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Resumo
Habilidades transversais pouco desenvolvidas e a falta de experiência no desenvolvimento
em projetos de desenvolvimento de software foram identicadas como as principais deciências dos egressos de cursos de computação. Essa problemática motivou a realização
de uma pesquisa qualitativa sobre os desaos encontrados por professores desses cursos
na condução, acompanhamento e avaliação de projetos colaborativos de desenvolvimento
de software. Dentre os desaos identicados, destacam-se as diculdades para acompanhar e avaliar a participação dos alunos em projetos acadêmicos. Nesse contexto, uma
outra pesquisa de natureza quantitativa foi realizada com o objetivo mapear habilidades
transversais dos alunos a um conjunto de indicadores que podem ser extraídos a partir
de repositórios de software usando técnicas de mineração de dados. Tais indicadores visam auxiliar o professor no acompanhamento de habilidades transversais, tais como: a
participação no trabalho em equipe, a liderança, resolução de problemas e o ritmo de
comunicação durante projetos. Para isto, uma abordagem de avaliação por pares foi aplicada em uma turma de desenvolvimento colaborativo de software do curso de Engenharia
de Software da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Essa pesquisa
apresenta um estudo de correlação entre os escores recebidos pelos alunos nas avaliações
por pares e indicadores baseadas nas atividades desses alunos. Este trabalho contribui: (i)
na apresentação da percepção de professores em relação às diculdades e às oportunidades
de melhoria na condução e acompanhamento de projetos de desenvolvimento colaborativo de software; (ii) na investigação dos relacionamentos entre habilidades transversais
e atividades realizadas pelos alunos através repositórios de software; (iii) no incentivo ao
desenvolvimento das habilidades transversais e ao uso de repositórios de software entre
os alunos de engenharia de software; (iv) na contribuição com o estado da arte de três
importantes subáreas do conhecimento de engenharia de software, a saber: a educação em
engenharia de software, mineração de dados educacionais e fatores humanos na engenharia
de software.

Palavras-chave : Desenvolvimento Colaborativo de Software, Trabalho em equipe, Habilidades transversais, Ensino de Ciência da Computação e Engenharia de Software, Desenvolvimento de software, Projetos colaborativos de estudantes.

A proposal of indicators for monitoring students in collaborative software
development projects with focus on soft skills development
Author: Leandro de Almeida Melo
Supervisor: Dr. Fernando Marques Figueira Filho

Abstract
Soft skills and teamwork practices were identied as the main deciencies of recent graduates in computer courses. This issue led to a realization of a qualitative research aimed
at investigating the challenges faced by professors of those courses in conducting, monitoring and assessing collaborative software development projects. Dierent challenges
were reported by teachers, including diculties in the assessment of students both in the
collective and individual levels. In this context, a quantitative research was conducted
with the aim to map soft skill of students to a set of indicators that can be extracted
from software repositories using data mining techniques. These indicators are aimed at
measuring soft skills, such as teamwork, leadership, problem solving and the pace of communication. Then, a peer assessment approach was applied in a collaborative software
development course of the software engineering major at the Federal University of Rio
Grande do Norte (UFRN). This research presents a correlation study between the students' soft skills scores and indicators based on mining software repositories. This study
contributes: (i) in the presentation of professors' perception of the diculties and opportunities for improving management and monitoring practices in collaborative software
development projects; (ii) in investigating relationships between soft skills and activities
performed by students using software repositories; (iii) in encouraging the development of
soft skills and the use of software repositories among software engineering students; (iv)
in contributing to the state of the art of three important areas of software engineering,
namely software engineering education, educational data mining and human aspects of
software engineering.

Keywords : Collaboration, Teamwork, Soft skills, Computer Science and Software Engineering education, Software development, Student collaborative projects.
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1

Introdução

Habilidades transversais fazem referência a conhecimentos que não se aplicam apenas
a um contexto particular, ou seja, são independentes de conhecimento pertencente a uma
área cientíca especíca (SICILIA, 2010; FALLOWS; STEVEN, 2000). O desenvolvimento
de software é considerado uma atividade intensiva no uso de conhecimento que exige dos
desenvolvedores várias habilidades transversais, incluindo habilidades de comunicação, coordenação e cooperação (BROOKS, 1975). Membros de uma equipe de desenvolvimento de
software precisam interagir continuamente uns com os outros para coordenar o trabalho,
resolver problemas e aprender novas técnicas e práticas de desenvolvimento colaborativo (STOREY et al., 2014).
Atualmente, com a ascensão das mídias sociais, uma variedade de novos canais e
ferramentas de comunicação vem mudando a maneira como software é construído. Serviços
como GitHub

1 e StackOverow 2 permitem a interação e a colaboração entre milhares de

desenvolvedores (STOREY et al., 2014). Este fenômeno indica o surgimento de uma cultura
participativa entre os desenvolvedores de software que valoriza a criação colaborativa, o
compartilhamento de informações e a participação em comunidades virtuais (STOREY et
al., 2015; JENKINS et al., 2009).

Nesse cenário, desenvolvedores de software enfrentam o desao de trabalhar em um
ambiente muito dinâmico, que evolui rapidamente. A adoção de práticas, ferramentas
e canais de comunicação permite alcançar uma produtividade compatível às necessidades das organizações de software atuais (HERBSLEB; MOITRA, 2001; FRIED; HANSSON,
2013). Nesse contexto, habilidades transversais, tais como tolerância ao risco, colegialidade, paciência, ética de trabalho, identicação de oportunidades, responsabilidade social,
e valorização da diversidade, desempenham um papel crítico no local de trabalho (RADERMACHER; WALIA; KNUDSON, 2014).

Habilidades transversais são consideradas um resultado importante do Ensino Supe-

1 http://stackoverflow.com
2 http://github.com
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rior, merecendo um lugar diferenciado em muitas diretrizes curriculares ociais em diferentes países (SICILIA, 2010). As diretrizes curriculares para a graduação em Ciência da
Computação (CC)

e Engenharia de Software (ES)

sociation for Computer Machinery (ACM)

da IEEE Computer Society e As-

indicam que os alunos desses cursos devem

exercitar práticas prossionais que incluem habilidades transversais, como: comunicação
oral e escrita, ética, resolução de problemas, trabalho em equipe e aprendizagem cooperativa

(ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Computing Curricula, 2013; ACM/IEEE-CS The Joint

Task Force on Computing Curricula, 2004).

Tais habilidades transversais são tipicamente praticadas em projetos acadêmicos. Estas são tarefas que normalmente envolvem a colaboração entre alunos em equipes de
projeto, sob a supervisão de um professor. O uso de projetos tem sido considerado como
um meio para proporcionar experiência prática aos alunos, ao mesmo tempo que exercitam
conceitos que estão associados a um determinado currículo (GNATZ et al., 2003).
A importância de ensinar habilidades de comunicação e trabalho em equipe é bem
compreendida pela comunidade de ensino de ES e CC. No entanto, encontrar estratégias
ecazes de ensino e formas signicativas de avaliar essas habilidades são tarefas desaadoras (LINGARD, 2010; SICILIA, 2010). Segundo Gnatz et al. (2003), no ambiente de trabalho
os projetos de software envolvem novos domínios de conhecimento e a compreensão do
uso de novas tecnologias, bem como desenvolvedores de software devem estar preparados
para resolver problemas inesperados. Isso demanda práticas colaborativas entre os desenvolvedores e a utilização ecaz de ferramentas e canais de comunicação (STOREY et al.,
2014).
Embora a prática de projetos esteja presente nos cursos de computação, trabalhos
recentes (RADERMACHER; WALIA; KNUDSON, 2014; BEGEL; SIMON, 2008) mostram que
egressos desses cursos nem sempre possuem algumas das habilidades transversais esperadas pela indústria de software. Simon e Begel (2008) descobriram que desenvolvedores
recém formados possuem diculdades com os processos de comunicação e colaboração,
embora sejam muitas vezes considerados tecnicamente qualicados. Radermacher et al.
(2014) indicou que a falta de experiência em projetos e habilidades transversais pouco
desenvolvidas estão entre os problemas mais citados que impedem os estudantes de conseguirem um emprego na área de desenvolvimento de software.

18

1.1 Objetivos gerais e especícos
Tendo em vista a importância da participação em projetos para o desenvolvimento
de habilidades transversais por parte de alunos de cursos de computação, esta dissertação de mestrado tem como objetivo principal propor indicadores que permitam avaliar e

acompanhar o desenvolvimento colaborativo de software com foco no desenvolvimento de
habilidades transversais. A presente pesquisa possui os seguintes objetivos especícos:

•

Levantar as necessidades e deciências dos egressos de cursos de computação;

•

Compreender as práticas atuais, os desaos e as oportunidades de melhoria na condução, acompanhamento e avaliação de projetos acadêmicos em cursos de computação;

•

Estudar as práticas atuais na adoção de ferramentas e canais de comunicação para
o desenvolvimento colaborativo de software em cursos de computação;

•

Relacionar habilidades transversais e registros de atividades realizadas por alunos
através de repositórios de software utilizados durante o desenvolvimento de software
colaborativo;

1.2 Trabalho proposto
Para a concretização desses objetivos, o trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira consistiu de um estudo exploratório para investigar os desaos enfrentados por
professores na condução e avaliação de projetos colaborativos de desenvolvimento de software em cursos de computação no Brasil. O estudo indicou que:

•

Ferramentas colaborativas que são amplamente adotadas entre desenvolvedores de
software prossionais não são frequentemente utilizadas em projetos acadêmicos;

•

A avaliação dos projetos é, em muitos casos, limitada a apresentações sobre o projeto
desenvolvido e relatórios nais incluindo especicações de software e código;

•

É difícil mensurar e avaliar a participação de cada aluno de uma equipe de projeto;

•

É difícil motivar, acompanhar e encorajar práticas colaborativas entre os estudantes
de uma equipe de projeto.
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Esses resultados apontam que, no Brasil, os métodos atuais para o acompanhamento
e avaliação das equipes de estudantes em projetos acadêmicos muitas vezes não priorizam
o desenvolvimento de habilidades transversais, tais como trabalho em equipe, liderança,
habilidades de comunicação, resolução de problemas, bem como a organização e a divisão
das práticas colaborativas de trabalho.
O acompanhamento detalhado das atividades do aluno é importante para auxiliar a
sua avaliação, no sentido de avaliar a qualidade do processo de desenvolvimento de software
em equipes (PONCIN; SEREBRENIK; BRAND, 2011). As técnicas de avaliação da qualidade
do processo se limitam a avaliar os artefatos entregues, autoavaliação e avaliações de
pares (PONCIN; SEREBRENIK; BRAND, 2011; TRAVERSO-RIBóN et al., 2013). Isto ocorre
porque fornecer feedback sobre o processo do trabalho em equipe não é simples, pois tal
processo não é explicitamente visível (MITTAL; SUREKA, 2014). No entanto, as ferramentas
colaborativas de desenvolvimento de software atuais são capazes de capturar registros
detalhados de atividade na forma de logs de eventos. Assim, elas contêm informações
valiosas sobre a dinâmica de trabalho dos alunos e a evolução de projetos de software, que
podem ser usadas no contexto educacional. Essas informações podem ser úteis inclusive
para que o professor possa acompanhar o processo de desenvolvimento colaborativo dos
projetos, e analisar a participação individual dos alunos (PONCIN; SEREBRENIK; BRAND,
2011; TRAVERSO-RIBóN et al., 2013; MITTAL; SUREKA, 2014).
Nesse sentido, a segunda etapa desta pesquisa consistiu em um estudo comparativo
para relacionar habilidades transversais e registros de atividades realizadas por alunos
através dos repositórios de software utilizados durante um projeto de desenvolvimento de
software em equipes. Para isto, um estudo foi realizado em uma turma de desenvolvimento
colaborativo de software do curso de ES da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) . Os alunos avaliaram colegas de equipe com relação a um conjunto de habilidades
transversais, a saber: comunicação, trabalho em equipe, liderança, resolução de problemas
e a participação no planejamento da equipe. Estas avaliações foram correlacionadas à
métricas que foram extraídas de repositórios de software. Esta parte do estudo objetivou
fornecer uma visão preliminar sobre indicadores de habilidades transversais que podem ser
utilizados para condução, acompanhamento e avaliação de projetos em equipes de alunos.
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1.3 Contribuições cientícas
A pesquisa realizada durante o mestrado deu origem, até o momento, às seguintes
publicações, além desta dissertação:

•

 A study on the geographical distribution of Brazil's prestigious software developers:
Artigo completo publicado no Journal of Internet Services and Applications, 2015;

•

 Teaching Collaborative Software Development in Brazil: Challenges and Opportu-

nities: Artigo completo publicado no XII Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos, 2015.

•

 An approach for evaluating students' soft skills in academic projects based on re-

pository data: trabalho apresentado no VI Workshop de Teses e Dissertações em
Sistemas Colaborativos, evento integrante do XII Simpósio Brasileiro de Sistemas
Colaborativos, 2015;

•

 An approach for leveraging students' soft skills in collaborative software develop-

ment: Pôster apresentado no SIGCHI Writing Workshop, evento integrante do XII
Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos, 2015.

1.4 Organização do trabalho
Além deste capítulo de introdução, esta proposta está organizada em outros quatro
capítulos, que foram constituídos da seguinte forma.
O Capítulo 2 introduz o problema investigado através de alguns aspectos incluídos nas
discussões dos trabalhos relacionados, entre eles: (i) Trabalhos que investigam as lacunas
entre as expectativas da indústria e as habilidades dos estudantes egressos de cursos da
área de computação; (ii) Trabalhos que abordam o ensino de ES e CC baseados em equipes
de projetos; (iii) Trabalhos discutem e relatam a utilização de avaliação em pares com
grupos de estudantes; (iv) Trabalhos que abordam mineração de repositórios de software.
O Capítulo 3 apresenta a metodologia e os resultados da primeira etapa desta pesquisa,
o estudo exploratório, bem como a discussão sobre esses resultados e as limitações desse
estudo.
O Capítulo 4 descreve a metodologia e a contextualização da segunda fase desta pesquisa, denominado como estudo comparativo. Além disso, são apresentados os resultados

21
desse estudo e uma discussão acerca desses resultados.
O Capítulo 5 apresenta a conclusão desta dissertação de mestrado, bem como elenca
as principais contribuições realizadas e discute perspectivas de trabalhos futuros.
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2

Trabalhos Relacionados

Este capítulo contempla a problemática abordada nesta dissertação frente a trabalhos
relacionados encontrados na literatura cientíca, dentre eles: (i) trabalhos que investigam
as lacunas entre as expectativas da indústria e as habilidades dos estudantes egressos de
cursos da área de computação; (ii) trabalhos que abordem o ensino de ES e CC baseados
em equipes de projetos; (iii) trabalhos discutem e relatam a utilização de avaliação em
pares com grupos de estudantes; (iv) trabalhos que abordam mineração de repositórios
de software.

2.1 Problemática
Atualmente, diferentes atividades da vida cotidiana de organizações privadas e públicas são amplamente apoiadas e mediadas por software. Para isso, o desenvolvimento
e manutenção de software necessita de prossionais cada vez mais qualicados, fazendo
com que os cursos de graduação na área de computação estejam atentos às necessidades
da indústria e da sociedade.
No Brasil, é possível encontrar várias iniciativas e instrumentos que enfatizam e
apoiam a aprendizagem de conteúdos técnicos da computação, como por exemplo, redes de computadores (VOSS et al., 2014), arquitetura de software (ULLMANN et al., 2014) e
estruturas de dados (BATISTA et al., 2014). No entanto, Von Wangenheim e Silva (2009)
quanticaram o grau de importância de conteúdos praticados e aprendidos por prossionais da área de computação no Brasil e compararam com o número mínimo de horas
sugerida para cada tópico nas diretrizes curriculares para a graduação em computação
(IEEE/ACM). A pesquisa indicou a falta parcial e em alguns casos total de dedicação
aos tópicos de ES considerados importantes, tais como: gerência de projetos, testes e
conabilidade de software e gerenciamento de conguração de software.
O conhecimento técnico não é o único requisito a ser considerado no contexto de
desenvolvimento de software e poucas dessas iniciativas se concentram no desenvolvimento
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de habilidades transversais entre os alunos. Uma série de habilidades transversais são
igualmente importantes para prossionais de TI , tais como a comunicação escrita e oral,
trabalho em equipe, resolução de problemas e liderança. Essas habilidades estão entre as
expectativas da indústria e são essenciais na preparação do estudante para condições reais
de trabalho (RADERMACHER; WALIA, 2013).
Nesse sentido, muitos cursos e educadores estão se movendo para longe da sala de
aula convencional e aplicando métodos de ensino não tradicionais para tornar a educação
mais ecaz e interessante para os estudantes. São exemplos disso a integração de disciplinas (BAVOTA et al., 2012; JAQUEIRA; COELHO; LUCENA, 2012), desenvolvimento geogracamente distribuído de software (FORTALEZA et al., 2013; CAVRAK; ORLI¢; CRNKOVI¢,
2012; NORDIO; MITIN; MEYER, 2010) e disciplinas orientadas a práticas e/ou parcerias
com a indústria (DAUN et al., 2014; DAGNINO, 2014; KRISHNAN; ROSS; PARI-SALAS, 2009).
Apesar desses esforços, pesquisas anteriores (RADERMACHER; WALIA; KNUDSON, 2014;
RADERMACHER; WALIA, 2013; SIMMONS; SIMMONS, 2010; BEGEL; SIMON, 2008) indicam

que a indústria se queixa de que os conteúdos contemplados nas grades curriculares dos
cursos de graduação em CC e ES não estimula nos alunos as habilidades necessárias para
que eles possam começar a executar o seu trabalho com eciência.
Radermacher et al. (2014) apontaram que as principais deciências que impedem os
recém formados de ganhar uma vaga de emprego nas entrevistas de seleção é a falta de
experiência em projetos e habilidades transversais pouco desenvolvidas. Os resultados
desse estudo também apontaram que os graduados possuem diculdades no ambiente de
trabalho com o uso de sistemas de gerenciamento de conguração (e outras ferramentas
de software), trabalho em equipe e comunicação (oral e escrita) com os colegas e clientes,
produção de testes de unidade, dentre outras. Steinmacher et al. (2015) indicaram questões relacionadas a socialização e a interação online com outros usuários como a principal
barreira enfrentada por novatos que aspiram contribuir em projetos open source. Outras
pesquisas semelhantes (RADERMACHER; WALIA, 2013; SIMMONS; SIMMONS, 2010; BEGEL;
SIMON, 2008) também apontaram que habilidades relacionadas a aspectos pessoais e so-

ciais estão entre os principais decits dos graduados egressos dos cursos de computação.
Habilidades transversais como a dinâmica de grupo, comunicação, liderança e prossionalismo são requisitos importantes para prossionais de computação. As diretrizes
curriculares para a graduação em Ciência da Computação da IEEE/ACM (2013) indicam
que são necessárias 16 horas para o trabalho com tópicos relacionados às questões e práticas sociais. Já as diretrizes curriculares para a graduação em Engenharia de Software
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da IEEE/ACM (2004) indica a necessidade de uma carga horária ainda maior: 35 horas
para trabalhar tópicos relacionados às práticas sociais e prossionais.
Meira (2015) discute que é preciso fazer uma revisão do quê e de como se criam oportunidades para aprender informática, em especial Sistemas de Informação (SI) e ES. Na
área de TI, o aparecimento constante de novas tecnologias tem inuenciado no processo
de desenvolvimento software. Assim, as metodologias de ensino precisam acompanhar as
mudanças tecnológicas, visando à preparação dos estudantes, despertando as habilidades nos aspectos técnicos e não técnicos relacionados ao desenvolvimento de sistemas de
software (MEIRELES; BONIFÁCIO, 2015).
Uma prática comum nos cursos e disciplinas de engenharia de software é o incentivo
em torno de projetos desenvolvidos em equipe, a m de proporcionar aos alunos uma
experiência de aprendizagem signicativa. Aprendizagem Baseada em Projeto (do inglês
Project-Based Learning - PBL), por exemplo, é uma técnica pedagógica que é usada
muitas vezes no ensino da computação (GARNELI et al., 2015). Na PBL os alunos são
geralmente agrupados em equipes, e trabalham em torno de um problema em aberto,
da sua escolha, para explorar e propôr soluções. De fato, projetos de software oferecem
muitas oportunidades para esse tipo de aprendizagem (JAZAYERI, 2015).
Nessa abordagem de ensino, antes dos estudantes aprenderem sobre um determinado
conteúdo, eles recebem um desao em forma de projeto (SANTOS et al., 2007). Este projeto é exposto de modo que os estudantes possam descobrir que precisam buscar novos
conhecimentos antes de propôr soluções. Colocar o problema antes do aprendizado tem
por objetivo motivar os estudantes, sendo que o projeto torna-se a força motriz para o
aprendizado (SANTOS et al., 2007). Dessa forma, eles podem se familiarizar com a teoria
e compreender, simultaneamente, a sua aplicação. Além de propiciar uma aprendizagem
colaborativa entre os indivíduos, o trabalho em equipe de alunos auxilia no desenvolvimento de habilidades de comunicação e aguçam o pensamento crítico (JAZAYERI, 2015;
GARNELI et al., 2015).

No entanto, alguns parâmetros devem ser cuidadosamente considerados durante a
implementação de uma abordagem PBL, por exemplo, o tipo de projeto, as características
do grupo (por exemplo, tamanho da equipe e aptidões individuais), a gestão da equipe e
a motivação dos estudantes (RICHARDS, 2009). Além disso, os critérios para a avaliação
do projeto são importantes não só para os professores, mas também para os estudantes,
para que eles tenham consciência da qualidade do projeto em relação ao processo de
desenvolvimento e produto nal (IGAKI et al., 2014). Os professores devem fornecer os

25
parâmetros com foco na qualidade do projeto (IGAKI et al., 2014).
Jazayeri (2015) argumenta que existem duas razões principais pelas quais a aprendizagem baseada em projetos é ideal para cursos de programação, são elas: promove a ideia
de aprender fazendo, uma vez que a programação não pode ser aprendida simplesmente
a partir de livros e teorias. E, na escolha dos projetos, os alunos são guiados por seus
interesses. Na medida que desenvolvem o projeto, eles podem decidir quais os aspectos
devem explorar mais (JAZAYERI, 2015).
Muitos educadores têm aplicado abordagens relacionadas a PBL com sucesso, publicando suas experiências. Santos et al. (2007) relataram a utilização da abordagem PBL
para integração das disciplinas de Engenharia de Software, Análise e Projeto de Sistemas
e Banco de Dados. Bavota et al. (2012) apresentaram uma abordagem para a integração
das disciplinas de Engenharia de Software e Gerenciamento de Projeto de Software, por
meio de projetos práticos. Em ambos os casos os autores armaram que foi possível aplicar os conceitos teóricos das disciplinas na prática, possibilitando o contato dos alunos
com questões relevantes e presentes em projetos reais, tais como: trabalho em equipe,
organização/divisão do trabalho e o gerenciamento de cronogramas e prazos rigorosos.
Igaki et al. (2014) relata um estudo com foco no PBL, denindo uma estratégia para
avaliação quantitativa dos projetos e identicando os benefícios dessa abordagem no processo de aprendizagem do framework Scrum. Garneli et al. (2015) realizou um estudo
experimental sobre os efeitos da abordagem PBL na aprendizagem de programação, por
meio do desenvolvimento de jogos sérios. Segundo o autor, os alunos do grupo de controle
que utilizaram PBL foram capazes de concluir os projetos com sucesso e com uma menor taxa erros. Porém o autor conclui que uma abordagem mais tradicional (top down )
pode ser mais útil para o ensino de conceitos complexos de programação (GARNELI et al.,
2015). Jazayeri (2015) relatou uma experiência que combinou duas abordagens, a mas-

tery learning e a PBL. Na experiência, os alunos só avançavam para a fase de projetos
depois de demonstravam um nível mínimo de conhecimentos pré-denidos em programação. A combinação dessas duas abordagens, segundo o autor, pode resolver a maior parte
dos requisitos necessários para o cumprimento das disciplinas introdutórias de programação (JAZAYERI, 2015).
Uma contribuição importante é feita por Duim et al. (DUIM; ANDERSSON; SINNEMA,
2007) foi apresentar um conjunto de boas práticas para o ensino de engenharia de software
com base em projetos que incluem, entre outras coisas, incentivar o contato entre alunos
e professores, desenvolver reciprocidade e cooperação entre os alunos, enfatizar feedback
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imediato, respeitar prazos de tarefas, comunicar altas expectativas e levar em consideração
os diferentes talentos e formas de aprendizagem. Enfatizando a importância dos aspectos
colaborativos, Kilamo e Chatti (2012) apresentaram o ambiente KommGame que usa
uma estratégia de sistemas de reputação para calcular e publicar a contribuição de cada
membro de uma equipe, reforçando o aspecto colaborativo dos alunos.
Oliveira e Borges (2014) enfatizam a importância da colaboração como uma estratégia
de aprendizagem, especialmente quando indivíduos com diferentes capacidades cognitivas
estão interagindo no mesmo ambiente de aprendizagem. Em um experimento controlado
com alunos, eles descobriram que os membros dos grupos com níveis de conhecimento
compatíveis sobre um assunto especíco interagiam mais frequentemente, mas aprendiam
menos durante todo o processo se comparados aos grupos com níveis de conhecimento
distintos.
Taiovich et al. (2015) apresentaram uma investigação da perspectiva de estudantes
na avaliação de projetos colaborativos de desenvolvimento de software no curso de CC. A
pesquisa constatou que, nos estágios nais do curso, os alunos preferem considerar mais os
esforços da equipe do que os esforços individuais para conclusão e avaliação dos projetos,
enquanto os alunos nos estágios iniciais preferem equiparar os esforços a serem observados.
No entanto, nenhum desses trabalhos tem considerado o estudo de projetos colaborativos de ES no contexto brasileiro. Nesse sentido, a primeira etapa deste trabalho consistiu
em investigar como projetos de desenvolvimento de software em equipes de alunos são
realizados e avaliados no Brasil. Os resultados dessa pesquisa indicaram que os professores possuem diculdades em avaliar as habilidades transversais dos alunos em projetos
desenvolvidos em equipes, limitando-se ao acompanhamento e avaliação individual dos
alunos nas apresentações dos projetos desenvolvidos e ao relatório nal com as especicações e código fonte. Porém, esses itens deixam de considerar habilidades importantes que
estão presentes durante o processo de desenvolvimento, tais como: trabalho em equipe,
liderança, comunicação, resolução de problemas e participação no planejamento da equipe.
Assim, encontrar estratégias ecazes de ensino e formas signicativas de avaliar essas
habilidades são tarefas desaadoras (BASHOLLI et al., 2013; LINGARD, 2010; SICILIA, 2010;
CLARK; DAVIES; SKEERS, 2005). Igaki

et al. (2014) indica que esse desao tem o seguinte

aspecto: o quê professores devem avaliar nos projetos em equipe e como devem avaliar.
Para Matsuura (2006), os seguintes problemas são encontrados na abordagem PBL:

•

A PBL envolve o trabalho em grupo, por isso, alguns alunos podem acreditar que
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irão ganhar créditos mesmo sem contribuir para o projeto.

•

Um professor pode avaliar o produto ou a apresentação de um grupo. Contudo,
geralmente ele não tem nenhuma maneira de observar os processos de resolução de
problemas individuais, e, muitas vezes, os dados são insucientes para avaliar as
contribuições individuais.

•

Quando os poucos membros que contribuíram para o trabalho em grupo, obtém
resultados semelhantes aos dos outros membros ociosos, a motivação para a aprendizagem pode diminuir.

A avaliação de trabalhos colaborativos perpassa por questões subjetivas, que diculta
uma análise mais precisa e justa da contribuição de cada membro das equipes. Neste contexto, alguns trabalhos sugerem que os próprios membros da equipe podem ser importantes na avaliação de habilidades transversais porque vivenciaram o processo e visualizaram
a contribuição dos seus colegas de equipe, por isso, os professores estão investindo na
abordagem de Avaliação em Pares (AP) . Porém, essa abordagem apresenta limitações,
por exemplo, é necessário maturidade por parte dos alunos para avaliar outros colegas de
forma justa. A abordagem de AP é melhor discutida na seção seguinte.

2.2 Avaliação por pares
Clark et al (2005) discute que se um resultado de aprendizagem pretendido é que os
alunos sejam capazes de trabalhar como membros de uma equipe para produzir um produto de software de qualidade, então a avaliação dos alunos deve envolver tanto a análise
do trabalho em equipe quanto qualidade do produto desenvolvido. O dilema, especialmente em turmas grandes, é avaliar a contribuição individual para o trabalho da equipe
e garantir que os alunos recebam feedback de qualidade em um tempo hábil (CLARK;
DAVIES; SKEERS, 2005).

AP é um método que vem sendo utilizado em disciplinas de computação para analisar
a dinâmica de trabalho em equipe dos estudantes, tanto que educadores vêm publicando
os aspectos positivos de sua aplicação (CORREIA et al., 2015; VOZNIUK; HOLZER; GILLET,
2014; BASHOLLI et al., 2013; CLARK; DAVIES; SKEERS, 2005). AP refere-se ao desempenho
dos alunos, que avaliam e são avaliados por seus pares para o alcance de uma meta (CORREIA et al., 2015). Mas, o processo de AP requer uma análise crítica e reexiva do indivíduo
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sobre a contribuição de seus companheiros de equipe em termos de desempenho e atitudes (SITTHIWORACHART; JOY, 2004).
Nessa abordagem, cada aluno é receptor e transmissor de conhecimentos. Diferentemente do que ocorre na abordagem de ensino tradicional, onde o aluno é apenas receptor
de informações (CORREIA et al., 2015). Na abordagem tradicional, o professor, mesmo
quando assessorado por monitores, não consegue fornecer um feedback adequado e rápido para cada uma das soluções propostas pelos alunos, pois a correção de cada solução demanda uma quantidade de tempo considerável (CORREIA et al., 2015). Contudo,
o feedback rápido é de extrema importância para possibilitar o aprendizado de qualquer
conceito (STEGEMAN; BARENDSEN; SMETSERS, 2014).
O estudo de Wang et al. (2012) aponta que a utilização de um processo de AP apresentou impactos positivos na aprendizagem dos estudantes de computação incluindo a
melhoria nas habilidades de programação, aprendizagem colaborativa e conformidade com
os padrões de codicação (WANG et al., 2012). Kulkarni et al. (2013), relataram uma aplicação da abordagem de AP dentro de um curso de Interação Humano-Computador (IHC)
ofertado em um Massive Open Online Course (MOOC). O estudo indicou que há uma
correlação entre as avaliações fornecidas por alunos e professores/tutores, porém nas avaliações dos alunos são fornecidas notas superiores(Em média 7% a mais) às notas dos
professores/tutores (KULKARNI et al., 2013).
A implementação ecaz da abordagem de AP requer a superação de uma série de
desaos que podem variar de critérios inadequados ou mal interpretados até atitudes inadequadas dos estudantes (BASHOLLI et al., 2013). Na realização de uma estratégia de AP,
os alunos precisam ter uma compreensão razoável do processo e dos critérios de avaliação.
Segundo Sitthiworachart (2004) existem três atividades importantes neste processo e cada
uma delas fornece benefícios para os alunos na melhoria da sua aprendizagem. São elas:

•

Grupo de discussão: Os alunos têm a oportunidade de trocar conhecimentos, expressar suas próprias ideias, compreender mais sobre suas tarefas e melhorar suas
habilidades interpessoais.

•

Avaliação: Os estudantes revisam e comparam seu próprio trabalho com o trabalho
de seus colegas. Eles analisam e avaliam outros trabalhos, o que os leva ao desenvolvimento de competências de avaliação e autoavaliação.

•

Fornecer feedback: Os estudantes corrigem outros trabalhos e explicam seus argumentos; isso incentiva o processo de reexão sobre o conteúdo estudado.
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Vários são os métodos e contextos nos quais a abordagem de AP pode ser aplicada.
Brown e Dobbie (1998) aplicaram a abordagem de AP em disciplinas de engenharia de
software e as equipes foram avaliadas em 70% com base no resultado dos projetos analisado pelo professor e 30% com base na nota obtida na AP. Moreira (2014) apresenta uma
ferramenta desenvolvida para o suporte da AP em disciplinas de algoritmos e programação. Bogaard e Saunders-Smits (2007) descrevem três modelos comuns de AP:

1. As avaliações com base na classicação, ou seja, os alunos são convidados a classicar
cada membro da equipe, resultando em uma lista decrescente, com o melhor aluno
no topo da lista.
2. As avaliações são baseada em uma determinada quantidade de pontos. As equipes
recebem uma quantidade de pontos predenida que deve ser distribuída entre os
membros dos grupos.
3. Avaliação com base em descrições quantitativas do comportamento desejado. Este
método é baseado em objetivos de aprendizagem. Os alunos são convidados a classicar os seus pares sobre o desempenho deles em objetivos de aprendizagem predenidos.

Apesar dos vários benefícios acima apresentados na utilização da abordagem de AP,
ela também apresenta pontos a serem discutidos. Weaver e Esposto (2012), por exemplo,
indicaram que alunos que são assíduos e/ou mais participativos nas aulas são exigentes nas
notas atribuídas aos seus pares, enquanto que os alunos que pouco contribuem atribuem
notas iguais ou similares aos seus pares (WEAVER; ESPOSTO, 2012). Em sua aplicação
da abordagem AP, McConlogue (2015) apontou ainda que o recebimento de comentários
pelos pares, no geral, foi visto como um ponto negativo pelos alunos. Tornar os estudantes
bons avaliadores é um processo de longo prazo, assim os comentários dos colegas devem
ser inicialmente retidos (MCCONLOGUE, 2015).
O estudo de Demetriadis et al. (2011) fornece evidências de que os alunos em ciência da computação podem se beneciar com abordagem de AP e adquirir habilidades
transversais, porém, os conhecimento técnicos da computação não sofrem inuência com
a utilização dessa abordagem. Basholli et al. (2013) indicaram outros pontos negativos
que são discutidos na aplicação da AP, são eles: (i) a falta de capacidade dos alunos para
avaliar outros estudantes; (ii) os alunos podem não se sentir confortáveis ao avaliar os
colegas; (iii) pode haver acordos entre os estudantes para trocarem boas notas entre si;
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(iv) classicação favorável dos amigos, por exemplo, estudantes extrovertidos que não contribuem para o desenvolvimento do projeto podem receber avaliações favoráveis com base
na sua personalidade, enquanto que os estudantes introvertidos podem ser mal avaliados,
mesmo que tenham contribuído mais (BASHOLLI et al., 2013).
Assim, apesar de vantagens apresentadas na utilização da abordagem AP, seus resultados variam de acordo com sua nalidade e método de aplicação. Machanick (2007) discute
que apesar da abordagem AP ser uma estratégia utilizada para análise de trabalhos em
equipes, ela não é aplicável em todos os casos. A AP é uma estratégia no processo de
avaliação que pode ser combinada com outras formas de avaliação. Os dados de avaliação
originados de múltiplas fontes são fundamentais para a mensuração de certos resultados
de aprendizagem dos estudantes, tais como: trabalho em equipe responsável e comunicação (KULKARNI et al., 2014; SABIN, 2010; MCGOURTY et al., 2000). Poncin et al. (2011)
discutem que atualmente as técnicas para avaliação da qualidade do processo de desenvolvimento colaborativo de software feitos por alunos se limitam a avaliar os artefatos
produzidos, a autoavaliação e a AP. Os autores defendem e discutem o uso de avaliação baseadas em mineração de repositórios de softwares utilizados pelos alunos durante o
desenvolvimento dos projetos colaborativos (PONCIN; SEREBRENIK; BRAND, 2011).
A próxima seção introduz conceitos relacionados às técnicas de mineração de repositórios de software.

2.3 Mineração de Repositórios de Software
Engenharia de Software é uma disciplina aplicada orientada à prática e, portanto,
há uma ênfase na prática e nos processos de desenvolvimento, no uso de ferramentas,
além de teoria e conceitos básicos (MITTAL; SUREKA, 2014). Nas últimas décadas, grandes investimentos têm permitido um movimento de transformação de um mercado local
para mercados globais, em um processo que têm criado novas formas de colaboração e
competição na área de ES (PRIKLADNICKI; AUDY, 2006).
Ao longo do tempo, a colaboração e a interação entre desenvolvedores vêm crescendo.
Desenvolvedores precisam interagir direta ou indiretamente com os outros para aprender,
para entender as suas necessidades e buscar feedback sobre suas criações (STOREY et al.,
2014). Os desenvolvedores utilizam diversos canais para interagir e trocar informações.
Meios de comunicação, como e-mail, bate-papo, ferramentas de rastreamento de defeitos e sites de hospedagem de código, desempenham um papel central nas atividades de
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engenharia de software hoje (STOREY et al., 2014).
Nesse contexto, os desenvolvedores de software produzem um grande número de artefatos em seu trabalho do dia-a-dia, como: códigos-fonte e issues de desenvolvimento
para discussões e documentações online (TREUDE; FIGUEIRA FILHO; KULESZA, 2015). Os
repositórios de software utilizados para o desenvolvimento desses artefatos são capazes
de capturar registros detalhados de atividade na forma de logs de eventos que podem ser
obtidos pelos usuários utilizando técnicas de mineração de dados. Entende-se por repositório de software, toda ferramenta que apoie a execução do processo de desenvolvimento
de software e que retenha informações sobre as atividades realizadas pelos agentes do
processo (COSTA, 2013). Os repositórios de software contêm informações valiosas sobre a
evolução de projetos de software. Assim, uma grande quantidade de informação sobre as
interações dos desenvolvedores no trabalho estão disponíveis. Mineração de Repositórios
de Software (do inglês Mining Software Repositories - MSR)

é uma área que procura

analisar esses repositórios em busca de informações relevantes para a pesquisa e para a
prática em ES (COSTA, 2013).
Estudos anteriores (TREUDE; FIGUEIRA FILHO; KULESZA, 2015; LIMA, 2014; COSTA,
2013; BUSE; ZIMMERMANN, 2012) têm dedicado esforços para sumarizar a produtividade
dos desenvolvedores de software. Segundo Lima (2014), alguns tipos de repositórios especícos têm recebido mais atenção dos pesquisadores, tais como: (i) sistemas de controle
de versão, que armazenam todas as mudanças realizadas em artefatos de software do
projeto; (ii) bug tracking systems, que guardam informações sobre defeitos e as ações necessárias para corrigí-los, e (iii) mecanismos de comunicação, como e-mail, chat, etc., que
armazenam a troca de mensagens entre os desenvolvedores (LIMA, 2014). Por exemplo,
Costa (2013) analisou o sistema de controle de versão Subversion, o repositório de gerência
de mudanças Issuezilla e repositórios de e-mails utilizando técnicas de MSR para avaliação
da contribuição de desenvolvedores de software. As métricas propostas por ele avaliam a
contribuição sob três perspectivas diferentes: (i) commits defeituosos; (ii) tamanho dos

commits; e (iii) resolução de bugs prioritários (COSTA, 2013).
No contexto de projetos de desenvolvimento de software em equipes de alunos, as informações contidas nos logs de atividades trazem informações úteis ao professor (PONCIN;
SEREBRENIK; BRAND, 2011; TRAVERSO-RIBóN et al., 2013; MITTAL; SUREKA, 2014). Mit-

tal e Sureka (2014) apresentaram uma abordagem para a mineração de dados de processo
(process mining) a partir de informações contidas em repositórios de software utilizados
por equipes de estudantes em um curso de pós-graduação em ES. Eles apresentaram uma
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aplicação para a mineração de três tipos de repositórios: wiki (utilizado durante a engenharia de requisitos para documentar histórias de usuário), sistema de controle de versão
(utilizado para o desenvolvimento colaborativo) e issue tracker (utilizado para o rastreamento de issues). O estudo conclui que os registros de atividades dos estudantes apresentam informações úteis, pois não só o produto nal, mas também a qualidade do processo
de desenvolvimento varia signicativamente entre as equipes de estudantes e aspectos do
processo podem ajudar o professor a fornecer feedback direcionado e especíco (MITTAL;
SUREKA, 2014).

Traverso-Ribon et al. (2013) apresentaram métricas para as equipes de estudantes
baseadas atividades realizadas em repositórios de software. O estudo descreve um open

data framework que fornece evidências sobre o desempenho de equipes de estudantes, tais
como: planejamento de tarefas, cumprimento de prazos, uso de ferramentas de controle
de versão, trabalho em equipe e o aluno que assumiu a liderança da equipe (TRAVERSORIBóN et al., 2013). Contudo o estudo não explicou a origem das associações indicadas, por

exemplo, o aluno indicado como líder é aquele que criou mais tickets

1 (TRAVERSO-RIBóN

et al., 2013).

Diante disso, o objetivo da segunda etapa desta pesquisa é vericar a existência e apresentar as possíveis relações existentes entre as habilidades transversais avaliadas por pares
e os registros das atividades de alunos nos repositórios de softwares utilizados durante o
desenvolvimento dos projetos em equipes. Os resultados desse estudo são discutidos no
Capítulo 4.

1 No estudo de Traverso-Ribon

et al. (2013) um ticket representa uma tarefa e possui atributos como

estado (aberto ou fechado), criador, responsável e pode pertencer a um milestone ou meta de projeto.
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3

Estudo exploratório

Este capítulo apresenta a metodologia e os resultados da primeira etapa desta pesquisa, o estudo exploratório, bem como a discussão sobre esses resultados e as limitações
desse estudo.

3.1 Metodologia
Segundo Runeson e Host (2009), uma pesquisa exploratória visa descobrir o que está
acontecendo, buscando novos conhecimentos e ideias para novas pesquisas, já uma pesquisa descritiva retrata uma situação ou fenômeno. Assim, este estudo é classicado como
exploratório e descritivo, pois tem como característica principal descobrir e descrever quais
são os desaos enfrentados por professores na condução e avaliação projetos colaborativos
de desenvolvimento de software, a m de buscar novas ideias e melhor compreender os
fenômenos pesquisados.
As seguintes questões de pesquisa foram denidas para direcionar este estudo:

QP.1. Como projetos colaborativos são atualmente conduzidos e avaliados nas disciplinas de Computação?

QP.2.

Quais são os principais desaos encontrados pelos professores na condução e

avaliação desses projetos?

QP.3. Quais são as recomendações dos professores para melhoria da participação dos
alunos em projetos acadêmicos?
A realização desse estudo exploratório consistiu em duas fases, a primeira foi a realização de uma pesquisa qualitativa com professores do curso de ES da UFRN e a segunda
consistiu em uma pesquisa de conrmação com professores da área de computação por
todo o Brasil.
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3.1.1 Entrevistas semiestruturadas
A análise dos dados na pesquisa qualitativa gerencia palavras, linguagem e signicados e objetiva derivar conclusões de forma clara, sistêmica e evidenciada a partir dos
dados (RUNESON; HöST, 2009). A abordagem qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas, permite a investigação e a interpretação de aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano, apurando opiniões e atitudes explícitas
e consistentes.

3.1.1.1 Participantes e Coleta de dados
Inicialmente foi esclarecido para o entrevistado que as informações colhidas através das
entrevistas possuem apenas propósitos acadêmicos e que, portanto, os dados serão mantidos sob sigilo e não serão usados para avaliá-los prossionalmente. Também assegura-se
que qualquer publicação cientica gerada a partir da pesquisa irá expor os dados de forma
anônima. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sete professores da UFRN.
O roteiro da entrevista esta disponível no Apêndice A e consistiu de três partes principais:

1.

Metodologia: Na primeira parte questionou-se sobre as disciplinas que os participantes lecionam, se eles utilizam projetos e também perguntou-se mais informações
sobre a metodologia utilizada nos projetos;

2.

Tecnologia e avaliação: Na segunda parte, questionou-se sobre o apoio tecnológico
utilizado por professores e alunos durante o desenvolvimento de projetos e o processo
de avaliação dos mesmos;

3.

Desaos e Diculdades: Por m, os participantes foram questionados sobre quais
são os desaos e diculdades na condução e avaliação de projetos realizados em
equipes.

As entrevistas foram conduzidas individualmente em local reservado, evitando a interferência de terceiros. A Tabela 1 apresenta as disciplina(s) informada(s) como tipicamente
ministradas pelos entrevistados.
Todas as entrevistas foram gravadas utilizando um aplicativo de gravação no smartphone,
o equipamento foi posicionado entre o entrevistador e o entrevistado para capturar o áudio claramente. Além disso, o gravador de som do notebook também foi utilizado para
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Tabela 1: Informações dos participantes das entrevistas.
Amostra

Instituição

Disciplina(s) informada(s) como tipicamente ministradas

de ensino

pelos participantes

P1

->Disciplina de tópicos especiais que é sobre NoSQL,

Introdução a Algoritmo, Engenharia de Software e Planejamento de Projeto de Software.

P2 ->Introdução a Técnicas de Programação e Prática de
Laboratório, Estrutura de Dados I, Estrutura de Dados
II, Sistemas Multiagente e normalmente todos de Jogos
Digitais.

7 professores

UFRN(7)

P3 ->Arquitetura de Software.
P4 ->Projetos Detalhado de Software e Sistemas Web.
P5 ->Empreendedorismo, Testes de Software II e Fábrica
de Software.

P6 ->Arquitetura de software, Sistemas distribuídos e Tópicos especiais que é sobre computação ambígua e distribuída.

P7 ->Interação Humano Computador, engenharia de Requisitos e Engenharia de software.

gravar a entrevista. Essa segunda forma de gravação foi utilizada para garantir que a entrevista não fosse perdida caso algum problema com a gravação no smartphone ocorresse.
O tempo de duração das entrevistas variou razoavelmente, com tempo médio de vinte e
sete minutos, conforme exposto na Tabela 2.
Tabela 2: Tempo de duração das entrevistas
Participantes

Duração das entrevistas

P1

21min 10s

P2

29min 5s

P3

16min 44s

P4

23min 30s

P5

15min 50s

P6

16min 1s

P7

1h 12min

Total

3h 24min

Média

27 min

Mediana

21min 10s

3.1.1.2 Análise dos dados
A análise dos dados consistiu nos seguintes passos: (i) transcrição das entrevistas,
(ii) codicação dos dados e (iii) escrita dos memorandos. Todas as etapas de análise
desse estudo foram executadas pelo autor deste trabalho, sob a supervisão e revisão do
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orientador, a m de manter a condencialidade dos dados e conabilidade no processo.
Na transcrição das entrevistas gravadas, utilizou-se um software especíco de transcrição, chamado Express Scribe da NCH Software

1 . Este software possui vários recursos

que facilitaram o processo de transcrição, tais como: (i) o controle de reprodução do
áudio através do teclado; (ii) controle da velocidade de reprodução do áudio; (iii) o préprocessamento do áudio para reduzir possíveis ruídos; e (IV) edição de texto acoplado à
ferramenta.
Uma vez concluída cada transcrição, realizou-se uma revisão do texto, através da
reprodução de todo o áudio da entrevista e do acompanhamento do que havia sido transcrito em documento, a m de garantir que a transcrição havia sido realizada de forma el.
Mesmo usando um software especíco para transcrição das entrevistas, essa tarefa levou
aproximadamente quinze dias para ser concluída. Ao nal de todas as transcrições, cada
documento tinha, em média, 6 páginas, em um total de 42 páginas de transcrições.
Para análise e codicação dos dados utilizou-se uma metodologia baseada em Groun-

ded Theory (ou Teoria Fundamentada nos Dados). Esta metodologia utiliza um conjunto
de procedimentos sistemáticos de coleta e análise dos dados para derivar teorias através de
dados. Essa metodologia, que foi criada por Barley Glaser e Anselm Strauss, é largamente
utilizada em ciências sociais e tem como objetivo gerar ideias teóricas novas ou hipóteses
a partir da emergência de conceitos e categorias advindos dos dados (CHARMAZ, 2006).
A codicação consiste em nomear segmentos de dados com uma denominação concisa
que categoriza, resume e representa o segmento. Inicialmente realizou-se a codicação
aberta dos dados através de uma microanálise (linha por linha) para identicar as categorias iniciais. Em seguida, realizou-se a codicação axial dos dados, organizando as
categorias hierarquicamente, ligando as categorias às subcategorias, denindo propriedades e reagrupando os segmentos de dados codicados. Por m, realizou-se a codicação
seletiva, organizando as categorias em torno de categorias principais (core category) representadas pelas questões de pesquisas.
Na codicação dos dados utilizou-se um software especíco para análise qualitativa
de dados, o MAXQDA 11

2 . Os recursos presentes nesse software facilitam a execução da

codicação: (i) organização dos códigos criados através do Code System; (ii) visualização
dos documentos a serem codicados no próprio programa; (iii) codicação de segmentos
de texto; (iv) reorganização dos códigos no Code System; e (v) visualização dos segmentos

1 http://www.nch.com.au/scribe/

2 http://www.maxqda.com/products/maxqda11
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de códigos em diferentes documentos; entre muitas outras funcionalidades.
O processo de codicação resultou uma hierarquia 35 códigos que inclui as principais categorias e subcategorias. Essa estrutura de códigos serviu para categorizar 250
segmentos de dados. Abaixo segue a hierarquia dos códigos analisados:

•

Métodos e práticas

◦

◦

◦

Contexto dos projetos


Duração dos projetos



Organização das equipes



Natureza dos projetos



Relação entre fases de desenvolvimento e ES

Interação


Troca de informações entre os alunos



Comunicação Informal

Critério de Avaliação


Acompanhamento das atividades pelo professor



Dúvidas

◦

Perspectivas de aprendizagem

◦

Colaboração


Colaboração entre turmas/disciplina



Colaboração entre professores

◦

Relatos de experiências

◦

Sugestões


•

•

Integração de disciplinas em projetos

Desaos

◦

Acompanhamento das atividades dos alunos

◦

Motivar a participação dos alunos em atividades colaborativas

Diculdades

◦

Falta de comunicação
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◦

Falta de experiência em projetos desenvolvidos em equipes

◦

Falta de comprometimento

•

Motivação dos alunos

•

Ferramentas educacionais em ES

◦

Ferramentas utilizadas

◦

SIGAA

◦

Sugestões de uma ferramenta para gerenciamento de projetos acadêmicos

Durante todo o processo de análise dos dados memorandos foram escritos, esses que
ajudaram a desenvolver os resultados preliminares deste trabalho. Como resultado das
entrevistas, descobriu-se que os professores têm diculdades em promover a colaboração
entre os alunos em projetos colaborativos e que eles acham difícil avaliar a contribuição
individual de cada membro da equipe nesses projetos.

3.1.2 Questionário de Conrmação
Para vericar a consistência dos achados do estudo exploratório, utilizou-se um questionário de conrmação (Apêndice B). Ele foi disponibilizado por meio de um formulário
do Google Drive

3 , esse questionário foi respondido por um total de 64 participantes. A

maioria dos itens da pesquisa consistiu de armações na forma de sentenças, cada uma
relacionada a um tema recorrente dos resultados das entrevistas. Cada uma destas armações foram associadas a um item de questionário usando a escala Likert com um intervalo
de cinco pontos, de discordo plenamente até concordo plenamente, para descobrir o
nível de concordância do participante com relação aos resultados obtidos nas entrevistas.
O questionário foi distribuído em uma lista de discussão com 173 professores dos
diversos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia localizados em todo Brasil,
além de duas listas de discussão que o autor desse trabalho possuía acesso, os quais
são gerenciadas pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) , sendo elas: a lista de
ensino Algoritmos e Programação

4 e a lista de Sistemas de Informação 5 . Além disso,

o questionário foi enviado para os professores do curso de ES da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), incluindo também os professores que participaram das

3 https://www.google.com/intl/pt-BR/drive/

4 http://grupos.ufrgs.br/mailman/listinfo/alg-prog-l
5 http://grupos.ufrgs.br/mailman/listinfo/Sbc-si-l/
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Tabela 3: Informações obtidas no questionário de conrmação.
Amostra

Instituição

de

ensino

Contagem das disciplinas informadas como

6

tipicamente ministradas pelos participantes

Introdução à Programação, Desenvolvimento
de Software, algoritmo e/ou estrutura de
dado(42);
Programação Orientada a objetos(16);
IFRN(25);
UFRN(9);
UTFPR(3);
64 professores

UNEMAT(3);
UFPB(2);
UFMA(2);

7

Outras (21)

Programação e Autoria Web (15);
Engenharia de Software(14);
Redes de computadores(12);
Banco de Dados(12);
Introdução à Informática(12);
Projeto de Software(10);
Lógica Computacional(10);
Metodologia de Pesquisa em Computação(6);
Sistemas Distribuídos(5);
Interação humano computador(5);
Matemática(5);
Dispositivos Móveis(3);
Trabalho de Conclusão de Curso(3);
Desenvolvimento de jogos(2);
Compiladores(2);
Sistemas digitais(2);
Outras(18).

entrevistas. Dentro de um período de 15 dias, obteve-se um total de 64 respostas, dentre
as quais 28 vieram de professores que trabalham em algum IF, 31 das listas de discussão
da SBC e 5 de professores que trabalham na UFRN.
Solicitou-se que os participantes informassem quais disciplinas eles normalmente ensinam. Todos os 64 entrevistados pontuaram pelo menos uma disciplina que normalmente
ensinam. Dentre essas disciplinas, as mais frequentes foram: Introdução à Programação,
Desenvolvimento de Software, algoritmo e/ou estrutura de dado(42), Programação e Autoria Web (15), Engenharia de Software(14), Redes de Computadores (12). As respostas
do questionário de conrmação foram bastantes diversicadas em termos de instituições.
No total, foram 25 instituições diferentes e no mínimo uma resposta de cada região do
Brasil. A Tabela 3 apresenta a contagem das instituições e das disciplinas informadas
como tipicamente ministradas pelos respondentes do questionário de conrmação. Finalmente, as respostas foram analisadas e resumidas. Os resultados da pesquisa exploratória
são apresentados no tópico seguinte.

6 O agrupamento das disciplinas informadas como tipicamente lecionadas pelos participantes do questionário de conrmação está disponível no Apêndice G.

7 Instituições que receberam uma indicação, foram elas: UFRJ, UFMS, UFAM, IFCE, UFSM, UNB,
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3.2 Resultados
Nesta seção serão apresentados os temas que emergiram da análise das entrevistas.
Para ilustrar os diferentes aspectos de cada tema foram incluídos trechos representativos
das entrevistas com determinados participantes. Cada trecho foi referenciado como [P #],
indicando o número do participante de forma anônima.
Além disso, para cada tema que emergiu das entrevistas também serão mostrados os
resultados correspondentes obtidos no survey de conrmação. A maioria dos itens dessa
pesquisa consistiu de armações na forma de sentenças (ver Apêndice D). Os resultados
são exibidos através de barras sombreadas, porcentagens e números absolutos (Fig. 5 e 6).
Respostas neutras são mostradas separadamente (à esquerda). Este método foi escolhido
para enfatizar concordância e discordância dos respondentes em relação a cada um dos
temas.

3.2.1 RQ.1 - Como projetos colaborativos são atualmente conduzidos e
avaliados nas disciplinas de Computação?

Todos os entrevistados armaram propor projetos nas disciplinas em que lecionam. A

duração dos projetos varia de acordo com a disciplina, como expressado por P2:  Nas
disciplinas introdutórias à programação, (...), normalmente os projetos ocupam uma parte
do semestre. As disciplinas mais avançadas, como a de jogos digitais, os projetos ocupam
o semestre todo. Todos os entrevistados também indicaram que os projetos são feitos em
equipes.

Em todas as disciplinas que leciono(29)

45%
0%
55%

Em alguns das disciplinas que leciono(35)
Eu não aplico projetos nas disciplinas que leciono(0)

Figura 1: Você costuma passar projetos para os alunos nas suas disciplinas?

De forma semelhante, todos os participantes da pesquisa de conrmação (64) relataram a realização de projetos nas disciplinas que lecionam (Fig. 1). Apenas 8% (5) dos
IFAL, UFBA, UFCG, UFOP, UNIRIO,IFS, IFC, UniRV, UNOESTE, Universidade da Região de Joinville
- Univille, UPIS - União Pioneira de Integração Social, Escola Técnica de Brasília, FAI - Centro de Ensino
Superior em Gestão, Tecnologia e Informação, UCL - Faculdade do Centro Leste.
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respondentes informaram a realização de projetos individuais, a maioria deles indicou que
o desenvolvimento de projetos é realizado em equipes de 2 a 4 alunos, conforme exposto
na Fig. 2.

Individual(5)

22%

2 alunos(14)

8%

31%

3 alunos(20)

3%

4 alunos(23)

36%

5-9 alunos(2)

Figura 2: Em média, qual é o tamanho das equipes nos projetos?

Os entrevistados indicaram que a

avaliação dos alunos

é feita por meio de apre-

sentações e do material entregue durante o projeto, tais como: relatórios, códigos-fonte
e protótipos:  Então, em geral o que eu acompanho mesmo são os seminários, e claro,

sempre que tem uma meta a ser atingida eu avalio o que eles zeram, em geral no código [P4]. Quando perguntado aos participantes do questionário de conrmação sobre
como eles avaliam os projetos desenvolvidos em equipes, eles indicaram o código fonte
(45), relatórios (44) e protótipos (43) como os meios mais utilizados para avaliação, como
mostrado na Fig. 3.

Código-fonte
Relatórios
Protótipos
Apresentações periódicas para a turma
Reuniões periódicas (com o professor)
Modelagem e especicações
Ferramentas de acompanhamento e gestão de projetos
Outros

45
44
43
40
36
31
10
12
0

10

20

30

40

50

Figura 3: Que meios você utiliza para avaliar uma equipe de projeto?

Outro fato destacado por cinco (dos sente) entrevistados foi que a dedicação, o empenho, e a capacidade de trabalhar em equipe quando percebidas por eles, são itens que
interferem positivamente na performance dos alunos:  (...) não estou tão interessado no

produto nal, eu estou mais interessado em ver quanto de esforço e empenho eles dedicam... [P2]. No entanto, alguns entrevistados [P2, P3, P4, P6] informaram que o

acom-

panhamento individual dos alunos durante os projetos limita-se às apresentações dos
grupos, nesses momentos os mesmos observam quem demonstra ter conhecimento sobre
o conteúdo do projeto:  [...] peço que eles venham para as reuniões e mostrem o que está
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sendo feito, a gente percebe quem está trabalhando menos ou se os dois [alunos] estão
trabalhando [P6].
Os participantes [P2, P5, P1] também ressaltaram a necessidade de uma ferramenta
para o gerenciamento de projetos nas disciplinas em que lecionam, para a realização
do acompanhamento e da evolução dos alunos nos projetos. Em contrapartida, P3 e P6
indicaram que não utilizam ferramentas para acompanhamento dos projetos desenvolvidos
pelos alunos em suas disciplinas:  (...) eu não faço uso de nenhum software intermediário

para acompanhamento das atividades nas disciplinas, não tenho feito isso no geral [P6].
Da mesma forma, apenas uma pequena porcentagem dos participantes (10 de 64, Fig. 3),
indicaram o uso de ferramentas de gerenciamento de projetos como um meio avaliativo
dos alunos.
Em relação às

ferramentas utilizadas por alunos como suporte ao desenvolvimento

dos projetos, os entrevistados [P1, P2, P4, P5] informaram que a maioria dos alunos utilizam o servidor do GitHub, mesmo que tenham liberdade de escolher quais ferramentas
utilizar:  O repositório é bem livre, mas eles acabam usando o Github [P4]. No questionário de conrmação, ambientes integrados de desenvolvimento (IDEs) e ferramentas
de armazenamento em nuvem foram indicados como as ferramentas mais utilizadas pelos alunos para auxílio do desenvolvimento dos projetos (respectivamente 43 e 40 de 64,
Fig. 4). Apenas uma pequena porcentagem dos respondentes relataram que seus alunos
usam sistemas de controle de versão e serviços de bate-papo (respectivamente 16 e 18 de
64) apesar dessas ferramentas serem largamente adotadas por desenvolvedores de software
prossionais (STOREY et al., 2014).

Ambientes de desenvolvimento convencionais(Eclipse Sublime etc)
Ferramentas de armazenamento em nuvem(Google Drive Dropbox etc)
Email
Mídias sociais(Facebook Twitter Google Plus etc)
Sites de hospedagem de código(GitHub BitBucket Google Code etc)
Chat(Skype Google chat Slack Campre etc)
Sistemas de controle de versão(Git SVN etc)
Ferramentas de gerenciamento de projetos(Trello Redmine Basecamp etc)
Ambientes de desenvolvimento em nuvem(Cloud9 Eclipse Orion eXo Cloud etc)
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Outros

43
40
28
25
20
18
16
13
7
5
10
0

10

20

30

40

50

Figura 4: Ferramentas mais utilizadas pelos alunos para o desenvolvimento de projetos
em equipes.

43

3.2.2 RQ.2 - Quais são os principais desaos encontrados pelos professores na condução e avaliação desses projetos?

Os entrevistados relataram vários desaos e diculdades na condução e avaliação de
projetos acadêmicos em cursos de ES e CC, incluindo: encorajar práticas colaborativas
entre os estudantes de uma equipe de projeto, avaliação da participação dos alunos em
equipes e manter uma boa comunicação entre alunos e professor durante os projetos. Essas
questões também foram conrmadas no survey.
Quatro dos entrevistados [P1, P2, P3, P7] relataram que é um desao

fomentar a

colaboração entre os alunos em projetos:  O primeiro ponto é o compromisso do aluno,
ele mostrar interesse em participar e colaborar com os outros alunos, isso nem sempre
ocorre [P3]. De acordo com os resultados apresentados na Fig. 5(1), após a conrmação,
vericou-se que 68 % (43 de 63) dos respondentes da pesquisa de conrmação concordaram
com essa armação.

Avaliar a participação dos alunos

em projetos de equipe é um desao relatado

por todos os professores que foram entrevistados:  (...) quando a turma é pequena nesses

projetos a gente consegue acompanhar melhor e avaliar o interesse e a participação do
aluno, quando a turma é muito grande a gente tem vários grupos de 2 ou 3 alunos e esse
acompanhamento é bem mais difícil, só consigo de fato acompanhar pelo material que
eles me entregam [P3]. Na pesquisa de conrmação, 46 % (29 de 63) dos participantes
também concordaram que é difícil mensurar qual foi a participação de cada membro de
uma equipe nos resultados de um projeto, como mostrado na Figura 5(2).
Sobre a

comunicação entre alunos e professores, os P5, P6 e P7 indicaram que

é preciso haver uma aproximação dos alunos e, com isso, torna-se possível identicar as
suas diculdades e ajudá-los a melhorar a prática em projetos. De acordo com os dados
da pesquisa de conrmação na Fig. 5(3), 43 % (27 de 63) dos respondentes indicaram que
concordam com a armação de que é desaante manter uma boa comunicação entre aluno
e professor durante a realização dos projetos. Os entrevistados [P1, P7] também alegaram
uma melhoria no desempenho dos estudantes quando existe uma estreita interação entre
professor e aluno [P1, P7]:  Na minha experiência anterior eu percebi que os alunos que

me procuravam acabavam fazendo melhor (o projeto), o que também depende do aluno: se
o aluno não estiver disposto a interagir e progredir, não adianta. Isso é fundamental .
O mesmo problema de comunicação também acontece entre os próprios alunos. Os
professores P1, P3 e P7 relataram problemas dessa natureza:  (...) existia falta de comu-
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nicação entre gerentes e desenvolvedores, em seguida, o que aconteceu é que os desenvolvedores se comportaram como se fossem os gerentes [P1].

(1) É desafiante estimular a colaboração entre alunos durante a
realização dos projetos.
14%

18%

9

68%

11

43

(2) É difícil avaliar qual foi a participação de cada membro de uma
equipe nos resultados de um projeto.
29%

25%

18

46%

16

29

(3) É desafiante manter uma boa comunicação entre aluno e professor
durante a realização dos projetos.
22%

35%

14

43%

22
Neutro

27

Discordo plenamente

Concordo plenamente

Discordo

Concordo

Figura 5: Os resultados da pesquisa de conrmação (RQ2 - Desaos enfrentados pelos
professores)

3.2.3 RQ.3 - Quais são as recomendações dos professores para melhoria
da participação dos alunos em projetos acadêmicos?

Os professores entrevistados foram questionados sobre como garantir a motivação dos
alunos para aumentar a participação deles durante a evolução dos projetos acadêmicos.
Uma das formas de garantir a motivação é tentar aplicar uma maneira na qual os alunos
adquiram resultados que lhes assegurem um

rendimento extra academia

e, conse-

quentemente, uma visibilidade externa do trabalho que foi realizado naquele determinado
projeto [P1, P2, P3].  Acho que eles cariam mais motivados se pudessem ver que, ao

nal daquela disciplina, o projeto que eles zeram vai ter algum retorno adicional [P1].
Esta recomendação também foi indicada pela maioria dos participantes da pesquisa de
conrmação, 78 % (49 de 63, Fig. 6(4)) dos respondentes concordaram que garantir a
visibilidade externa é uma forma positiva de incentivar a motivação dos alunos.
Outro ponto citado nos relatos dos professores entrevistados diz respeito a assegurar
as

liberdades dos alunos na escolha dos temas dos seus projetos, trata-se de uma

maneira de garantir a motivação dos alunos [P4, P5, P7]:  (...) o fato dele estar escolhendo

o projeto, vejo que muitas vezes eles [alunos] se motivam [P5]. A Fig. 6(5) indica que os
respondentes do survey conrmaram com 67% (42 de 63) que essa recomendação é uma
boa maneira de garantir motivação dos alunos.
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A

integração de projetos de disciplinas diferentes também foi mencionada por

P1, P2 e P3 como uma forma de motivar os alunos, P6 indicou:  Eu vejo que se hou-

vesse essa integração entre projetos de várias disciplinas então ele [aluno] veria que o
trabalho dele é um trabalho mais amplo, envolvendo outras áreas do conhecimento [P6].
No questionário de conrmação a grande maioria dos participantes (81 % - 51 de 63)
demonstraram que concordam com a importância de integração de projetos em disciplinas diferentes, tornando-os multidisciplinares, como uma forma de motivar os alunos
(Fig. 6(6)).
P1 relatou uma integração de projetos de duas disciplinas de cursos diferentes, ES para
graduação em CC e planejamento de projeto de software para graduação em ES. Isso foi
possível porque o mesmo leciona nas duas disciplinas e segundo ele essa estrutura além
de motivar os alunos também gerou uma intensa interação entre os mesmos, já que eles
assumiam papéis diferentes em cada disciplina. Ao exemplicar um projeto desenvolvido
P1 relatou:  Teve um projeto que cou diferente dos outros, foi desenvolvido um jogo

educacional para trabalhar com o tema de estrutura de dados (...) os alunos de engenharia
de software construíram o jogo (...) e os de projeto de software atuavam como gerentes.
E a gente conseguiu um cliente, um professor de estrutura de dados, (...) então foi muito
interessante, eles vivenciaram todas as fases, o desenvolvimento, a gerência, o teste do
jogo e a aceitação do próprio cliente .
(4) Assegurar a visibilidade externa do trabalho e um retorno fora do meio
acadêmico para o aluno é uma forma de fomentar a motivação dele.
18%

5%

11

3

78%

49

(5) Garantir ao aluno a liberdade de escolha dos temas dos seus projetos pode
melhorar seu engajamento com a disciplina.
24%

10%

15

67%

6

42

(6) A possibilidade de integração de projetos com outras disciplinas é importante
para engajar os alunos.
16%

3%

10

2
Neutral

81%

51

Strongly disagree

Strongly agree

Disagree

Agree

Figura 6: Os resultados da pesquisa de conrmação (RQ3 - Recomendações dos professores)
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3.3 Discussão
Esta seção apresenta uma discussão dos resultados do estudo exploratório. Aqui, são
apresentadas duas oportunidades para melhorar a educação no contexto de desenvolvimento de software colaborativo. A primeira delas se concentra em melhorar adoção de
ferramentas de colaboração para o apoio ao ensino de ES, já a segunda oportunidade
envolve a melhoria dos métodos e das práticas educativas em disciplinas orientadas a
projetos.

3.3.1 Oportunidade: melhorar a adoção de ferramentas de colaboração para o ensino de ES
Tantos os participantes das entrevistas quanto os do questionário de conrmação
indicaram que utilizam como critério de avaliação os resultados obtidos em cada entrega/iteração, tais como: relatórios, código fonte, protótipos e apresentações. Duim et

al. (2007) indicaram esse abordagem como um problema no desenvolvimento de projetos
para o ensino de ES, pois a maioria dos professores envolvidos nesse contexto possuem
uma formação técnica e, portanto, são propensos a avaliar os problemas técnicos, deixando em segundo plano os problemas sociais. Gimenes (2015) discute que os professores
são conteudistas, isto signica que eles não trabalham as habilidades transversais (soft-

skills) como comunicação, liderança, resolução de conitos e dinâmica de grupo. Essas
habilidades são imprescindíveis para engenheiros de software e é preciso promover espaços dinâmicos de aprendizagem para que os alunos possam interagir em rede e realizar
projetos conjuntos, com tecnologias inovadoras (GIMENES, 2015).
Os resultados deste trabalho também indicaram que os professores possuem diculdades no acompanhamento e na avaliação da contribuição individual dos membros de uma
equipe durante o desenvolvimento dos projetos. As apresentações são geralmente o único
meio utilizado por eles para avaliar a contribuição de cada aluno. Isso leva o professor a
avaliar conjuntamente os estudantes de um mesmo projeto, em função da falta de critérios
de monitoramento e avaliação individual.
Neste contexto, Taiovich et al. (2015) arma que é preciso ter um equilíbrio entre
recompensar os esforços da equipe e reconhecer as contribuições individuais. Para o autor
Um método de avaliação que é percebido como injusto pelo aluno pode se tornar um
fator desmotivador, desencorajando a cooperação e comunicação em equipe e impedindo
o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem estimulante (TAFLIOVICH; PETER-
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SEN; CAMPBELL, 2015). Duim

et al. (2007) relata que um problema comum associado ao

trabalho em equipe é quando os alunos sabem que o professor não tem uma visão real dos
esforços individuas, e em decorrência disso alguns alunos acabam pegando carona (free

riders) e se apoiando em outros membros da equipe, isso inuencia o grupo a obter desempenhos inferiores. Nosso survey conrmou (Fig. 5) que é difícil avaliar a participação
individual dos alunos dentro de equipes de projetos.
A maioria dos professores entrevistados relataram que incentivam o uso de ferramentas
em suas disciplinas, e que cada grupo tem a liberdade de congurar seu próprio ambiente
de trabalho. No entanto, apenas cerca de um terço dos respondentes do questionário de
conrmação indicaram que os seus alunos usam sistemas de versionamento e hospedagem
de código, como o GitHub. Além disso, nenhum dos entrevistados informou que faz uso
desses sistemas como critério de acompanhamento e avaliação de projetos colaborativos.
Os benefícios e oportunidades de utilização de tais serviços para a educação são destacadas
por Zagalsky et al. (2015). Eles indicaram que o GitHub pode ser utilizado como uma
poderosa ferramenta de gestão de aprendizagem, além de apresentar um grande potencial
em recursos colaborativos (ZAGALSKY et al., 2015).
Ferramentas e canais de comunicação, tais como ferramentas de gerenciamento de projetos e issue trackers, embora sejam tipicamente usados por desenvolvedores de software
prossionais (STOREY et al., 2014), não são normalmente utilizados em projetos acadêmicos no Brasil. Cerca de um terço dos participantes do questionário de conrmação
indicaram que os alunos utilizam tais ferramentas (Fig. 4) e apenas cerca de 15% dos
respondentes indicaram ferramentas de gerenciamento de projetos como meio avaliativo
(Fig. 3).
Os resultados indicam várias oportunidades de melhorias ao apoio ferramental no ensino de ES no Brasil, incluindo a adoção de ferramentas para auxiliar o acompanhamento
e a avaliação de alunos em projetos colaborativos. É necessário um estudo mais especico
para entender o por quê da baixa adoção de tais ferramentas por professores para o ensino
de computação.

3.3.2 Oportunidade: melhorar os métodos e práticas educativas
em ES
Problemas de colaboração, como a comunicação e coordenação inadequadas são aspectos críticos para um projeto de software. Neste contexto, o desenvolvimento de software
prossional requer uma coordenação de esforços individuais de forma ecaz em todas as
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etapas de um projeto de desenvolvimento (CATALDO; HERBSLEB, 2013). O estudo exploratório destacou os obstáculos que os professores enfrentam ao promover a colaboração
entre os alunos em projetos acadêmicos. Além disso, a manutenção de uma boa comunicação entre professores e alunos revelou-se uma questão controversa (27 respondentes
concordaram, enquanto 22 discordaram, Fig. 5).
A pesquisa constatou que, sob a perspectiva dos professores, faltam habilidades colaborativas nos alunos e isto impacta na forma como eles encaram e participam dos projetos
acadêmicos realizados em grupo. Da mesma forma, Radermacher e Walia (2013) identicaram que egressos dos cursos de Computação não conseguem atender às expectativas da
indústria e suas deciências estão associadas à falta de colaboração, trabalho em equipe e
habilidades de comunicação. Esses aspectos também foram citados como elementos chaves que impedem esses prossionais de ganharem uma vaga de emprego em entrevistas
prossionais (RADERMACHER; WALIA; KNUDSON, 2014).
Meira (2015) arma com ênfase e criticismo que é preciso fazer uma revisão do quê
e como se criam oportunidades para aprender ES. Segundo o autor a fragmentação dos
currículos de graduação em termos de assuntos, e não sua unicação ao redor de problemas
e projetos que alunos enfrentarão na prática, torna o ensino de computação uma colcha
de retalhos que raramente oferece resultados (MEIRA, 2015). Nunes (2015) indica que o
problema para reforma de um curso de Engenharia de Software (ou outro qualquer), é
que os gestores acadêmicos começam pela grade curricular (implementação) e não pela
especicação do prossional.
Encontrar formas de melhorar a comunicação e a colaboração entre os alunos em
projetos acadêmicos representa uma oportunidade iminente para a melhoria das práticas
educacionais no ensino de ES. Métodos educacionais que visam o desenvolvimento de habilidades transversais dos estudantes devem se tornar tão importantes quanto os métodos
atuais para o desenvolvimento de habilidades técnicas.
Algumas recomendações surgiram de nosso estudo empírico e foram conrmadas em
nosso instrumento de conrmação, como mostrado na Figura

6. Possibilitar um retorno

extracurricular sobre os resultados da experiência dos alunos com projetos e proporcionar
uma integração de disciplinas complementares intermediadas por projetos têm o potencial
de aumentar a motivação dos alunos e também o seu grau de participação nos projetos.
Isto exige uma revisão dos métodos educacionais atuais adotados no Brasil em direção a
uma abordagem interdisciplinar para planejar, conduzir e avaliar projetos acadêmicos.
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3.4 Limitações
Devido à natureza exploratória e qualitativa deste trabalho, utilizou-se Grounded The-

ory como método de análise e codicação dos dados, entretanto, este método carrega consigo ameaças à validade dos resultados. Pois apesar dos resultados relevantes apontados
nessa pesquisa, este estudo aplicado a outras populações pode gerar resultados diferentes. Em outras palavras, os temas que emergiram da análise dessa pesquisa não pode ser
generalizados.
A pesquisa de conrmação quantitativa tem limitações semelhantes quanto à sua validade externa: os participantes foram selecionados através listas de discussão disponíveis
no site da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e através da indicação dos pesquisadores envolvidos nesta pesquisa. As declarações do questionário de conrmação foram
compostas pelos temas e insights que emergiram da análise das entrevistas. Essas descobertas foram compiladas em forma de escala Likert, e apresentadas em um instrumento
para avaliar a concordância dos respondentes do questionário. Obteve-se como respostas
da pesquisa de conrmação, vinte e cinco instituições brasileiras, com pelo menos uma
resposta de cada região do Brasil. Assim, esses dados reetem a realidade de vários lugares
do país, além de corroborar com o esclarecimento dos principais desaos e das possibilidades da aplicação de projetos colaborativos no ensino de ES, mesmo que os seus resultados
não possam ser generalizados para outras pesquisas.
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4

Estudo Comparativo

Este capítulo descreve a metodologia da segunda fase desta pesquisa, denominada
estudo comparativo. Além disso, são apresentados os resultados dessa fase e uma discussão
sobre esses resultados.

4.1 Metodologia
A segunda etapa foi planejado com base nos desaos que emergiram da primeira
etapa desta pesquisa. Ela consistiu em um estudo comparativo para relacionar (1) as
notas referentes às habilidades transversais dos alunos obtidas através de uma abordagem
de avaliação por pares e (2) os registros de atividades realizados por esses alunos em
repositórios de software. As seguintes questões de pesquisa foram denidas para direcionar
este estudo:

QP.1. Existem relações lineares entre as notas da avaliação por pares e as atividades
realizados pelos alunos através dos repositórios de softwares?

QP.2. Quais das atividades realizadas pelos alunos nos repositórios de software apresentam uma relação linear positiva com as habilidades transversais avaliadas?
A contextualização do estudo, bem como os métodos e procedimentos utilizados, serão
apresentados nas seções a seguir.

4.1.1 Contextualização
O estudo comparativo foi realizado na disciplina de Tópicos Especiais em Engenharia
de Software III, que teve por objetivo ensinar e promover atividades relacionadas ao
desenvolvimento colaborativo de software no curso de Bacharelado em ES da UFRN.
A disciplina ocorreu no segundo semestre letivo de 2015, do período de 27/07 à 19/12
do mesmo ano. A turma foi composta por dezesseis alunos, e a abordagem utilizada na
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disciplina foi PBL. O processo avaliativo da disciplina adotou: uma avaliação escrita no
primeiro terço do semestre, tarefas relacionadas ao conteúdo e ao projeto no segundo
terço do semestre e entregas evolucionárias do projeto no terceiro terço do semestre. Em
comum acordo com a turma, o tema escolhido para a realização dos projetos foi o sistema
de informação Web existente na UFRN, denominado como Sistema Integrado de Gestão
de Atividades Acadêmicas (SIGAA)

1.

O SIGAA é um sistema que informatiza os procedimentos da área acadêmica através
de vários módulos que são habilitados de acordo com os pers dos usuários. Por exemplo,
a Turma Virtual teve seu projeto inspirado no sistema Moodle

2 , e trata-se do local

no qual todas as informações de uma determinada turma são acessadas e gerenciadas,
com o objetivo principal aumentar a interação entre alunos e professores no processo de
ensino-aprendizagem. Dentre as funcionalidades oferecidas destacam-se: Plano De Curso,
Participantes e Programa do Curso; Fóruns, Chat Da Turma, Vídeo Chat ao Vivo; Notícias, Frequência e Notas; Material Didático (Sites, Vídeos, Arquivos), Enquetes, Tarefas
e Questionários (Barroca Filho; AQUINO; ROSA, 2013).
O projeto desenvolvido na disciplina, denominado como SIGAA-X, objetivou proporcionar formas alternativas de prover o gerenciamento das tarefas do SIGAA. Os alunos
escolheram com quais tecnologias trabalhar, foram elas: a plataforma Android, Windows
Phone e Web. Além dessas, um dos grupos cou responsável por fornecer o acesso dos
outros grupos às funcionalidades do SIGAA, este grupo atuou no desenvolvimento de uma
API REST que seria utilizada pelas demais equipes e seus aplicativos.
Os alunos puderam optar em qual grupo trabalhar, os mesmos foram distribuídos da
seguinte forma: dois grupos com cinco alunos, um grupo com quatro alunos e um grupo
formado por dois alunos. Contudo, houve uma desistência neste último grupo, restando
apenas um aluno que optou por continuar o trabalho sozinho, utilizando a tecnologia
Windows Phone. Este aluno foi desconsiderado da pesquisa, já que o objetivo do estudo
foi analisar características de trabalho colaborativos.
No início da disciplina foram ministradas aulas para apresentar as principais funcionalidades das ferramentas que os alunos utilizaram nas disciplinas. As ferramentas
escolhidas foram: o GitHub para o gerenciamento e o controle de versão dos projetos e
o Slack para auxiliar a comunicação entre os alunos e o professor. Um conjunto de recomendações baseadas em práticas ágeis para o desenvolvimento colaborativo de software

1 http://sigaa.ufrn.br
2 https://moodle.org
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foi disponibilizados para os alunos, na intensão de nortear o desenvolvimento dos projetos colaborativos. Essas recomendações foram sintetizadas em um guia de boas práticas
colaborativas e serviram para embasar o conteúdo teórico posto em prática nos projetos.
Para isto, foram ministradas cinco aulas, compostas por conteúdos presentes em um guia
de boas práticas. Este guia que foi disponibilizado aos alunos no início do segundo terço
do curso e está disponível no Apêndice C. A Tabela

4 resume as informações presentes

nele.

Tabela 4: Resumo do guia de boas práticas
1 - Utilizar GitHub como repositório de código, controle de versão e gerenciamento de mudanças, bem
como Slack como canal de comunicação.
2 - Adotar um uxo de desenvolvimento (Ex: Feature branch workfow).
3 - Desenvolver de forma coletiva: Todos da equipe devem participar através de issues, pull requests,
commits e discussões via chat.
4 - Realizar pull requests frequentemente e para cada etapa desenvolvida no projeto. Exemplos de pull
requests:

•

Add Course model;

•

Add initial conguration to use mongo db.

5 - Revisar pull requests com prontidão, para evitar que quem realizou a solicitação que bloqueado
enquanto aguarda feedback.
6 - Implementar mudanças solicitadas nos pull request propostos. Se você é o autor do pull request, deve responder às dúvidas e aos comentários do revisor. Implemente as mudanças solicitadas com

prontidão para não atrasar o planejamento da sua equipe.
7 - Fazer Commits frequentemente: Todos os membros de uma equipe devem ter suas contribuições
registradas em commits. Commits frequentes indicam que o desenvolvedor está produzindo.
8 - Fazer Commits representativos e concisos, capazes de expressar de forma clara e direta o que foi
feito. Exemplos:

•

Fix bug at user controller

•

Add sign in feature

9 - Utilizar o issue tracker (do próprio GitHub), e fazer referência ao número da issue em que você está
trabalhando no commit:

•

Existe a issue: #10 - Fix password bug.

•

Seu commit que corrige tal bug deve mencionar essa issue. Ex: Change user password algorithm. Fix

#10.
10 - Manter a documentação atualizada e informar aos colegas o que foi, está sendo e será
feito frequentemente. Seus colegas precisam compreender o que foi feito para que eles possam agir. A

falta de documentação ou de conhecimento sobre o estado atual das coisas pode gerar atrasos no projeto.
11 - Ser Proativo: Atribuir e assumir issues, criar/fechar issues, responder às mensagens enviadas,
criar e revisar pull requests, contribuir para que a equipe atinja os objetivos de iterações e para que o
planejamento seja cumprido.
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12 - Quando necessário envolver o professor e as demais equipes nas discussões, para isso, utilizar o
canal de discussão de cada equipe e o canal #general no Slack.

A fase dos projetos ocorreu entre 01/10/15 até 02/12/15. Neste período as atividades
dos alunos foram direcionadas para a produção dos projetos. No total ocorreram cinco
iterações (denominadas

sprints ) evolucionárias, e ao nal de cada Sprint os alunos de-

veriam entregar o que foi planejado no início da sprint. Cada sprint indicava a evolução
dos projeto de cada equipe e a participação dos alunos nesse processo. Além disso, foram
realizadas reuniões no início e ao nal de cada sprint conforme recomenda a metodologia

3

Scrum , a saber as reuniões de planejamento, revisão e retrospectiva com cada equipe.
Durante a fase de projeto ocorreram duas AP, uma ao nal da terceira

sprint e ou-

tra ao nal da última sprint. Os alunos também apresentaram um seminário no nal do
projeto. É importante destacar que todos os grupos tiveram as mesma condições (prazos, quantidade de sprints e disponibilidade de reuniões com o professor), bem como os
mesmos critérios adotados na AP; esses critérios, baseados no guia de boas práticas, foram discutidos em sala de aula no início do projeto. Durante a fase de projeto, todas as
atividades dos alunos foram identicadas e contabilizadas, isto está descrito no próximo
tópico.

4.1.2 Procedimentos de coleta, preparação e análise de dados
Este estudo coletou informações dos alunos e agrupou em dois conjuntos de dados.
As próximas seções apresentam tais conjuntos de dados e detalham os métodos e procedimentos de coleta, preparação e análise realizados.

4.1.2.1 Avaliação por pares
O primeiro conjunto de dados representa os escores referentes às habilidades transversais de cada aluno sob a perspectiva dos seus colegas de equipe. Os escores das habilidades
transversais dos alunos foram coletados através de questionários de avaliação por pares
seguindo o protocolo apresentado na Tabela 5.

3 http://www.desenvolvimentoagil.com.br/scrum/
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Tabela 5: Protocolo da AP

•

Adaptação do modelo de protocolo de avaliação em pares proposto

por Fellenz (2006) ao contexto dos projetos propostos na disciplina;

•
Antes do início do projeto

Desenvolver um guia de boas práticas (Apêndice C) baseadas em

metodologias ágeis para guiar os alunos no desenvolvimento dos projetos
colaborativos e servir como base para o instrumento de avaliação em
pares dos alunos;

No início do projeto

•

Organizar os alunos em equipes de 4-5 alunos.

•

Apresentar aos estudantes o guia de boas práticas de desenvolvimento;

•

Informar os alunos sobre a abordagem de AP no projeto, baseada no

guia de boas práticas;

•

Dialogar com os alunos sobre o guia de boas práticas proposto e discutir

sobre possíveis melhorias.

•

Aplicar a primeira AP com os alunos de cada grupo;

No nal da terceira

•

Fornecer aos alunos um feedback anônimo dos comentários disponibi-

Sprint do projeto

lizados pela equipe através do instrumento de avaliação em pares.

No nal do projeto

•

Aplicar uma segunda AP com os alunos de cada grupo;

•

Fornecer aos alunos um feedback anônimo dos projetos desenvolvidos e

dos comentários disponibilizados pela equipe através do instrumento de
avaliação em pares.

Os alunos avaliaram o desempenho dos membros de sua equipe para as seguintes
habilidades: comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, liderança e a participação no planejamento da equipe.
As quatros primeiras habilidades anteriormente citadas surgiram de um subconjunto
de habilidades identicadas por Radermacher e Walia (2013) como décit de conhecimento de alunos egressos de cursos de computação. Os autores discutem décit de
conhecimento como qualquer habilidade ou conhecimento de egressos de cursos de computação que não atendem às expectativas acadêmicas ou industriais. Eles apresentaram
uma revisão sistemática que buscou trabalhos desenvolvidos entre o período de 1995 até
2012 nas bases de dados ACM Digital Library e IEEE sobre décit de conhecimento
de alunos egressos de computação. A revisão sistemática seguiu um conjunto de critérios
que resultou na seleção de 30 artigos. A Tabela 6 apresenta o resultado desse estudo,
contabilizando as ocorrências(Occurances) dos décits de conhecimento(Knowledge De-

ciency) indicados nos artigos. Uma descrição completa dos critérios e do protocolo de
revisão dessa pesquisa pode ser encontrada em (RADERMACHER, 2012).
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Tabela 6: Resultados da pesquisa de Radermacher e Walia (2013)
Knowledge Deciency

Occurances

Written Communication

10

Oral Communication

10

Project Management

9

Software Tools

9

Testing

9

Teamwork

7

Problem Solving and Critical Thinking

7

Programming

7

Requirements

7

Personal Skills

6

Leadership

5

Ethics

5

Design

5

Databases

5

Development and Improvement Processes

5

Por último, a participação do aluno no planejamento da equipe foi incluída neste
estudo porque esta foi uma prática ágil bastante estimulada entre os alunos. Aliado a
isso, os resultados de um estudo

4 realizado no ano de 2014 com mais de 3.925 pros-

sionais oriundos de empresas de desenvolvimento software de pequeno, médio e grande
porte (respectivamente, com mais de 1.000, 5.000 e 20.000 funcionários), apontaram que
o planejamento das iterações está dentre as cinco práticas ágeis mais utilizadas nos projetos. Os resultados de outro estudo

5 realizado com empresas brasileiras, por um grupo

de pesquisa em métodos ágeis da Universidade de São Paulo, em 2012, apontaram que o
planejamento das iterações é a prática ágil mais utilizada na indústria brasileira.
O questionário de AP (Apêndice D) foi disponibilizado através de um questionário
online. O questionário foi composto por duas partes. A primeira parte se concentrou
na avaliação das habilidades transversais através de perguntas fechadas do tipo Likert
e foi composta por itens, como por exemplo: Quão comunicativo foi o aluno durante o
projeto?: Nada comunicativo; Pouco comunicativo; Moderadamente comunicativo; Muito
comunicativo; Extremamente comunicativo. A escala é chamada de escala Likert, em

4 https://www.versionone.com/pdf/state-of-agile-development-survey-ninth.pdf

5 http://www.agilcoop.org.br/les/metodos_ageis_brasil_estado_da_pratica_em_times
_e_organizacoes.pdf
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homenagem ao seu criador o sociólogo americano Rensis Likert. Em sua tese de doutorado
em psicologia na Universidade de Colúmbia, Likert propôs uma nova maneira de mensurar
atitudes, simples e conável, que eventualmente tornou-se o método mais comum em
pesquisas que utilizam questionário (BECKER, 2015, p. 14).
A análise quantitativa das respostas obtidas via escala Likert é questionada por alguns
pesquisadores que a consideram apenas como uma escala ordinal, não compatível com as
análises quantitativas normalmente utilizadas. Quase sempre técnicas paramétricas são
utilizadas quando as variáveis possuem níveis de mensuração intervalar (BECKER, 2015,
p. 14). Mas, os dados na escala Likert podem ser qualicados como medidas de intervalos?
Esse é um assunto de grande debate na literatura (BECKER, 2015; JAMIESON, 2004). Ao
escolher âncoras verbais de forma cuidadosa, assume-se que a distância entre cada item
Likert é a mesma (SEWARD; DOANE, 2014, p. 29). A suposição de que as escalas Likert
produzem dados intervalares justica o uso de um grande número de cálculos estatísticos,
incluindo médias, correlações e assim por diante (SEWARD; DOANE, 2014, p. 29).
Nesse sentido, esta pesquisa assumiu que os dados coletados através da AP são de natureza intervalar, já que ela objetivou vericar a existência de uma relação linear positiva
através de uma análise de correlações entre variáveis que foram coletadas e quanticadas
no estudo. Os dados das escalas Likert variaram em cinco pontos de intensidade simétrica.
Assim, seus dados foram codicados de forma numérica (de 1 a 5), com valores igualmente
espaçados(ver Tab. 7). O escore de uma habilidade foi denido pela média aritmética das
notas obtida nas APs, ou seja, cada aluno recebeu notas dos seus colegas de equipes, isto
ocorreu para cada uma das cincos habilidades aqui estudadas, no nal da disciplina foi
denido um escore para cada habilidade de cada aluno. Esse escore foi denido pela média
aritmética das notas recebidas.
Realizou-se o teste também com a mediana, contudo observou-se que a que a média
é mais apropriada nesta caso porque ela diferencia as notas mais do que a mediana. A
média pode ser inadequada em situações que existem valores extremos, no entanto, na
AP realizada nesse trabalho as notas variam de 1 até 5, impossibilitando a existência de
valores distantes da média. Além disso, diversos trabalhos que envolvem o ensino de ES e
a aplicação de uma abordagem de AP utilizaram escala Likert e a média aritmética como
um meio para obter o escore do aluno (YOUNG; YIP; LENIN, 2012; BASHOLLI et al., 2013;
VOZNIUK; HOLZER; GILLET, 2014; SONDERGAARD, 2009; SMITH III; SMARKUSKY, 2005).

Tabela 7: Relação entre habilidades, perguntas e itens da escala likert
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Habilidades

Perguntas

Comunicação

Quão comunicativo foi o aluno durante o projeto?

Trabalho em equipe

Quão importante foi o aluno no trabalho em equipe
realizado?

Liderança

Quão frequentemente o aluno assumiu um papel de
liderança na equipe?

Resolução de
problemas

Quão frequentemente o aluno contribuiu na resolução
de problemas?

Planejamento da
equipe

Quão frequentemente o aluno contribuiu no
planejamento da equipe?

Itens da Escala likert
(1) Nada comunicativo
(2) Pouco comunicativo
(3) Moderadamente comunicativo
(4) Muito comunicativo
(5) Extremamente comunicativo
(1) Nada importante
(2) Pouco importante
(3) Moderadamente importante
(4) Muito importante
(5) Extremamente importante
(1) Nunca assumiu
(2) Raramente assumiu
(3) as vezes assumiu
(4) Frequentemente assumiu
(5) Sempre assumiu
(1) Nunca contribuiu
(2) Raramente contribuiu
(3) as vezes contribuiu
(4) Frequentemente contribuiu
(5) Sempre contribuiu
(1) Nunca contribuiu
(2) Raramente contribuiu
(3) as vezes contribuiu
(4) Frequentemente contribuiu
(5) Sempre contribuiu

Os resultados da análise das respostas para primeira parte do questionário não foram
disponibilizados para a turma, para não comprometer as avaliações dos alunos, pois, um
aluno poderia atribuir uma nota distorcida na segunda AP, para compensar a nota recebida na primeiro AP. Isto poderia enviesar os resultados da AP. É importante considerar
também que a AP serviu apenas para este estudo, ela não fez parte do processo avaliativo
dos alunos nas disciplina. A segunda parte foi opcional e consistiu na solicitação de um

feedback sobre a dinâmica do trabalho da equipe. Os comentários fornecidos na segunda
parte foram disponibilizados a todos de forma anônima.

4.1.2.2 Repositórios de software
O segundo conjunto de dados representa as atividades realizadas pelos alunos através
dos repositórios de software. Cada grupo trabalhou em repositório distinto no GitHub,
que é uma plataforma online que oferece aos usuários hospedagem, gerenciamento e versionamento de código-fonte com base no sistema de controle de versão Git

6 https://git-scm.com

6 . Este site
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integra uma série de características sociais que tornam a informação sobre os usuários e
suas atividades visíveis, de modo que nele é possível, por exemplo, acompanhar comentários sobre as mudanças ou atualizações em um repositório. O GitHub foi escolhido para o
projeto da turma por ser considerado uma poderosa ferramenta de gestão de aprendizagem, além de facilitar e incentivar as práticas colaborativas dos alunos (ZAGALSKY et al.,
2015). Para o projeto da turma, foi criada uma organização pública no Github, chamada

7

de Topicos20152 , que agrupou todos os repositórios.

Figura 7: Interface gráca do Slack

Os alunos também utilizaram o Slack como meio virtual de comunicação entre as
equipes, e também entre alunos e o professor. O Slack é uma plataforma para comunicação
de equipes que permite o envio de mensagens, documentos, vídeos e diversos outros tipos
de arquivos, salvando todas essas informações de modo que possam ser acessado no futuro.
Nele é possível criar uma sala de bate-papo com múltiplos canais de comunicação, com
tópicos diferentes para grupos diferentes. Para o projeto da turma, foi criado uma sala de
virtual para a turma, também denominada de Topicos20152. Para facilitar a participação
dos alunos via Slack, os seguintes canais de comunicação foram criados: general, onde
foram realizadas discussões sobre os conteúdos e atividades apresentados em sala de aula;
Links-interessantes, também disponível para a turma, criado para o compartilhamento
de links e materiais relacionados ao curso; por m, um canal especíco para cada equipe
foi criado. A Fig. 7 apresenta a interface gráca do Slack.
A utilização do GitHub e do Slack permitiu capturar e contabilizar os registros das
atividades de cada aluno. A Tabela 8 apresenta as informações que foram monitoradas
para cada aluno da turma.

7 https://github.com/topicos20152
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Tabela 8: Atividades monitoradas dos repositórios de software para cada aluno da turma

Ferramentas

Slack

GitHub

Dados coletados

N_of_Msgs_on_Slack: Contagem das mensagens postadas por um aluno no Slack 8 da turma.
N_of_Mentions_on_Slack: Contagem das menções realizadas por um aluno no Slack da turma
(Exemplo de uma menção no Slack: @user).
N_of_Mentions_received_on_Slack: Contagem das menções recebidas por um aluno no Slack
da turma.
N_of_Mentions_to_Channel_on_Slack: Contagem das menções realizadas a um canal
(@channel) ou a todos os usuários (@everyone) no Slack da turma.
N_of_upload_on_Slack: Contagem dos arquivos enviados a um canal no Slack da turma.
N_of_Commits_on_GitHub: Contagem de commits9 realizados por um aluno nos repositórios
da organização Topicos20152 do Github.
Opened_Issues: Contagem de issues10 abertas por um aluno nos repositórios da organização Topicos20152 do Github.
Comments_on_Issues: Contagem de comentários realizados por um aluno em issues ou em solicitações de pull request11 nos repositórios da organização Topicos20152 do Github.
Closed_Issues: Contagem de issues fechadas por um aluno nos repositórios da organização Topicos20152 do Github.
Opened_Pulls: Contagem de solicitações de pull request abertas por um aluno nos repositórios da
organização Topicos20152 do Github.
Merged_Pull_requests: Contagem de solicitações de pull requests integradas ao branch principal
nos repositórios da organização Topicos20152 do Github.
N_of_AddLabels: Contagem de rótulos (labels12 ) criados por um aluno nos repositórios da organização Topicos20152 do Github.
Assigned_Issues: Contagem de atribuições de issues13 realizadas por um aluno nos repositórios
da organização Topicos20152 do Github.
N_of_used_Issues_Tracker_on_GitHub: Contagem de vezes que um aluno referenciou 14
uma issue ou pull request nos repositórios da organização Topicos20152 do GitHub.

As atividades dos alunos realizadas no GitHub e no Slack foram obtidas utilizando
técnicas de mineração de dados. O GitHub possui uma API

15 que é acessível à qualquer

8 Durante a fase de extração dessas informações percebeu-se que alguns alunos escrevem uma dada
mensagem em apenas uma linha, enquanto outros alunos enviam uma mensagem subdividida em várias
linhas, separadas por curtos intervalos de tempo. Para resolver isto, foi adicionado um ltro que só
contabiliza uma mensagem de um remetente caso a mensagem anterior não seja dele ou a mensagem
anterior tenha sido enviada depois de um prazo de um minuto.

9 Um

commit é a operação de registro de um conjunto de mudanças em um repositório.

10 Issues são questões do projeto, funcionam semelhante a um tópico de um fórum. Além disso, elas são
uma ótima maneira de gerenciar as tarefas e discussões do projeto.

11 O

pull request consiste em uma solicitação de integração de modicações ao repositório ou a branch

de origem. Uma branch é uma ramicação do projeto, cada branch pode representa uma versão do seu
projeto ou uma linha de desenvolvimento.

12 Labels são rótulos ou etiquetas que servem para organizar, priorizar ou categorizar issues ou pull

requests.

13 Uma

issue no GitHub pode ser explicitamente atribuída a um usuário para que ele que responsável

por resolvê-la.

14 Este trabalho considerou eventos em

issues do tipo referenced, quando uma issue (que pode ser

também um pull request) é referenciada por outra issue ou commit, por exemplo: fechar uma issue através
da mensagem de commit.

15 https://developer.github.com/v3/
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linguagem de programação através de solicitação HTTP, incluindo as ferramentas de linha
de comando em um terminal. No entanto, utilizou-se uma biblioteca (módulo) chamada
pyGithuB

16 , que facilita o acesso via script feito em Python a API do GitHub, evitando

alguns dos detalhes tediosos envolvidos nesse processo, tais como: autenticação, solicitação
HTTP, análise sintética das respostas e no manuseio da paginação.
O Slack também permite o acesso via API, no entanto por questão de praticidade
optou-se em exportar o histórico das atividades realizadas pela turma no Slack. A exportação resulta em um conjunto de arquivos JSON agrupados (em pastas) por canal de
discussão, cada arquivo JSON possui o histórico de um dia de atividades no Slack, além
disso a exportação contém um arquivo JSON com as informações sobre todos os membros
da turma cadastrados. Utilizou-se também um script em Python para abrir e ler esses
arquivos e contabilizar as atividades dos alunos.

4.1.3 Análise de dados
Para relacionar os dois conjuntos de dados coletados nesta pesquisa e vericar a existência de uma relação linear positiva entre eles, utilizou-se o coeciente de correlação de
Pearson. Uma correlação é uma relação entre duas variáveis. Os dados podem ser representados por pares ordenados

(x, y)

, onde x é a variável independente (ou explanatória)

e y é a variável dependente (ou resposta). Um diagrama de dispersão é uma excelente
ferramenta exploratória, é possível perceber o tipo e a força de uma correlação olhando o
gráco de dispersão. No diagrama de dispersão, os pares ordenados

(x, y) são colocados no

gráco como pontos em um plano coordenado. A variável independente (explanatória) x é
medida pelo eixo horizontal, e a variável dependente (resposta) y é medida pelo eixo vertical. Gracamente, a relação pode ser descrita através do gráco dispersão, desenhando-se
uma linha (chamada de linha de regressão) que ajusta os pontos mais próximos possíveis
(LARSON; FARBER, 2009, p. 394).
Interpretar a correlação usando um diagrama de dispersão pode ser subjetivo (LARSON; FARBER, 2009, p. 398). Por exemplo, A Fig. 8(a), apresenta uma correlação positiva

entre o escore de comunicação dos alunos e o número de mensagens enviadas no slack,
ou seja na medida que o escore de comunicação cresce o número de mensagem no Slack
também tende a crescer. Já na Fig. 8(b), parece que não há uma correlação linear forte
entre o score de comunicação e a quantidade de arquivos enviados (uploads) ao Slack.

16 http://pygithub.readthedocs.org/en/stable/
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(a)

(b)

Figura 8: Grácos de dispersão

No entanto, a intensidade da associação linear existente entre as variáveis pode ser
quanticada através do chamado coeciente de correlação de Pearson. Esta medida de
correlação indica a força e a direção de uma relação linear entre duas variáveis. O símbolo

r representa o coeciente de correlação amostral. O nome formal de r é coeciente de
correlação produto-momento de Pearson. Este nome é em homenagem ao estatístico inglês
Karl Pearson

(LARSON; FARBER, 2009, p. 398). Na Fig. 9 são exibidas duas fórmulas

usadas para obter o coeciente r.

Figura 9: Fórmula de r (SEWARD; DOANE, 2014; LARSON; FARBER, 2009)

Embora a fórmula para o coeciente de correlação amostral seja dada, é mais conveniente usar uma ferramenta automática para calcular esse valor (LARSON; FARBER,
2009, p. 398). Nesta pesquisa utilizou-se o software IBM SPSS Statistics 22

17 . A escolha

dessa ferramenta foi por causa do grande número de material instrucional sobre seu uso
disponível abertamente na Internet.
A amplitude do coeciente de correlação é de -1 até 1. Se x e y tem uma correlação
linear positiva forte, r está próximo de 1. Se x e y tem uma correlação linear negativa
forte, r está próximo de - 1. Se não há correlação linear ou uma correlação linear fraca, r
está próximo a zero. É importante lembrar que se r está próximo a 0, isso não signica que
não uma relação entre x e y, signica somente que não há uma relação linear (LARSON;

17 urlhttps://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/
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FARBER, 2009, p. 398). A Fig. 10 apresenta protótipos de grácos de dispersão. Verica-se

que uma correlação de 0,500 representa uma grande quantidade de variação aleatória, e até
mesmo uma correlação de 0,900 está distante da linearidade perfeita. O último diagrama
de dispersão apresenta

r = 0, 00,

apesar de uma relação curvilínea ou quadrática óbvia

entre X e Y. Isso caracteriza o fato de que o coeciente de correlação mede apenas o grau
da relação linear entre X e Y (SEWARD; DOANE, 2014, p. 487).

Figura 10: Diagramas de dispersão e respectivos coecientes de correlação (SEWARD; DOANE, 2014, p. 487)

Uma vez calculado r, o coeciente de correlação da amostra, é necessário determinar
se há evidência suciente para decidir se o coeciente de correlação p é signicante. Nos
estudos de correlação, existe uma pequena porcentagem de vezes nas quais decide-se que
a correlação é signicativa, quando ela na verdade não é, esta porcentagem chama-se de
nível de signicância (representado pelo símbolo

α)

(LARSON; FARBER, 2009, p. 401).

Um dos objetivos centrais da estatística é fazer inferências válidas para a população
a partir de dados amostrais. É nesse sentido que a signicância estatística, assim como
o intervalo de conança, é uma medida de incerteza a respeito de uma determinada estimação (FILHO; JUNIOR, 2010). O

α = 0, 05,

α

é tipicamente congurada em 0,01 ou 0,05. Quando

signica que o coeciente de correlação da população é signicante quando ela

realmente não é signicante em 5% das vezes (e claro, em 95% das vezes determina-se corretamente que o coeciente de correlação é signicativo). Quando

α = 0, 01,

essa taxa de

erro diminui, cando em 1% das vezes. No entanto, usando um nível de signicância mais
baixo, o resultado pode falhar em identicar algumas correlações signicantes (LARSON;
FARBER, 2009, p. 401).

Na seção seguinte, este trabalho apresenta os resultados do estudo comparativo para
ambos níveis de segurança (0,05 e 0,01) e discute os resultados lineares positivos mais
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elevados. Para determinar se r é signicante neste estudo utilizou-se os valores críticos do
coeciente de correlação r de Pearson disponíveis no Anexo A. Uma parte da tabela está
exposta na Tabela 9, na qual N representa o tamanho da amostra. Se |r| for maior que o
valor critico, há evidências sucientes para armar que a correlação é signicante (LARSON;
FARBER, 2009, p. 401).

N 0,05 0,01
14

0,532

0,661

Tabela 9: Valores Críticos do Coeciente de Correlação r de Pearson para

n = 14

4.2 Resultados e discussão
A Tabela 10 mostra os resultados desse estudo, apresentando os valores signicantes
ao nível 0,01 (1%) com correlações mais fortes do que ao nível 0,05 (5%) e utilizando os
valores críticos para

n = 14,

conforme indicado na Tabela 9.
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Tabela 10: Resultado da análise de correlações entre as variáveis para o nível de signicância 0.01 e 0.05 (resultado completo no Apêndice F).

Habilidades

Comunicação

Liderança

Atividades

N_of_Msgs_on_Slack
Comments_on_Issues
Opened_Pulls
N_of_Mentions_on_Slack
Opened_Issues
N_of_used_Issues_Tracker_on_GitHub
N_of_Commits_on_GitHub
Closed_Issues
Assigned_Issues
N_of_Mentions_received_on_Slack

N_of_Msgs_on_Slack
Comments_on_Issues
N_of_Commits_on_GitHub
Opened_Issues
Opened_Pulls
N_of_used_Issues_Tracker_on_GitHub
N_of_Mentions_received_on_Slack
N_of_Mentions_on_Slack
Assigned_Issues
Closed_Issues
N_of_Mentions_to_Channel_on_Slack
Merged_Pull_requests

N_of_Msgs_on_Slack
Comments_on_Issues
Trabalho em equipe

N_of_Mentions_on_Slack
Opened_Pulls
Opened_Issues
N_of_Commits_on_GitHub
N_of_used_Issues_Tracker_on_GitHub
N_of_Mentions_received_on_Slack
Closed_Issues

N_of_Msgs_on_Slack
Opened_Pulls
N_of_used_Issues_Tracker_on_GitHub
Resolução de problemas

Planejamento da equipe

N_of_Commits_on_GitHub
Comments_on_Issues
N_of_Mentions_on_Slack
N_of_Mentions_received_on_Slack
Opened_Issues
Merged_Pull_requests
Closed_Issues

r

(0.794)**
(0.766)**
(0.702)**
(0.671)**
(0.646)*
(0.601)*
(0.584)*
(0.571)*
(0.560)*
(0.553)*

(0.821)**
(0.733)**
(0.724)**
(0.719)**
(0719)**
(0.683)**
(0.673)**
(0.659)*
(0.617)*
(0.612)*
(0.539)*
(0.562)*

(0.788)**
(0.700)**
(0.645)*
(0.637)*
(0.619)*
(0.617)*
(0.612)*
(0.570)*
(0.557)*

(0.755)**
(0.680)**
(0.677)**
(0.641)*
(0.635)*
(0.621)*
(0.603)*
(0.574)*
(0.573)*
(0.540)*

N_of_Mentions_on_Slack
N_of_Msgs_on_Slack
N_of_Mentions_received_on_Slack

(0.753)**
(0.731)**
(0.715)**

N_of_Mentions_to_Channel_on_Slack
N_of_used_Issues_Tracker_on_GitHub
Comments_on_Issues
Opened_Pulls

(0.643*)
(0.605*)
(0.582*)
(0.562*)

**. A correlação é signicativa no nível 0,01 (2 extremidades).
*. A correlação é signicativa no nível 0,05 (2 extremidades).
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Um resultado importante para se discutir é o N_of_Msgs_on_Slack que aparece
como um indicador comum a todas as habilidades e com o coeciente de correlação de
maior intensidade em quase todas elas. Os meios de comunicação, como o e-mail e o batepapo desempenham um papel central nas atividades de engenharia de software (STOREY
et al., 2014). Isso também ocorre em projetos colaborativos de estudantes, apesar de haver

horários nas disciplinas para que os alunos desenvolvam os projetos, o tempo para isto
é limitado, por isso grande parte do desenvolvimento ocorre de forma remota, o que demanda práticas colaborativas entre os desenvolvedores e a utilização ecaz de ferramentas
e canais de comunicação.
No início das sprints os alunos de cada grupo realizavam o planejamento das atividades. As correlações encontradas entre a participação dos alunos no

da equipe

planejamento

e as atividades realizadas nos repositórios de software, apontaram a rele-

vância das atividades realizadas na ferramenta de comunicação. Atividades realizadas no
Slack da turma apresentou correlações altas com o planejamento das sprints, foram elas:
N_of_Mentions_on_Slack, N_of_Msgs_on_Slack e N_of_Mentions_received_on_
Slack. Esses resultados indicam a importância da adoção de ferramentas de comunicação,
além de ferramentas para o desenvolvimento, para fomentar a colaboração e a participação
dos alunos no planejamento das atividades em projetos colaborativos ES.
A habilidade de

comunicação

apresentou quatro correlações com o nível de sig-

nicância maior (0.01). Já habilidade do

trabalho em equipe apresentou apenas duas

correlações com esse nível de signicância. Contudo, é importante ressaltar a proximidade
dos resultados apresentados nessas habilidades. Todas as atividades que correlacionam-se
com a habilidade de trabalho em equipe também estão presente nas que se correlacionam
com a habilidade de comunicação, alterando apenas a intensidade das correlações. Em
geral, as correlações apresentadas na habilidade de comunicação dos alunos obtiveram
uma intensidade maior em relação as correlações apresentadas na habilidade de trabalho
em equipe. Isto ocorre porque essas habilidades são similares ou complementares, pois
para garantir a realização do trabalho em equipe, os alunos devem comunicar-se (SMITH
III; SMARKUSKY, 2005).

Nesse sentido, medir a comunicação dos alunos utilizando técnicas de mineração de
repositório de software pode ser também um indicador do trabalho em equipe, contudo
é necessário um estudo mais especico para testar essa hipótese. Este fato reforça ainda
mais a importância do incentivo de práticas comunicativas entre os alunos de ES. As habi-
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lidades de comunicação, incluindo a comunicação oral e escrita estão entre as habilidades
mais procuradas pelos empregadores da área de computação (BURGE et al., 2014; RADERMACHER; WALIA, 2013). Por exemplo, a falta de práticas comunicativas pode levar a um

aumento no número de falhas de software, menor conabilidade do produto, aumento nos
custos de desenvolvimento e até mesmo o completo fracasso do projeto (BURGE et al.,
2014).
Os projetos de software envolvem novos domínios de conhecimento com ênfase no uso
das tecnologias contemporâneas, os desenvolvedores de software devem assim estar preparados para resolver problemas inesperados (BARBOSA; MOURA, 2014; GNATZ et al., 2003).
Destacando as cincos correlações mais altas apresentadas para a habilidade de

de problemas,

resolução

quatro delas estão relacionas a atividades realizadas no GitHub. Entre

elas, duas estão relacionadas a alterações dos artefatos presentes no repositório do GitHub
e uma está relacionada ao monitoramento de tarefas (issues), são elas: Opened_Pulls,
N_of_Commits_on_GitHub e N_of_used_Issues_Tracker_on_GitHub. Além disso,
a atividade referente a Merged_Pull_requests que é associada à prática de revisão de
códigos entre alunos, apresentou correlações apenas com essa habilidade e a de liderança.
Isso evidencia que a habilidade de resolução de problemas está relacionada às atividades
práticas destinadas a produção dos softwares.
No trabalho de Traverso-Ribon e Dodero (2013), foram elencadas métricas para as
equipes de estudantes baseadas atividades realizadas em repositórios de software. No
trabalho, o aluno apontado como aquele que detém a maior capacidade de resolução
de problemas foi o que resolveu (Fechou) mais tickets (semelhantes a issues) durante o
desenvolvimento do projeto. A atividade  Closed_Issues também foi relacionada com
a habilidade de resolução de problemas no presente estudo, porém, dentre os resultados
relacionados a essa habilidade, foi a que obteve a menor intensidade de correlação.

Liderança

é a habilidade de inuenciar as pessoas, levando-as a se comportar de

uma certa maneira, a m de alcançar as metas do grupo (DUBINSKY; HAZZAN, 2010).
Nesse sentido, essa habilidade envolve um balanço das demais habilidades presentes nessa
pesquisa. Isso é reetido nos resultados, porque essa habilidade foi a que obteve a maior
quantidade de correlações fortes. O trabalho de Traverso-Ribón e Dodero (2013) apontou apenas uma atividade registrada em repositórios de software como um indicador de
liderança. No estudo, o aluno que criou mais tickets (semelhante as issues do GitHub) foi
classicado como o líder da equipe (TRAVERSO-RIBóN et al., 2013).
No entanto, além da criação de issues outras seis atividades também apresentaram
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correlações signicativas ao nível 0,01 com a habilidade de liderança. Por meio de uma
análise mais próxima dos dados (Apêndice E), pode-se concluir que essa habilidade foi a
que os alunos assumiram um critério maior de avaliação. Isso é conrmado ao analisar
que ela foi a que obteve a maior variância (1,03) entre os escores das habilidades. Além
disso, em todas as equipes o escore de liderança de um aluno se destacou em relação aos
outros, isso sugere que os alunos conseguiram identicar facilmente quando alguém do
grupo assume o papel de líder.
As sete atividades que apresentaram alto índice de correlação com a

habilidade de li-

derança, são: N_of_Msgs_on_Slack, N_of_Mentions_received_on_Slack, N_of_
Commits_on_GitHub, Opened_Pulls, Opened_Issues, Comments_on_Issues e 
N_of_used_Issues_Tracker_on_GitHub. Duas dessas atividades foram realizadas no
Slack e cinco no GitHub. As atividades relacionadas ao Slack não surpreenderam, porque
geralmente é o líder da equipe que se responsabiliza em impulsionar o trabalho, então é
de se esperar que ele envie mensagens com mais frequência do que os demais membros
do grupo, é natural também que ele receba um maior número de menções (@user). No
entanto, as atividades resultantes da habilidade de liderança indicam a responsabilidade
e a exibilidade que um líder deve assumir, por exemplo, entre essas sete atividades,
podemos destacar atividades relacionadas a comunicação com a equipe, alterações dos
artefatos presentes no repositório do GitHub, gerenciamento e monitoramento de issues.
É importante discutir também as atividades que não apresentaram nenhuma correlação, foram elas: N_of_upload_on_Slack, N_of_AddLabels. Isto ocorre porque a
funcionalidade N_of_AddLabels, apesar de recomendada, foi pouco utilizada pelos alunos. O N_of_upload_on_Slack apesar de não apresentar correlações signicativas, foi
um recurso utilizado pela maioria dos alunos, muitas vezes para enviar imagens da tela dos
protótipos desenvolvidos. Isso sugere que não há relação entre a quantidade de arquivos
enviados por um aluno e o desenvolvimento das habilidades aqui estudadas. Além disso,
a atividade referente Assigned_Issues apresentou correlação apenas com a habilidade
de liderança no nível de signicância 0,05. No entanto, todos os alunos utilizaram essa
funcionalidades ao menos uma vez.
Os resultados apresentados e discutidos no estudo comparativo embasaram a construção de um conjunto de indicadores baseados em repositórios de software para cada
habilidade transversal considerada neste estudo. Os grácos de dispersão do estudo comparativo que embasaram a construção da Tabela 11 estão disponíveis no apêndice I, neles
é possível analisar visualmente a linearidade dos dados. O objetivo dessa proposta de indi-
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cadores, apresentada na Tabela 11, é melhorar a compreensão das dinâmicas de trabalho
em projetos colaborativos de estudantes, para que o professor possa intervir e fornecer

feedback especíco, com mais qualidade e maior frequência. Além disso, essa proposta
objetiva também explanar a importância do desenvolvimento de habilidades transversais
e promover o uso de ferramentas colaborativas em disciplinas de desenvolvimento de software, pois, essas são características importantes para os empregadores da área (RADERMACHER; WALIA, 2013; RADERMACHER; WALIA; KNUDSON, 2014). Por m, evidencia-se

que o mapeamento proposto e exposto na Tabela 11 será alvo de estudos futuros para
vericar a consistência das relações nele presentes e da sua viabilidade de uso, denindo
também métodos e procedimentos para o seu uso no contexto educacional de ES.

Tabela 11: Proposta de indicadores de habilidades transversais baseadas em repositórios
de software.
# de mensagens enviadas por um aluno no chat.
# de comentários realizados em issues ou em solicitações de pull request.
Comunicação e

# de solicitações de pull request abertas por um aluno.

trabalho em equipe

# de menções realizadas por um aluno no chat.
# de issues abertas por um aluno.
# de mensagens enviadas por um aluno no chat.
# de comentários realizados em issues ou em solicitações de pull request.
# de Commits realizados por um aluno.

Liderança

# de issues abertas por um aluno.
# de solicitações de pull request abertas por um aluno.
# de vezes que o aluno utilizou Issue Tracker.
# de menções recebidas por um aluno no chat.
# de mensagens enviadas por um aluno no chat.
# de solicitações de pull request abertas por um aluno.

Resolução de

# de vezes que o aluno utilizou Issue Tracker.

problemas

# de Commits realizados por um aluno.
# de solicitações de pull requests autorizadas e integradas por um aluno
a uma branch principal.

Planejamento da
equipe

# de menções realizadas por um aluno no chat.
# de mensagens enviadas por um aluno no chat.
# de menções recebidas por um aluno no chat.
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4.3 Ameaças à validade
Existem limitações relacionadas aos métodos de pesquisa deste estudo. Estas limitações podem ser divididas em ameaças à validade externa, interna e de Constructo.

4.3.1 Validade externa
A validade externa reete a extensão em que os resultados de um estudo podem ser
generalizados para outras congurações. Este estudo apresenta limitações em relação a sua
generalização porque ele seguiu um conjunto de critérios denidos no guia de boas práticas
desenvolvidas por nós (Apêndice C) para instruir os alunos na utilização adequada das
ferramentas e das práticas ágeis de desenvolvimento de software. Também é importante
mencionar que o estudo foi a aplicado em apenas uma turma de alunos, ou seja, em um
contexto bastante especíco. Assim, a comparação dos seus resultados com os de outros
estudos seria importante para avaliar a sua capacidade de generalização analítica.
Além disso, os resultados do estudo comparativo limitaram-se a um conjunto de atividades realizadas em dois repositórios de software, o GitHub e o Slack. Utilizou-se esses
repositórios de software devido ao conhecimento prévio do pesquisador sobre as técnicas
de mineração de dados desses repositórios e, devido a aceitação geral dos alunos quanto
ao uso desses sistemas.

4.3.2 Validade de Constructo
A validade de constructo reete o grau em que os resultados do estudo representam
o que objetiva-se na pesquisa. No estudo comparativo, as ameaças à validade de construção estão, principalmente, relacionadas a forma como os escores referentes às habilidade
transversais foram atribuídos aos alunos. A adoção da estratégia de AP, apesar dos inúmeros benefícios já discutidos, traz consigo algumas limitações referentes a conabilidade
de suas respostas. Apesar de possuir critérios denidos para auxiliar os alunos no processo
de avaliação, outros fatores subjetivos podem interferir, por exemplo, a avaliação de um
membro da equipe pode ser inuenciada por vínculos afetivos. Além disso, a codicação
dos itens da escala Likert em valores numéricos (de 1 à 5) é um aspecto que gera discussões
em fóruns especícos sobre análises estatísticas e o uso dessa estratégia depende muito do
seu contexto de aplicação.
É importante sublinhar também que durante a mineração dos dados não foram consi-
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derados os conteúdos das informações, por exemplo, o conteúdo das mensagens não foram
vericadas. Contudo, os canais de comunicações usados no Slack e os repositórios utilizados no Github foram criados especicamente para a produção dos projetos colaborativos.
Os resultados desta pesquisa servem como ponto de partida para outros estudos que envolvam a sumarização das atividades de estudantes de ES baseadas em repositórios de
software. Além disso, na literatura não foram encontrados relatos de pesquisas que veriquem a existência e justiquem as relações entre habilidades transversais dos alunos e as
atividades realizadas em repositórios de software.

4.3.3 Validade interna
A validade interna reete a extensão em que os métodos do estudo podem corroborar
com uma conclusão causal sobre seus resultados. Ou seja, ela não se refere as inferências
realizadas na primeira etapa do estudo, pois, em pesquisas qualitativas, generalizações
são analíticas e não probabilísticas. Assim, as preocupações com a validade interna dessa
pesquisa se concentram na segunda fase do estudo, quando o investigador tenta explicar
como e por quê a ocorrência do evento x levou ao evento y.
No estudo comparativo, vericou-se como a variação de uma variável afeta outra, embora novos estudos sejam necessários para determinar qualquer tipo de relação causal. A
vericação da intensidade e da direção das relações apresentadas nesse estudo foi apoiada pelo coeciente de correlação de Pearson. Esta medida é amplamente utilizado na
literatura para esta nalidade. Dessa forma, foi possível possível propor(Tabela 10) indicadores de habilidades transversais baseados nas relações lineares positivas apresentadas
no estudo comparativo.
No entanto, alguns pesquisadores indicam que a correlação de Pearson apresenta fra-

18 . No apêndice H,

gilidades (menos robusto) quando não há uma normalidade dos dados

apresenta-se também uma análise do estudo utilizando o coeciente de correlação de Spearman

19 que por limitação de tempo não foi incluso na discussão deste trabalho. Porém,

evidencia-se que os coecientes que apresentaram maior intensidade de correlação utilizando a análise de Spearman foram semelhantes aos resultados apresentados na Tabela 10
(coeciente de correlação de Pearson) e, no geral, a análise com a correlação de Spearman

18 Ver

discussão

em:

http://stats.stackexchange.com/questions/38273/how-robust-is-pearsons-

correlation-coecient-to-violations-of-normality. Acessado em janeiro de 2016.

19 O coeciente de correlação de Spearman é uma medida de correlação não-paramétrica e indi-

cada para casos em que não há uma normalidade dos dados. Para mais detalhes sobre Spearman
ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Spearman%27s_rank_correlation_coecient. Acessado em janeiro
de 2016.
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apresentou uma intensidade maior nos coecientes de correlação em relação a análise feita
com coeciente de correlação de Pearson.
É importante ressaltar que tais relações não objetivam quanticar as habilidades para
servir como um meio avaliativo dos alunos, mas prover alguns indicadores que podem ser
utilizados pelo professor e pelas equipes durante o projeto, de modo que o professor possa
perceber e fornecer feedback mais rápido acerca do que está acontecendo, e para que os
alunos possam reetir sobre o seu desempenho.
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5

Considerações nais

Este capítulo apresenta a conclusão desta dissertação de mestrado, bem como elenca
as principais contribuições realizadas e discute as perspectivas de trabalhos futuros.

5.1 Conclusão
O ensino de desenvolvimento colaborativo de software é uma questão que apresenta
possibilidades de investigação, como mostrado na primeira etapa desta pesquisa, o estudo exploratório. Os resultados desse estudo apontaram vários desaos enfrentados por
professores de áreas da computação, incluindo suas diculdades no acompanhamento e
no processo de avaliação dos alunos em projetos colaborativos quanto às suas habilidades transversais, diculdades estas que estão relacionadas principalmente à avaliação dos
alunos e da participação deles nos âmbitos individual e coletivo.
Os resultados da primeira fase também indicaram que as ferramentas de colaboração
amplamente adotadas entre os desenvolvedores de software prossionais são pouco utilizadas em projetos colaborativos de estudantes, e que ainda não há um consenso entre os
professores sobre como estimular o desenvolvimento das habilidades de colaboração nos
estudantes de CC e ES no Brasil. Estudar como esses desaos podem ser superados é um
importante campo de pesquisa, na tentativa de contribuir com a melhoria do ensino de
computação.
Nesse sentido, objetivando auxiliar o professor no acompanhamento dos alunos e também incentivar o uso de ferramentas e o desenvolvimento de habilidades transversais em
projetos colaborativos de desenvolvimento de software, a segunda fase desta pesquisa
consistiu em investigar correlações estatísticas para entender a relação existente entre
as habilidades transversais e os registro de atividades realizados por alunos através dos
repositórios de software utilizados durante o desenvolvimento dos projetos em equipes.
Esta segunda fase do estudo apontou que a participação dos alunos no planejamento
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das iterações de projeto está relacionada principalmente à ferramenta de comunicação utilizada pelas equipeso Slackenquanto que as atividades realizadas no GitHub remetem
principalmente às habilidades de resolução de problemas e liderança. Além disso, os resultados sugerem que mensurar a comunicação dos alunos utilizando técnicas de mineração
de repositório de software pode ser um bom indicador do trabalho em equipe, contudo
são necessários novos estudos mais especícos para testar esta hipótese. Esses resultados
servem para auxiliar professores na compreensão das dinâmicas de trabalho em projetos
colaborativos que utilizam repositórios de software com funcionalidades semelhantes as
aqui estudadas, assim como incentivar o desenvolvimento de habilidades transversais que
são exigidas pela indústria de desenvolvimento de software.

5.2 Contribuições
A seguir serão apresentadas as contribuições resultantes do desenvolvimento deste
trabalho:

•

Apresentação de um estudo exploratório sobre a percepção de professores em relação
às diculdades e às oportunidades de melhorias na condução, acompanhamento e
avaliação de projetos colaborativos em cursos de ES e CC.

•

Apresentação de um estudo comparativo que indica as relações existentes entre as
habilidades transversais e os registros de atividades realizadas pelos alunos através
repositórios de softwares utilizados durante o desenvolvimento de software colaborativo;

•

Incentivo ao desenvolvimento das habilidades transversais e ao uso de repositórios
de softwares entre os alunos em projetos colaborativos. Isto ocorreu através da exposição da relevância dessas habilidade tanto para a indústria quanto para a academia.
Esta pesquisa também disponibilizou um guia de boas práticas para orientar e incentivar os docentes no processo de inserção de repositórios de softwares aliados às
práticas ágeis. Além disso, são propostos indicadores de habilidades transversais de
estudantes baseados em atividades realizadas em repositórios de software.

•

Por m, os resultados deste estudo contribuem com o estado da arte de três importantes subáreas do conhecimento de ES, a educação em ES (software engineering

education), mineração de dados educacionais (educational data mining) e fatores
humanos na ES (human aspects of software engineering).
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5.3 Trabalhos futuros
Para trabalhos futuros, pretende-se aplicar um estudo exploratório semelhante para
investigar a perspectiva de alunos matriculados em cursos ES e CC. A perspectiva dos
alunos é complementar a de professores e pode ajudar a desenvolver novas formas para
avaliar projetos colaborativos. Além disso, os resultados apresentados neste estudo serão
incorporados a outros estudos que objetivam o desenvolvimento ferramentas, metodologias
de ensino e métodos para a resolução de problemas encontrados pelos professores em cursos
de computação.
Pretende-se também avaliar e renar os indicadores de habilidades transversais propostos neste trabalho em disciplinas do curso de ES, com intuito de obter um feedback
dos alunos ao nal desse processo e conduzir estudos para investigar e discutir como
essa medição pode inuenciar o comportamento deles. Pretende-se ainda incorporar também elementos de jogos aos resultados aqui apresentados como estratégia para aumentar
a motivação dos alunos e incentivar práticas colaborativas entre eles. Por exemplo, as
atividades realizadas nos repositórios de software poderiam ser utilizadas para a produção automática de badges relacionadas as habilidades aqui estudadas, recompensando os
alunos que, por exemplo, assumissem o papel de líder de uma equipe.
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APÊNDICE A -- Roteiro das entrevistas

Trata-se de uma pesquisa puramente acadêmica, sem interesse comercial algum e
está vinculada ao estudo desenvolvido por mim como exigência para obtenção do título
de Mestre, a mesma tem o intuito de captar a prática dos professores de engenharia de
software em relação aos projetos conduzidos em sala de aula. Posso gravar? Os dados serão
anonimizados e os resultados publicados em conferências e revistas na área de Engenharia
de Software. A duração da entrevista será de cerca de 30 minutos.

Abertura
1.Qual(is) disciplina(s) você está ministrou no semestre de 2014.1?
2.Você costuma passar projetos para os alunos nas suas disciplinas?

•Se

sim, dê um exemplo, Qual a natureza dos projetos desenvolvidos pelos alu-

nos? Como seria um projeto típico?

•Senão,

por quê?

Metodologia
3.Como são conduzidos os projetos?

•Os

projetos são feitos em equipe?

•Qual o propósito de dividir as turmas em grupos? E Como você divide a turma?
•Há

algum tipo de interação entre os grupos?

4.Como é feita a gerência das atividades do aluno ou dos grupos, de modo que se
verique se todos os alunos estão participando?

Tecnologias
5.Quais as ferramentas são utilizadas na disciplina para o desenvolvimento dos projetos?(ou atividades)
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•Qual

é o suporte tecnológico utilizado?

•Quais

os softwares (Slack, Trello, GitHub, ...) são utilizados na condução dos

projeto? (para da suporta ao trabalho em grupo)

•Você

utiliza o Git/GitHub? Senão, o que é utilizado para Controle de versão /

Issue tracking?

Avaliação
6.Como é feita a avaliação dos alunos?

•O

que você considera um bom desempenho por parte do aluno?

•O

que você considera como um desempenho não satisfatório?

7.Ao seu ver, a interação entre os alunos durante o desenvolvimento dos projetos é
necessária para a sua aprovação na disciplina?

Fechamento
8.Quais são os maiores desaos encontrado por você na condução da avaliação de
projetos em disciplinas de Engenharia de Software?

•Diculdades?
•O

SIGAA ajuda ou atrapalha? Quais são as limitações dele no contexto dos

projetos?

•Que

tipos de ferramentas você gostaria de ter a sua disposição? (Para ajudar

na condução e avaliação dos projetos)

•Como

você acredita que os alunos cariam mais motivados nos projetos con-

duzidos em sala de aula?

Agradecer a participação!
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APÊNDICE B -- Questionário de Conrmação

Solicitar acesso para edição

Como você conduz e avalia projetos em
disciplinas?
Este questionário possui o intuito de captar as práticas atuais de professores dos cursos
da área de Computação com relação a projetos conduzidos em disciplinas. O trabalho com
projeto estimula os estudantes a buscarem soluções para problemas não triviais que
simulam problemas reais, planejando o seu desenvolvimento, debatendo ideias, fazendo
previsões e trabalhando em equipe. O preenchimento deste questionário não deve demorar
mais que 10 minutos.
Nossa preocupação com essa pesquisa é melhorar o ensino de computação no Brasil.
Serão elaborados mecanismos e ferramentas que possibilitem um melhor
acompanhamento dos alunos pelo professor durante projetos, ao mesmo tempo
incentivando uma maior colaboração entre os alunos.
Trata-se de uma pesquisa puramente acadêmica, sem nenhum interesse comercial. Os
dados obtidos serão anonimizados e os resultados publicados abertamente através do site
do nosso grupo de pesquisa -- Coopera (http://coopera.github.io/) -- e também através de
conferências e periódicos na área.
Contamos com a sua colaboração e agradecemos se puder participar desta pesquisa.
Leandro de Almeida Melo (leandroalmeida@ppgsc.ufrn.br)
Narallynne Maciel de Araújo (narallynne@ppgsc.ufrn.br)
Prof. Fernando Figueira Filho (fernando@dimap.ufrn.br)
Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação (PPgSC)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Sobre seu trabalho como professor
Qual a instituição de ensino que você trabalha?

Que disciplinas você tem ministrado?

Condução e avaliação de projetos
O trabalho com projeto estimula os estudantes a buscarem soluções para problemas não
triviais que simulam problemas reais, planejando o seu desenvolvimento, debatendo ideias,
fazendo previsões e trabalhando em equipe.
Você utiliza projetos em suas disciplinas?

Em todas as disciplinas que ministro
Em algumas das disciplinas que ministro
Eu não utilizo projetos nas disciplinas que ministro

Em média, qual é o tamanho das equipes de projeto?
1 aluno (equipe individual)
2 alunos
3 alunos
4 alunos
de 5 a 9 alunos
mais de 10 alunos

Como são escolhidos os temas dos projetos?
O tema consiste no que é desenvolvido no projeto. Exemplos: Eu quem escolho o tema; Eu deixo a
escolha a critério dos alunos desde que esteja relacionado com os conteúdos da disciplina; Para a
escolha dos temas, eu faço uso das seguintes estratégias: (...).

Que meios você utiliza para avaliar uma equipe de projeto?
Marque todas as respostas que se aplicam
Relatórios
Código-fonte
Protótipos
Modelagem e especificações
Apresentações periódicas para a turma realizadas durante o desenvolvimento do projeto
Reuniões periódicas (com o professor) durante o desenvolvimento do projeto
Ferramentas de acompanhamento e gestão de projetos
Outro:

Marque as ferramentas mais utilizadas pelos alunos para o desenvolvimento de projetos
em equipes
Eu desconheço o que meus alunos utilizam
Ferramentas de armazenamento em nuvem (Google Drive, Dropbox etc)
Ambientes de desenvolvimento convencionais (Eclipse, NetBeans, Sublime etc)
Ambientes de desenvolvimento em nuvem (Cloud9, Eclipse Orion, eXo Cloud etc)
Email
Mídias sociais (Facebook, Twitter, Google Plus etc)
Chat (Skype, Google chat, Slack, Campfire etc)
Sites de hospedagem de código (GitHub, BitBucket, Google Code etc)
Sistemas de controle de versão (Git, SVN etc)

Ferramentas de gerenciamento de projetos (Trello, Redmine, Microsoft Project, Basecamp etc)
Outro:

Desafios e dificuldades
Expresse sua opinião sobre os principais desafios e dificuldades na condução e avaliação
de projetos em disciplinas.
É difícil avaliar qual foi a participação de cada membro de uma equipe nos resultados de
um projeto
Qual é sua opinião sobre a afirmação acima?
1

2

3

4

5

Discordo plenamente

Concordo plenamente

Justifique a sua resposta anterior

É desafiante estimular a colaboração entre alunos durante a realização dos projetos
Qual é sua opinião sobre a afirmação acima?
1

2

3

4

5

Discordo plenamente

Concordo plenamente

Justifique a sua resposta anterior

É desafiante manter uma boa comunicação entre aluno e professor durante a realização
dos projetos
Qual é sua opinião sobre a afirmação acima?
1
Discordo plenamente

2

3

4

5
Concordo plenamente

Recomendações para melhoria do engajamento dos
alunos nos projetos
Assegurar a visibilidade externa do trabalho e, consequentemente, um retorno fora do
meio acadêmico para o aluno é uma forma de fomentar a motivação dele
Qual é sua opinião sobre a afirmação acima?
1

2

3

4

5

Discordo plenamente

Concordo plenamente

Garantir ao aluno a liberdade de escolha dos temas dos seus projetos pode melhorar seu
engajamento com a disciplina
Qual é sua opinião sobre a afirmação acima?
1

2

3

4

5

Discordo plenamente

Concordo plenamente

A possibilidade de integração de projetos com outras disciplinas é importante para engajar
os alunos
Qual é sua opinião sobre a afirmação acima?
1
Discordo plenamente

2

3

4

5
Concordo plenamente

Sugestões
Que sugestões você teria para melhoria do suporte de ferramentas na condução e
avaliação dos projetos desenvolvidos pelos alunos?
Suporte ferramental de modo a facilitar o acompanhamento, evolução e avaliação dos projetos

Que sugestões você teria para melhoria da prática atual na condução e avaliação de
projetos?

Encerramento
Informe seu email caso responda sim para quaisquer das opções abaixo.
Sim, eu tenho disponibilidade para participar de uma entrevista de continuidade deste estudo
Sim, eu gostaria de receber os resultados desta pesquisa

Email

Agradecemos muito a sua participação!
Se você teve alguma dificuldade, recomendação ou dúvida sobre este questionário, escreva para
nós.

Enviar

Nunca envie senhas em Formulários Google.

Powered by

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
Denunciar abuso - Termos de Serviço - Termos Adicionais
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APÊNDICE C -- Guia de Boas Práticas Ágeis

Guia de Boas Práticas
Valores, princípios ágeis e práticas propostas
Metodologias ágeis têm o objetivo de acelerar o desenvolvimento de software
visando a melhoria contínua do processo, gerando benefícios como: aumento
da comunicação e interação da equipe, organização diária para o alcance das
metas definida, respostas rápidas a mudanças e aumento significativo da
produtividade. O 
Manifesto Ágil
, criado em 2001, descreve um conjunto de
princípios pelos quais as metodologias ágeis são baseadas:

● Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas
● Software em funcionamento acima de documentação abrangente
● Colaboração com o cliente acima de negociação de contratos
● Responder a mudanças acima de seguir um plano
Para os criadores do manifesto ágil, mesmo havendo valor nos itens à direita, os
itens à esquerda devem ser mais valorizados (Beck et al, 2001).
Atualmente as praticas ágeis são uma realidade nas empresas de software,
sendo as metodologias Scrum e Extremme Programming (XP) entre as mais
utilizadas no mercado de software (
VersionOne
, 2015; 
Melo
et al

. ,2012).
Este guia de boas práticas apresenta uma composição de práticas que devem
ser utilizadas pelos alunos no desenvolvimento dos projetos colaborativos.
Os itens presentes neste guia servem como critério para uma avaliação das
equipes e alunos (
peer assessment
), que será realizado durante o projeto a cada
iteração.

1. Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas
● Integração contínua do projeto: 
I
ntegração Contínua é uma prática de
desenvolvimento de software cujo os membros de um time integram seu
trabalho frequentemente, podendo haver múltiplas integrações por dia.

○ A falta de integração contínua gera código inconsistente, dificultando
o controle das versões do projeto. O uso de repositórios de código,
tais como GitHub, dentre outros, fornecem um local centralizado,
capaz de integrar o que um desenvolvedor produz com os demais
desenvolvedores, fazendo do repositório um destino final de tudo o
que é produzido.
○ Definir um 
fluxo de desenvolvimento e respeitar os passos desse fluxo

de forma que toda a equipe colabore com o desenvolvimento de
forma integral e contínua.

● Propriedade coletiva
: Qualquer código produzido não pertence a apenas
uma pessoa. A melhor forma de evitarmos problemas como trocas de
pessoas da equipe - e com isso a perda de conhecimento sobre o projeto é a propriedade coletiva, onde todos mexem em todas as partes do
programa e conhecem de tudo um pouco. Além disso, a responsabilidade
sobre o código produzido é de toda a equipe, não apenas do membro da
equipe que o desenvolveu.
○ Prática de 
Code review
: discutir mudanças no código antes que elas

sejam incorporadas na base de código, seguindo o fluxo de
desenvolvimento que foi pré-definido pela equipe. Quando um 
pull
request é solicitado os membros da equipe precisam revisar o código
com o objetivo de garantir a qualidade do sistema, por meio de uma
discussão ao redor de possíveis mudanças. Na revisão de código é
importante que:
■ Pull requests 
sejam revisados o quanto antes, para evitar que quem
os tenha feito fique "bloqueado" enquanto aguarda resposta.

■ Desenvolvedor que submeteu o 
pull request
, no caso de alguma
mudança seja solicitada, implemente-a. Em caso de dúvidas na
solicitação, não hesite em questionar o revisor (na página de
discussão do próprio 
pull request
).

● Conversa presencial ou via 
chat
: 
Equipes que não se comunicam não
conseguem pensar em soluções e implementá-las de forma coletiva, pois
não conseguem dividir tarefas de forma adequada - e consequentemente não conseguem concluir o trabalho e auxiliar as demais equipes. É
importante que a equipe mantenha um ritmo constante de comunicação
entre os membros e também com as demais equipes. Membros da equipe
devem interagir continuamente
.
○ Planejamento e revisões sobre o projeto (presenciais ou via 
chat
)
antes, durante e após a finalização da iteração (
sprint/milestone
).

● Influenciar a motivação da equipe
: 
conceder confiança para com a
equipe na realização das tarefas, valorizando o crescimento dos seus
membros e a qualidade do trabalho.
○ Valorizar o potencial de cada membro da equipe por meio de
elogios e/ou críticas construtivas.
○ Trabalhar de forma inteligente: Evitar ficar sobrecarregado e
reservar algum tempo para lazer. Sobrecarga de trabalho indica
uma má divisão das tarefas e um planejamento deficiente. É
comum um membro da equipe realizar todo o trabalho enquanto
os demais ficam ociosos. Isto é prejudicial para o projeto e é
considerado uma má prática de desenvolvimento.
● Desenvolvimento em ritmo constante e aderência às praticas
adotadas pela equipe: 
Manter um ritmo constante de desenvolvimento

entre as partes interessadas, promover melhorias constantes, estimular a
comunicação e prezar pelas prioridades do projeto. Além disso, é muito
importante que as práticas de fluxo de trabalho neste guia sejam seguidas.
○ Uso constante das ferramentas (
Slack e
Github

)

○ Realizar cerimônias de 
revisões da iteração e 
r
euniões semanais
(substituindo as 
reuniões diárias
, uma vez que, em projetos

“acadêmicos” a prática diária dessa cerimônia torna-se inviável)
para discussões sobre o andamento do projeto.
● Feedback
: Conceder 
feedback aos membros da equipe está entre as
práticas mais importantes de uma equipe que busca agilidade. Este é um

conceito central nas metodologias ágeis e permite que o desenvolvimento
tenha maior fluidez e velocidade.
○ Práticas

de

reuniões

como:

retrospectiva


da

iteração

(
sprint/milestones
)
, 
revisão da iteração e 
reuniões diárias
, são
capazes

de

promover

a comunicação

entre

a equipe e,

consequentemente, promover 
feedback
sobre o desenvolvimento.

○ Prover 
feedback em 
pull requests tem o intuito de melhorar a
qualidade do código da equipe através de avaliações coletivas.

○ É importante prover 
feedback através de comentários e discussões
em 
issues
e
pull requests
criados por outros membros da equipe.

○ Membros da equipe devem ficar atentos a novas 
issues e 
pull

requests
, assim como responder prontamente a menções no 
Slack
.

● Respeito
:
Respeito é o mais básico de todas as demais práticas. Membros

de uma equipe só irão se preocupar em comunicar-se melhor, por
exemplo, quando respeitam uns com os outros.
○ Saber ouvir, saber compreender e respeitar o ponto de vista do
outro é essencial para que um projeto de software seja bem
sucedido.
___________________________________________________________________

2. Software funcional acima de documentação abrangente
● Entrega de software funcional com frequência
:
preferir períodos curtos
para entrega a cada iteração, com o intuito de flexibilizar o tempo de

desenvolvimento. 
As entregas normalmente são pequenas e frequentes

que podem ser funcionalidades prioritárias para serem entregues mais
rapidamente ao cliente ou uma 
entrega evolucionária com o objetivo
receber 
feedback
sobre os incrementos produzidos
.

○ Cumprir prazos e/ou marcos (
sprints/
milestones
), através da entrega de

um conjunto de funcionalidades do software estabelecidas na 
reunião
de planejamento
de cada iteração.

● Manter uma boa qualidade do código por meio de refatoração
:
Sistemas possuem grandes chances de se deteriorarem quando não se
dedica tempo para limpeza e organização da estrutura do código em
desenvolvimento. A refatoração é capaz de fornecer software com
qualidade, pois o mantém fácil para alterações futuras e agiliza o
desenvolvimento.
○ Estipular coletivamente a 
padronização de código e seguir os
padrões estabelecidos.

○ Edward Deming - In God we trust; all others must bring data.
■ Uso de ferramentas auxiliares: New Relic, Heroku Metrics, Code
Climate.

__________________________________________________________________

3. Colaboração com o cliente acima de negociação de
contratos
● Interação entre equipe e clientes/usuários
:
Mesmo sendo difícil integrar

o cliente na equipe, a falta de comunicação acarreta no desenvolvimento
de funcionalidades indesejáveis e, consequentemente, na insatisfação do
cliente/usuários. É necessário que clientes e desenvolvedores trabalhem
juntos de forma que haja uma comunicação frequente entre eles.

○ Envolver clientes/usuários nas discussões (
Utilizar o 
Slack e 
issues do
GitHub
).

○ Manter

clientes/usuários

acessíveis:

eles


podem

(e

devem!)

acompanhar o desenvolvimento para 
definir e priorizar itens que

compõem uma iteração ou sanar as dúvidas dos desenvolvedores
referentes ao projeto.
● Equipes auto-organizáveis: Uma equipe assume características de
auto-organização quando a mesma parte de um estado de “informação
zero”. É comum que ocorra ambiguidade e instabilidade sobre como será
realizado o processo de desenvolvimento. No entanto, à medida que o
projeto se inicia, a equipe começa a adotar um ritmo próprio, tomando
iniciativas e riscos e, aos poucos, estabelecendo seu próprio ritmo de
trabalho independente.
○ Possuir Autonomia: Ser Proativo, 
participar do planejamento das
iterações, assumir issues em aberto,

criar/fechar 
issues
,

responder a mensagens e 
issues, 
revisar 
pull requests
.

○ Diversificação da equipe: cada membro da equipe deve assumir
responsabilidades de acordo com suas aptidões, capazes de cobrir
as necessidades do projeto.
___________________________________________________________________

4. Resposta às mudanças acima de seguir um plano
● Acolhimento às mudanças de requisitos
: fazer das mudanças uma forma
de evoluir o software, tornando-o 
incrementalmente mais útil aos seus
usuários.

○ Estabelecer meios pelos quais possíveis mudanças possam ser
acolhidas no decorrer do processo de desenvolvimento. Isto ocorre

através da definição de novas 
tarefas para as próximas iterações
(
sprints/milestones
).

● Simplicidade
: foco apenas no que é essencial, encorajando a busca por
soluções simples que, posteriormente, possam ser aprimoradas.
○ Procurar trabalhar nas tarefas prioritárias para cada iteração
(
sprints/milestones
)

○ Commits representativos e concisos, capazes de expressar de forma
clara e direta o que foi feito. Exemplos:

■ "Fix bug at user controller"
■ "Add sign in feature"
○ DRY (Don't Repeat Yourself) e KSS (Keep it Simple, Stupid)
○ Fazer extenso uso de bibliotecas sempre que possível.
○ Fazer uso de 
padrões de projeto
.
● Reflexão sobre a dinâmica de trabalho em equipe durante as reuniões
planejamento/revisão
: 
refletir como uma equipe pode se tornar mais
efetiva, garantindo eficiência e propondo melhorias.

○ Quais os impedimentos na aplicação das boas práticas? E no próprio
processo de desenvolvimento?
○ O que melhorar para as próximas iterações (
sprints/milestones
)?

Boas práticas em resumo
1. Utilizar GitHub como repositório de código, controle de versão e
gerenciamento
comunicação.

de

mudanças, bem como 
Slack como canal de

2. Adotar
um 
fluxo de desenvolvimento
(ver 
Feature branch workfow
).

3. Desenvolver 
de forma coletiva
: Todos da equipe devem participar
através de i
ssues, pull requests, commits
e discussões via 
chat
.

4. Realizar 
pull requests frequentemente e para cada etapa desenvolvida no
projeto. Exemplos de 
pull requests
:
○ “Add Course model”
;

○ “Add initial configuration to use mongo db”
.
5. Revisar 
pull requests 
com prontidão, para evitar que quem realizou a
solicitação fique "bloqueado" enquanto aguarda 
feedback.

6. Implementar mudanças solicitadas nos 
pull request 
propostos. Se você é
o autor do 
pull request
, deve responder às dúvidas e aos comentários do

revisor. Implemente as mudanças solicitadas com prontidão para não
atrasar o planejamento da sua equipe.
7. Fazer 
Commits 
frequentemente
: Todos os membros de uma equipe
devem

ter suas contribuições registradas em 
commits
. 
Commits

frequentes indicam que o desenvolvedor está produzindo.

8. Fazer 
Commits representativos e concisos
, capazes de expressar de
forma clara e direta o que foi feito. Exemplos:

○ "Fix bug at user controller"
○ "Add sign in feature"
9. Utilizar o

issue tracker (do próprio GitHub), e fazer referência ao


número da 
issue
em que você está trabalhando no 
commit
:

○ Existe a 
issue
:
#10 - Fix password bug
.

○ Seu 
commit 
que corrige tal 
bug deve ser algo do tipo: "
Change user
password algorithm. Fix #10
"

10. 
Manter a documentação atualizada e informar aos colegas o que foi,

está sendo e será feito 
frequentemente
. Seus colegas precisam
compreender o que foi feito para que eles possam agir. A falta de

documentação ou de conhecimento sobre o estado atual das coisas pode
gerar atrasos no projeto.
11. 
Ser Proativo
: Atribuir e assumir 
issues
, criar/fechar issues
, responder às
mensagens enviadas, criar e revisar 
pull requests
, contribuir para que a
equipe atinja os objetivos de iterações e para que o planejamento seja
cumprido.
12. Quando necessário 
envolver o professor e as demais equipes nas
discussões, para isso, utilizar o canal de discussão de cada equipe e o
canal “#general” no Slack.

Referências:
● http://www.agilemanifesto.org/
- Manifesto ágil. Beck, 
et al
, 2011.
● https://github.com/coopera/boas-praticas

-

Boas

práticas

por Igor

Marques
● http://www.cin.ufpe.br/~gamr/FAFICA/Desenvolvimento%20de%20sistem
as/XP.pdf
- Material sobre XP
● https://github.com/MuvucaGames/Tutoriais/wiki/%5BWIP%5D-Tutorial-co
mpleto-sobre-versionamento-com-GIT - Tutorial sobre Git (estrutura
básica/ comando e conceitos/ fluxo centralizado)
● http://www.desenvolvimentoagil.com.br/ - Desenvolvimento ágil: foco em
Scrum e XP.
● MELO, C. O. et. Al. Métodos ágeis no Brasil: estado da prática em times e
organizações. Departamento de Ciência da Computação. São Paulo:
IME-USP, 2012. 9 p. (MetodosAgeisBrasil2011.pdf, 709kb). Disponível em:
http://www.agilcoop.org.br/files/MetodosAgeisBrasil2011.pdf
. Accessed:
April 21, 2015.
● VersionOne. State of Agile is a trademark of VersionOne, Inc. and
VersionOne is a registered trademark of VersionOne, Inc. 2015. Disponível
em:
https://www.versionone.com/pdf/state-of-agile-development-survey-ninth
.pdf
.
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APÊNDICE D -- Questionário da Avaliação
por Pares

14/02/2016

Avaliação em pares

Editar este formulário

Avaliação em pares
Prezado aluno, para que seja possível analisar a qualidade de colaboração que está sendo
realizada no decorrer do projeto, nada melhor que os próprios membros da equipe para
auxiliar nesse processo. Ajude-nos a compreender como ocorreu o trabalho colaborativo
no desenvolvimento do projeto respondendo ao questionário abaixo.
Este instrumento de avaliação em pares é confidencial. O mesmo é dividido em duas
partes. A primeira parte concentra-se na análise do comportamento dos membros da
equipe de acordo com os critérios presentes no guia de boas práticas. Suas respostas não
serão disponibilizadas a qualquer outro membro da sua equipe ou aluno da turma. A
segunda parte é opcional e consiste no seu feedback sobre a dinâmica do trabalho da
equipe. Os comentários fornecidos na segunda parte deste documento serão
disponibilizados a todos de forma anônima.
O guia de boas práticas pode ser encontrado aqui: http://bit.ly/1Nwt3Rj
*Obrigatório

Nome: *
As informações obtidas através do instrumento de avaliação em pares serão tratadas de forma
confidencial, porém o professor precisa saber os alunos que responderam esse questionário.

Parte 1 - Sua avaliação sobre o comportamento da equipe
Reflita sobre os comportamentos dos membros da equipe (inclusive o seu) durante o
desenvolvimento do projeto colaborativo. Em seguida, classifique o comportamento de
cada membro de acordo com as perguntas a seguir.

Quão comunicativo foi o aluno durante o projeto? *
É importante que a equipe mantenha um ritmo constante de comunicação entre os membros e
também com as demais equipes. Avalie o quão comunicativo foram você e cada membro da sua
equipe tanto nos encontros presenciais em sala de aula, quanto no GitHub e Slack.
(3)
(5)
(1) Nada
(2) Pouco
(4) Muito
Moderadamente
Extremamente
comunicativo comunicativo
comunicativo
comunicativo
comunicativo

https://docs.google.com/forms/d/1koOgQL7NOo884DUua6LsugO4vkdVY0BDbhdqR_seh4/viewform

1/4

14/02/2016

Avaliação em pares

Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 4
Aluno 5

Quão frequentemente o aluno assumiu um papel de liderança na equipe? *
Em equipes ágeis, embora possa surgir alguém com características de líder, todos precisam
trabalhar juntos para atingir um mesmo objetivo. Líderes atuam como facilitadores, ajudando na
melhoria contínua do projeto e removendo quaisquer obstáculos que sejam levantados pela
equipe.
(1) Nunca
assumiu

(2)
Raramente
assumiu

(3) Às vezes
assumiu

(4)
Frequentemente
assumiu

(5) Sempre
assumiu

Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 4
Aluno 5

Quão importante foi o aluno no trabalho em equipe realizado? *
O trabalho em equipe é aquele realizado por indivíduos cujas capacidades e habilidades se
complementam no cumprimento dos objetivos do projeto.
(1) Nada
importante

(2) Pouco
importante

(3)
Moderadamente
importante

(4) Muito
Importante

(5)
Extremamente
importante

Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 4
Aluno 5

Quão frequentemente o aluno contribuiu na resolução de problemas? *
Buscar soluções simples e eficazes para problemas é fundamental para atingir os objetivos
https://docs.google.com/forms/d/1koOgQL7NOo884DUua6LsugO4vkdVY0BDbhdqR_seh4/viewform

2/4

14/02/2016

Avaliação em pares

traçados. Avalie como contribuiu cada membro na resolução dos problemas e nas decisões sobre
soluções adotadas ao longo do projeto.
(1) Nunca
contribuiu

(2)
Raramente
contribuiu

(3) Às vezes
contribuiu

(4)
Frequentemente
contribuiu

(5) Sempre
contribuiu

Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 4
Aluno 5

Quão frequentemente o aluno contribuiu no planejamento da equipe? *
Identificar o que precisa ser feito e planejar as próximas tarefas é fundamental para manter o
andamento do projeto. Avalie como contribuiu cada membro no planejamento de iterações e na
priorização das tarefas ao longo do projeto.
(1) Nunca
contribuiu

(2)
Raramente
contribuiu

(3) Às vezes
contribuiu

(4)
Frequentemente
contribuiu

(5) Sempre
contribuiu

Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 4
Aluno 5

A que membro(s) da equipe você buscou auxílio mais frequentemente? Por quê? *

Parte 2
Com base nas avaliações feitas na etapa anterior, faça uma reflexão sobre o que tem
atrapalhado sua equipe e aponte como a situação pode ser melhorada na última iteração
do projeto.

https://docs.google.com/forms/d/1koOgQL7NOo884DUua6LsugO4vkdVY0BDbhdqR_seh4/viewform

3/4

14/02/2016

Avaliação em pares

Algum comentário adicional sobre a dinâmica do grupo? O que tem atrapalhado? O que pode ser
melhorado?
Forneça um feedback para a equipe. Por favor, seja o mais específico possível e concentre-se na
melhoria da dinâmica de trabalho do grupo.

Enviar

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Powered by

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
Denunciar abuso  Termos de Serviço  Termos Adicionais

https://docs.google.com/forms/d/1koOgQL7NOo884DUua6LsugO4vkdVY0BDbhdqR_seh4/viewform

4/4
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APÊNDICE E -- Planilha com as informações
dos estudantes

name
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14

N_of_Msgs_on_Slack
25
101
33
155
141
83
11
94
106
176
147
128
75
34

N_of_Mentions_on_Slack
2
9
7
26
8
11
4
42
9
65
56
58
32
12

N_of_Mentions_received_on_Slack
8
5
14
17
34
14
13
20
6
51
43
53
42
21

N_of_Mentions_to_Channel_on_Slack
0
0
0
2
2
0
0
1
0
28
36
23
12
1

N_of_uploads_on_Slack
3
8
0
5
8
13
3
2
3
12
12
23
3
0

N_of_Commits_on_GitHub
6
6
3
45
51
1
1
8
8
20
32
10
5
3

Opened_Issues
0
6
3
21
18
0
0
5
1
16
2
0
0
0

Comments_in_Issues
4
3
10
7
15
0
0
10
1
22
5
3
2
1

Closed_Issues
1
4
4
6
19
1
0
5
0
9
1
1
1
1

Opened_Pulls
2
0
0
3
9
1
1
5
2
5
5
2
2
0

Merged_Pull_requests
2
0
0
2
12
0
0
1
3
3
3
4
1
0

N_of_AddLabels
0
0
6
3
12
0
0
6
0
1
0
0
0
0

Assigned_Issues
2
3
4
11
1
1
1
3
1
10
1
1
5
1

N_of_used_Issues_Tracker_on_GitHub
2
0
0
3
23
1
0
6
4
10
15
8
5
0

Team
WEB
WEB
WEB
WEB
API
API
API
API
API
Android
Android
Android
Android
Android

Score_Communication
2,83333
2,83333
3,16667
4
4
2,8
1,71429
4,33333
3,20833
4,625
3,625
3,5
3,5
2,625

Score_Leadership
2,16667
2,16667
2,33333
4
4
1,6
1
3,16667
2,4
4,5
3,375
3,125
3,5
2

Score_Teamwork
3,16667
3,5
3,5
4,33333
4,4
2,6
1,57143
4,33333
3,4
4,75
4,125
4
3,875
3,125

Score_Problem_solving
3
3,16667
3
4,16667
4,6
1,8
1,42857
4,16667
3,6
4,625
4,125
4
4
3,125

Score_Planning
3
3,16667
3,16667
3,83333
4
2
1,71429
4
3,6
4,75
4,25
4,375
4,125
3,25
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APÊNDICE F -- Planilha de Correlação entre
as variáveis estudadas utilizando o coeciente de
correlação de Pearson

N_of_Mentions_r N_of_Mentions_t
N_of_Msgs_on_S N_of_Mentions_o eceived_on_Slac o_Channel_on_Sl N_of_uploads_on N_of_Commits_o
lack
n_Slack
k
ack
_Slack
n_GitHub
Score_Communication

Correlação de Pearson
Sig. (2 extremidades)
N

Score_Leadership

Correlação de Pearson
Sig. (2 extremidades)
N

Score_Teamwork

Correlação de Pearson
Sig. (2 extremidades)
N

Score_Problem_solving

Correlação de Pearson
Sig. (2 extremidades)
N

Score_Planning

Correlação de Pearson
Sig. (2 extremidades)
N

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

,794**

,671**

,553*

,445

,245

,584*

,001

,009

,040

,111

,398

,028

14

14

14

14

14

14

**

*

**

*

,274

,724**

,821

,659

,673

,539

,000

,010

,008

,046

,343

,003

14

14

14

14

14

14

**

*

*

,483

,257

,617*

,788

,645

,570

,001

,013

,033

,080

,375

,019

14

14

14

14

14

14

**

*

*

,495

,206

,641*

,480

,014

,755

,621

,603

,002

,018

,022

,072

14

14

14

14

14

14

**

**

**

*

,308

,495

,731

,753

,715

,643

,003

,002

,004

,013

,284

,072

14

14

14

14

14

14

Correlações
Comments_in_Is
sues

Opened_Issues
,646

*

,766

**

Closed_Issues
,571

Merged_Pull_r
equests

Opened_Pulls
*

,702

N_of_AddLabels

N_of_used_Issue
s_Tracker_on_Git
Assigned_Issues
Hub

**

,457

,446

,560*

,601*

,013

,001

,033

,005

,100

,110

,037

,023

14

14

14

14

14

14

14

14

**

**

*

**

*

,396

,617

*

,683**

,719

,733

,612

,719

,562

,004

,003

,020

,004

,037

,161

,019

,007

14

14

14

14

14

14

14

14

*

**

*

*

,485

,411

,511

,612*

,619

,700

,557

,637

,018

,005

,039

,014

,079

,144

,062

,020

14

14

14

14

14

14

14

14

*

*

*

**

*

,389

,424

,677**

,032

,169

,131

,008

,574

,635

,032

,015

,540

,680

,046

,007

,573

14

14

14

14

14

14

14

14

,424

,582

*

,375

,562

*

,452

,215

,405

,605*

,131

,029

,187

,036

,105

,461

,151

,022

14

14

14

14

14

14

14

14
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APÊNDICE G -- Agrupamento das disciplinas
informadas como tipicamente
lecionadas pelos participantes
do questionário de
conrmação

Nome das disciplinas ministradas pelos participantes da pesquisa e o
agrupamento delas pela natureza dos conteúdos, cada disciplina é
separada por ;

Agrupamento final e contagem das
disciplinas

Introdução à programação; Introdução a Programação; Programação;
Desenvolvimento de Software; Introdução à Programação de
Computadores; Linguagem de Programação (Introdução a OO); Introdução
a Programação; LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO; Introdução à
Computação; programação; Programação de Computadores; técnicas de
programação, Programação de Computadores (engenharias)
Algoritmos e estruturas de dados; Algoritmos; Algoritmos; Algoritmos;
Algoritmos e Lógica de Programação; Algoritmos; Estrutura de Dados;
Algoritmos; Algoritmos e Programação; Estruturas de Dados; ALGORITMOS
E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO; Estrutura de Dados: Grafos, Busca e
Ordenação; Algoritmos I; Algoritmos II; Algoritmos III; Estrutura de dados I;
Estrutura de dados II; Estruturas de Dados; Algoritmos e programação;
estruturas de dados; Algoritmos e Estruturas de Dados I;

Introdução à Programação,
Desenvolvimento de Software,
algoritmo e/ou estrutura de
dado(42)

Desenvolvimento de Software de Tempo-real; Algoritmos de
otimização;Implementação de Linguagens de Programação;Programação
em Shell Script;Programação imperativa;Técnicas Avançadas em
Programação; Programação Avançada de Sistemas;Programação visual
Programação estruturada e orientada a objetos; Programação Estruturada
e Orientada a Objetos; POO; Programação Orientada a Objetos;
Programação Orientada a Objetos; Programação Orientado a Objetos;
Programação Estruturada e Orientada a Objetos; Programação Orientada a
Objetos; Programação Orientada a Objetos; Programação Orientada a
Objetos; Programação Estruturada e Orientada a Objetos; Programação
Estruturada e Orientada a Objetos; Programação Orientada a Objetos;
Programação Orientada a Objetos; Programação Orientada a Objetos (2a.
disciplina de OO); Programação Orientada a Objetos
Programação Web; Programação para a Internet com acesso a Banco de
Dados; Programação Web; Programação para internet/web; Fundamentos
de Programação para a Internet; Programação para Internet; Programação
Web; Programação para Internet; Desenvolvimento Web; Autoria Web;
Autoria Web; Autoria web; Autoria Web; Autoria Web; Autoria Web;
Engenharia de Software; Engenharia de Software; Engenharia de Software;
Laboratório de Engenharia de Software; Engenharia de software I;
Engenharia de software II; Engenharia de Software; engenharia de
software;
Engenharia de Software; engenharia de software; Engenharia de software;
Engenharia de Software; Engenharia de Software Aplicada; ENGENHARIA
DE SOFTWARE;

Programação Orientada a
objetos(16)

Programação e Autoria Web (15)

Engenharia de Software(14)

Programação para redes (sockets principalmente); Programação em Redes;
Sistemas Operacionais de Rede; Sistemas Operacionais de Redes
Redes de Computadores; Redes de Computadores; Redes de
Computadores e afins(Aplicações de Redes, Introdução a Sistemas Abertos,
Gerência e Segurança de Redes, Programação para Redes); Redes de
Computadores, Redes de Computadores I; Redes de Computadores II;
Gerência de Redes; Redes de Computadores
Banco de Dados; Banco de dados; Programação com Acesso a Banco de
Dados; Banco de Dados; Programação com acesso a banco de dados;
Banco de Dados; Programação com Acesso a Banco de Dados; Banco de
Dados; banco de dados; Banco de dados; Banco de Dados, Banco de Dados
Introdução ao Computador; Tecnologia da Informação; Informática básica;
* Informática básica;Informática; Informática Básica; Informática Básica;
Informática Básica; Informática Básica;Informática Fundamental;
Introdução à Informática; LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Desenvolvimento de Projeto Integrador; Projeto integrador;
Desenvolvimento de Projetos; Projeto de Desenvolvimento de Software,
Gestão de projeto de software, planejamento e gerenciamento de
projetos; Projeto Integrador; "Projeto Integrado"; PRÁTICA E
GERENCIAMENTO DE PROJETOS; Desenvolvimento de Projetos;Análise e
projeto de sistemas; "Análise e Projeto de Sistemas de Informação"
Fundamentos de Lógica e Algoritmos; Fundamentos de lógica e
algoritmos; Fundamentos de Lógica e Algoritmos; fundamentos de lógica e
algoritmos; Fundamentos de Lógica e Algoritmos; Lógica Aplicada a
Engenharia de Software; Algoritmos e Lógica de Programação; Sistemas
Lógicos; LÓGICA COMPUTACIONAL; Lógica Computacional
Pesquisa Aplicada a Computação; Pesquisa Aplicada a Sistemas de
Informação; Pesquisa Operacional; Seminário de Iniciação à Pesquisa;

Redes de computadores(12)

Banco de Dados(12)

Introdução à Informática(12)

Projeto de Software(10)

Lógica Computacional(10)

Metodologia de Pesquisa em
Computação(6)

Metodologia Científica; Metodologia de Pesquisa em Computação
Sistemas Distribuidos; Programação Distribuida; Computação Ubíqua e
Sensível ao Contexto; Sistemas Distribuídos; Sistemas Colaborativos
IHC; interacao humano computador; Design; Projeto de Interfaces de
Usuário; Design de Softwares
Matemática discreta; MATEMÁTICA DISCRETA E LÓGICA; PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA; CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I; CÁLCULO DIFERENCIAL
E INTEGRAL III
Desenvolvimento para Dispositivos Móveis; Desenv para Dispositivos
Móveis; Sistemas de Computação Móvel

Sistemas Distribuidos(5)
Interação humano computador(5)
Matemética(5)
Dispositivos Móveis(3)

Projeto final de curso; TCC-Trabalho de Conclusão de Curso; Trabalho de
Conclusão de Curso
Desenvolvimento de jogos; Desenvolvimento de jogos
Compiladores; Compiladores
Sistemas digitais; sistemas digitais
Tópicos Avançados em Sistemas de Informação; Tópicos Especiais em
Sistemas de Informação; Sistemas de Apoio à Decisão; Mineração de
Dados; Organização, sistemas e métodos; Engenharia de requesitos;
Gerência de Configuração e Mudanças; processamento de imagens; teoria
dos grafos; Inteligência Artificial; TECNOLOGIAS DE MONITORAMENTO
AMBIENTAL; Sistemas embarcados; Linguagens Formais; Sistemas
Operacionais; Tópicos Especiais; Integração de Aplicações; Fundamentos
da Eletrônica; Ética, Informática e Sociedade.

Trabalho de Conclusão de Curso(3)
Desenvolvimento de jogos(2)
Compiladores(2)
Sistemas digitais(2)

Outras(18)
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APÊNDICE H -- Planilha de Correlação entre
as variáveis estudadas utilizando o coeciente de
correlação de Spearman

N_of_Mentions_r N_of_Mentions_t
N_of_Msgs_on_S N_of_Mentions_o eceived_on_Slac o_Channel_on_Sl N_of_uploads_on
lack
n_Slack
k
ack
_Slack
rô de Spearman

Score_Communication

Coeficiente de
Correlação
Sig. (2 extremidades)
N

Score_Leadership

Coeficiente de
Correlação
Sig. (2 extremidades)
N

Score_Teamwork

Coeficiente de
Correlação
Sig. (2 extremidades)
N

Score_Problem_solving

Coeficiente de
Correlação
Sig. (2 extremidades)
N

Score_Planning

Coeficiente de
Correlação
Sig. (2 extremidades)
N

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

,776**

,624*

,574*

,699**

,255

,001

,017

,032

,005

,379

14

14

14

14

14

,782**

,572*

,613*

,765**

,258

,001

,032

,020

,001

,373

14

14

14

14

14

,797**

,592*

,605*

,733**

,293

,001

,026

,022

,003

,310

14

14

14

14

14

,840**

,651*

,615*

,768**

,283

,000

,012

,019

,001

,327

14

14

14

14

14

,740**

,837**

,837**

,915**

,365

,002

,000

,000

,000

,199

14

14

14

14

14

Correlações

N_of_Commits_o
n_GitHub

Comments_in_Iss
Opened_Issues
ues

Closed_Issues

Opened_Pulls

N_of_used_Issue
Merged_Pull_req
s_Tracker_on_Git
uests
N_of_AddLabels Assigned_Issues
Hub

,828**

,687**

,806**

,686**

,853**

,682**

,631*
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,819**

,000

,007

,000

,007

,000

,007
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,000

14

14

14

14

14

14

14

14

14

,838**

,659*

,753**

,653*

,800**

,710**

,553*
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,798**

,000

,010

,002

,011

,001

,004

,040

,070

,001

14

14

14

14

14

14

14

14

14

,860**

,757**

,862**

,788**
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,662**

,661*

,462

,782**

,000

,002

,000

,001

,001

,010

,010

,097

,001

14

14

14

14

14

14

14

14

14

,880**

,697**

,736**

,688**

,830**

,709**

,546*

,360

,819**

,000

,006

,003

,007

,000

,005

,044

,207

,000

14

14

14

14

14

14

14

14

14

,720**

,330

,548*

,386

,675**

,718**

,237

,221

,831**

,004

,249

,043

,173

,008

,004

,416

,447

,000

14

14

14

14

14

14

14

14

14
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ANEXO A -- Valores críticos para o coeciente
de correlação de Pearson

Valores críticos para o coeficiente de correlação de Pearson (LARSON; FARBER,
2009)
Rejeite H:p=0, se o valor absoluto de r for maior que o valor dado na tabela.

N

0.05

0.01

4

0.950

0.990

5

0.878

0.959

6

0.811

0.917

7

0.754

0.875

8

0.707

0.834

9

0.666

0.798

10

0.632

0.765

11

0.602

0.735

12

0.576

0.708

13

0.553

0.684

14

0.532

0.661

15

0.514

0.641

16

0.497

0.623

17

0.482

0.606

18

0.468

0.590

19

0.456

0.575

20

0.444

0.561

21

0.433

0.549

22

0.423

0.537

23

0.413

0.526

24

0.404

0.515

25

0.396

0.505

26

0.388

0.496

27

0.381

0.487

28

0.374

0.479

29

0.367

0.471

30

0.361

0.463

35

0.334

0.430

40

0.312

0.403

45

0.294

0.380

50

0.279

0.361

