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Contexto e Objetivo

n Este trabalho apresenta uma proposta que visa 
simular o ambiente real de projetos de software 
durante o curso de graduação, como uma forma para 
preparar melhor o egresso para o mercado de 
trabalho.

n Um exemplo de projeto em andamento.

n Um método qualitativo para identificar aspectos 
importantes da iniciativa.



A proposta de escritório de projetos

Análise e 
Desenvolvimento de 

Sistemas
Banco de Dados Redes de 

Computadores

A BandTec possui três cursos de tecnologia 
(duração de 5 semestres)



A proposta de escritório de projetos
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Cada projeto tem um escopo e uma função pedagógica bem definidos.  



Projeto SimpleMaps

Objetivo técnico do projeto: produzir um 
serviço para que pessoas possam inserir objetos 
multimídia sobre mapas. Tais objetos podem 
ser imagens, vídeos, áudios, textos ou até 
mesmo desenhos sobre o mapa.



Função pedagógica

Conhecimentos Habilidades

Framework SCRUM
Estar familiarizado com Kanban, Backlog e 

outras ferramentas

Criação e Avalidação de mockups
Saber interagir com possíveis usuários visando 

o levamento de requisitos

Desenvolvimento WEB (i.e., linguagens de 
programação, padrões, arquitetura)

Fluência com ambiente de desenvolvimento 
(IDE)

Saber utilizar ferramentas que permitem o 
desenvolvimento distribuído

Conhecer formas de integração contínua da 
aplicação

Capacidade de trabalhar em grupo

Como interagir com o cliente, apresentando o 
status do projeto



Desenvolvimento do projeto - 
envolvidos e papéis

Time

Cliente

Scrum master

file://localhost/Users/fabricio/Documents/aulas/bandtec/2012-1/escritorioProjetos4/figuras/leo
file://localhost/Users/fabricio/Documents/aulas/bandtec/2012-1/escritorioProjetos4/figuras/leo


Desenvolvimento do 
projeto

Fase de pré-projeto: avaliação de 
mockups e prova de conceito

Backlog Produto

4 Sprints

06/02/12: Reunião 
de início de projeto 

com o cliente

19/03/12: Reunião 
de priorização das 

histórias com o 
cliente

23/04/12: Reunião de 
apresentação dos resultados 

do sprint 1 com o cliente

04/05/12: entrega do sprint 2

11/05/12: entrega do sprint 3

14/06/12: entrega
final do semestre



Avaliação dos mockups



O nosso Kanbam



Grupo de discussão



Sistema de controle de versão



Reunião de retrospectiva



Análise qualitativa da 
iniciativa

Fase de pré-projeto: avaliação de 
mockups e prova de conceito

Backlog Produto

4 Sprints

05/03/12: Grupo focal 
com os alunos sobre a 
expectativa deles com 

relação ao projeto.

....  Diário de bordo ....

2o semestre de 2012: grupo 
focal sobre os resultados do 

projeto

Reuniões de retrospectiva



Considerações (1/2)

Existência de um 
cliente externo

SimNão

Comprometimento 
com o projeto

Maior

Menor

Freqüência 
de entregas

Motivação 
dos alunos

Existência de um 
cliente externo

SimNão



Considerações (2/2)
n Muitos atrasos nas entregas. Qual a causa?

n Pré-requisitos, comprometimento, tempo.

n velho problema de estimativa

n Tempo: a falta de tempo foi uma das questões mais 
citadas pelos alunos como impedimento para a 
execução do projeto.

n Este trabalho difere de outros com relação a carga-
horária utilizada, obrigatoriedade e a presença da 
iniciativa ao longo de todo curso.


