 

considera-se os alunos aptos a avançarem para a etapa de Contextualização a 

partir da realização de um projeto prático de desenvolvimento de software. 

2.5  Etapa de Contextualização 

Nesta etapa, finalmente os alunos 

têm a oportunidade de integrarem 

as habilidades adquiridas a partir 

da realização de um projeto 

prático de desenvolvimento de 

software. Esse projeto busca a 

Contextualização da aplicação 

http://www.incremental.com.br/ilhadosrequisitos/
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dos tópicos através da adoção de técnicas imersivas de ensino-aprendizagem, 

como o uso de clientes e/ou problemas reais, definição de prazos 

(cronograma), divisão de papéis e responsabilidades pelos alunos. 

O objetivo principal é fornecer ao aluno a experiência de um projeto de 

desenvolvimento similar ao da indústria. Assim, os alunos poderão aprender 

técnicas diversas, como definição do projeto, gerenciamento, programação, 

validação, análise, entrevistas de usuários, documentação, dentre outras. Além 

da parte técnica, esta experiência deve permitir desenvolver habilidades de 

avaliação de potenciais soluções, negociação com os clientes, trabalho em 

grupo, comunicação e relações interpessoais. 

No entanto, é importante destacar que o professor deve considerar as 

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

qualidade esperada para o projeto a ser desenvolvido pelos alunos. Assim, 

pode ser necessário selecionar quais habilidades serão priorizadas durante o 

projeto em detrimento de outras. A escolha do tema fica a critério do professor, 

que deve discuti-lo e procurar obter o consenso dos alunos. 

Neste sentido, o professor pode incorporar na etapa de Contextualização 

somente atividades relacionadas à unidade de conhecimento foco da aplicação 

do modelo, ou integrar estas com atividades de outras unidades. Sendo assim, 

para atender às competências da unidade de Engenharia de Requisitos, o 

SWECOM [13] propõe a realização das atividades listadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Competências e Atividades da Unidade de Engenharia de Requisitos 

Competência Atividades 

Elicitação de Requisitos de 
Software 

 Identificar os stakeholders (partes 
interessadas) para elicitação de requisitos; 

 Envolver as partes interessadas na elicitação 
de requisitos; 

 Usar métodos apropriados para capturar 
requisitos; 

 Negociar conflitos entre as partes interessadas 
durante a elicitação. 

Análise de Requisitos de 
Software 

 Utilizar técnicas de análise de domínio 
apropriadas; 

 Realizar análise de viabilidade dos requisitos e 
propriedades emergentes. 

Especificação de 
Requisitos de Software 

 Utilizar notações apropriadas para descrever 
requisitos. 
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Competência Atividades 

Verificação e Validação de 
Requisitos de Software 

 Verificar os requisitos quanto à acurácia, falta 
de ambiguidade, integridade, consistência, 
rastreabilidade e outros atributos desejados; 

 Construir e analisar protótipos; 

 Negociar conflitos entre stakeholders durante 
a verificação. 

Gerenciamento de 
Requisitos dos Processos e 
dos Produtos de Software 

 Usar métodos apropriados para o 
gerenciamento de requisitos, incluindo 
gerenciamento de configuração. 

Quanto à execução destas atividades, a ACM/IEEE [1] destaca, através 

das suas pesquisas sobre o ensino de ES, que há evidências crescentes de 

que os estudantes aprendem a aplicar os princípios de ES de forma mais eficaz 

através do uso de abordagens iterativas. Estas abordagens permitem aos 

alunos realizar suas atividades em um ciclo de desenvolvimento, avaliar o seu 

trabalho ao final do ciclo, em seguida, aplicar o conhecimento adquirido em um 

próximo ciclo de desenvolvimento. Desta forma, recomenda-se que os 

professores trabalhem com modelos de ciclo de vida ágeis que inerentemente 

providenciam essas oportunidades aos alunos. 

Recomendação: Na Contextualização, o professor pode realizar diversas etapas do 
processo de coaching. Por exemplo: fazer indagações para auxiliar os alunos na 
escolha de métodos e técnicas; deixar claro os objetivos e metas do projeto prático; 
auxiliar na definição dos papéis e responsabilidades da equipe bem como na 
definição das tarefas e do cronograma; solicitar e dar feedback durante a realização 

das atividades. 
 

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

analise o processo seguido e realize uma reflexão sobre os resultados obtidos. 

2.6  Etapa de Reflexão 

Ao final da etapa de 

Contextualização, os alunos 

apresentam os resultados do 

projeto prático para o professor, 

turma, profissional convidado e 

para os demais stakeholders. 

Após esta apresentação, devem 
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realizar uma reflexão sobre essa rápida experiência de aprendizagem, e se 

envolver em grupos de discussão sobre as lições aprendidas. 

Basicamente, os alunos devem responder a 4 (quatro) perguntas, 

baseadas na cerimônia Sprint Retrospective do Scrum [19]: 

 Quais métodos e técnicas aplicadas na Contextualização ajudaram 

no desenvolvimento do projeto? 

 Quais métodos e técnicas não aplicadas pela equipe poderiam ter 

ajudado? 

 Quais foram as principais dificuldades da equipe? 

 O que a equipe pretende mudar para a próxima iteração? 

Estas reflexões devem ser armazenadas pelo professor na base de 

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

pode auxiliar futuros alunos que irão estudar a mesma unidade de 

conhecimento. 

Recomendação: O profissional que participou da Discussão pode ser convidado 
novamente para participar desta etapa. Assim, poderia 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. 

O ciclo iterativo do modelo apresentado na Figura 1 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. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO 

3.1  Ensino de Engenharia de Software 

A partir da análise de mapeamentos sistemáticos [7][8][9] e de relatos de 

experiências [6][16][17][22][23][24][25], apresentam-se a seguir as principais 

abordagens práticas que vêm sendo adotadas no ensino de Engenharia de 

Software. 

3.1.1 Realização de Projetos Práticos 

A ACM/IEEE [1] recomenda que os cursos de graduação em Computação 

devem envolver os estudantes em projetos práticos de desenvolvimento de 

software para que esses possam aplicar o conhecimento obtido de maneira 

satisfatória. De maneira geral, os projetos práticos de cursos de graduação em 

Computação são aplicados a fim de preparar os estudantes para a prática 

profissional [1][22]. Nesses projetos, tradicionalmente, os estudantes trabalham 

em grupos para desenvolver um software em reposta a um problema do mundo 

real. 

Gnatz et al. [22] destacam que o principal objetivo desta abordagem é 

providenciar aos estudantes a experiência de um projeto de desenvolvimento 

similar ao da indústria. Eles acreditam que a única maneira que realmente 

prepara alguém para fazer um trabalho efetivo na indústria é aprender fazendo. 

Além disso, Ohlsson e Johansson [23] defendem que a realização de um 

projeto prático de desenvolvimento permite que o graduando aprenda a 

gerenciar o tempo, prioridade e progressos. Outros benefícios da realização 

desses projetos incluem o trabalho em grupo, a avaliação de potenciais 

soluções, o desenvolvimento de habilidades de comunicação e de relações 

interpessoais [1][26]. 
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3.1.2 Aprendizagem Baseada em Problemas 

Existe um método utilizado na educação médica, desde a década de 70, 

denominado Problem Based Learning (PBL) que tem sido adaptado para 

diferentes áreas de atuação e diferentes níveis educacionais [24]. De maneira 

geral, PBL pode ser definido como um método instrucional que usa um 

problema para iniciar, direcionar e motivar o aprendizado. De maneira 

especifica, PBL é uma abordagem que preza pelo uso de problemas baseados 

no mundo real para estimular os alunos a desenvolverem o pensamento crítico, 

habilidades para solução de problemas e adquirirem conhecimento sobre os 

principais conceitos da área em questão [25]. 

Embora concebida para o ensino da medicina, a abordagem PBL vem 

sendo utilizada em outras áreas, como na Engenharia de Software [25]. Esta 

aplicação na ES se dá por meio de um modelo adaptado, de forma parcial, 

dentro do currículo convencional, ou em partes de uma disciplina. Bessa, 

Cunha e Furtado [24] ressaltam três importantes princípios do método PBL que 

podem auxiliar o ensino-aprendizagem de Engenharia de Software: 

1. O aprendizado acontece em um ambiente onde os estudantes estão 

imersos na prática, em atividades em que recebem feedback de seus 

colegas estudantes e professores; 

2. Os estudantes recebem guias e suporte de seus pares, de maneira a 

promover um ensino multidirecional envolvendo outros estudantes, 

professores e monitores, diferentemente do ensino convencional, 

normalmente unidirecional (professor para aluno);  

3. O aprendizado é funcional, a partir de problemas reais. 

É importante destacar que essa abordagem também é uma estratégia 

educacional focada no aluno, que o auxilia no desenvolvimento do raciocínio e 

comunicação, habilidades essenciais para o sucesso em sua vida profissional. 

Nessa abordagem, o aluno é constantemente estimulado a aprender e a fazer 

parte do processo de construção do aprendizado [25]. 
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3.1.3 Uso de Jogos e Simuladores 

De maneira geral, um jogo é definido como um tipo de atividade conduzida em 

um contexto de realidade imaginada, onde os participantes tentam alcançar ao 

menos uma meta, atuando de acordo com regras pré-estabelecidas [27]. Esses 

jogos possuem objetivos educacionais definidos, sendo projetados 

especificamente para ensinar determinados temas ou reforçar e apoiar a 

aprendizagem de habilidades. 

Além dos jogos educacionais, destacam-se as ferramentas de simulação 

que, geralmente, simulam um contexto de uma fábrica de software, instituição 

de ensino e/ou empresa e seus respectivos participantes, onde cada estudante 

deve assumir um papel e desempenhar atribuições específicas nos seus 

ambientes [24]. Essas ferramentas permitem o desenvolvimento de 

experiências existentes no mundo real, reduzindo assim as lacunas existentes 

entre teoria e prática. 

Esses softwares educativos propiciam aos professores estimular os 

estudantes quanto à aprendizagem. A dinâmica dos jogos permite ao aluno 

desenvolver habilidades a partir da compreensão de suas regras, bem como 

apreender os conceitos do conteúdo alvo do jogo [6]. 

3.1.4 Discussão de Casos Práticos 

Essa abordagem consiste basicamente na apresentação de relatos de 

experiências da indústria e na discussão dos problemas e soluções 

encontrados. A maioria dos relatos de experiências se dão através de estudos 

de casos. De acordo com Marques, Quispe e Ochoa [8] e Santos et al. [9], 

grande parcela das abordagens de ensino de ES identificadas em seus 

mapeamentos sistemáticos tratam da discussão de estudos de casos. 

As diretrizes curriculares da ACM/IEEE [2] enfatizam que a discussão de 

estudos de caso permite incorporar elementos do mundo real ao ensino e 

auxilia na efetividade do ensino de conceitos. Esses estudos expõem projetos e 

sistemas para que os alunos possam analisar criticamente e reusar as 

soluções propostas [2]. Assim, os alunos desenvolvem habilidades em 

pensamento analítico lendo e discutindo problemas complexos da vida real [8]. 
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3.2  Unidades de Conhecimento e Competências 

Devido ao objetivo do modelo de apoiar o ensino de tópicos da ES em 

disciplinas de qualquer curso de graduação da área de Computação, optou-se 

por adotar como referência as diretrizes curriculares da ACM/IEEE [1] para 

cursos de graduação em Ciência da Computação, pois essa oferece uma 

formação mais ampla, integrando diversas áreas da Computação. 

A Association for Computing Machinery (ACM) classifica a ES como uma 

das Áreas de Conhecimento (Knowledge Areas – KAs) do seu Corpo de 

Conhecimento (Body of Knowledge). Cada área corresponde a um tópico de 

estudo da Computação, sendo essas, por sua vez, organizadas em um 

conjunto de Unidades de Conhecimento (Knowledge Units – KUs) [1]. Assim, o 

currículo da ACM/IEEE recomenda 10 (dez) unidades de conhecimento, sendo 

essas: Processo de Software; Gerenciamento de Projeto de Software; 

Ferramentas e Ambientes; Engenharia de Requisitos; Projeto de Software; 

Desenvolvimento de Software; Verificação e Validação; Evolução de Software; 

Confiabilidade de Software; Métodos Formais. 

De acordo com Nunes, Reis e Reis [3], devido à grande quantidade de 

assuntos que compõem o ensino de ES e à baixa disponibilidade de carga 

horária para lecionar esses, é necessário realizar uma priorização dos tópicos a 

serem abordados, em razão do perfil do profissional que se deseja formar. 

A fim de apoiar os professores na seleção de quais unidades de 

conhecimento lecionar, esse modelo adota a abordagem baseada em 

competências, aplicada por Nunes, Yamaguti e Nunes [28]. Essa abordagem, 

baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de 

graduação em Computação [29], sugere selecionar os conteúdos com base em 

refinamentos de habilidades e competências. A partir dessas habilidades e 

competências, deve-se encontrar conteúdos que habilitem os alunos a 

desenvolverem essas competências [30]. Assim, deve-se fazer um 

questionamento inicial a respeito de quais competências o aluno deve 

desenvolver. 

De acordo com Nunes, Yamaguti e Nunes [28], competência é a 

“capacidade de articular e mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, 
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colocando-os em ação para resolver problemas e enfrentar situações de 

imprevisibilidade em uma dada situação concreta de trabalho e em um 

determinado contexto cultural”. A partir dessas competências, que são 

refinadas em níveis de granularidade cada vez mais baixos, determina-se, ao 

final, os conteúdos necessários para adquiri-las. 

Desta forma, as competências técnicas consideradas nesse modelo de 

ensino são retiradas do Modelo de Competências em Engenharia de Software 

(Software Engineering Competency Model – SWECOM) [13]. Esse modelo se 

baseia nas diretrizes curriculares de cursos de graduação em ES [2] e no Guia 

para o Corpo de Conhecimento em Engenharia de Software (Guide to the 

Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK) [31]. 

3.2.1 Enfoque do Modelo 

O enfoque principal desse modelo são as competências técnicas, organizadas 

em áreas que, por sua vez, são detalhadas em habilidades. Cada habilidade é 

descrita em termos de atividades. As atividades são especificadas em 5 (cinco) 

níveis de competência [13]: 

1. Técnico; 

2. Profissional de Nível Iniciante; 

3. Profissional; 

4. Líder Técnico; 

5. Engenheiro de Software Sênior. 

O nível de competência esperado para os alunos que seguirem o 

modelo aqui apresentado é o Profissional de Nível Iniciante, que consiste em 

ter habilidades para auxiliar na execução de uma atividade ou executar uma 

atividade com supervisão. De acordo com o SWECOM [13], um indivíduo que 

possui as competências de um Profissional de Nível Iniciante deve possuir o 

conhecimento equivalente ao que é fornecido por um curso de graduação ou o 

equivalente a quatro ou cinco anos de experiência relevante na área. 

Devido à quantidade de unidades de conhecimento e competências 

relacionadas à Engenharia de Software, os exemplos de aplicação contidos 

nesse modelo serão focados em Engenharia de Requisitos (ER). A partir desta 

premissa, as competências a serem desenvolvidas relacionadas à unidade de 

Engenharia de Requisitos são [13]: 



3. FUNDAMENTAÇÃO   22 

 

 Elicitação de Requisitos de Software; 

 Análise de Requisitos de Software; 

 Especificação de Requisitos de Software; 

 Verificação e Validação de Requisitos de Software; 

 Gerenciamento de Requisitos dos Processos e dos Produtos de 
Software. 

3.3  Práticas de Capacitação da Indústria 

Os autores desse modelo realizaram um levantamento, através de um 

questionário estruturado disponível no Google Forms (https://goo.gl/FSfsiQ), 

com 10 (dez) especialistas da área (consultores e implementadores de 

modelos de qualidade que também atuam como professores de graduação) a 

fim de identificar quais as práticas adotadas na capacitação de profissionais. 

A partir da análise das respostas obtidas, observou-se que a prática de 

capacitação mais adotada foi mentoring, que consiste no aconselhamento 

oriundo de indivíduos que detêm maior conhecimento e experiência que outros 

[12]. A segunda prática mais adotada foi workshop, onde os consultores 

realizam um seminário de curta duração, apresentando técnicas e métodos e 

demonstrando como estes podem ser aplicados. 

O uso de dinâmicas, onde um instrutor sugere uma atividade lúdica 

análoga a uma atividade técnica, e a realização de coaching, onde um 

profissional estimula e inspira outro a maximizar seu potencial, por meio do 

desenvolvimento de novos e mais efetivos comportamentos, ainda são poucos 

explorados por esses consultores. Destaca-se a necessidade da adoção destas 

práticas, devido aos benefícios inerentes à implementação das mesmas. 

De acordo com Prikladnicki et al. [6], os participantes de dinâmicas 

relatam que a interação entre os conteúdos é melhor compreendida do que em 

exposições teóricas. Além disso, dinâmicas permitem aumentar o nível de 

interação entre os alunos e o facilitador, além de auxiliarem na consolidação de 

conceitos a partir da vivência da teoria. Já a prática de coaching permite gerar 

equipes autossuficientes, mobilizar as pessoas em torno de metas, provocar a 

motivação para o seu crescimento e desenvolver a cultura do aprendizado [12]. 

3.3.1 Proposta de Adaptação 

A) Mentoring 
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O processo de mentoria se desdobra em 4 (quatro) fases que se caracterizam 

pela evolução da relação entre mentor (responsável pela aplicação da prática) 

e mentorando (principal beneficiado pela prática) [12]: 

1. Fase de Iniciação: acontece a partir do primeiro contato entre 

mentor e mentorando, onde são estabelecidos os objetivos da 

mentoria; 

2. Fase de Cultivo: acontece o aconselhamento, onde o mentor inicia 

ouvindo as dificuldades e objetivos profissionais do mentorando e 

busca encorajar e dar autonomia para que esse possa tomar suas 

decisões profissionais; 

3. Fase de Separação: o mentor se ausenta a fim de que o mentorando 

possa colocar em prática sua proposta de trabalho; 

4. Fase de Redefinição: objetiva avaliar a evolução do mentorando, a 

partir da identificação de pontos fortes, pontos fracos e oportunidades 

de melhoria relacionados à execução da proposta de trabalho. 

O mentor deve possuir experiência profissional e de vida que, 

provavelmente, o mentorando deseja alcançar um dia. Por esse motivo, 

sugere-se que os profissionais convidados orientem as equipes, através de 

relatos de experiência, problemas recorrentes e apresentação de soluções 

técnicas (ver Subseção 2.3), de forma semelhante à prática de mentoring. 

B) Coaching 

A prática de coaching é baseada na conversação entre duas ou mais pessoas 

– coach (responsável pela aplicação da prática) e coachee (beneficiado pela 

prática). O coach atua principalmente por meio de perguntas que levam as 

pessoas a refletirem, ajudando-as a liberar potencial, a aprender e, assim, a 

maximizar sua performance. 

As etapas básicas do processo de coaching são [12]: 

1. Indagação: deve-se iniciar a indagação por meio de perguntas 

significativas, sendo essas a principal intervenção do coach; 
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2. Definição de objetivos e metas: visa compreender o estado atual 

do coachee, definir os objetivos e as metas que serão alvo do 

processo, bem como as tarefas para atingir esses objetivos e metas; 

3. Preparação para mudanças: busca estimular novas experiências e 

aprendizagens, das quais o coachee possa tirar lições sobre como 

desenvolver ou atingir o que deseja; 

4. Plano de ação e metas: consiste na elaboração de um plano de 

ação e na definição de metas exequíveis. A intenção é levar o 

coachee a assumir um compromisso com a ação e com a mudança 

que pretende realizar; 

5. Apoio à transição: o coachee deve ter tempo para absorver o novo 

aprendizado ou desenvolver novas competências. Durante este 

processo, deve fornecer feedback constante ao coach. 

Segundo Gomes et al. [12], é possível que o papel do coach seja 

realizado por um gestor, que atue como facilitador da aprendizagem, devendo 

para tal: conquistar a confiança do coachee; inspirar o coachee em prol de 

propósitos; definir objetivos estimulantes; estabelecer metas desafiantes; 

respeitar as diferenças individuais; fornecer feedback; apoiar nas atividades. 

Esse perfil se assemelha bastante ao desempenhado por professores 

que adotam abordagens focadas no aluno. Portanto, sugere-se que os 

professores realizem um papel semelhante ao do coach durante o ensino das 

unidades de conhecimento da ES. 
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4. SISTEMA DE APOIO 

De com acordo com Joyce, Weil e Calhoun [21], o sistema de apoio deve 

definir as condições necessárias para implementar o modelo de ensino com 

sucesso. Desta forma, se direciona ao professor, a partir da definição de: 

habilidades e capacidades necessárias; materiais de referência; equipamentos 

de hardware e software; e ambientes de aprendizagem. 

Esse sistema de apoio é baseado nas recomendações das diretrizes 

curriculares da ACM/IEEE [2] e da SBC [26] e nos relatos de aplicação das 

abordagens. Sendo assim, as subseções a seguir descrevem cada um dos 

elementos que compõem o sistema de apoio desse modelo. 

4.1  Habilidades Necessárias 

Os requisitos necessários para que os professores implementem esse modelo 

de ensino são: 

 O professor deve ter formação em nível de graduação ou pós-

graduação na área de Computação; 

 O professor deve ter interesse no uso de abordagens práticas de 

ensino focadas no aluno; 

 O professor deve possuir um perfil de facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem; 

 O professor deve buscar identificar e considerar os diferentes tipos 

de aprendizagens dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

Além desses requisitos, o professor que pretende aplicar o modelo deve 

possuir as seguintes habilidades e competências: 

 Aplicar abordagens práticas de ensino em sala de aula; 

 Selecionar o material instrucional adequado para o ensino;
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 Interagir e se comunicar positivamente com os alunos; 

 Estimular a comunicação entre os alunos; 

 Estabelecer um ambiente favorável para a aprendizagem; 

 Instigar, motivar e apoiar os alunos durante as atividades de ensino; 

 Permitir aos alunos tomarem a iniciativa no processo de ensino-

aprendizagem; 

 Saber lidar com perfis diferentes de aprendizagem; 

 Trabalhar os diferentes estímulos de aprendizagem. 

Por fim, como um requisito opcional, o professor deve possuir 

experiência na indústria de software. Essa experiência tende a facilitar a 

aplicação do modelo, pois o professor poderá contextualizar melhor o ensino 

das unidades de ES. Além disso, poderá ter um conhecimento prévio das 

práticas de capacitação adotadas no treinamento de profissionais na indústria. 

4.2  Materiais de Referência 

Os materiais de referências constituem o apoio teórico tanto para o professor 

entender a fundamentação do modelo quanto para definir o material 

instrucional necessário para aplicar o modelo. Para a fundamentação do uso do 

modelo, o professor pode consultar as citações realizadas na Seção 3 desse 

modelo. 

Quanto ao material instrucional, os exemplos contidos nesse modelo são 

focados em Engenharia de Requisitos. Selecionar o material instrucional das 

demais unidades é uma das competências esperadas para o professor (ver 

Subseção 4.1). Para tal, poderá se guiar pelo exemplo de uso dessa unidade, 

disponível em http://carlosportela.com.br/lafoca/documents/exemplo_uso.pdf. 

Para ter acesso ao material de apoio das demais unidades, poderá acessar a 

base de dados do site do modelo (http://carlosportela.com.br/lafoca). 

http://carlosportela.com.br/lafoca/documents/exemplo_uso.pdf
http://carlosportela.com.br/lafoca
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5. APLICAÇÃO E EFEITOS 

Modelos de ensino podem ajudar o professor a ter uma ampla variedade de 

abordagens para a criação de um ambiente interativo adequado para a 

aprendizagem [32]. Eles descrevem o processo de especificação de situações 

ambientais particulares que fazem com que o estudante possa interagir de tal 

forma que ocorra uma mudança específica no seu comportamento [20]. 

A partir destas premissas, os resultados esperados da aplicação desse 

modelo, bem como os efeitos esperados na formação dos alunos, são descritos 

nas subseções a seguir. 

5.1  Aplicação do Conhecimento 

O modelo de ensino proposto busca desenvolver conhecimento nos alunos 

através da leitura de artigos, vídeo-aulas e discussões relacionadas às 

unidades de conhecimento da ES. A partir destas práticas, o modelo contempla 

o nível “Conhecer”, onde o aluno deve ter a capacidade de lembrar do 

conteúdo discutido nas etapas iniciais do modelo, Iniciação, Preparação e 

Discussão. 

Esse conhecimento prévio pode ser transferido para outras situações na 

próxima etapa do modelo, denominada Prática, que consiste em uma breve 

experiência prática. Através do uso de jogos e simuladores ou da realização de 

dinâmicas e workshops de ferramentas de apoio, os alunos têm a oportunidade 

de desenvolver experiências semelhantes às existentes no mundo real, 

reduzindo assim algumas lacunas existentes entre teoria e prática. Essas 

experiências de aprendizagem permitem ao modelo contemplar o nível 

“Compreender”, onde o aluno deve ter a capacidade de entender o significado 

do conteúdo estudado. 
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Em seguida, na etapa de Contextualização, os alunos podem aplicar o 

conhecimento adquirido durante a execução do projeto prático. Desta forma, o 

modelo contempla o nível “Aplicar”, onde o aluno deve ter a capacidade de 

usar o conhecimento adquirido em situações práticas. Por exemplo, aplicando 

métodos, conceitos e técnicas para resolver problemas do projeto que 

requerem o conhecimento obtido nas etapas anteriores do modelo. 

A Figura 4 ilustra os níveis de aplicação do conhecimento no modelo, 

situando-os de acordo com as etapas. 

Figura 4 - Níveis de Aplicação do Conhecimento no Modelo 

 

Por fim, na Figura 4, destaca-se o uso implícito de mais uma abordagem 

da indústria. Ao focar em uma unidade de conhecimento específica, o modelo 

proposto acaba por desenvolver competências e habilidades específicas de 

acordo com o papel que o aluno irá exercer no projeto. Por exemplo, se o aluno 

for atuar como Analista de Requisitos deve focar principalmente nas unidades 

de conhecimento relacionadas a este papel, ou seja, Engenharia de Requisitos 

e Verificação e Validação. 

Esta abordagem é semelhante à adotada durante o treinamento de 

profissionais na indústria, que busca desenvolver competências relacionadas 

ao papel desempenhado pelo profissional. O processo de desenvolvimento de 

competências no modelo é descrito a seguir. 
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5.2  Desenvolvimento de Competências 

Antes de iniciar o ciclo iterativo do modelo, se faz necessário determinar as 

competências a serem trabalhadas durante a aplicação dos tópicos 

relacionados às unidades de conhecimento da área. No caso específico da 

área de ES, essas competências estão relacionadas com a capacidade que o 

estudante deve adquirir para realizar atividades de desenvolvimento de 

software [30]. 

A Figura 5 apresenta as fases do processo de desenvolvimento de 

competências no modelo. 

Figura 5 - Desenvolvimento de Competências no Modelo 

 

Inicialmente, o professor configura o ambiente, determinando a unidade 

de conhecimento foco da aplicação do modelo, bem como as competências 

relacionadas a essa, selecionando-as no SWECOM [13]. Em seguida, o 

professor prepara o material instrucional referente à aplicação das abordagens 

de ensino. Adicionalmente, o professor deve se preparar para aplicar técnicas 

de coaching e identificar e convidar um profissional da indústria para realizar 

mentoring dos alunos. 
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Após preparado o ambiente, o professor aplica o modelo em sala de 

aula. Durante a aplicação, o conhecimento do aluno vai sendo desenvolvido 

nos três níveis (conhecer, compreender e aplicar), através dos diversos 

estímulos de aprendizagem que visam atingir diferentes perfis de alunos. 

Assim, a partir da aplicação de abordagens de ensino focadas no aluno, 

potencializadas pela adoção de práticas de capacitação da indústria, espera-se 

que os alunos perpassem pelos diversos níveis de conhecimento até atingir o 

nível de aplicação, equivalente ao Profissional de Nível Iniciante, segundo o 

SWECOM [13]. 

Para este nível, o SWECOM detalha as principais atividades esperadas 

para a unidade de Engenharia de Requisitos e o nível de aplicação dessas, 

conforme apresenta a Tabela 2. 

Tabela 2 - Atividades Relacionadas à Unidade de Engenharia de Requisitos 

Competência Atividades 
Nível de 
Aplicação 

Elicitação de Requisitos 
de Software 

1. Auxiliar no envolvimento das diferentes 
partes interessadas para determinar as 
necessidades e os requisitos. 

2. Auxiliar na aplicação de diferentes 
métodos que sejam apropriados para 
obter requisitos. 

Auxílio 

Análise de Requisitos de 
Software 

1. Auxiliar na análise de domínio. Auxílio 

Especificação de 
Requisitos de Software 

1. Preparar a documentação de requisitos, 
incluindo as descrições de interfaces, 
requisitos funcionais e não funcionais. 

Realização 

Verificação e Validação 

de Requisitos de Software 

1. Revisar especificações de requisitos 
para identificar erros e omissões. 

Realização 

Gerenciamento de 
Requisitos dos Processos 
e dos Produtos de 

Software 

1. Auxiliar na aplicação de processos 
definidos para engenharia de requisitos. Auxílio 

Ao final da aplicação do modelo, o aluno deve estar apto a realizar essas 

6 (seis) atividades de acordo com o nível de aplicação especificado. Para o 

nível de “Auxílio”, o aluno deve ter a capacidade de auxiliar um profissional 

experiente na execução dessas atividades. Já para o nível “Realização”, o 

aluno deve ter a capacidade de realizar essas atividades sem supervisão. 
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Os demais efeitos esperados do uso desse modelo são descritos na 

subseção a seguir. 

5.3  Efeitos Esperados 

Baseado nas principais funções de um modelo de ensino identificadas por 

Joyce, Weil e Calhoun [21] e a partir da aplicação desse modelo em sala de 

aula, espera-se obter os seguintes efeitos: 

 Professores orientados na seleção de técnicas, estratégias e métodos 

de ensino adequados para motivar e engajar os alunos; 

 Alunos tornando-se agentes ativos do processo de ensino-

aprendizagem; 

 Materiais instrucionais que sejam interessantes, eficazes e fontes de 

aprendizagem; 

 Alteração da atual dinâmica de ensino de ES através da adoção de 

abordagens focadas no aluno e práticas de capacitação da indústria; 

 Melhoria do desenvolvimento de competências técnicas no ensino de 

ES em nível de aplicação de conhecimento. 

Caso tenha dúvidas em relação à especificação desse modelo iterativo de ensino, entre em 

contato com o autor pelo email csp3@cin.ufpe.br. O uso desse 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/


MODELO ITERATIVO PARA O ENSINO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE   32 

 

 

REFERÊNCIAS 

[1] ACM/IEEE. Computer Science Curricula 2013: Curriculum Guidelines 

for Undergraduate Degree Programs in Computer Science. New York: 

ACM, 2013. 

[2] ACM/IEEE. Software Engineering 2014: Curriculum Guidelines for 

Undergraduate Degree Programs in Software Engineering. Joint Task 

Force on Computing Curricula. A Volume of the Computing Curricula 

Series, p. 134. 2014. 

[3] Nunes, D.; Reis, C.; Reis, R. Educação em Engenharia de Software. In: 

Almeida, E. S.; Masiero, P. C. A carreira do pesquisador em 

Engenharia de Software: princípios, conceitos e direções. 1ª. ed. 

Salvador: UFBA, 2010. Cap. 5, p. 132-181. 

[4] Meira, S. Sistemas de Informação e Engenharia de Software – Cadê as 

Escolas? In: SBC Engenharia de Software - Qual é o impacto da ES no 

mercado de Computação e na sociedade como um todo? 1ª. ed. Porto 

Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2015. Cap. 1, p. 11-15. 

[5] Lethbridge, T. et al. Improving software practice through education: 

Challenges and future trends. Proceedings of the Conference Future of 

Software Engineering, 2007 (FOSE '07). Minneapolis: IEEE. 2007. p. 12-

28. 

[6] Prikladnicki, R. et al. Ensino de Engenharia de Software: Desafios, 

Estratégias de Ensino e Lições Aprendidas. Anais do II Fórum de 

Educação em Engenharia de Software. Fortaleza: 2009. 

[7] Malik, B.; Zafar, S. A Systematic Mapping Study on Software Engineering 

Education. International Journal of Social, Behavioral, Educational, 

Economic, Business and Industrial Engineering, v. 6, n. 11, p. 3343-

3353, 2012. 

[8] Marques, M. R.; Quispe, A.; Ochoa, S. F. A Systematic Mapping Study 

on Practical Approaches to Teaching Software Engineering. Frontiers 

in Education Conference. Madrid: IEEE. 2014. p. 1-8. 



REFERÊNCIAS   33 

 

 

[9] Santos, R. et al. Ferramentas, Métodos e Experiências no Ensino de 

Engenharia de Software: um Mapeamento Sistemático. Anais do III 

Congresso Brasileiro de Informática na Educação. 2014. p. 544-548. 

[10] Kolb, D. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning 

and Development. NJ: Prentice-Hall, 1984. 

[11] Fleming, N. D.; Mills, C. Not Another Inventory, Rather a Catalyst for 

Reflection. To Improve the Academy, v. 11, 1992. Cap. 1, p. 137. 

[12] Gomes, A. et al. Coaching e Mentoring. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, v. I, 2015. 

[13] IEEE COMPUTER SOCIETY. SWECOM - Software Engineering 

Competency Model. Version 1.0. IEEE. Washington DC, p. 168. 2014. 

(ISBN-10: 0-7695-5373-7). 

[14] Santos, R. V. Abordagens do Processo de Ensino e Aprendizagem. 

Revista Integração, Rio Grande do Sul, v. XI, n. 40, p. 19-31, 

Jan/Fev/Mai 2005. 

[15] Deterding, S. et al. From Game Design Elements to Gamefulness: 

Defining "Gamification". 15th International Academic MindTrek 

Conference: Envisioning Future Media Environments , 2011. 9-15. 

[16] Gary, K. et al. A Project Spine for Software Engineering Curricular 

Design. Proceedings of 26th Conference on Software Engineering 

Education and Training. San Francisco: IEEE. 2013. p. 299-303. 

[17] Araujo, D. et al. Jogos Educativos no Ensino da Engenharia de 

Requisitos. Anais do IX Fórum de Educação em Engenharia de Software. 

Maringá: CBSoft. 2016. p. 53-63. 

[18] Thiry, M.; Zoucas, A.; Gonçalves, R. Promovendo a Aprendizagem de 

Engenharia de Requisitos de Software através de um Jogo 

Educativo. Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. 

João Pessoa: 2010. 

[19] Kniberg, H. Scrum e XP direto das Trincheiras. InfoQ, 2008. Disponivel 

em: <http://infoq.com/br/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches>. Acesso 

em: Novembro 2016. 

[20] Joyce, B. R.; Weil, M. Models of Teaching. 1st. ed. Prentice-Hall, 1972. 

[21] Joyce, B.; Weil, M.; Calhoun, E. Models of Teaching. 9th. ed. Boston 

Pearson, 2015. 

[22] Gnatz, M. et al. A Practical Approach of Teaching Software 

Engineering. Proceedings of the 16th Conference on Software 

Engineering Education and Training (CSEET’03). Madrid: IEEE. 2003. p. 

120-128. 



REFERÊNCIAS   34 

 

 

[23] Ohlsson, L.; Johansson, C. A Practice Driven Approach to Software 

Engineering Education. IEEE Transactions On Education, August 1995. 

291-295. 

[24] Bessa, B.; Cunha, M.; Furtado, F. ENGSOFT: Ferramenta para Simulação 

de Ambientes Reais para auxiliar o Aprendizado Baseado em Problemas 

(PBL) no Ensino de Engenharia de Software. Anais do XX Workshop 

sobre Educação em Informática. Curitiba: 2012. 

[25] Andrade, A. et al. Aplicação do Método PBL no Ensino de Engenharia 

de Software: Visão do Estudante. ERBASE - Escola Regional de 

Computação dos Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. 2010. 

[26] SBC. Currículo de Referência da SBC para Cursos de Graduação em 

Bacharelado em Ciência da Computação e Engenharia de 

Computação. Porto Alegre: Sociedade Brasileira da Computação, 2005. 

[27] Savi, R. Avaliação de Jogos voltados para a Disseminação do 

Conhecimento. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento: Universidade Federal de Santa 

Catarina. 2011. p. 236. 

[28] Nunes, D. J.; Yamaguti, M. H.; Nunes, I. Refinamento de Competências 

do Egresso do Curso de Engenharia de Software. Anais do IX Fórum 

de Educação em Engenharia de Software. Maringá: CBSoft. 2016. p. 143-

146. 

[29] MEC. Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de Computação. 

Departamento de Políticas do Ensino Superior. Brasília, p. 23. 2012. 

[30] Nunes, D. Competências do Engenheiro de Software. In: SBC 

Engenharia de Software - Qual é o impacto da ES no mercado de 

Computação e na sociedade como um todo? 1ª. ed. Porto Alegre: 

Sociedade Brasileira de Computação, 2015. Cap. 2, p. 16-20. 

[31] IEEE COMPUTER SOCIETY. SWEBOK - Guide to the Software 

Engineering Body of Knowledge. Version 3.0. IEEE. Washington DC, p. 

335. 2014. (ISBN-10: 0-7695-5166-1). 

[32] Pateliya, Y. P. An Introduction to Modern Models of Teaching. 

International Journal for Research in Education, v. 2, n. 2, p. 125-129, 

February 2013. 


