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Resumo 

O e-learning, que se refere ao uso das tecnologias relacionadas à Internet 

para aperfeiçoar o conhecimento e a aprendizagem, surgiu como uma forma 

complementar de ensino, trazendo consigo vantagens como o aumento da 

acessibilidade da informação, aprendizado personalizado, democratização do ensino 

e facilidade de atualização, distribuição e padronização do conteúdo. Neste sentido, 

o presente trabalho tem como objeto o desenvolvimento de uma ferramenta, 

intitulada de ISE-SPL, cujo propósito é a geração automática de sistemas e-learning 

para educação médica, utilizando para isso conceitos de Linha de Produtos de 

Software. Ela consiste em uma metodologia inovadora para a educação médica que 

visa auxiliar o docente da área de saúde na sua prática pedagógica por meio do uso 

de tecnologias educacionais, todas baseadas na computação aplicada à saúde 

(Informática em Saúde). Os testes realizados para validar a ISE-SPL foram divididos 

em duas etapas: a primeira foi feita através da utilização de um software de análise 

de ferramentas semelhantes ao ISE-SPL, chamado de SPLOT; e a segunda foi 

realizada através da aplicação de questionários de usabilidade aos docentes da 

área da saúde que utilizaram o ISE-SPL. Ambos os testes demonstraram resultados 

positivos, comprovando que o ISE-SPL é uma ferramenta de geração de softwares 

e-learning eficiente e útil para o docente da área da saúde. 

 

Palavras-chaves: e-learning, educação médica, linha de produtos de software 

 

 

 



 

 

Abstract 

E-learning, which refers to the use of Internet-related technologies to improve 

knowledge and learning, has emerged as a complementary form of education, 

bringing advantages such as increased accessibility to information, personalized 

learning, democratization of education and ease of update, distribution and 

standardization of the content. In this sense, this paper aims to develop a tool, 

named ISE-SPL, whose purpose is the automatic generation of E-learning systems 

for medical education, making use of concepts of Software Product Lines. It consists 

of an innovative methodology for medical education that aims to assist professors of 

healthcare in their teaching through the use of educational technologies, all based on 

computing applied to healthcare (Informatics in Health). The tests performed to 

validate the ISE-SPL were divided into two stages: the first was made by using a 

software analysis tool similar to ISE-SPL, called SPLOT and the second was 

performed through usability questionnaires to healthcare professors who used ISE-

SPL. Both tests showed positive results, proving it to be an efficient tool for 

generation of E-learning software and useful for professors in healthcare. 

 

Keywords: e-learning, medical education, software product lines 
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Capítulo 1  

Introdução 

 

Iniciada entre o final da década de 1960 e início da de 1970, a chamada 

revolução digital se intensificou a partir a disseminação da Internet em meados dos 

anos 1990, provocando significativas mudanças nas mais diversas atividades 

humanas. Tal revolução incrementou as alterações iniciadas pela difusão dos 

computadores nos processos produtivos, no mercado de trabalho, nas empresas e 

organizações, na produção cultural, nas relações sociais, na saúde e na educação. 

Os impactos da internet foram tão grandes que a maior parte das atividades 

humanas atualmente não pode prescindir dela (Abreu, 2006). 

Permeado por este fenômeno, ou novo paradigma social, um dos grandes 

pilares do desenvolvimento social tem sofrido forte influência: a educação. Hoje, a 

educação faz cada vez mais uso dos recursos da Internet. O e-learning, que se 

refere ao uso das tecnologias relacionadas à Internet para aperfeiçoar o 

conhecimento e a aprendizagem, surge como uma forma complementar de ensino, 

trazendo consigo vantagens como: aumento da acessibilidade da informação, 

aprendizado personalizado, democratização do ensino e facilidade de atualização, 

distribuição e padronização do conteúdo (Ruiz, 2006). Tais aspectos são 

incorporados quase que de forma mandatória no processo de formação continuada 

na área da saúde. Vejamos, por exemplo, a Universidade Aberta do Sistema Único 

de Saúde (UNA-SUS) no Brasil, a qual, por meio dos recursos da educação a 
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distância em ambientes virtuais de aprendizagem, tem (re)qualificado diversos 

profissionais da área da saúde que necessitam de formação (UNA-SUS, 2012). 

Neste mesmo viés, estudos presentes na literatura médica têm demonstrado, 

de forma consistente, que os alunos estão satisfeitos com e-learning (Chumley-

Jones, 2002). A taxa de satisfação dos alunos aumenta à medida que é percebida 

facilidade de uso e acesso, navegação, interatividade e interface com o usuário 

amigável. Apesar disso, os alunos não veem o e-learning como substituto do método 

tradicional de ensino, mas como um complemento deste (Chumley-Jones, 2002). 

Especificamente na graduação médica, o e-learning tem oferecido aos 

alunos materiais para autoinstrução e aprendizagem colaborativa, de forma que os 

materiais podem ser integrados na educação de residentes, substituindo palestras e 

outros métodos de aprendizagem síncronos. Além disso, médicos com obrigações 

clínicas diárias podem participar de conferências eletrônicas usando o e-learning 

(Ruiz, 2006). 

Dentre as diferentes ferramentas de e-learning, tem-se o ISE – Interactive 

Spaced-Education (ambiente interativo de educação), que tem emergido como uma 

ferramenta inovadora de educação online, combinando os méritos pedagógicos 

spacing effect e testing effect. Na pedagogia, spacing effect refere-se ao fato de que 

humanos aprendem mais facilmente quando o estudo é realizado algumas vezes 

durante um longo período (distribuição espaçada) em comparação ao estudo 

conduzido de forma repetitiva num curto período de tempo. O testing effect refere-se 

ao aprimoramento da memória em consequência de testar o conhecimento logo 

após ele ser transmitido comparado a simplesmente ler ou ouvir a informação. A 

partir de uma ferramenta ISE os estudantes submetem, de forma online, respostas 

para as questões (perguntas) e recebem feedback imediato (Kerfoot, 2008). 

As vantagens do uso do e-learning na educação médica foram evidenciadas 

por meio de um estudo realizado por Chumley-Jones (2002), o qual avaliou 76 

pesquisas relativas à utilidade do ensino baseado na Web na literatura médica, de 
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enfermagem e de odontologia. Aproximadamente um terço das pesquisas avaliaram 

ganhos de conhecimento, a maioria com uso de testes feitos com questões de 

múltipla escolha. 

Por outro lado, existem desafios na implantação desse novo paradigma de 

aprendizado. Segundo Alves (2011), profissionais das mais diversas áreas, incluindo 

os que estão na área da saúde, apresentam resistência e dificuldade no uso dessas 

tecnologias. Em contrapartida, os graduandos tiveram desempenho exemplar, até 

mesmo por pertencerem a uma geração que utiliza nativamente as tecnologias 

relacionadas à Internet. Outra preocupação, indicada por Ruiz (2006), é se a 

implantação e-learning requer habilidades especiais de computação, hardware ou 

software. 

Assim, para ir a encontro dos desafios expostos, a ferramenta e-learning 

deve ser personalizada de forma a se adequar às necessidades do professor, fato 

que contribuirá para diminuir a resistência em usar a tecnologia e a dificuldade de 

operar a ferramenta, visto que esta será moldada especificamente para as 

necessidades, apresentando apenas as funcionalidades aplicáveis no ambiente de 

ensino em questão. Além da personalização, a ferramenta deve ser operada por 

professores sem habilidades especiais de software. 

Dessa forma, uma hipótese para a área da educação médica é que o 

docente da área de saúde, que não tem conhecimento, nem domínio de linguagens 

de programação e desenvolvimento de sistemas de software, possa gerar sistemas 

e-learning personalizados para suas disciplinas a partir da indicação das 

características desejadas no sistema. 

Assim, o uso de LPS (Linha de Produtos de Software) se apresenta como 

uma interessante ferramenta. Segundo Clements (2007), uma LPS é um conjunto de 

sistemas de software que compartilham características em comum que satisfazem 

as necessidades específicas de um segmento de mercado ou missão e que são 

desenvolvidos a partir de um núcleo comum de especificações de forma prescrita. 
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As LPS têm surgido como um viável e importante paradigma de desenvolvimento, 

permitindo que empresas realizem consideráveis melhorias em relação à redução de 

tempo, custo, produtividade, qualidade e outros fatores empresariais. 

Neste sentido, a presente dissertação de mestrado teve como objeto o 

desenvolvimento de uma LPS, intitulada de ISE-SPL, cujo propósito é a geração 

automática de sistemas e-learning para educação médica por meio de uso do 

modelo de features. Criando assim um instrumento transversal, visto que este 

trabalho está na interseção de 3 (três) áreas: educação, medicina e tecnologia da 

informação e comunicação. Com isso, a contribuição mais significativa dessa 

proposta é o desenvolvimento de uma metodologia inovadora para a educação 

médica que visa auxiliar o docente da área de saúde na sua prática pedagógica por 

meio do uso de tecnologias educacionais baseadas na computação aplicada à área 

da saúde (informática em saúde). 

1.1 Objetivo 

O objetivo principal deste trabalho foi aplicar um processo de Linha de 

Produtos de Software de forma a construir um software, intitulado de ISE-LPS, 

capaz de construir, de forma automática, sistemas e-learning com foco na área 

médica de forma automatizada, para isso usando modelo de features. 

O propósito do ISE-LPS é permitir que docentes da área da saúde (usuários 

sem conhecimentos em desenvolvimento de sistemas de software) possam gerar 

(montar) sistemas e-learning para a plataforma web, os quais serão personalizados 

a partir da definição das características pretendidas, estas representadas e 

selecionáveis a partir do modelo de features que será exibido no ISE-LPS. 
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1.1.1 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo proposto no item anterior, foram elencados os 

seguintes objetivos específicos: 

• Elicitar os requisitos dos subsistemas que serão gerados a partir do ISE-LPS. 

A elicitação terá como resultado o modelo de features. 

• Implementar (codificar) os requisitos elicitados. 

• Desenvolver o mecanismo criador dos subsistemas, cuja criação destes se 

dará a partir da escolha das características pretendidas por meio do modelo 

de features. 

• Submeter um conjunto de subsistemas gerados a partir da ISE-LPS a testes 

de aceitação por parte de docentes da área de saúde, com vista a verificar a 

corretude dos mesmos. 

1.1.2 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho encontra-se dividido da seguinte forma descrita a seguir. 

O capítulo 2 descreve os principais temas relacionados ao trabalho 

desenvolvido. Inicia com uma abordagem sobre o Estado da Arte, logo após Linha 

de Produtos de Software e, por fim, E-Learning na Educação Médica. 

O capítulo 3 aborda a ferramenta desenvolvida neste trabalho, o ISE-SPL, 

explicando conceitos tecnológicos, a metodologia aplicada em seu desenvolvimento 

e a utilização da ferramenta no ponto de vista dos usuários. 

O capítulo 4 apresenta os testes e resultados experimentais feitos na 

ferramenta ISE-SPL. 

E, por fim, o capítulo 5 mostra as conclusões e trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  

Pesquisa Bibliográfica 

Neste capítulo serão abordados os temas estudados do trabalho, iniciando 

com uma seção sobre o Estado da Arte, seguido de Linha de Produtos de Software 

e, por fim E-learning na Educação Médica. 

2.1 Estado da Arte 

 Nesta seção é apresentada uma visão geral a respeito das pesquisas 

realizadas especificamente em dois eixos os quais compõem o objeto de estudo 

dessa dissertação de mestrado: Linha de Produtos de Software e e-learning 

aplicado à educação médica. Neste sentido, é importante ressaltar que, durante o 

processo de estudo e revisão da literatura, não foram identificados trabalhos cujo 

eixo temático envolvesse especificamente essa duas linhas, tal qual está sendo 

proposto nesta dissertação, fator que demonstra um grande espaço para 

contribuições. 

As pesquisas atuais voltadas a Linha de Produtos de software lidam com as 

dificuldades relacionadas ao desenvolvimento e testes de sistemas de software 

desta natureza.  

 Perrouin (2010) aborda a dificuldade de se testar os subsistemas gerados a 

partir de uma linha de produtos de software devido ao grande número de features 

geralmente encontradas nesses sistemas, uma vez que as combinações destas 

features levam a uma explosão combinatória do número de subsistemas a serem 
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gerados e testados, de forma que testes exaustivos em um espaço tão grande de 

subsistemas são inviávieis. Uma solução apontada no trabalho citado é a utilização 

da técnica T-wise, que reduz drasticamente os produtos de testes, mas, ainda 

assim, a cobertura de testes com uso desta técnica é considerada apenas razoável. 

 De modo semelhante ao trabalho de Perrouin (2010), Chen (2009) 

também aborda os desafios encontrados no gerenciamento de variabilidades em 

Linhas de produtos de Software. Chen (2009) faz uma revisão sistemática da 

literatura envolvendo gerenciamento de variabilidade e linhas de produtos de 

software, identificando lacunas que precisam ser preenchidas por esforços futuros 

nesta linha de pesquisa. Dentre as lacunas indicadas pelos autores, destacam-se 

algumas: 

• O processo de suporte ao gerenciamento de variabilidades parece ser uma 

área negligenciada de pesquisa, o que faz dela um campo disponível para 

novas contribuições; 

• São raros os trabalhos que se preocupam com a evolução das variabilidades 

e, ainda assim, tais trabalhos abordam essa questão de maneira muito 

limitada; 

• A adaptação de técnicas que garantam a qualidade para gerência de 

variabilidade de requisitos ainda é um desafio chave nessa área, o que 

precisa ser abordado em pesquisas futuras. 

 O trabalho de Neto (2011) apresenta uma ferramenta de suporte a testes 

que foi idealizada com a finalidade de reduzir o esforço na implementação de testes 

em projetos de linhas de produtos de software. A ferramenta em questão, nomeada 

como SPLMT-TE, permite a criação automática de casos de teste baseados em 

casos de uso, gerenciamento de artefatos de teste, organização dos casos de teste 

em suítes de teste e planos de teste. 
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 O trabalho de Branco (2009) apresenta o SPLOT (Software Product Lines 

Online Tools), que é uma ferramenta web para fundamentação e configuração de 

sistemas de linha de produtos de software. A ferramenta está focada na 

automatização de estatísticas computacionais (profundidade do modelo de features 

e quantidade de features) e verificação da consistência do modelo de features e 

detecção da presença de features comuns e inutilizadas. Além disso, a ferramenta 

SPLOT armazena um banco de dados de modelos de features, o qual os autores 

encorajam pesquisadores da área de LPS a submeterem seus próprios modelos de 

features para este repositório. Porém, destacamos que a ferramenta SPLOT não faz 

geração automática de sistemas a partir destes modelos, que é algo que o presente 

trabalho se propõe a fazer. 

 Em relação aos trabalhos sobre e-learning na área médica, observa-se 

que geralmente são relatadas experiências positivas com o uso desta modalidade 

de ensino no âmbito dos cursos médicos. 

 Mezzari (2011) aplicou uso do e-learning na disciplina de parasitologia e 

micologia médica do curso de medicina na UFCSPA (Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre). Os resultados deste estudo apontaram que a 

utilização do e-learning como complemento do ensino presencial de graduação nos 

cursos da área da saúde podem se tornar efetivos para a formação profissional. Tal 

efetividade foi comprovada a partir da análise e comparação das notas obtidas por 

alunos que participaram da utilização do e-learning e dos que não participaram. 

Outro fator indicador da efetividade foi extraído a partir de questionários que foram 

aplicados aos alunos, os quais evidenciaram benefícios como estudar a qualquer 

hora, de qualquer lugar e em ritmo próprio e possibilidade de realizar os exercícios 

em horários que lhes fossem mais favoráveis. Tais benefícios fazem do e-learning 

um agente facilitador no processo de ensino e aprendizado.  

 Diante do exposto, pode-se concluir que o uso do e-learning é benéfico, 

podendo ser utilizado de maneira conjunta com metodologias de ensino tradicionais. 
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Assim, espera-se que a geração de sistemas de e-learning para a área médica, que 

é objeto deste trabalho de mestrado, tenha um impacto positivo no processo de 

aprendizagem de alunos de cursos da área médica. 

2.2 Linha de Produtos de Software 

O conceito de LPS (Linha de Produtos de Software) tem a mesma semântica 

dos processos adotados nas linhas de montagens de grandes indústrias (por 

exemplo, montadoras de veículos), as quais se baseiam em conjuntos predefinidos 

de componentes durante a fabricação de produtos.   

Reutilização de software é o processo de criação que tem como premissa a 

utilização de um software existente. Com o uso de reutilização, aumenta o fator de 

produtividade, uma vez que não se parte para o desenvolvimento de sistemas de 

software a partir do marco zero (KRUEGER, 1992).  

Nesse contexto, LPS surgem no fim da década de 1990 como uma nova 

tendência a ser explorada e começa a ser vista como um dos avanços mais 

promissores para o desenvolvimento eficiente de software (Clements, 2007).  

LPS é um conjunto de sistemas intensivos de software que compartilham um 

conjunto de features de modo a satisfazer necessidades específicas de um 

determinado segmento de mercado ou missão e que são desenvolvidos a partir de 

um conjunto de artefatos básicos de maneira prescrita (Clements, 2007). 

Entretanto, o desenvolvimento de sistemas com uso de LPS requer 

planejamento e esforço, visto que o seu processo de construção é um tanto mais 

complexo, dado que deve ser mais flexível e deve prever durante a fase concepção 

um conjunto finito de variabilidade de softwares. A Figura 1 mostra o custo 

acumulado necessário para desenvolver n diferentes sistemas. A linha contínua 

mostra os custos de desenvolver sistemas de softwares independentes, enquanto a 
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linha tracejada mostra os custos com o uso de linhas de produtos de software. 

Quando o n é menor que 3 (três), os custos com o uso de linhas de produtos de 

software são relativamente altos; porém, conforme o n vai ficando maior, os custos 

vão ficando relativamente menores. O ponto onde as duas linhas se encontram é o 

ponto de equilíbrio, onde os custos são os mesmos para ambas as formas de 

desenvolvimento de software. Investigações empíricas revelam que, para software, 

o ponto de equilíbrio é aproximadamente em 3 (três) sistemas (Pohl, 2005). 

 

 

Figura 1 - Custo acumulado necessário para desenvolver n diferentes sistemas 

 

Com o surgimento desse novo paradigma, alguns de seus aspectos ainda 

podem gerar dúvidas e até mesmo conceitos errôneos sobre o que é uma LPS.  

Neste sentido, Clements (2007) enumera alguns tipos de reuso de sistemas de 

software que não devem ser considerados linhas de produtos de software, conforme 

descrito nas subtópicos a seguir: 

• Reuso oportunista de baixa granularidade: na abordagem de LPS, o 

reuso não é oportunista nem limitado a um trecho específico de código. Ele é 

planejado, abrangente, rentável e encorajado. Todos os artefatos são 
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projetados para serem reutilizados e são otimizados para uso em mais de um 

sistema. 

• Desenvolvimento de um único sistema com reuso: uma situação comum 

no desenvolvimento de sistemas de software é que uma equipe começa o 

desenvolvimento de um novo sistema e percebe que têm um outro muito 

similar ao que se pretende desenvolver. Assim, a equipe aproveita o código 

anterior, modificando o que for necessário e adicionando o que for preciso, 

que então assume sua própria trajetória, tendo sua manutenção separada do 

primeiro produto. Com esta abordagem, certamente a equipe leva uma 

vantagem econômica com o uso do trabalho anterior com o reuso de parte 

desse sistema. Mas agora a equipe tem 2 (dois) sistemas totalmente 

diferentes, e não 2 (dois) sistemas construídos a partir de uma mesma base. 

Esta é uma abordagem ad hoc. A abordagem de LPS se diferencia da ad hoc 

porque os artefatos que foram projetados especificamente para reuso e são 

evoluídos ao longo do tempo. Além disso, a linha de produtos é tratada como 

um todo, e não como múltiplos produtos que são vistos e mantidos 

separadamente. 

• Apenas desenvolvimento baseado em componentes ou em serviços: 

LPS depende de uma forma de desenvolvimento baseada em componentes 

(ou baseada em serviços), mas vai além disso. A definição típica de 

desenvolvimento baseado em componentes envolve a seleção de 

componentes de uma biblioteca para construir produtos. Embora os produtos 

nas LPS serem compostos por componentes, estes são especificados pela 

arquitetura da linha de produção. Além disso, os componentes são montados 

de forma prescrita, o que inclui o uso de mecanismos de variabilidade para 

colocá-los em uso em produtos específicos. 

• Apenas uma arquitetura reconfigurável: arquiteturas de referência são 

projetadas para serem reutilizadas em múltiplos sistemas e ser 
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reconfiguradas conforme necessário. Reutilizar estruturas arquiteturais é 

uma boa ideia porque a arquitetura é uma parte essencial de qualquer 

sistema. Uma arquitetura de linha de produtos é projetada para suportar a 

variação necessária para os produtos da linha de produtos, dessa forma, 

torna-la reconfigurável faz sentido. No entanto, a arquitetura de linha de 

produto é apenas um artefato, que, embora seja importante, numa linha de 

produtos, a base é um conjunto de artefatos. 

• Versões de simples produtos: organizações rotineiramente produzem 

versões de seus produtos, onde cada uma destas novas versões é 

tipicamente construída usando a arquitetura, componentes, plano de testes e 

outras características de versões anteriores.  

o Nesse contexto, LPS é diferente devido a alguns fatores: LPS contém 

múltiplos produtos simultâneos, os quais estão passando pelos seus 

próprios ciclos de versões; 

o Fora do contexto de LPS, uma vez que um produto é atualizado, ele 

dificilmente retornará a um estado anterior, mas em LPS uma versão 

anterior de um produto ainda pode ser considerada com potencial de 

ser mantida e fazer parte da família de artefatos. 

• Apenas um conjunto de normas técnicas: muitas organizações 

configuram suas normas técnicas a fim de limitar as escolhas que seus 

engenheiros de software podem fazer no que se diz respeito aos tipos de 

fontes de componentes que são incorporados aos sistemas e diferentes 

possíveis formas de arquitetura, considerando diferentes padrões de 

literatura (Gamma, Erich, Helm, Richard , Johnson, Ralph , & Vlissides, John, 

1995). Por outro lado, uma organização que realiza esforços em LPS pode 

ter tais normas técnicas, onde os componentes e a linha de produtos 

precisarão estar em conformidade com tais padrões. Entretanto, os padrões 
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são simplesmente restrições que são introduzidas para a LPS, nada mais 

que isso. 

Diante do exposto, enfatizamos que o presente trabalho é considerado uma 

LPS, visto que não refere-se e não tem relação com nenhum dos tópicos acima, que 

indicam o que não é uma LPS. 

2.2.1 Atividades Essenciais de LPS 

Essencialmente, uma LPS é composta pelo desenvolvimento de artefatos 

básicos e pelo desenvolvimento de produtos usando tais artefatos, ambos regidos 

pelo gerenciamento organizacional e técnico. O desenvolvimento de artefatos 

básicos e o desenvolvimento de produtos a partir dos artefatos podem ocorrer em 

qualquer ordem, ou seja, novos produtos são construídos a partir de artefatos 

básicos ou artefatos básicos podem ser extraídos de produtos existentes. 

Geralmente produtos e artefatos são construídos de forma conjunta. A Figura 2, 

ilustra as 3 (três) atividades essenciais de LPS (Clements, 2007). 

 

Figura 2 - As três atividades essenciais de LPS 
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Cada círculo representa uma das atividades essenciais, os quais estão 

ligados entre si de forma contínua, mostrando que todos são essenciais, 

indissociáveis e altamente interativos, podendo ocorrer em qualquer ordem. 

As setas indicam que artefatos básicos são utilizados para desenvolver 

produtos e, além disso, que revisões de artefatos básicos existentes ou até novos 

podem evoluir separadamente do desenvolvimento do produto, o que ocorre na 

maioria das vezes. A Figura 2 não mostra que atividade deve ser focada primeiro, 

porque em alguns casos os artefatos são extraídos de produtos existentes e em 

outros casos os artefatos são desenvolvidos para um uso posterior para utilização 

na geração de produtos. 

Existe um forte ciclo de feedback entre as atividades de artefatos básicos e 

de produtos, pois artefatos são atualizados conforme novos produtos vão sendo 

desenvolvidos. Assim, os artefatos básicos são desenvolvidos de forma genérica, 

considerando que novos produtos podem surgir com a utilização destes.  Dessa 

forma, há uma constante necessidade de gerenciamento no tocante ao investimento 

de recursos no desenvolvimento e manutenção dos artefatos. O gerenciamento 

também deve se precaver em relação ao surgimento de novos produtos tendo em 

vista os artefatos existentes, de forma que os novos produtos devem estar em 

conformidade com os artefatos existentes e estes devem ser atualizados de forma a 

ser compatíveis com os novos produtos. Portanto, a natureza incremental do 

processo é inerente às atividades de uma LPS, que deve gerenciar os artefatos 

básicos e os produtos. 

2.2.1.1 Técnicas de Engenharia de Requisitos para LPS 

Na área de engenharia de requisitos, as técnicas existentes para linhas de 

produtos de software podem ser categorizadas em 5 (cinco) grandes grupos: 
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• Baseada em pontos de vista (viewpoints) 

• Baseado em metas (goals) 

• Baseado em metas e cenários 

• Baseada em caso de uso 

• Orientado a features 

Dentre as categorias citadas acima, vamos especificamente abordar a orientada 

a features. 

2.2.1.1.1 Orientado a Features 

Features são características, qualidades ou aspectos do sistema que afetam 

diretamente os usuários finais, que têm de fazer decisões relacionadas à 

disponibilidade dessas características no sistema, tendo que entender o significado 

destas de modo a usar o sistema  (Kang, K C, Cohen, S G, Hess, J A, Novak, W E, 

& Peterson, A S, 1990).  

Para uma melhor visualização das features que compõem o sistema, foi 

proposto o modelo de features como parte do método FODA (Feature-Oriented 

Domain Analysis) (Kang, K C, Cohen, S G, Hess, J A, Novak, W E, & Peterson, A S, 

1990). Esse modelo foi proposto inicialmente para a análise de domínio, mas, 

apesar disso, atualmente continua sendo amplamente utilizado em linhas de 

produtos de software. O modelo de features tem um papel fundamental, que é o de 

servir como interface de comunicação entre usuários finais e desenvolvedores. Para 

os desenvolvedores, o modelo de features contém o que deve ser parametrizado na 

arquitetura da LPS. Para os usuários finais, o modelo de features demonstra as 

funcionalidades do sistema, além de indicar quais outras funcionalidades podem ser 

escolhidas e como poderão ser escolhidas. 
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Assim, a análise de features deve identificar as similaridades de uma família 

de aplicações, de forma a gerar o modelo de features contendo as características 

em comum e as diferenças entre aplicações de uma linha de produtos de software. 

A Figura 3 mostra um exemplo de modelo de features, o qual corresponde às 

features disponíveis no ISE-SPL. 

 

 

Figura 3 - Exemplo de um modelo de features 

 

Esse modelo é composto de agrupamentos de features, os quais representam 

funcionalidades de um mesmo escopo ou interesse. A Figura 3 ilustra o modelo de 

features de um conjunto de sistemas e-learning do tipo ISE. O modelo apresenta 3 

(três) grupos de features: “Tipo de resposta”, “Características adicionais” e 

“Enunciado”, cada um deles com sub-features. Círculo fechado indica que “Tipo de 

resposta” é uma feature obrigatória, isto é, pelo menos uma de suas sub-features 

(“Aberta”, “Múltipla escolha” e “Objetiva”) deve ser escolhida. Círculo vazado indica 

que as sub-features de “Características adicionais” são optativas, ou seja, um 

produto pode ser gerado a partir deste modelo sem ter nenhuma das features 

“Assunto”, “Dificuldade”, “Feedback”, “Temporização” e “Multimídia” escolhida. Por 
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fim, a feature “Enunciado” é obrigatória, porém, apenas uma de suas sub-features 

(“Texto puro” e “Texto rico”) podem ser escolhidas, restrição essa representada pelo 

arco. 

Tomando por base a Figura 3, que ilustra um sistema ISE e todas as features 

disponíveis no ISE-SPL, a Tabela 1 descreve o significado (semântica) de cada uma 

das features no contexto de um sistema ISE que o docente de saúde irá montar. 

 

Features Descrição (Semântica) 

Tipo de resposta Agrupa as features que indicam os tipos de resposta possíveis 

para cada uma das questões (perguntas). 

Aberta Indica a possibilidade de uma resposta aberta (dissertativa). 

Objetiva Indica a possibilidade de respostas objetivas (pré-definidas), 

onde apenas uma é a correta. 

Múltipla Escolha Indica a possibilidade de respostas objetivas (pré-definidas), 

onde pode-se ter várias corretas. 

Características 

adicionais 

Agrupa as features que indicam características adicionais para 

cada uma das questões (perguntas). 

Assunto Indica que o "assunto" pode ser definido para as questões. 

Dificuldade Indica que o nível de "dificuldade" pode ser definida para as 

questões. 

Feedback Indica que o sistema poderá apresentar feedback imediato, sob  

forma de conteúdos para aprofundamento do assunto 

abordado na questão. 

Temporização Indica que cada questão pode ter um tempo máximo para 

resposta por parte dos alunos. 

Multimídia Indica que cada questão pode trazer consigo recursos 

multimídia, como áudio e vídeo . 
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Enunciado Agrupa as features que indicam características para o 

enunciado das questões. 

Texto puro Indica que o enunciado pode conter apenas texto puro (sem 

imagens, formatações de cores, negrito, itálico, etc). 

Texto Rico Indica que o enunciado pode conter texto rico (com imagens, 

formatações de cores, negrito, itálico, etc). 

    Tabela 1 – Semântica da Features utilizadas na ISE-LPS 

2.3 E-learning na Educação Médica 

Atualmente os educadores da área médica têm enfrentado desafios que até 

então não existiam em relação ao ensino e formação de novos médicos. Na últimas 

décadas, as mudanças na prestação de cuidados de saúde e avanços na medicina 

têm aumentado as exigências sobre os professores, resultando em menos tempo 

para ensinar do que se tinha antes (Ozuah, 2002). 

Encontrar tempo para ensinar novas áreas como genômica, cuidados 

paliativos, geriatria e medicina complementar tem se tornado difícil, uma vez que 

currículos escolares médicos já são incentivados a cobrir materiais convencionais 

(Ozuah, 2002). 

E-learning pode ser usado por educadores médicos para melhorar a 

eficiência e eficácia de intervenções educativas em face dos desafios sociais, 

científicos e pedagógicos (Moberg, T F & Whitcomb, M E, 1999).  

Segundo Ruiz (2006), com o uso do e-learning, algumas vantagens podem ser 

percebidas no tocante à entrega da informação:  

• Aumento da acessibilidade da informação: refere-se à possibilidade do 

usuário encontrar o que (e quando) deseja. Tal vantagem é especialmente 

importante porque o aprimoramento do acesso ao material educativo é 
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crucial, pois o aprendizado é normalmente uma experiência não planejada, 

de forma que se o usuário encontrar alguma dificuldade, fatalmente ele irá 

abandonar o aprendizado por ora. 

• Facilidade de atualização do conteúdo: atualizar um conteúdo eletrônico é 

mais fácil que atualizar um material impresso. As tecnologias do e-learning 

permitem que educadores revisem seus conteúdos de forma simples e 

rápida. 

• Instruções personalizadas: refere-se ao fato de os alunos terem o controle 

sobre o conteúdo, sequência e velocidade de aprendizagem e recursos 

multimídia, que permitirão aos alunos atingirem seus objetivos pessoais de 

aprendizagem. 

• Facilidade de distribuição: as tecnologias da internet permitem uma ampla 

distribuição do material digital a vários usuários de forma simultânea e 

remota. 

Ao permitir que alunos sejam participantes ativos, uma experiência e-learning 

pode motivá-los a se tornar mais engajados com o conteúdo. O aprendizado 

interativo, em contraste ao modelo centralizado no professor, oferece um estímulo 

de aprendizagem mais forte. Essa interatividade ajuda a manter o interesse do aluno 

e provê meios para prática e reforço individuais.  Evidências sugerem que o e-

learning é mais eficiente porque os alunos ganham conhecimento, habilidades e 

atitudes mais rapidamente que através de métodos tradicionais de ensino. Tal 

eficiência é normalmente atribuída ao fato da melhora na motivação e performance 

do alunos, os quais têm demonstrado aumentadas taxas de retenção e utilização 

dos conteúdos, resultando em uma melhor concretização do conhecimento, 

habilidades e atitudes (Clark, 2002). 

Vários estudos têm revelado que o e-learning frequentemente é tão bom quanto 

(quando não é melhor) que formas tradicionais de ensino. A utilidade do e-learning 
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tem sido mensurada por testes que foram aplicados antes e depois do uso do e-

learning, mostrando que houve melhora, de forma que os alunos aprenderam de 

forma mais eficiente e demonstraram melhor absorção dos conteúdos abordados 

(Ruiz, 2006). 

Em relação à satisfação do aluno, estudos na literatura têm demonstrado de 

forma consistente que estudantes (tanto da área médica como de outras áreas) 

estão muito satisfeitos com o e-learning (Chumley-Jones, 2002). Essa satisfação 

deve-se à facilidade de uso e acesso, navegação, interatividade e interface amigável 

com o usuário que as novas tecnologias têm em relação aos métodos tradicionais 

(Chumley-Jones, 2002). Porém, os alunos não veem o e-learning como substituto 

aos métodos tradicionais, mas como um complemento aos métodos tradicionais, de 

forma a formar uma estratégia de aprendizagem integrada. 

 Dentre as ferramentas web e-learning, existe a chamada ISE (Interactive 

Spaced-Education), que é uma ferramenta a qual estudantes submetem respostas, 

de forma online, às perguntas e recebem feedback imediato. ISE tem emergido 

como uma ferramenta inovadora de educação online, combinando os méritos 

pedagógicos "spacing effect” e “testing effect”. (Kerfoot, 2008) 
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Capítulo 3   

ISE-LPS 

Este capítulo aborda a ferramenta deste trabalho, o ISE-LPS, focando nas 

tecnologias utilizadas, na implementação e na forma de utilização do sistema por 

usuários. 

3.1 Tecnologias Utilizadas 

Para a construção do ISE-SPL, foi utilizado um conjunto de tecnologias, tais 

como: framework para desenvolvimento web Django (Django, 2012), linguagem de 

programação Python (Python, 2012), o sistema gerenciador de banco de dados 

PostgreSQL (PostgreSQL, 2012) e a biblioteca javascript jQuery (jQuery, 2012).  É 

importante destacar que, tanto o ISE-SPL como os sistemas personalizados gerados 

a partir dele usam as mesmas tecnologias citadas. 

A linguagem de programação Python foi escolhida devido à sua flexibilidade 

por ser uma linguagem de script, ser interpretada, ter tipagem dinâmica e suporte a 

orientação a objetos. Esse conjunto de características foi determinante para o 

desenvolvimento do ISE-SPL, mais especificamente para a implementação do 

mecanismo de variação na linha de produtos de software. 

O framework Django foi escolhido porque permite o desenvolvimento de 

sistemas para a web e sua arquitetura tem características desejáveis para a 

implementação de LPS, pois sua estruturação é dirigida para o desenvolvimento 

baseado em componentes, sempre prezando pelo reuso, visto que é altamente 
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parametrizável. Além disso, o Django já fornece um mecanismo de segurança nativa 

contra ataques maliciosos e também flexibiliza o uso do ISE-SPL com os bancos de 

dados SQLite, Oracle, MySQL ou PostgreSQL, aspecto que reduz a dependência de 

fornecedores de banco de dados. 

O sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL foi escolhido para 

utilização e validação do ISE-SPL devido à sua facilidade de utilização e integração, 

e por ser um projeto open source. 

A biblioteca javascript jQuery foi utilizada para fornecer recursos ricos e 

dinâmicos à interface gráfica do ISE-SPL, sendo importante para a construção e 

interação do modelo de features com o usuário do sistema. 

3.2 Metodologia de desenvolvimento 

 A metodologia de desenvolvimento aplicada na construção da ferramenta 

ISE-SPL baseou-se na técnica de engenharia de requisitos orientada à features. 

Dessa forma, foi feito uma elicitação de requisitos com a finalidade de propor um 

modelo de features para sistemas ISE. 

 A elicitação de requisitos foi feita a partir das demandas indicadas por um 

docente da área da saúde familiarizado com uso de ferramentas relacionadas à 

internet e com grande experiência no uso de tecnologias educacionais aplicadas ao 

ensino, em especial no uso de ferramentas ISE no contexto de suas disciplinas. 

Dessa forma, foram elencados os requisitos, descritos na Tabela 1, de sistemas ISE 

aplicáveis no contexto de disciplinas de cursos da área da saúde. 

 Após a elicitação dos requisitos, foi feita uma análise destes requisitos de 

forma a convertê-los em features. A análise foi feita de forma a considerar as 

relações e agrupamentos entre as diferentes features e teve como resultado o 

modelo de features ilustrado na Figura 3. 
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 Com o modelo de features definido, foi feita a implementação de cada uma 

das features presentes neste modelo seguindo o fluxo ilustrado na Figura 2. Assim, 

foram implementadas as features (desenvolvimento de artefatos básicos) de forma a 

montar sistemas ISE personalizados (desenvolvimento de produtos). O 

gerenciamento do desenvolvimento de artefatos básicos e desenvolvimento de 

produtos foi assegurado pela implementação de testes unitários, que garantiram a 

consistência e a corretude de cada uma das features implementadas e o uso destas 

em diferentes produtos derivados da linha de produtos de software do ISE-SPL. 

3.3 Funcionamento e Fluxo de Atividades 

O ISE-SPL é um software capaz de gerar sistemas personalizados, de forma 

que cada um destes será uma ferramenta ISE exclusiva. Deste modo, permite que 

professores criem perguntas com conteúdo em diversos níveis de complexidade, 

incluído até recursos multimídia (por exemplo, uma ausculta pulmonar), as quais 

serão submetidas por meio da Internet para que os alunos possam responder e, ao 

final de cada resposta, a ferramenta poderá apresentar feedback imediato, sob  

forma de conteúdos para aprofundamento do assunto abordado na pergunta em 

questão. No caso específico do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), essa 

ferramenta está sendo utilizada também para que alguns docentes do curso de 

medicina possam avaliar se houve ganhos na performance clínica do alunos quando 

submetidos às atividades realizadas por meio do ISE-SPL - se o discente de 

medicina passa ter um comportamento mais eficiente e seguro quando do 

atendimento de pacientes no HUOL. 
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Figura 4 - Exempo de ferramenta ISE 

 

 Com o propósito de melhorar o nível de usabilidade, foi proposta a utilização 

do conceito de Linha de Produto de Software para o ISE-SPL baseado na utilização 

do modelo de features, possibilitando ao usuário selecionar as características 

desejáveis do sistema a partir de uma interface web rica, a qual faz uso 

principalmente de caixas, linhas e círculos (elementos básicos do modelo de 

features). Deste modo, a partir da seleção de um conjunto desses elementos, o ISE-

SPL gera, de forma automática, um sistema personalizado no ambiente e-learning 
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para ser utilizado nas disciplinas da área da saúde - testado no curso de medicina 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 Os sistemas personalizados que poderão ser gerados com o ISE-SPL são 

divididos e compostos por features, sendo esse conjunto de features ilustrado na 

Figura 3. 

 Assim, o ISE-SPL permitirá aos seus usuários a geração de sistemas 

personalizados tomando por base a indicação das features pretendidas, que serão 

selecionáveis a partir do modelo de features apresentado no sistema. O ISE-SPL é 

uma ferramenta Web, portanto, o usuário realiza o acesso a esse sistema por meio 

de um browser (navegador), aspecto que universaliza o seu acesso e o torna 

independente de sistema operacional. 

 A Figura 5 ilustra o fluxo de atividades necessárias para a geração do 

sistema personalizado, demonstrando desde o acesso ao sistema até sua utilização. 

Nessa figura são ilustrados seis passos, dos quais 5 (cinco) são feitos pelo usuário 

do ISE-SPL (passos na cor azul) e 1 (um) é feito pelo próprio sistema de forma 

automática (passo na cor preta). Para fins de simplificação, utilizamos o acrônimo 

“SP” para “Sistema Personalizado”. 

 

Figura 5 - Fluxograma de uso do ISE-SPL 

 

 Os passos representados na Figura 5 serão detalhados nas seções a seguir. 
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3.3.1 Autenticação no ISE-SPL 

No primeiro passo, chamado “Autenticação no ISE-SPL”, ilustrado na Figura 

6, o usuário irá informar o “Usuário” e a “Senha”. Esse passo se faz importante 

porque restringe a geração dos sistemas personalizados a determinados usuários, 

e, além disso, o nome do usuário terá importância durante a geração automática do 

sistema, que será mais bem descrita na seção “Geração automática do SP”. 

Figura 6 - Página de Autenticação do ISE-SPL 

 

 Após o usuário autenticar, ele será redirecionado para a página inicial do 

ISE-SPL, onde o sistema apresentará duas opções: “Gerar um novo sistema” e “Ver 

sistemas gerados”, conforme ilustrado na Figura 7 
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Figura 7 - Página inicial do ISE-SPL 

 

3.3.2 Definir nome e selecionar features para o SP 

Ao acessar a opção “Gerar um novo sistema”, o usuário será redirecionado 

para o formulário de geração de sistemas personalizados, ilustrado na Figura 8. 

Nessa tela, o usuário deverá definir o “Nome do Sistema” e selecionar as 

features pretendidas ao clicar nas features presentes no modelo de features 

disponível (seguindo a mesma regra do modelo de features proposto por (Kang, K 

C, Cohen, S G, Hess, J A, Novak, W E, & Peterson, A S, 1990). No exemplo 

ilustrado na Figura 6, o “Nome do Sistema” escolhido foi “sistema1” e as features 

selecionadas foram: “Aberta” e “Objetiva” para o grupo de features “Tipo de 

resposta”; “Assunto”, “Dificuldade”, “Feedback” e “Multimídia” para o grupo 

“Características adicionais” e; “Texto rico” para o grupo “Enunciado”. 

 Após o usuário submeter o formulário ao clicar em “Gerar sistema 

personalizado”, o ISE-SPL irá executar o passo “Geração automática do SP”, 

descrito na próxima seção. 
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Figura 8 - Formulário de geração de sistemas 

 

3.3.3 Geração automática do SP 

A geração automática do sistema personalizado consiste em duas etapas: 

• Geração do código fonte personalizado; 

• Geração do banco de dados personalizado. 

As duas etapas utilizam as informações do usuário autenticado e, 

principalmente, as informações submetidas anteriormente: “nome do sistema 
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personalizado” e as “features” selecionadas a partir modelo de features ilustrado na  

Figura 8. 

Para a etapa de “Geração do código fonte personalizado”, o ISE-SPL irá criar 

um diretório dentro do diretório padrão do usuário do sistema operacional chamado 

“ise_systems” e, dentro dele, criará um diretório com base nas informações 

submetidas, ficando com o padrão: “<nome do usuário>_<nome do sistema 

personalizado>”. Para o caso em questão, foi criado o diretório “admin_sistema1” e, 

dentro dele, o código fonte personalizado, conforme ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Diretório gerado pelo ISE-SPL 

 

O conteúdo dos arquivos, ou seja, os códigos fonte, ilustrados na Figura 9 

serão construídos com base nas informações submetidas pelo usuário. A Figura 10 

a seguir ilustra esse processo de construção de cada um dos arquivos: 

 

Figura 10 - Construção do código fonte 
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A Figura 10 ilustra 3 (três) elementos: “template”, “contexto” e “template 

processado”. Um template é um arquivo com marcações específicas, sendo uma 

espécie de “esqueleto” dos códigos fonte. O contexto refere-se às informações 

capturadas a partir do formulário de geração de sistemas personalizados, ilustrado 

na  Figura 8. O template processado, como o nome sugere, é o template processado 

com o contexto informado, sendo assim o código fonte personalizado. Assim, cada 

um dos arquivos do sistema personalizado é processado baseado no contexto 

passado pelo usuário. 

Para a etapa de “Geração do banco de dados personalizado”, o ISE-SPL irá 

criar um banco de dados nomeado da mesma forma que o diretório do código fonte, 

ou seja, o banco será identificado por “usuario1_sistema1”. Além da criação do 

banco de dados, o ISE-SPL criará as tabelas e as colunas específicas para que as 

features definidas sejam satisfeitas. 

3.3.4 Confirmação da geração do SP 

Após a etapa de “Geração automática do SP” ser finalizada, o usuário será 

redirecionado para a página inicial do ISE-SPL, ilustrada na Figura 11, que 

corresponde à etapa “Confirmação da geração do SP”. 
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Figura 11 - Tela de sucesso ao gerar sistema 

 

Com o SP já criado, o usuário poderá retornar para a geração de um novo 

SP caso o sistema recém gerado não esteja em conformidade com as features 

pretendidas. Caso contrário, o usuário poderá ir para o passo de "Execução do SP", 

detalhado na próxima seção. 

É importante destacar que o ISE-SPL apresenta uma mensagem de sucesso 

informando o tempo gasto para gerar o sistema personalizado, que corresponde ao 

tempo do preenchimento do formulário mais o tempo gasto na geração automática 

do sistema. 

3.3.5 Execução do SP 

Para que o sistema personalizado recém-gerado seja executado, ou seja, 

tenha o servidor de aplicação web inicializado, é necessário acessar a opção “Ver 

sistemas gerados”, a qual exibirá a lista de todos os sistemas personalizados 

gerados pelo usuário, conforme ilustrado na Figura 12. 
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Figura 12 - Lista de sistemas gerados 

 

Nessa tela, percebe-se que o sistema ainda não foi iniciado. Para iniciar o 

sistema o usuário deverá acessar a opção “Iniciar Sistema”, que irá executar o 

servidor web para que o sistema personalizado fique disponível para uso, fato 

ilustrado na Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Sistema gerado iniciado 

3.3.6 Utilização do SP 

O último passo do fluxograma corresponde à “Utilização do SP”, que ocorre 

ao clicar no link “Acessar” ilustrado na Figura 13, que corresponde à utilização do 

sistema personalizado recém criado, conforme a Figura 14. 
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Figura 14 - Página inicial do sistema gerado 
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Capítulo 4   

Testes e Resultados 

Com a finalidade de validar o ISE-SPL, foram elaborados dois testes. O 

primeiro, feito com o uso da ferramenta SPLOT (Branco, 2009), avaliou a 

consistência do modelo de features do ISE-SPL. O Segundo teste baseou-se na 

aplicação de questionários e coleta dos tempos gastos para a geração dos sistemas 

personalizados, tendo a finalidade de avaliar o nível de conformidade e usabilidade 

da ferramenta ISE-SPL sob a ótica dos usuários utilizadores, docentes da área de 

saúde. 

4.1 SPLOT 

A ferramenta SPLOT foi utilizada para validar a consistência do modelo de 

features por meio de uma análise automatizada. Para viabilizar essa análise por 

parte do SPLOT, foi necessário que o modelo a ser analisado estivesse disponível 

no repositório de modelos de features. Dessa forma, o modelo referente a este 

trabalho, ilustrado na Figura 3, está disponibilizado em Paiva (2012), conforme 

recomenda a ferramenta. 

A Figura 15 é a representação do modelo de features no SPLOT. O elemento 

raiz "ISE" refere-se ao sistema LPS, o qual contém os seguintes elementos: "Tipo de 

resposta", "Caracteristicas adicionais" e "Enunciado".  

O conjunto de features "Tipo de resposta" é representado com o círculo na 

cor preta, o que idetifica que é obrigatório, e tem o a restrição "[1..*]", que indica que 



 

 

35 

a quantidade mínima de features que devem ser escolhidas é 1 (um) e não tem 

limite para a quantidade máxima (*). 

O conjunto de features "Caracteristicas adicionais" é representado com o 

círculo na cor branca, o que idenfitica que é opcional. Deste modo, para este 

conjunto de features não há restrições quanto à cardinalidade, uma vez que 

quantidade mínima de features escolhidas é 0 (zero), não havendo limite para a 

quantidade máxima. 

Por fim, o conjunto de features "Enunciado" é representado com o círculo da 

cor preta, que identifica que é obrigatório, e tem a restrição "[1..1]", que determina a 

quantidade mínima de features que podem ser escolhidas, neste caso, é 1 (uma) e a 

máxima também 1 (uma), ou seja, apenas uma de suas features ("Texto Puro" e 

"Texto Rico") pode ser escolhida. 

Figura 15 - Modelo de features no SPLOT 
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 Ao executar a análise do modelo da Figura 15, a ferramenta SPLOT exibe 

resultado ilustrado na Figura 16. 

 

 

 Ao analisar a Figura 16, percebe-se que o resultado é dividido em 2 (duas) 

seções: Feature Model Statistics (estatísticas do modelo de features) e Feature 

model analysis (análise do modelo de features). 

 A seção Feature Model Statistics apresenta os seguintes indicadores: 

• Features: indica que 14 (quatorze) features que podem ser utilizadas no ISE-

LPS. 

Figura 16 - Resultados no SPLOT 
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• Mandatory: indica que 2 (duas) features são obrigatórias ao 

desenvolvimento de qualqueis variabilidades de sistema ISE. Neste caso, 

correspondendo a "Tipo de resposta" e "Enunciado". 

• Optional: indica que 6 (seis) features são opcionais. Estas correspondem a 

todas as features do agrupamento "Caracteristicas Adicionais". 

• XOR groups: indica que há 1 (um) grupo de features cuja quantidade de 

features escolhidas deve ser exatamente 1 (um), correspondendo ao 

agrupamento "Enunciado". 

• OR groups: indica que há 1 (um) grupo de features cuja quantidade de 

features escolhidas deve ser pelo menos 1 (um), correspondendo ao 

agrupamento "Tipo de resposta". 

• Grouped: indica que há 5 (cinco) features agrupadas, isto é, pertencentes a 

grupos OR ou XOR. Neste caso, correspondendo às features contidas nos 

agrupamentos "Enunciado" e "Tipo de resposta". 

• Cross-Tree Constraints (CTC): indica a quantidade de restrições entre 

elementos da árvore. Essas restrições são utilizadas para, por exemplo, 

determinar que uma feature X requer que uma feature Y seja escolhida ou 

ainda que uma feature X exclui a possibilidade de escolha de uma feature Y. 

O modelo de features em questão não faz uso de CTC, de forma que o 

SPLOT não identificou nenhuma. Como o valor do "CTC" é zero, os 

indicadores "CTCR", "CTC distinct vars" e "CTC clause density" têm os 

valores igual a zero. 

 A seção Feature Model Analysis apresenta os seguintes indicadores, os 

quais para o ISE-LPS podem ser considerados os mais relevantes apontados pelo 

SPLOT: 
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• Consistency: O SPLOT avaliou o ISE-LPS como consistente, ou seja, o seu 

o modelo de features tem pelo menos 1 (uma) configuração válida. 

• Dead Features: o resultado apresentado pelo SPLOT indica que não há no 

ISE-LPS features que nunca serão incluídas, ou seja, todos os seus 

componentes podem seguramente serem aplicados ao seu conjuto de 

variabilidades. 

• Core Features: O SPLOT apontou neste item 3 (três) features ("ISE", "Tipo 

de resposta" e "Enunciado") que serão sempre incluídas em todas as 

configurações válidas. 

• Valid Configurations: esse item apresenta uma métrica interessante, pois 

mesmo com uma pequena quantidade de features (quatorze) é possível 

gerar, a partir do modelo de features, 462 sistemas ISE diferentes. 

 As aferições extraídas a partir do ISE-SPL utilizando o SPLOT apontam um 

resultado que valida a LPS proposta como ferramenta para geração automática de 

sistemas ISE, a fim de serem utilizados com objeto de aprendizagem na área da 

saúde. Deste modo, compondo uma das contribuições dessa dissertação de 

mestrado. Destancando que o docente tem um conjunto grande de variabilidade 

possíveis (462 sistemas), conforme aponta o SPLOT, aspectos que aumenta o 

número de sistemas que poderão criar para aplicar em suas disciplinas.  

4.2 Questionários de avaliação 

Antes da aplicação dos questionários de avaliação, foi feito um treinamento 

com um grupo de e (três) docentes da área da saúde do HUOL (cursos de medicina 

e enfermagem), os quais iremos referir como usuários 1, 2 e 3. 

Um breve perfil de cada um dos usuários é descrito a seguir: 
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• Usuário 1: docente do curso de medicina com doutorado em ciências da 

saúde, é um usuário básico de no uso de computadores, familiarizado com 

uso de correio eletrônico e navegadores da internet e sem experiência no 

uso de tecnologias educacionais aplicadas ao ensino. 

• Usuário 2: docente do curso de enfermagem com pós-doutorado na área de 

telemedicina, é um usuário com experiência no uso de tecnologias 

educacionais aplicadas ao ensino e familiarizado com uso de ferramentas 

relacionadas à internet. 

• Usuário 3: docente do curso de medicina com doutorado na área de 

cardiologia, é um usuário familiarizado com uso de ferramentas relacionadas 

à internet e com grande experiência no uso de tecnologias educacionais 

aplicadas ao ensino e em especial no uso de ferramentas ISE no contexto de 

suas disciplinas. 

O treinamento teve duração de 30 (trinta) minutos e abordou, na prática, o 

fluxo de atividades ilustrado na Figura 5. Durante o treinamento, foi criado o sistema 

personalizado "Complexo", cujas características estão indicadas na Tabela 2. Deste 

modo, foi aprensentado aos docentes em treinamento os rescursos disponíveis no 

ISE-LPS e como utilizá-los para desenvolver ferramentas ISE. 

4.2.1 Teste de aceitabilidade 

Com o propósito de avaliar a conformidade dos sistemas personalizados 

gerados com as features selecionadas, além de medir o nível de usabilidade 

(facilidade de manuseio) da ferramenta ISE-SPL, foram aplicados questionários de 

avaliação, os quais foram respondidos no próprio ISE-SPL. Tais questionários 

tiveram como objetivo aferir a proposta de utilização de modelos de features como 

método para montagem de sistemas ISE na área de saúde, ou seja, por 
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profissionais que não são da área de computação, sem conhecimento de linguagens 

de programação ou de recursos mais complexos da informática. Para tanto, 

utilizando apenas o conceito visual construído no modelo de features do ISE-LPS. 

Os questionários de avaliação foram aplicados a um grupo de docentes da 

área da saúde do HUOL, o qual interagiu com o ISE-SPL. Para o teste, foi solicitado 

que os docentes gerassem 3 (três) diferentes sistemas personalizados, cujas 

características são detalhadas na Tabela 2: 

 

Complexidade 

do sistema 

ISE 

Tipo de resposta 

Características 

adicionais nas 

Questões 

Enunciado 

Simples Aberta - Texto puro 

Médio 
Aberta, Objetiva e 

Múltipla Escolha 

Assunto, Dificuldade e 

Feedback 
Texto rico 

Complexo 
Aberta, Objetiva e 

Múltipla Escolha 

Assunto, Dificuldade e 

Feedback, Multimídia e 

Temporização 

Texto rico 

Tabela 2 - Features dos sistemas personalizados utilizados nos testes 

  

Após a geração de cada sistema, o docente respondeu às seguintes perguntas: 

1. Qual o nível de conformidade entre o sistema personalizado gerado e o que 

foi determinado no modelo de features do ISE-SPL? 

2. Qual o nível de facilidade na geração do sistema? 

 Para a primeira pergunta, as possíveis opções de resposta foram: "baixo", 

"regular", "bom" e "muito bom". Para a segunda pergunta, as opções foram: "muito 

fácil", "fácil", "pouca dificuldade" e "difícil". 
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 Em relação aos resultados para a primeira pergunta, 5 (cinco) respostas 

corresponderam a “muito bom”, enquanto as outras 4 (quatro) a “bom”. Para a 

segunda pergunta, 3 (três) respostas indicaram "pouca dificuldade" na geração dos 

sistemas personalizados, enquanto 3 (três) indicaram "fácil" e as outras 3 "muito 

fácil". 

 A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que o nível de conformidade 

dos sistemas gerados e o nível de facilidade encontrados na geração de diferentes 

sistemas personalizados foi satisfatório, pois todos os docentes avaliaram como 

"bom" ou "muito bom" o nível de conformidade e dois terços avaliaram como "fácil" 

ou "muito fácil" a geração dos sistemas. Além disso, destaca-se que todos os 

docentes geraram cada um dos 3 (três) tipos de sistema da mesma forma, fator que 

ressalta a clareza e simplicidade de montar os sistemas por meio do diagrama de 

features, característica importante do ISE-SPL.  

 

4.2.2 Teste de Usabilidade: Métrica do Tempo  

 Neste experimento, foi armazenado de forma automática os tempos gastos 

por cada um dos usuários para gerar cada um dos 3 (três) sistemas personalizados. 

Ressaltamos que o tempo gasto para gerar um sistema compreende desde a 

seleção de features por parte do usuário, como também, o tempo gasto pelo ISE-

SPL para gerar o código fonte e o banco de dados para o sistema em questão. 

 Os tempos gastos (em segundos) por cada usuário na geração de cada um 

dos três sistemas estão presentes na Figura 17. 
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Figura 17 - Tempos (em segundos) de geração dos sistemas personalizados 

 

 Para o sistema "Simples", os usuários gastaram, em média 61 segundos; 

para o sistema "Médio", em média 68,87 segundos; para o sistema "Complexo", em 

média 86,67 segundos. A média geral de todos os tempos gastos foi de 72.11 

segundos. 

 A análise dos tempos de geração dos diferentes sistemas personalizados 

pelos 3 (três) usuários mostra que a média de geração de todos os sistemas foi de 

pouco mais de 1 (um) minuto. Outra métrica interessante é que o tempo total gasto 

por cada usuário para gerar os 3 (três) diferentes sistemas ficou entre 189 e 214 

segundos e, mesmo no pior caso, o tempo gasto total foi pouco mais de 4 (quatro) 

minutos. 
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 Com base nesses resultados, é possível atestar a principal contribuição 

deste trabalho de mestrado, que é permitir que docentes da área da saúde, sem 

nenhum conhecimento de desenvolvimento de sistemas, possam gerar sistemas e-

learning do tipo ISE de maneira fácil e em pouco tempo, para isso, fazendo uso dos 

conceito de linha de produtos de software. Esse argumento é ainda mais reforçado 

quando se analisa essa informação sobre a perspectiva que o tempo necessário 

para gerar tais sistemas seria na ordem de dias (e não de poucos minutos). Isso 

quando o desenvolvimento é baseado no método tradicional, considerando que os 

sistemas seriam implementados por um programador experiente. 
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Capítulo 5   

Conclusões e Trabalhos Futuros 

A importância da ferramenta ISE-SPL desenvolvida está em possibilitar que 

docentes sem conhecimentos em desenvolvimento de sistemas de software possam 

gerar seus próprios sistemas ISE para educação médica a partir de uma linha de 

produtos de software. Tais sistemas serão montados com base nas demandas que 

estão no contexto de suas disciplinas. Para tanto, o docente da área de saúde pode 

com ISE-LPS indicar características desejáveis, fazendo uso de um modelo de 

features utilizando uma visão orientada a diagramas, que, conceitualmente, tenta 

apresentar as características do sistema no ponto de vista dos usuários finais, 

abstraindo totalmente os níveis de programação aplicados na contrução desse tipo 

de sistema. 

Ao fazer uso de Linha de Produtos de Software, o ISE-SPL traz consigo 

vantagens em relação aos modelos tradicionais de desenvolvimento de software, 

como: menor curto, maior produtividade e qualidade, provendo uma resposta rápida 

e flexível (Clements, 2007). A produtividade pode, por exemplo, ser verificada nos 

tempos obtidos nos testes. Uma vez que, certamente um programador experiente 

levaria muito mais tempo que os valores apresentados na Figura 17 para 

desenvolver sistemas equivalentes. Isso porque, os sistemas desenvolvidos durante 

os testes por profissionais sem nenhuma experiência em programação de software 

(dois médicos e uma enfermeira) foram construídos no pior caso em pouco mais 3 

(três) minutos. 

 A partir dos testes realizados, pode-se concluir que os resultados foram 

satisfatórios, visto que os relatório obtido com a ferramenta SPLOT demonstrou que 
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o modelo de features do ISE-SPL é válido, sendo portanto, mais uma contribuição 

deste trabalho de mestrado. Além disso, os testes obtidos com a utilização do ISE-

SPL pelo grupo de docentes da área da saúde demonstrou que esta ferramenta 

gerou sistemas ISE personalizados da forma esperada, conforme definição das 

características pretendidas e, além disso, a maioria dos sistemas foi gerada com 

facilidade, segundo relato dos usuários que utilizaram a ferramenta e responderam 

aos questionários aplicados. 

Como oportunidade de trabalhos futuros, indicamos a implementação de 

novas features no ISE-SPL, como notificações por email, relatórios gráficos, 

possibilidade de restringir acessos por IP dos clientes, entre outras features. 

Contribuições também podem ser feitas com o intuito de avaliar a performance e a 

escalabilidade dos sistemas gerados a partir do ISE-SPL. 

Um outro aspecto que pode ser abordado por contribuições futuras é a 

possibilidade de modificar a configuração de um sistema personalizado gerado pelo 

ISE-SPL e que tenha sido utilizado por usuários, ou seja, um sistema que já tenha 

uma massa de dados. Para isso, uma possibilidade seria a edição do modelo de 

features do sistema, de forma a considerar a migração de dados e a evolução da 

estrutura do banco de dados do sistema a ser modificado. 

Assim, podemos concluir que o ISE-SPL (software gerador de softwares), 

desenvolvido como um dos objetos desse trabalho, se mostra útil para o docente da 

área da saúde como ferramenta para gerar sistemas e-learning do tipo ISE de forma 

personalizada. Igualmente, já estão sendo realizados estudos com base na LPS 

criada para verificar se os sistemas gerados a partir dela possilita aos discentes um 

melhor desempenho clínico. 

 

 

 



 

 

46 

 

Referências Bibliográficas 

Abreu, R. d. (2006). Mudanças geradas pela internet no cotidiano escolar: as 

reações dos professores. Paidéia , 16, 193-203. 

Alves, C. A. (2011). Experiência de Ensino a Distância com Modelo Semipresencial 

na Disciplina de Neurologia da Escola de Medicina e Cirurgia da UNIRIO. 

RECIIS , 5, 3-19. 

Branco, M. M. (2009). S.P.L.O.T. - Software Product Lines Online Tools. Systems 

Engineering , 44 (4), 761-762. 

Chen, L. B. (2009). Variability Management in Software Product Lines : A Systematic 

Review. Proceedings of the 13th International Software Product Line 

Conference (pp. 81-90). Carnegie Mellon University. 

Chumley-Jones. (2002). Web-based learning: sound educational method or hype? A 

review of the evaluation literature. Academic Medicine , 77. 

Clark, D. (2002). Psychological myths in e-learning. Medical Teacher , 24 (6), 598-

604. 

Clements, P. (2007). Acesso em 1 de 3 de 2012, disponível em 

http://www.sei.cmu.edu/productlines/ frame_report/index.html 

Clements, P. (2007). A Framework for Software Product Line Practice, Version 5.0. 

Acesso em 1 de 3 de 2012, disponível em Software Engineering Institute: 

http://www.sei.cmu.edu/productlines/frame_report/index.html 

Django. (2012). Acesso em 1 de 3 de 2012, disponível em Django: 

http://djangoproject.com/ 

Gamma, Erich, Helm, Richard , Johnson, Ralph , & Vlissides, John. (1995). Design 

patterns: elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley. 



 

 

47 

jQuery. (2012). jQuery. Acesso em 1 de 3 de 2012, disponível em http://jquery.com/ 

Kang, K C, Cohen, S G, Hess, J A, Novak, W E, & Peterson, A S. (1990). Feature-

Oriented Domain Analysis (FODA) Feasibility Study. Distribution , 17 

(November), 161. 

Kerfoot, B. P. (2008). Interactive Spaced-Education to Teach the Physical 

Examination: A Randomized Controlled Trial. J Gen Intern Med . 

KRUEGER, C. W. (1992). Software Reuse. ACM Computing Surveys , 24, 131-183. 

Mezzari, A. (2011). O uso da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) como 

reforço ao ensino presencial utilizando o ambiente de aprendizagem 

MoodleThe use of Problem-Based Learning (PBL) as reinforcement for 

students using the moodle learning environment. Revista Brasileira de 

Educação Médica , 35, 114-121. 

Moberg, T F , & Whitcomb, M E. (1999). Educational technology to facilitate medical 

students' learning: background paper 2 of the medical school objectives 

project. AAMC Academic Medicine Journal of the Association of American 

Medical Colleges , 74 (10), 1146-1150. 

Neto, C. R. (2011). SPLMT-TE: A Software Product Lines System Test Case Tool. 

CIn - Informatics Center, UFPE - Federal University of Pernambuco , 152. 

Ozuah, P. O. (2002). Undergraduate medical education: Thoughts on future 

challenges. BMC Medical Education , 2, 8. 

Paiva, T. (2012). Repository of Real Feature Models. Acesso em 1 de 3 de 2012, 

disponível em S.P.L.O.T. - Software Product Lines online Tools: 

http://gsd.uwaterloo.ca:8088/SPLOT/ models/temp_models/ 

model_20120229_1486417584.xml 

Perrouin, G. (2010). Automated and Scalable T-wise Test Case Generation 

Strategies for Software Product Lines. 459-468. 

Pohl, K. (2005). Software Product Line Engineering (Vol. 49). Springer. 

PostgreSQL. (1 de 3 de 2012). Fonte: http://www.postgresql.org/ 



 

 

48 

Python. (1 de 3 de 2012). Fonte: http://www.python.org 

Ruiz, J. G. (2006). The Impact of E-Learning in Medical Education. 81 (3), pp. 207-

212. 

UNA-SUS. (2012). Acesso em 1 de 3 de 2012, disponível em Portal Universidade 

Aberta do SUS: http://www.unasus.gov.br/ 

 

 


