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Resumo 

Atualmente observa-se a evolução dos negócios associados a tecnologias ligadas ao 

desenvolvimento de software. Porém, falta de mão de obra qualificada no Brasil, ou seja, 

ausência de profissionais para exercer atividades que demandam uma qualificação mais 

elevada. Dessa forma, objetiva-se analisar a contribuição do projeto de extensão Fábrica de 

Software na formação de discentes de uma instituição privada de Ensino Superior. Para tanto, 

utilizou-se de um questionário objetivo e quantitativo como procedimento de coleta de dados. 

Conclui-se que uma das funções do projeto é o incentivo da autorregulação da aprendizagem 

do aluno e a incitação para solucionar problemas. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Ensino; Fábrica de Software; Projeto de Extensão; 

Tecnologia.  

 

Abstract 

Currently the evolution of the business associated with technologies related to software 

development is observed. However, there is a shortage of skilled labor in Brazil, that is, the 

absence of professionals to carry out activities that demand a higher qualification. In this way, 

the objective is to analyze the contribution of the Software Factory extension project in the 

training of students of a private institution of Higher Education. Therefore, an objective and 

quantitative questionnaire was used as a data collection procedure. It is concluded that one of 

the functions of the project is the incentive of self-regulation of student learning and the 

incitement to solve problems.  
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, é possível observar uma extensa evolução em sentido à globalização dos 

negócios, particularmente, aos que estão associados com uma acentuada aplicação em 

tecnologias ligadas ao desenvolvimento de software. Com isso, entende-se que o software está 

se tornando um elemento essencial para praticamente todos os negócios. Assim, para os 

empreendimentos que visam ter êxito e se destacar dos demais, é evidente a necessidade de 

utilizar a tecnologia estrategicamente (SANTOS, 2010). 

Porém, o debate acerca da falta de mão de obra qualificada no Brasil, fenômeno 

designado pela ausência de profissionais para exercer atividades que demandam uma 

qualificação mais elevada, tem se expandido e se tornado cada vez mais relevante.  Um dos 

setores acometidos é a informática e suas diversas áreas (BORGES, 2012). No que diz 

respeito ao desenvolvimento de software, isso está relacionado ao fato da formação 

insatisfatória dos profissionais da área, que é um dos campos com maior crescimento na 

computação (PAZ, 2018). 

Segundo Vivacqua (2009), a acessibilidade de mão de obra qualificada e o 

desenvolvimento de software com qualidade e que possua custo relativamente baixo são 

constantemente apresentados como características competitivas brasileiras no mercado 

internacional, onde disputa com diversos países em evolução pela inserção de fábricas e pela 

exportação de software. Assim sendo, as instituições de ensino representam uma considerável 

função como orientadora de futuros profissionais preparados para trabalhar com 

desenvolvimento de software.  

 Assim, muitas instituições de ensino desenvolvem projetos de extensão em seu 

campus para aperfeiçoar seus discentes na área de criação de softwares. Alguns, são 

designados como Fábrica de Software (VIVACQUA, 2009). 

É possível conceituar uma fábrica de software como sendo uma metodologia 

estruturada, monitorada e aperfeiçoada continuamente, levando em consideração abordagens 

similares ao mercado de trabalho real, direcionado para a execução de diversas exigências de 

universo e propósito distintos, pretendendo o desenvolvimento de produtos de software, de 

acordo com os requisitos documentados dos stakeholders, de maneira mais propícia e 

econômica possível (FERNANDES, 2004). 

Neste cenário de construção de software, foi criado em Instituição de Ensino Superior 

(IES), o projeto de extensão Fábrica de Software. O projeto visa auxiliar significativamente 
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para a formação qualificada dos discentes do curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, pretendendo capacitá-los para a percepção e elucidação de questões relacionadas ao 

desenvolvimento de software, aderindo à processos de construção de sistemas, 

proporcionando a padronização do aprendizado acadêmico, pesquisando e aplicando novas 

tecnologias e técnicas de desenvolvimento de software e divulgando o potencial dos 

participantes juntamente ao mercado de trabalho. 

Justifica-se a pesquisa pela necessidade de uma análise dos resultados e contribuições 

obtidas para áreas de desenvolvimento de softwares na execução do projeto de extensão 

Fábrica de Software na formação de discentes do curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas da IES, da mesma forma que justifica a necessidade de relacionar a teoria da sala de 

aula com a prática, afim de atender o que necessita do mercado de trabalho. 

OBJETIVOS 

Geral 

Analisar a contribuição do projeto de extensão Fábrica de Software na formação de 

discentes da IES. 

Específicos 

✓ Aplicar um questionário quantitativo aos componentes do projeto; 

✓ Coletar, sistematizar e classificar os dados obtidos no questionário; 

✓ Analisar e interpretar os dados; 

✓ Realizar um relatório do resultado da pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de um estudo exploratório, para tal, utilizou-se de um 

questionário objetivo e quantitativo como procedimento de coleta de dados. Dessa forma, de 

acordo com Gil (2008), pode-se entender que pesquisas exploratórias buscam alcançar uma 

perspectiva geral, de forma aproximada, de um fato delimitado. 

Quanto ao questionário, conforme Gil (2008), pode ser entendido como uma estratégia 

de investigação fundamentado por um determinado número de questões expostas às pessoas, 

tendo como intuito o conhecimento de interesses, opiniões, sentimentos, crenças e 

expectativas. Também, possui um caráter objetivo e quantitativo, ou seja, as questões 

apresentam alternativas as respostas e têm a finalidade de agrupar, ordenar ou mensurar 
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alguma variável para que em seguida possa ser exposto as estatísticas, confrontar grupos ou 

determinar associações (VIEIRA, 2009). O questionário foi realizado com discentes 

participantes do projeto de extensão Fábrica de Software de uma IES privada, com uma 

quantidade de 14 (catorze) participantes, mediante critérios de inclusão e exclusão. Como 

critérios de inclusão, tem-se: o participante deve ser participante do referido projeto, aceitar 

participar da pesquisa, e assinar o Termo de Consentimento Pós Esclarecido. O critério de 

exclusão é: não ser participar das atividades do projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados da pesquisa são expostos inicialmente quanto a contribuição positiva na vida 

acadêmica, após, foi questionado es coordenadores da Fábrica de Software auxiliam nas 

tarefas do projeto, na sequência, foi perguntado se os conhecimentos adquiridos dentro 

projeto poderiam ser adquiridos em sala de aula e, por fim, o que está sendo mais importante 

para dentro da Fábrica de Software. 

No gráfico 1, foi questionado sobre a contribuição positiva que o projeto causou na 

vida acadêmica dos discentes participantes do mesmo. Assim, pode-se observar que 85,7% 

dos participantes afirmaram que a Fábrica de Software contribui positivamente em sua vida 

acadêmica. Concordando com Ferreira et al. (2016), quando afirmam que as atividades 

extracurriculares fazem parte da formação complementar dos acadêmicos, ajudando com a 

evolução profissional e pessoal por intermédio da procura por novas experiências e 

conhecimentos. 

Gráfico 1 - Contribuição positiva na vida acadêmica. 

 
Fonte: Dados trabalhados pelos autores 

No gráfico 2, foi questionado se os coordenadores da Fábrica de Software auxiliam 

nas tarefas do projeto. Foi observado que 100% dos participantes afirmaram que sim, recebem 

auxílio dos coordenadores do projeto e a importância do acompanhamento destes com relação 

ao planejamento, execução e a correção, depuração e orientação dos processos logísticos do 
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Projeto, da mesma forma, evidenciando que projetos universitários requerem o 

acompanhamento dos professores, da mesma maneira que ocorre em atividades de estágio 

obrigatório. Dessa forma, será possível realizar a avaliação sobre os alunos, permitindo que 

seja feito o acompanhamento sobre o andamento do projeto (BARROS, 2009). 

Gráfico 2 – Auxilio dos coordenadores da Fábrica de Software nas tarefas do projeto. 

 
Fonte: Dados trabalhados pelos autores 

Observando o gráfico 3, quando perguntado se seria possível obter os conhecimentos 

adquiridos dentro da Fábrica de Software em sala de aula, foi visto que 85,7% dos 

participantes afirmaram que não, ou seja, o que é recebido no projeto implementa o conteúdo 

visto em sala de aula, isto significa que é percebido pelos participantes que as ações 

desenvolvidas pela Fábrica de Software aprimoram as competências que serão úteis na área de 

atuação, desta forma, os participantes estarão adquirindo maior preparo para a atuação 

profissional.    As vantagens de ações de extensão, tanto para alunos e professores, como para 

a própria instituição, são capazes de ser avaliados tendo em vista que: o aluno tem a chance de 

exercitar os itens vistos em sala de aula, aperfeiçoando e ampliando seus conhecimentos 

(BORGES, 2012). 

Gráfico 3 – Os conhecimentos adquiridos na Fábrica de Software seriam adquiridos em sala de aula. 

 
Fonte: Dados trabalhados pelos autores 

Por fim, no gráfico 4, foi perguntado o que está sendo mais importante para os 

integrantes dentro da Fábrica de Software. Foi verificado que 64,3% afirmaram que 

conhecimento prático obtido no projeto é o mais importante. Dessa forma, evidenciando o 
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fato de que uma Fábrica de Software evidencia a prática a alunos de cursos de tecnologia, 

propiciando um melhor aprendizado e dirigido a realidade do mercado de trabalho (PAZ, 

2018). Ainda, 35,7% relataram que a experiência adquirida no projeto é o mais importante. 

Assim, os alunos participantes de projetos de extensão têm o espaço de sentir a experiência de 

trabalhar em um ambiente semelhante ao visto em empresas de desenvolvimento de software, 

evoluindo, assim, suas aptidões técnicas e comportamentos relativos ao meio (BORGES, 

2012). Está percepção do aluno com relação a aquisição do conhecimento prático relacionado 

ao teórico visto em sala de aula, vem sendo a preocupação de várias Instituições de Ensino 

Superior no Brasil, onde uma complementa a outra. 

Gráfico 4 - O que está sendo mais importante para na Fábrica de Software. 

 
Fonte: Dados trabalhados pelos autores 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve o objetivo central de analisar a contribuição do projeto de extensão 

Fábrica de Software de uma IES. Tendo em vista o crescente interesse de empresas da área de 

desenvolvimento de software, um projeto que simule o ambiente vivenciado dentro dessas 

empresas é altamente relevante e é um indicativo do diferencial acadêmico dos alunos 

participantes. 

A principal colaboração deste trabalho está em relatar a importância e contribuição da 

Fábrica de Software na formação acadêmica e profissional dos discentes participantes. Dentre 

as funções mais significativas da Fábrica de Software, pode-se destacar o incentivo da 

autorregulação da aprendizagem do aluno. Os discentes são incitados a procurar respostas 

para problemas específicos e contribuir para a efetivação de determinadas atividades, assim, 

compreendemos que uma das funções do projeto é contribuir qualificando os futuros 

profissionais para atuarem nos mais diversos campos do conhecimento das áreas do 

Desenvolvimento de Software 

Estes pontos são a comprovação da promoção de um método educativo embasado nas 

bases do ensino, da extensão e da pesquisa. A verticalização do ensino, que embasa o projeto, 
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também é seguida, visto que participam do projeto alunos de semestres do curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 
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