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Resumo

RESTREPO NARANJO, Juan Felipe. Uma arquitetura de referência de um ambiente
para o ensino-aprendizagem de engenharia de software. 2020. 155 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.
A engenharia de software é tanto um corpo de conhecimento quanto um conjunto de
competências, e isso exige que o seu ensino envolva de fato os alunos no desenvolvimento de
software. Com esse propósito podem ser projetados ambientes controlado de produção de
software para ensino. O “Laboratório de engenharia de software II” (PCS3853), que utiliza uma
fábrica de software para ensino, é oferecido no último ano da graduação em Engenharia de
Computação na Universidade de São Paulo. A cada edição da PCS3853 é projetado um
ambiente de ensino particular. Nos últimos anos, esse ambiente tem sido projetado por meio
dos processos. Esta dissertação busca melhorar o projeto de fábricas de software de ensino ao
ser tratadas como Ambientes para o Ensino-Aprendizagem de Engenharia de Software
(AEAES) e ao utilizar visões arquiteturais como mecanismo para estruturar e descrever de
forma integrada os processos, a informação, as aplicações e a infraestrutura requerida para que
o AEAES atenda aos requisitos técnicos e educacionais de uma disciplina (PCS3853). O
produto principal desta dissertação é um conjunto de visões arquiteturais que compõem uma
arquitetura corporativa de referência para o AEAES da PCS3853. O projeto da arquitetura de
referência proposta utiliza três “ingredientes”: estrutura, conteúdo e métodos (de projeto e
instanciação). Nesta dissertação utiliza-se como estrutura principal o modelo de referência para
processamento aberto e distribuído (RM-ODP); utiliza-se como conteúdo o histórico ao longo
das edições do AEAES do PCS3853 entre os anos 2012 e 2017 e propõem-se um método para
projetar a arquitetura de referência e outro método para instanciá-la. Uma validação inicial da
arquitetura de referência de AEAES proposta é feita por meio de uma pesquisa-ação técnica em
que se aplica e estuda a arquitetura de referência proposta no projeto e funcionamento do
AEAES da disciplina PCS3853 quando oferecido em 2018. Encontrou-se evidência empírica
inicial de que uma arquitetura instanciada a partir da arquitetura de referência proposta facilita
o projeto dos processos, informações, aplicações e infraestrutura de AEAES, além de como os
elementos arquiteturais contribuíram para atender os requisitos técnicos e educacionais da
disciplina.
Palavras-chave: Arquitetura corporativa de referência. Fábrica de software de ensino. RMODP. Design Science Research

Abstract

RESTREPO NARANJO, Juan Felipe. A reference architecture for a software engineering
teaching-learning environment. 2020. 155 p. Dissertation (Master of Science) – Polytechnic
School, University of São Paulo, São Paulo, 2020.
Software engineering is both a body of knowledge and a competence, thus its teaching requires
students to get involved in actual software development. For this purpose, controlled
environments for teaching software products can be designed. “Software Engineering Lab II”
(PCS3853), which uses a learning software factory, is offered in the last year of undergraduate
computer engineering at the University of São Paulo. A learning environment is designed for
each PCS3853 occurrence. In recent years, this environment has been designed with a focus on
processes. The aim of this dissertation is to improve the design of this environments by treating
them as Collaborative Software Production and Teaching-Learning Environment (CSPLE) and
by using a set of models to describe their processes, the information generated by the processes,
the software applications supporting the processes execution and the technological
infrastructure required to execute these software applications. The proposal is to use
architectural views as a mechanism to structure and describe the processes, information,
applications, and infrastructure required to meet the business requirements of an CSPLE. The
main product of this dissertation is a set of architectural views composing an enterprise
reference architecture for an CSPLE for the PCS3853 lab. For the design of this reference
architecture three ingredients are used: structure, content, and methods (design and
instantiation). In this dissertation, the Reference Model for Open and Distributed Processing
(RM-ODP) is used as the main structure; the historical data from the CSPLE operated in the
PCS3853 lab between 2012 and 2017 is used as a content; and a method to design the reference
architecture and another method to instantiate it, both methods are proposed as adaptations of
existing researches. An initial validation of the proposed CSPLE reference architecture is done
when applied and studied in a technical action research considering its instantiation in the
design and operation of a CSPLE for the PCS3853 lab when offered in 2018. Initial empirical
evidence was found supporting that an architecture instantiated from the proposed reference
architecture can make easier the design of CSPLE processes, information, applications and
infrastructure. It was also found evidence on how the architectural elements contributed to meet
the laboratory's technical and educational requirements.
Keywords: Enterprise reference architecture. Learning software factory. RM-ODP. Design
Science Research.
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1 Introdução
A engenharia de software é tanto um corpo de conhecimento quanto um conjunto de
habilidades e competências, por isso seu ensino é normalmente dividido em disciplinas teóricas
e em disciplinas práticas (JAZAYERI, 2004). Nas aulas práticas se apresentam conceitos que
o engenheiro de software em formação analisa, propõe, experimenta e avalia enquanto
desenvolve soluções nas disciplinas práticas (SHAW, 2000) (NORTHROP, 2006).
No contexto das disciplinas práticas, a fábrica de software, que surgiu na indústria com
o intuito de gerar ganhos na produtividade e qualidade de software, é também utilizada como
um ambiente controlado de ensino-aprendizagem em que os professores: 1) guiam grupos de
alunos (tipicamente inexperientes) no desenvolvimento de projetos de software e 2)
acompanham a evolução do aprendizado de cada aluno a partir de resultados práticos
(ABRAHAMSSON, KETTUNEN, & FAGERHOLM, 2010) (FAGERHOLM, OZAY, &
MUNCHZ, 2013) (WANG, LUNESU, RIKKILA, MATTA, & ABRAHAMSSON, 2014).
A disciplina “Laboratório de engenharia de software II (PCS38531)” tem usado uma
fábrica de software utilizada como ambiente de ensino-aprendizagem. Nesta fábrica, os alunos
do último ano da graduação em Engenharia de Computação formam equipes que simulam
células (empresas) produtoras de software e exercitam técnicas avançadas de gestão e
desenvolvimento de software focando no uso de arquiteturas distribuídas.
Para cada edição da disciplina PCS3853, o professor responsável assume o papel de
“arquiteto” e projeta o ambiente de ensino-aprendizagem. Desde 2010, a disciplina PCS3853
tem sido projetado de forma heurística utilizando experiencias das disciplinas passadas
considerando ambos os requisitos de negócio técnicos (relacionados às tendências no mercado
de produção de software) e os requisitos educacionais (relacionados às tendências no ensinoaprendizagem-avaliação) particulares de cada edição da disciplina.
A fábrica de software de ensino-aprendizagem da disciplina PCS3853, assim como
outras na literatura (SIQUEIRA, BARBARÁN, & BECERRA, 2008) (SILVEIRA, L'ERARIO,
DOMINGUES, & FABRI, 2013) (PARIATA & MONTAÑO, 2014) (ARAÚJO, BORGES,
ANDRADE, DIAS, & PEREIRA, 2017), têm sido projetadas por meio dos processos e por isso
são descritas por um conjunto de modelos de processos.

1

Curso oferecido pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo no último ano da graduação em Engenharia
de Computação (https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=pcs3853)

18

Projetar uma fábrica de software por meio dos processos é característico de trabalhos
encontrados na literatura de “melhoria de processos de software” e “engenharia de processos
de software” (KUHRMANN, DIEBOLD, & MÜNCH, 2016).
Entretanto, os requisitos de negócio técnicos e educacionais de uma fábrica de software
utilizada como ambiente de ensino-aprendizagem se referem tanto aos processos quanto aos
sistemas de informação e à infraestrutura tecnológica requerida para a sua operação. O
problema de pesquisa tratado nesta dissertação é como no projeto de um ambiente de ensinoaprendizagem poderiam se descrever tanto os seus processos quanto os seus sistemas de
informação (artefatos e aplicações) e a sua infraestrutura tecnológica.
Em outras palavras, ao descrever um ambiente de ensino-aprendizagem por meio dos
processos se utilizam notações, como o BPMN (Business Process Modeling and Notation)
(OMG, 2011), que não oferecem conceitos nem elementos gráficos para descrever a automação
de

ambientes

de

produção

de

software

modernos

que

podem

usar

DevOps2

(RAVICHANDRAN, TAYLOR, & WATERHOUSE, 2016), nem o possível uso da
computação em nuvem na produção de software (CITO, LEITNER, FRITZ, & GALL, 2015)
ou o uso da tecnologia da informação nos processos visando o ensino-aprendizagem
(KAVANAGH, REIDSEMA, MCCREDDEN, & SMITH, 2017, p. 38).
Poderia se conseguir uma descrição mais completa de um ambiente de ensinoaprendizagem projetando uma arquitetura corporativa que descreva a estrutura organizacional,
os processos, os artefatos, as aplicações e a infraestrutura tecnológica do ambiente de forma
integrada (PESANTES, LEMUS, MITRE, & MEJÍA, 2012, p. 122) (NARANJO, RISCO,
ROSSI, & LOPES, 2016) (LANKHORST, 2017).
Uma arquitetura corporativa de referência é aquela em que os modelos capturam
experiências prévias e descrevem de forma genérica os processos, artefatos, aplicações e
tecnologia de um tipo de organização ou domínio específico. Arquiteturas de referência são
projetadas com o intuito de, ao serem instanciadas (adaptadas para um contexto), melhorar a
qualidade e efetividade do trabalho do arquiteto (MULLER & HOLE, 2007) (VAN DER
BEEK, TRIENEKENS, & GREFEN, 2012) (GREFEN, 2016).

2

DevOps (do inglês Development-Operations) é uma abordagem de desenvolvimento de software que busca a
entrega de funcionalidades de software de forma rápida e continuada através de automação de processos,
colaboração entre equipes e execução de atividades de medição e monitoramento (BABAR, LAPOUCHNIAN, &
YU, 2015) (RAVICHANDRAN, TAYLOR, & WATERHOUSE, 2016).
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1.1

Objetivo

O objetivo desta dissertação é propor e validar um ambiente para o ensino-aprendizagem
de engenharia de software que é descrito por uma arquitetura corporativa de referência que
integra os processos, artefatos, aplicações e infraestrutura tecnológica requerida para a operação
e gestão de um ambiente deste tipo.
A hipótese é que a instanciação de uma arquitetura de referência de um Ambiente de
Ensino-Aprendizagem de Engenharia de Software (AEAES) sistematiza o projeto dos
elementos do AEAES que atendem aos requisitos de cada edição da disciplina PCS3853.
Esta hipótese é inspirada principalmente pela pesquisa de Czarnecki e Dietze (2017) em
que se propõe uma arquitetura de referência que facilita o projeto de empresas operadoras de
telecomunicações. Segundo Czarnecki e Dietze, para propor uma arquitetura de referência
requerem-se três constructos ou “ingredientes”:
•

Um modelo de estrutura que oriente a identificação, organização e descrição dos
elementos que compõem o ambiente de ensino-aprendizagem;

•

Um (ou vários) modelo(s) de conteúdo indicando os processos, as aplicações e a
infraestrutura que o ambiente de ensino-aprendizagem deve ter; e

•

Um método para projetar e outro para instanciar a arquitetura de referência.

Nesta dissertação, utiliza-se o modelo de fábrica de software integrada (DIAS, 2010)
como modelo de estrutura. Segundo este modelo, os elementos de um ambiente de produção de
software se descrevem por meio das visões arquiteturais do modelo de referência para
processamento aberto distribuído (RM-ODP do inglês Reference Model – Open Distributed
Processing (ITU-T , 2014)) e se agrupam em função de departamentos organizacionais e os
níveis hierárquicos estratégico, gerencial e operacional.
Como modelo de conteúdo utiliza-se o histórico da fábrica de software de ensinoaprendizagem da disciplina PCS3853 entre os anos 2012 e 2017. Neste histórico se encontram
os modelos dos processos, os artefatos gerados pelos alunos no desenvolvimento e gestão dos
projetos e o material de apoio utilizado nas atividades de ensino-aprendizagem.
O método utilizado para o projeto da arquitetura corporativa de referência resulta de
uma adaptação das pesquisas de Czarnecki e Dietze (2017) e do Cruz (2015), e o método
utilizado para a instanciação da arquitetura de referência proposta resulta de uma adaptação das
pesquisas de Pesantes, Risco e Lemus (2017) e Dias (2010).
Nesta dissertação se faz uma validação empírica inicial da arquitetura de referência
proposta. Para isso aplica-se uma pesquisa-ação técnica que consiste em investigar a arquitetura
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proposta enquanto é instanciada no projeto de um ambiente para ensino-aprendizagem utilizado
em uma edição da disciplina PCS3853. O uso e implementação da arquitetura instanciada é
discutida no contexto da operação dessa disciplina.

1.2

Justificativa

Esta dissertação segue e estende a linha de pesquisa do Grupo de Arquitetura e Fábrica
de Software (GARFSoft), o qual faz parte do Laboratório de Tecnologia de Software (LTS) do
Departamento de Computação e Sistemas Digitais (PCS) da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (USP). Segue um breve histórico dessas pesquisas.
O uso das visões arquiteturais do RM-ODP para descrever uma fábrica de software foi
discutido por Panigassi (2007), Borsoi (2008), Dias (2010), Naranjo et al (2016) e Pesantes,
Risco e Lemus (2017), entretanto, estes autores só utilizaram a visão empresa pois o objetivo
foi avançar no entendimento e aplicação de arquiteturas de processo. Já na pesquisa de
Marchiori (2018) foram utilizadas mais visões do RM-ODP para descrever os processos,
informação, aplicações e infraestrutura de um ecossistema de inovação em software (integração
de fábricas de software) e na pesquisa de Puente (2018) foram utilizadas as visões empresa,
informação e computação para especificar um modelo de interoperabilidade de negócio na
gestão de energia.
Na “melhoria de processos de software” e na “engenharia de processos de software”, o
projeto da fábrica de software consiste, principalmente, em definir e modelar processos de
software (KUHRMANN, DIEBOLD, & MÜNCH, 2016).
Maldonado e Velázquez (2006), Borsoi e Risco (2008), Fu, Li e Hu (2009), Dias (2010),
Naranjo et al (2016) e Pesantes, Risco e Lemus (2017) utilizaram a arquitetura de processos de
software como mecanismo para sistematizar o projeto dos processos de uma fábrica de software
e assim facilitar a sua representação e uso.
Na pesquisa de Pesantes, Risco e Lemus (2017, p. 424), explica-se que uma fábrica de
software pode ser descrita por várias visões arquiteturais e que uma arquitetura de processos de
software corresponde à descrição da fábrica numa única visão. Borsoi (2008, p. 31) e Dias
(2010, p. 35) sugerem ampliar a descrição da fábrica de software pelo uso das visões
arquiteturais empresa, informação, computação, engenharia e tecnologia sugeridas pelo RMODP. Apesar que estes autores discutem o uso de várias visões arquiteturais, eles focaram
apenas no projeto e aplicação prática de arquiteturas de processos de software, associadas à
visão empresa do RM-ODP.
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Exemplos de fábricas de software utilizadas como ambientes de ensino-aprendizagem e
que foram projetadas por meio dos processos se encontram nas pesquisas de Siqueira, Barbarán
e Becerra (2008), Pariata e Montaño (2014) e Araújo et al (2017). Diferente dessas pesquisas,
nesta dissertação a fábrica de software é de fato descrita, no contexto do ensino-aprendizagem,
utilizando um conjunto de arquiteturas interrelacionadas (uma para cada visão do RM-ODP) e
não apenas utilizando uma arquitetura de processos de software.
Segundo a Pesantes et al (2012, p. 122), descrever a fábrica de software por meio de um
conjunto de arquiteturas interrelacionadas resulta em uma arquitetura corporativa. Quando se
descreve uma organização pelas cinco visões arquiteturais do RM-ODP, o resultado é também
uma arquitetura corporativa (STEEN, AKEHURST, DOEST, & LANKHORST, 2004)
(KUTVONEN, 2007) (HASHIMOTO, TANAKA, & YOKOYAMA, 2007).
A hipótese de que uma arquitetura de referência com as visões RM-ODP melhoraria o
projeto de ambientes para o ensino-aprendizagem de engenharia de software inspirou-se em
estudos nos contextos das telecomunicações (TMF, 2017) (CZARNECKI & DIETZE, 2017),
finanças (VAN DER BEEK, TRIENEKENS, & GREFEN, 2012) (BIAN, 2017)
(MICROSOFT, 2012), Customer Relationship Management (CRM) (CRUZ, 2015), ecommerce (AULKEMEIER, SCHRAMM, IACOB, & VAN HILLEGERSBERG, 2016) e
pequenas empresas de serviços públicos (TIMM, KÖPP, SANDKUHL, & WIßOTZKI, 2015).
Especificamente no contexto das telecomunicações, uma arquitetura de referência para
um tipo de organização pode ser projetada, por exemplo, a partir do Frameworx (TMF, 2017)
que se compõe de um modelo de processos de referência (eTOM), um modelo de informação
de referência (SID) e um modelo de aplicações de referência chamado (TAM).
Por outro lado, no contexto de organizações produtoras de software, uma arquitetura de
processos de referência pode ser projetada a partir de modelos de maturidade tais como o
CMMI (Team, CMMI Product, 2010), o MPS.br (BR, M, 2011) ou a ISO/IEC 33004 (ISO,
2015), e também a partir de metodologias tais como o SCRUM (SCRUM ALLIANCE, 2016)
ou o SAFe (SAFe, 2017).
Todavia, em contextos como o da produção de software em que ainda não se tem
modelos de referência que descrevam de forma integrada os processos, informação e aplicações
de um domínio específico, um arquitetura corporativa de referência pode ser projetada
capturando experiências prévias e generalizando o conhecimento disponível sobre o tipo de
organização ou domínio de interesse (MULLER & HOLE, 2007) (VAN DER BEEK,
TRIENEKENS, & GREFEN, 2012) (GREFEN, 2016).
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Cruz (2015) projetou uma arquitetura de referência abstraindo os principais processos,
informações e funcionalidades de cinco sistemas de informação de CRM. Um projeto análogo
foi feito por Aulkemeier et al (2016) no domínio de e-commerce. De forma semelhante, a
arquitetura de referência proposta nesta dissertação resulta da análise do histórico de um
ambiente para o ensino-aprendizagem de engenharia de software utilizado na disciplina
PCS3853 entre os anos 2012 e 2017.

1.3

Metodologia

Esta dissertação é desenvolvida em três fases que seguem o arcabouço de Design
Science Research proposto pelo Wieringa (2014): investigar o problema, projetar um
tratamento e validar o tratamento. Cada fases é explicada de forma sucinta a seguir.
O objetivo da primeira fase, “investigar o problema”, é entender o problema geral da
pesquisa, o seu contexto social (aplicação prática) e o seu contexto de conhecimento (trabalhos
correlatos e bases conceituais). O método utilizado para entender o contexto social foram
questionários e análises informais da forma em que era projetado o ambiente para ensinoaprendizagem da disciplina PCS3853. O método de pesquisa utilizado para entender o contexto
do conhecimento foi a revisão literária. O resultado desta primeira fase da pesquisa são uma
declaração do problema geral de pesquisa e dos objetivos da pesquisa, assim como também
uma versão inicial do modelo conceitual da pesquisa.
O objetivo da segunda fase, “projetar o tratamento”, é propor uma solução para o
problema em questão, o que envolve desenvolver um artefato que atenda aos requisitos
definidos pelos interessados no problema. Isso se traduz, para esta dissertação, em projetar uma
arquitetura de referência do ambiente para ensino-aprendizagem de engenharia de software da
disciplina PCS3853. Nesta segunda fase utiliza-se um método de revisão bibliográfica mais
focada em arquitetura corporativa de referência (conceito) e um método para projetar e
instanciar uma arquitetura corporativa de referência (aplicação).
O objetivo da terceira fase, “validar o tratamento”, é discutir em cima de dados
empíricos (evidências do mundo real) se a instanciação da arquitetura de referência proposta
aprimora o projeto de ambientes para o ensino-aprendizagem de engenharia de software. Para
isso aplica-se uma pesquisa-ação técnica composta de quatro atividades: formular perguntas de
validação, projetar protocolo de coleta de dados, coletar dados na aplicação do tratamento e
responder perguntas de validação.
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1.4

Estrutura da dissertação

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma:
•

O capítulo 1 discutiu o problema, objetivo, justificativa e, de forma geral, a
metodologia da pesquisa. Neste capítulo são apresentados os resultados de uma
revisão literária realizada dentro da primeira fase da pesquisa (“investigar o
problema”).

•

O capítulo 2 explica de forma geral o uso do quadrante de Pasteur como estratégia
da pesquisa e o Design Science Research como arcabouço para realizar a pesquisa,
destacando que o escopo da dissertação é fazer uma validação cientifica inicial da
arquitetura proposta.

•

O capítulo 3 apresenta a base conceitual para o entendimento de ambientes para
ensino-aprendizagem de engenharia de software e as bases para o desenvolvimento
de uma arquitetura corporativa de referência. Este capítulo apresenta os resultados
de outra revisão literária realizada dentro da segunda fase da pesquisa (“projetar o
tratamento”).

•

O capítulo 4 apresenta o projeto da arquitetura de referência proposta, que é o
resultado prático da segunda fase da pesquisa (“projetar o tratamento”).

•

O capítulo 5 apresenta o projeto e execução de uma pesquisa-ação técnica cujo
objetivo é uma validação cientifica inicial da arquitetura de referência proposta.
Nesta pesquisa-ação considera-se uma edição da disciplina PCS3853 como contexto
social. Este capítulo é resultado da terceira fase da pesquisa (“validar o tratamento”).

•

Finalmente, no capítulo 6 apresentam-se as conclusões da pesquisa e no capítulo 0
as referências bibliográficas.
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2 Metodologia e contexto de aplicação
A pesquisa registrada nesta dissertação, assim como as pesquisas do GARFSoft
previamente citadas, seguem a filosofia do quadrante de Pasteur (STOKES, 2011) e utilizam o
arcabouço de Design Science Research proposto pelo Wieringa (2014) como base metodológica
para realizar a pesquisa.

2.1

Quadrante de Pasteur na engenharia de software

Segundo o Stokes (2011) uma pesquisa podem ser classificadas ao determinar se tem
ou não interesse pela busca do conhecimento e se procura ou não aplicá-lo na resolução de
problemas. Dessa classificação obtém-se 4 quadrantes nomeados segundo o trabalho de
pesquisadores notáveis:
•

O quadrante de Bohr no qual se localizam as pesquisas que buscam o
entendimento fundamental de um fenômeno mesmo que em cenários incertos de
aplicação prática;

•

O quadrante de Pasteur no qual se localizam as pesquisas inspiradas em resolver
problemas práticos e ao mesmo tempo em construir conhecimento empírico e
válido no contexto desses problemas; e

•

O quadrante de Edison no qual se localizam as pesquisas interessadas em
resolver um problema prático do mundo real mesmo sem um entendimento
aprofundado dos conceitos por trás de uma solução.
Figura 1 – Quadrante de Pasteur

Fonte: Adaptado de Stokes (2011)
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A engenharia de software busca soluções econômicas que resolvam problema práticos
(LE GOUES, JASPAN, OZKAYA, SHAW, & STOLEE, 2018), por isso que as pesquisas nessa
área nem sempre são inspiradas pela formulação de teorias e sim pela necessidade de projetar
um artefato (modelo, arquitetura, método, componente de software, componente de hardware
ou processo) útil para os engenheiros de software.
As pesquisas empíricas na engenharia de software que se localizam no quadrante de
Pasteur da Figura 1 se caracterizam por acontecer em ciclos de iteração entre a investigação,
projeto e validação de artefatos (DENNING, 2002) (SNIR, 2011).
Esta dissertação se localiza no quadrante de Pasteur pois é inspirada pela hipótese de
melhorar o projeto de um ambiente para o ensino-aprendizagem de engenharia de software pelo
uso de uma arquitetura de referência que descreva de forma integrada seus processos, artefatos,
aplicações e infraestrutura; e ao mesmo tempo, a pesquisa é movida pela busca de um
conhecimento empírico e inicial sobre o comportamento dessa arquitetura de referência
proposta no contexto particular de um laboratório de ensino-aprendizagem.
Na Figura 2 destaca-se um ponto que representa conceitualmente a localização desta
pesquisa no quadrante de Pasteur. O fato de a pesquisa ser motivada principalmente pelo uso
de visões arquitetônicas no projeto de uma arquitetura de referência de um ambiente de ensinoaprendizagem é a razão para se localizar mais à direita do quadrante (vetor no eixo da aplicação
prática do conhecimento). Todavia, a pesquisa busca que o uso das visões arquitetônicas seja
feito de forma sistemática e que se capture evidência empírica que permita discutir e aprender
com as consequências do seu uso (vetor no eixo da busca pelo conhecimento fundamental).
Figura 2 – Localização desta pesquisa no quadrante de Pasteur

Fonte: Adaptado de Stokes (2011)
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O Design Science Research é utilizado como base metodológica para investigar, projetar
e validar artefatos na área de sistemas de informação (WIERINGA, 2014) e também na
engenharia de software (UYSAL, 2016). A seguir apresenta-se um arcabouço de Design
Science Research proposto por Wieringa (2014) e utilizado nesta dissertação para realizar a
pesquisa que segue a filosofia do quadrante de Pasteur.

2.2

Contexto prático da pesquisa
O contexto prático desta pesquisa é a disciplina “Laboratório de Engenharia de Software

II”, também conhecida pelas siglas “PCS3853”. Esta disciplina é oferecida pela Escola
Politécnica da universidade de São Paulo no último ano do curso de Engenharia de
Computação. O curso de Eng. de Computação é oferecido na modalidade quadrimestral. Nesta
modalidade os alunos frequentam os dois primeiros anos da graduação em regime semestral e,
a partir do terceiro ano, ingressam no regime quadrimestral em que se alternam atividades
acadêmicas (aluas teóricas e práticas) com estágios em empresas ou iniciações científicas. No
total, são 16 meses de estágios em tempo integral, divididos em quatro módulos. Desde o
primeiro módulo de estágio, os alunos conseguem se colocar empresas para se desempenhar
em competências claramente definidas associadas ao desenvolvimento e análise de softwares,
redes de computadores e sistemas digitais.
O aluno que participa da disciplina PCS3853 já deve ter completado três módulos (12
meses) de estágio em tempo integral, o que permite ter uma noção dos desafios aos quais deve
se enfrentar no mundo corporativo; ter completado os dois anos primeiros anos de formação
básica do engenheiro, que inclui as disciplinas básicas de física, matemática, química e
estatística; e ter completado a disciplina “Laboratório de Engenharia de Software I”. Maiores
detalhes da disciplina PCS3853 podem ser encontrados no site3.

2.3

Arcabouço de Design Science Research

O Design Science Research, doravante mencionado pelas siglas DSR, consiste em
investigar e projetar um artefato em um contexto visando melhorá-lo pela inovação tecnológica
e pelo aumento do conhecimento. A melhora obtida é consequência da implantação de um

3

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?nomdis=&sgldis=pcs3853
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tratamento que resolve um problema prático do mundo real. Os seis elementos principais do
arcabouço de DSR proposto por Wieringa (2014) são o contexto, o problema, o artefato, o
tratamento, o projetar e o investigar, cada um deles explicada a seguir.
O “artefato” da pesquisa é aquilo que se investiga e projeta. O “tratamento” é uma
descrição de como o artefato deve ser inserido no contexto social para solucionar um problema
no mundo real. Numa pesquisa de DSR se projetam tratamentos pois o projeto e a investigação
de um artefato devem estar ligados a seu contexto de aplicação.
O “contexto” de pesquisa se divide em contexto social e de conhecimento. O contexto
social se refere à aplicação do artefato, ou seja, aos interessados no artefato e ao ambiente em
que se manifesta o problema que é tratado pela aplicação do tratamento. Já o contexto do
conhecimento se refere aos constructos, teorias, conceitos e experiencias práticas disponíveis
sobre o artefato e sobre o contexto social.
Resolver o “problema” de pesquisa consiste em responder perguntas visando
conhecimento e resolver problemas de projeto de forma iterativa. As perguntas visando
conhecimento buscam melhorar o entendimento sobre um artefato enquanto os problemas de
projeto buscam criar ou aprimorar um artefato.
Duas atividades devem ser executadas na operação do DSR: “projetar” e “investigar”.
Na atividade “projetar” aplica-se conhecimento existente ou em construção na forma de
métodos de engenharia para o desenvolvimento de artefatos novos ou melhorados, enquanto na
atividade “investigar” busca-se novo conhecimento por meio de métodos de pesquisa analíticos
e métodos de pesquisa empíricos que levem a descobertas sobre a estrutura e o funcionamento
dos artefatos projetados.
Nessa iteração entre as atividades “investigar” e “projetar” um artefato num contexto, o
pesquisador da engenharia de software assume dois papeis diferentes: o papel de pesquisadorengenheiro responsável por projetar e o papel de pesquisador-investigador responsável por
investigar. Isso não significa que as atividades são executadas por pessoas diferentes, mas que
o pesquisador assume cada papel priorizando os interesses e habilidades de cada.
A explicação é que cada papel se move em um eixo diferente do quadrante de Pasteur
com interesses e habilidades particulares, sendo que o interesse pela utilidade do conhecimento
que tem o papel pesquisador-engenheiro é representado como um vetor no eixo da aplicação do
conhecimento e o interesse pelo entendimento fundamental de um fenômeno que tem o papel
pesquisador-investigador é representado como um vetor do eixo da busca do conhecimento. A
Figura 3 representa os elementos do arcabouço de DSR previamente descritos e os
relaciona com os eixos do quadrante de Pasteur.
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Figura 3 – Arcabouço de Design Science Research

Fonte: Adaptado de Wieringa (2014, p. 7).
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2.4

Modelo conceitual da pesquisa vs arcabouço do Design Science Research vs quadrante
de Pasteur
Os “ingredientes” (constructos) utilizados nesta dissertação para projetar a arquitetura

de referência proposta são representados conceitualmente pelo autor da dissertação, junto com
o seu relacionamento, na Figura 4. Nesta figura, o modelo conceitual da proposta é também
mapeado com os elementos do arcabouço de DSR e do quadrante de Pasteur. Observa-se na
Figura 4 que:
•

O “artefato” nesta pesquisa é uma arquitetura corporativa de referência de um
ambiente de ensino-aprendizagem, que é o assunto principal do capítulo 4. O
capítulo 4 apresenta o avanço do pesquisador-engenheiro no eixo da aplicação do
conhecimento do quadrante de Pasteur.

•

O “tratamento” nesta pesquisa é a instanciação da arquitetura de referência proposta,
que é o assunto do capítulo 5, no qual se avança em ambos os eixos do quadrante de
Pasteur, da seguinte forma: no eixo da aplicação do conhecimento se apresenta o
avanço do pesquisador-engenheiro ao buscar a solução do problema no mundo real;
no eixo da busca pelo conhecimento se apresenta o avanço do pesquisadorinvestigador ao responder, com base em dados empíricos, perguntas de validação
que leva a aprendizados sobre a interação do artefato com o contexto social.

•

O “contexto social” nesta pesquisa é o projeto e operação de um ambiente de ensinoaprendizagem da disciplina PCS3853. O detalhe desse contexto social se apresenta
de forma geral enquanto se projeta a arquitetura de referência (capítulo 4) e de forma
mais específica enquanto se valida a arquitetura proposta (capítulo 5); O contexto
social se mapeia com o eixo da aplicação do conhecimento do quadrante de Pasteur.

•

O “contexto de conhecimento” nesta pesquisa são as estruturas, conteúdos e
métodos utilizados, que no caso desta dissertação são os departamentos da fábrica
de software, os níveis hierárquicos da fábrica de software, o RM-ODP, o histórico
do ambiente de ensino-aprendizagem da disciplina PCS3853 e os métodos para
projetar e instanciar uma arquitetura corporativa de referência. Adicionalmente, no
contexto do conhecimento estão os conceitos fundamentais de fábrica de software
de ensino-aprendizagem, colaboração, arquitetura corporativa e arquitetura de
referência discutidos no capítulo 3. O contexto do conhecimento corresponde ao
eixo do conhecimento do quadrante de Pasteur;

30

Figura 4 – Modelo conceitual vs elementos da pesquisa segundo o arcabouço de Design Science Research

31

2.5

Fases e métodos da pesquisa

Dado que esta dissertação foi inspirada em resolver um problema prático, as fases da
pesquisa são conduzidas seguindo as três primeiras fases do ciclo de engenharia do DSR
(WIERINGA, 2014, p. 108): investigar o problema geral da pesquisa, projetar um tratamento e
validar o tratamento. A Figura 5 representa as fases da pesquisa e destaca nesta dissertação para
cada uma das fases:
•

O uso de métodos de engenharia associados à atividade “projetar” do DSR e
associados ao eixo da aplicação do conhecimento do quadrante de Pasteur;

•

O uso de métodos de pesquisa analíticos e empíricos associados à atividade
“investigar” do DSR e associados ao eixo da busca pelo conhecimento do quadrante
de Pasteur.
Figura 5 – Métodos utilizados em cada uma das três fases da pesquisa

Fonte: Adaptado de Wieringa (2014, p. 279).
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2.5.1 Fase 1: Investigar o problema geral da pesquisa

O objetivo desta primeira fase é entender o problema geral da pesquisa, o seu contexto
social e o seu contexto de conhecimento, assim como as possíveis causas e soluções.
Os métodos utilizados para entender o contexto social utilizaram questionários e análise
informal da forma em que tem sido projetada a fábrica de software da PCS3853 nos últimos
anos. O objetivo dessa análise foi responder às seguintes perguntas visando conhecimento:
•

Pergunta visando conhecimento 1: Como é projetado um ambiente de ensinoaprendizagem da PCS3853?

•

Pergunta visando conhecimento 2: Quais são as melhorias esperadas pelos
responsáveis da PCS3853 com relação ao projeto do ambiente de ensinoaprendizagem?

Na análise feita para responder as perguntas visando conhecimento 1 e 2 identificou-se
que o projeto do ambiente de ensino-aprendizagem da PCS3853 é feito por meio dos processos.
A melhoria esperada pelos responsáveis do ambiente é que se desenvolvam modelos genéricos
que descrevam não apenas os processos, como também as informações, aplicações e
infraestrutura tecnológica necessária para a operação da disciplina. O objetivo desses modelos
serem genéricos é poder reutilizá-los como guia-base no projeto e operação de vários ambientes
de ensino-aprendizagem em situações específicas.
O método de pesquisa utilizado para entender o contexto do conhecimento foi uma
revisão literária cujo fim é responder às seguintes perguntas analíticas:
•

Pergunta visando conhecimento 3: Como se projeta uma fábrica de software?

•

Pergunta visando conhecimento 4: Como se projeta uma organização em outras
indústrias diferentes à indústria da produção de software?

De forma sucinta, a resposta da Pergunta visando conhecimento 3 é que o projeto da
fábrica de software tem sido abordado tradicionalmente na melhoria de processos de software
e na engenharia de processos de software por meio da definição e modelagem de processos. A
resposta da pergunta 4 é que o projeto de uma organização tem sido recentemente tratado pela
aplicação dos conceitos de arquitetura corporativa em indústrias como a de telecomunicações,
e-commerce, serviços públicos e financeira.
O resultado desta primeira fase da pesquisa é uma declaração do problema geral de
pesquisa, dos objetivos da pesquisa e uma versão inicial do modelo conceitual da pesquisa. Essa
versão inicial do modelo conceitual refina-se na seguinte fase.
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2.5.2 Fase 2: Projetar um tratamento

O objetivo desta segunda fase é propor um tratamento para o problema em questão, o
que envolve desenvolver um artefato que atenda aos requisitos definidos pelos interessados no
problema. Isso se traduz, para esta dissertação, em resolver o seguinte problema de projeto4:
•

Problema de projeto 1: Projetar uma arquitetura corporativa de referência para o
ambiente de ensino-aprendizagem da PCS3853.

Para resolver o problema de projeto 1 é necessário antes responder às seguintes
perguntas visando conhecimento. A pergunta 55 é analítica e a pergunta 6 é empírica6:
•

Pergunta visando conhecimento 5: Como projetar uma arquitetura de referência?
Esta pergunta se divide em três:
o Pergunta visando conhecimento 5.1: Quais são as características de uma
arquitetura corporativa de referência?
o Pergunta visando conhecimento 5.2: Quais são os elementos que devem ser
descritos por uma arquitetura corporativa de referência?
o Pergunta visando conhecimento 5.3: Como se projeta uma arquitetura
corporativa de referência?

•

Pergunta visando conhecimento 6: Quais são os elementos genéricos do ambiente
de ensino-aprendizagem da PCS3853? Esta pergunta se divide em quatro:
o Pergunta visando conhecimento 6.1: Quais são os processos genéricos do
ambiente de ensino-aprendizagem da PCS3853?
o Pergunta visando conhecimento 6.2: Quais são as informações genéricas do
ambiente de ensino-aprendizagem da PCS3853?
o Pergunta visando conhecimento 6.3: Quais são as aplicações genéricas do
ambiente de ensino-aprendizagem da PCS3853?
o Pergunta visando conhecimento 6.4: Qual é a infraestrutura tecnológica genérica
do ambiente de ensino-aprendizagem da PCS3853?

4

Um problema de projeto se refere ao (re)projeto de um artefato segundo uma especificação de requisitos
motivados pela consecução de um objetivo (WIERINGA, 2014, p. 15)
5
O problema de pesquisa é quebrado em um conjunto de perguntas visando conhecimento e problemas de projeto
que seguem uma mesma numeração ao longo da dissertação toda.
6
Uma pergunta analítica pode ser respondida a partir de análises conceituais, uma pergunta empírica precisa de
coletar dados do mundo real para ser respondida (WIERINGA, 2014)

34

O método de pesquisa utilizado nesta fase a fim de responder à Pergunta visando
conhecimento 5 é a revisão bibliográfica, cujos resultados se encontram no capítulo 3. A
Pergunta visando conhecimento 6 é empírica e será respondida ao aplicar um método de
engenharia que guie o projeto de uma arquitetura de referência do ambiente de ensinoaprendizagem, o que leva ao seguinte problema de projeto:
•

Problema de projeto 2: Projetar um método para projetar a arquitetura de referência
de um ambiente de ensino-aprendizagem a partir do histórico ao longo das edições
da PCS3853.

O problema de projeto 2 se resolve de forma analítica a partir dos conceitos discutidos
na resposta da pergunta 5.3. As principais referências utilizadas para o projeto deste método
são Czarnecki e Dietze (2017) e Cruz (2015).
O resultado desta segunda fase da pesquisa é o modelo conceitual da pesquisa detalhado
e uma nova versão do artefato da pesquisa junto com uma descrição geral de como inserir o
artefato proposto no contexto social para resolver o problema em questão, ou seja, do
tratamento. A aplicação do tratamento leva ao seguinte problema de projeto e à seguinte
pergunta de pesquisa analítica:
•

Problema de projeto 3: Projetar um método de instanciação da arquitetura de
referência do ambiente de ensino-aprendizagem da PCS3853.

•

Pergunta visando conhecimento 7: Como instanciar uma arquitetura de referência?

O problema de projeto 3 e a Pergunta visando conhecimento 7 se resolvem de forma
analítica a partir das pesquisas de Pesantes, Risco e Lemus (2017) e Dias (2010).

2.5.3 Fase 3: Validar o tratamento

O foco da terceira fase da pesquisa foi validar cientificamente o tratamento proposto.
Segundo o Wieringa (2014), a validação cientifica consiste em justificar com dados empíricos
que a implementação do tratamento proposto é desejável, ou seja, que ao ser aplicado (no
mundo real) contribuiria com os objetivos das partes interessadas no problema da pesquisa.
Idealmente, um tratamento deve ser validado cientificamente por meio de modelos ou
simulações da sua aplicação no contexto social para então predizer o seu comportamento no
mundo real e sugerir o seu uso. Várias amostras da aplicação do tratamento devem ser
consideradas pois a partir de uma amostra só é difícil chegar a resultados conclusivos.
Entretanto, quando for inviável modelar ou simular a aplicação do tratamento no
contexto social para conseguir múltiplas amostras, o tratamento pode ser investigado ao
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implementá-lo de fato em um ou poucos cenários do mundo real e em seguida explicar os
resultados obtidos complementando os dados empíricos com a teoria como suporte
(WIERINGA, 2014, p. 31) (EASTERBROOK, SINGER, STOREY, & DAMIAN, 2008).
Uma validação ideal da arquitetura de referência do ambiente de ensino-aprendizagem
aqui proposta seria que vários arquitetos a utilizassem no projeto e operação de diferentes
ediçõess da disciplina PCS3853, e que informassem sobre as propriedades dos modelos da
arquitetura (por exemplo, aplicando surveys sobre a sua completeza, utilidade e usabilidade),
além de que também se aplicassem tantos estudos de casos quanto possível de forma a observar
o uso de arquiteturas instanciadas ao longo da operação de múltiplos laboratórios (KASHEFI,
KHOEI, SAMAN, & BEHESHTI, 2011) (TIMM, SANDKUHL, & FELLMANN, 2017).
Entretanto, dado que a PCS3853 é um contexto social com muitas variáveis como para
ser simulado de forma precisa, e dado que a PCS3853 é oferecida uma única vez por ano sob a
responsabilidade de uma única equipe de ensino, a validação ideal previamente descrita se torna
inviável no tempo da dissertação.
Considerando que o autor da dissertação faz parte (como apoio) da equipe de ensino
responsável pela disciplina PCS3853, se propõe fazer uma validação inicial da arquitetura de
referência do ambiente de ensino-aprendizagem ao aplica-la em uma edição da PCS3853.
Dado que se procura uma validação de caráter científico, tal aplicação é feita nesta
dissertação seguindo o método de pesquisa-ação técnica que neste caso particular é dirigido a
analisar se uma arquitetura concreta, instanciada a partir da referência proposta, aprimora o
trabalho do arquiteto e permite descrever os elementos de um ambiente de ensino-aprendizagem
necessários para atender aos requisitos técnicos e educacionais da PCS3853.
Em outras palavras, a pesquisa-ação técnica aplicada nesta dissertação, que consiste em
investigar a arquitetura de referência proposta enquanto se aplica de forma prática, servirá como
uma validação cientifica inicial pois permitirá aprender sobre os efeitos do uso de dita
arquitetura de referência e então erigir um certo conhecimento empírico inicial e, se possível,
sugerir ajustes para futuras instanciações.
A validade inicial da arquitetura proposta nesta dissertação resulta de um primeiro ciclo
entre o projeto e investigação do artefato da pesquisa e precisará de mais ciclos no futuro para
aumentar a maturidade da sua validação científica (KASHEFI, KHOEI, SAMAN, &
BEHESHTI, 2011) (WIERINGA, 2014).
As atividades da pesquisa-ação técnica aqui aplicada para a validação inicial da
arquitetura de referência proposta são: formular perguntas de validação, projetar protocolo de
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coleta de dados, coletar dados na aplicação do tratamento e responder perguntas de validação
(WIERINGA, 2014, p. 279).
Na primeira atividade da pesquisa-ação técnica aplicada nesta dissertação, chamada de
“formular perguntas de validação”, formulam-se as perguntas visando conhecimento empíricas
(pois esta validação é de base empírica) que devem ser respondidas para viabilizar uma
discussão inicial sobre a sua validade. Nesta atividade se formulam as seguintes perguntas:
•

Pergunta visando conhecimento 8: o ambiente de ensino-aprendizagem utilizado na
operação da disciplina foi descrito pela arquitetura instanciada? Essa pergunta se
divide em quatro:
o Pergunta visando conhecimento 8.1: os processos utilizados na operação da
disciplina foram descritos pela visão empresa?
o Pergunta visando conhecimento 8.2: as informações geradas pelos processos da
disciplina foram descritas na visão informação?
o Pergunta visando conhecimento 8.3: as aplicações de software utilizadas para
apoiar os processos da disciplina foram descritas pela visão computação?
o Pergunta visando conhecimento 8.4: a infraestrutura utilizada para executar as
aplicações que apoiaram os processos foram descritos pelas visões engenharia e
tecnologia?

•

Pergunta visando conhecimento 9: os requisitos técnicos e educacionais da
disciplina em que se utiliza o ambiente de ensino-aprendizagem projetado foram
atingidos?

•

Pergunta visando conhecimento 10: os elementos descritos na arquitetura
instanciada contribuíram com os requisitos técnicos e educacionais da disciplina?

•

Pergunta visando conhecimento 11: de que forma o uso da arquitetura de referência
facilitou o projeto do ambiente de ensino-aprendizagem?

A segunda atividade da pesquisa-ação técnica, chamada de “projetar protocolo de coleta
de dados”, consiste em definir um objeto de estudo (i.e, a adaptação do artefato e o cenário
concreto de aplicação) e descrever como serão coletados dados empíricos que permitam
responder às perguntas visando conhecimento empíricas definidas na primeira atividade
“formular perguntas de validação”. O objeto de estudo nesta dissertação é a instanciação e
operação da arquitetura proposta em uma edição da disciplina PCS3853.
Na terceira atividade, chamada de “coletar dados na aplicação do tratamento”, instanciase a arquitetura de referência proposta e coletam-se dados empíricos sobre a instanciação e o
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uso da arquitetura instanciada ao longo da operação da PCS3853. Daqui surge um outro
problema de projeto:
•

Problema de projeto 4: Projetar um protocolo para coleta de dados da operação da
arquitetura proposta.

Os dados coletados são utilizados na última atividade, chamada de “responder perguntas
de validação”, para responder às perguntas visando conhecimento empíricas formuladas na
primeira atividade e depois então discutir sobre a validade inicial da arquitetura de referência
proposta e sugerir as conclusões da pesquisa.
A Figura 6 apresenta, numa sequência cronológica, as perguntas visando conhecimento
(analíticas e empíricas) e os problemas de projeto em que se decompõe o problema de pesquisa,
assim como também relaciona o capítulo da dissertação em que se responde a cada pergunta
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Figura 6 – Perguntas visando conhecimento e problemas de projeto vs fases da pesquisa vs
capítulos da dissertação
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2.6

Considerações finais da metodologia de pesquisa

Algumas características que diferenciam o DSR de outras metodologias de pesquisa são
(ESSIEN, 2015):
•

O DSR tem sido tipicamente aplicado em pesquisas das áreas de sistemas de
informação, sistemas de software intensivo e da engenharia de software, diferente
de outras metodologias de pesquisa cuja aplicação tem um escopo maior de áreas do
conhecimento;

•

O DSR busca aumentar o conhecimento de um artefato observando a sua interação
com um contexto social real, diferente de outras metodologias de pesquisa que
buscam aumentar o entendimento de um artefato independente de um contexto
concreto;

•

O centro do DSR é o ciclo iterativo entre o projeto de artefatos e a investigação da
sua aplicação prática mediante tratamentos a problemas em contextos sociais reais,
diferente de outras metodologias de pesquisa em que o centro é o entendimento de
um fenómeno mesmo que em cenários hipotéticos;

•

O DSR é motivado pelo desejo de aprimorar um contexto social real pela introdução
de um artefato novo ou melhorado. Desta forma, o desenvolvimento de uma
pesquisa no DSR requer reunir as pessoas e a tecnologia (nas condições apropriadas)
que precisam interagir com o artefato para alcançar certos objetivos
predeterminados. Isso implica que para desenvolver uma pesquisa com o DSR é
essencial um contexto social que cumpra com certos requisitos e inclusive ofereça
os critérios de avaliação dos resultados da pesquisa.

•

Continuando o raciocínio do ponto anterior, destaca-se que a validação dos
tratamentos projetados em pesquisas que seguem o DSR é feita em condições em
que se tem controle limitado das variáveis de experimentação (pessoas e tecnologias
podem ser difíceis de controlar), diferente de outros métodos de pesquisa pura em
que se tem maior controle das variáveis nos experimentos.

•

Pesquisas que seguem o DSR são fundamentadas em teorias e métodos científicos
limitados, implicando que os produtos do DSR estão sujeitos às teorias e métodos e
às suposições subjacentes do contexto social em que se aplica.
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3 Fundamentos da fábrica de software e de arquitetura corporativa
A indústria de software precisa de engenheiros de software recém-formados com
conhecimento e habilidades suficientes para resolver problemas de complexidade relevante do
mundo real do desenvolvimento de software (AHMAD, LIUKKUNEN, & MARKKULA,
2014). Em outras palavras, todo engenheiro de software deve aprender duas coisas: “fazer o
software certo” e “fazer certo o software” (STELLMAN & GREENE, 2009, p. 265).
“Fazer o software certo” exige a habilidade de entender o contexto em que se usa o
software e identificar funcionalidades que sejam uteis para tornar mais eficiente um processo
de negócio ou para alcançar algum objetivo especificado. “Fazer certo o software” implica ter
a habilidade de aplicar princípios e técnicas de engenharia de software para desenvolver
produtos que atendam aos atributos de qualidade (SHAW, 2000) (NORTHROP, 2006).
Tanto “fazer o software certo” quanto “fazer certo o software” precisam de trabalho em
equipe e colaboração, ou seja, o engenheiro de software deve desenvolver habilidades técnicas
e sociais que lhe permitam interagir de forma assertiva com os clientes e usuários do software,
assim como também com os colegas da equipe (STERNBERG, 2013).
A formação de engenheiros de software com as habilidades técnicas e sociais
necessárias para “fazer o software certo” e “fazer certo o software” é o objetivo do ensino da
engenharia de software.
Entretanto, ensinar engenharia de software a alunos de graduação que tipicamente
carecem de experiência em projetos de software não deve se limitar a repassar teoria na sala de
aula. Dada a natureza prática da engenharia de software é necessário que os alunos
experimentem a vida real do desenvolvimento de software e resolvam problemas de
complexidade relevante em ambientes controlados de ensino-aprendizagem (RUPAKHETI &
CHENOWETH, 2015) (GALSTER & ANGELOV, 2016).
Este capítulo apresenta a base conceitual para o projeto de um ambiente para o ensinoaprendizagem de engenharia de software em que os alunos de graduação possam, de forma
colaborativa, aplicar o conhecimento e desenvolver as habilidades que o engenheiro de software
precisa para “fazer o software certo” e “fazer certo o software”.
A estrutura deste capítulo é a seguinte: A seção 3.1 apresenta o conceito de fábrica de
software no ensino de engenharia de software e as características de um ambiente de ensinoaprendizagem de engenharia de software. Nesta dissertação, o projeto do ambiente de ensinoaprendizagem é abordado como uma arquitetura corporativa, entendida como um produto que
descreve a fábrica de software e como um processo que guia o projeto e operação de uma fábrica
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de software. Por isso, na seção 3.2 apresenta-se a base conceitual da arquitetura corporativa
como produto e na seção 3.3 apresenta-se o processo para gerar uma arquitetura. Finalmente na
seção 3.4 apresentam-se as considerações finais deste capítulo.

3.1

Da fábrica de software para o ambiente de ensino-aprendizagem

Uma fábrica de software é um ambiente de produção de software projetado a partir de
requisitos específicos de uma organização. O objetivo de uma fábrica de software é obter
ganhos na produtividade, qualidade e controle do desenvolvimento de software. A condição
básica para obter esses ganhos é a existência de pessoas capacitadas, processos bem definidos
e sistemas de informação que permitam um controle efetivo da produção de software e que
permitam a garantia da qualidade do produto software (DIAS, NARANJO, MARQUES, &
RISCO, 2012).

3.1.1 A fábrica de software usada no contexto da educação

Na engenharia de software, a fábrica de software é utilizada para produção de software,
pesquisa e educação (ABRAHAMSSON, KETTUNEN, & FAGERHOLM, 2010).
Na produção de software, a fábrica é utilizada pela indústria como um ambiente de
prototipação, desenvolvimento e evolução de produtos de software corporativos.
Na pesquisa, a fábrica de software é utilizada como bancada de teste na experimentação
de métodos e tecnologias para o desenvolvimento de software, ou seja, é um ambiente em que
pesquisadores experimentam de forma controlada artefatos de pesquisa e buscam o
entendimento fundamental de fenómenos que se manifestam na produção de software.
Na educação, A fábrica de software é utilizada como laboratório para aulas práticas em
que os alunos participam de um projeto e resolvem problemas práticos da engenharia de
software. Esse formato de aulas práticas é conhecido como aprendizagem baseada em projetos
e exige que os alunos entendam o funcionamento do software e que dominem os processos por
meio dos quais o engenheiro de software chega até uma solução (DOS SANTOS S. C., 2017)
(NOËL, MUNOZ, BECERRA, & VILLARROEL, 2016) (GARY, 2015).
Em outras palavras, a fábrica de software de ensino-aprendizagem deve oferece aos
alunos uma experiência próxima à de uma fábrica de software de uma organização produtora
de software do mercado. Por isso, nesses ambientes não devem ser desenvolvidos projetos que
os alunos “vão jogar fora” (DAVIES, 2015), em vez disso, os alunos devem desenvolver
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projetos que tenham potencial de ser comercializados e virar um negócio, pois isso os incentiva
a criarem produtos bem estruturados, bem documentados e de fácil manutenção (SHAW, 2000).
As principais vantagens do uso da fábrica de software na educação são (SIQUEIRA,
BARBARÁN, & BECERRA, 2008) (FAGERHOLM, OZAY, & MUNCHZ, 2013)
(GALSTER & ANGELOV, 2016) (VAN DEURSEN, et al., 2017):
•

Ao ter os processos definidos, facilita-se a compreensão do que deve ser feito ao
longo do projeto e os professores conseguem guiar alunos inexperientes na resolução
de problemas.

•

Os alunos aplicam o seu conhecimento em ambientes controlados, o que permite aos
professores acompanharem o aprendizado de cada aluno de forma individual.

•

Os processos da fábrica de software consideram tanto as atividades técnicas de
desenvolvimento de software quanto as atividades de gestão do projeto de software

•

Os alunos colaboram entre eles e com outros envolvidos no projeto de software,
sejam esses envolvidos externos ao ambiente de aprendizagem ou os próprios
professores ou alunos assumindo seu papel.

Uma fábrica de software de ensino-aprendizagem deve ser projetada de forma que os
alunos foquem no exercício de um conjunto de habilidades técnicas e habilidades corporativas
que são de interesse particular para um laboratório específico, em outras palavras, o projeto da
fábrica deve considerar requisitos técnicos associados aos métodos e tecnologias selecionados
para a produção de software e requisitos educacionais associados ao perfil dos alunos e aos
métodos e tecnologias selecionadas para o ensino-aprendizagem-avaliação (FAGERHOLM,
OZAY, & MUNCHZ, 2013) (SILVEIRA, L'ERARIO, DOMINGUES, & FABRI, 2013)
(KAVANAGH, REIDSEMA, MCCREDDEN, & SMITH, 2017, p. 23).
Por exemplo, uma fábrica de software utilizada em aulas práticas de arquitetura de
software pode considerar, entre outros, os seguintes requisitos (SHAW, 2000) (ANGELOV &
DE BEER, 2015) (GALSTER & ANGELOV, 2016):
•

Os processos da fábrica de software devem descrever as atividades do arquiteto de
software e os possíveis usos da arquitetura de software no desenvolvimento e gestão
do projeto de software;

•

Os alunos devem participar de um projeto de software complexo em que existam
problemas arquiteturais reais, como por exemplo, o tratamento de atributos de
qualidade tais como desempenho e segurança, que na maioria das vezes não se
percebem em sistemas de software de pequena escala;
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•

Os princípios e práticas da arquitetura de software devem ser aplicados no contexto
das práticas ágeis para que os alunos consigam entender o quando, o como e o quanto
arquitetar seguindo a filosofia ágil, ou seja, “fazendo apenas o que é necessário sem
desperdiço de esforço” (ERDER & PUREUR, 2016);

•

Os alunos devem utilizar as tecnologias tendência e disponíveis no mercado para
apoiar as atividades do arquiteto.

Nesta seção foram discutidos os usos da fábrica de software focando na educação. Para
entender a estrutura e os elementos de uma fábrica de software, apresenta-se a seguir o modelo
de fábrica de software integrada.

3.1.2 O modelo de fábrica de software integrada

Dias (2010) conceituou a fábrica de software fazendo uma inferência do conceito de
fábrica na manufatura, e como parte dessa indução considerou o conceito de fabricação
integrada por computador (do inglês Computer Integrated Manufactoring), associada com o
uso de sistemas de informação para apoio à execução dos processos.
Como consequência da indução do Dias, a fábrica de software foi analisada como sendo
constituída por processos e sistemas de informação que envolvem as atividades ligadas à
operação, à gestão e à estratégia da organização produtora de software.
A fábrica de software integrada é descrita utilizando um modelo composto por três
elementos: níveis hierárquicos, visões arquiteturais e departamentos da organização.
Os “níveis hierárquicos” agrupam os processos e sistemas de informação da organização
em três camadas corporativas, da seguinte forma (KARADGI, 2014, p. 16):
•

Estratégica: agrupa os processos e sistemas de informação responsáveis por
determinar o propósito (missão, visão e valores) da organização e desdobrá-lo em
objetivos, metas e planos de ação de longo e mediano prazo.

•

Gerencial: agrupa os processos e sistemas de informação responsáveis pela
iniciação, planejamento, monitoramento, controle e governança dos processos
operacionais.

•

Operacional: agrupa os processos e sistemas de informação responsáveis pelo
desenvolvimento e asseguramento da qualidade dos produtos da organização.

As “visões arquiteturais” descrevem os principais elementos da organização e o seu
relacionamento. As visões arquiteturais utilizadas pelo modelo de fábrica de software
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integradas são as sugeridas pelo RM-ODP. Cada visão do RM-ODP utiliza conceitos e
linguagens para descrever uma projeção da organização, ou seja, destaca alguns e omite outros
elementos da organização, da seguinte forma (KUTVONEN, 2007):
•

Visão empresa: descreve o propósito, a estrutura organizacional e os processos da
organização.

•

Visão informação: descreve o significado, relacionamento e fluxo da informação
transformada pelos processos e processada pelas aplicações da organização.

•

Visão computação: descreve as operações que devem ser executadas pelos sistemas
de informação para apoiar a execução dos processos (automatização) e processar a
informação da organização.

•

Visão engenharia: descreve a infraestrutura, ou seja, o hardware e o software
necessário para a execução dos sistemas de informação que apoiam a execução dos
processos da organização.

•

Visão tecnologia: descreve a implementação e configuração concreta da
infraestrutura da organização.

Os “departamentos da organização” agrupam os processos e sistemas de informação da
organização em departamentos que representam funções organizacionais e reúnem
especialidades. Assim, a fábrica de software pode ser considerada como um departamento da
organização, que seria o departamento principal quando a organização tem como processo
principal de negócio o desenvolvimento de software, caso contrário, a fábrica de software é um
departamento que habilita tecnologicamente outros departamentos da empresa.
No caso de uma organização em que a fábrica de software é utilizada como ambiente de
ensino-aprendizagem e como bancada de teste para o desenvolvimento de pesquisas, por
exemplo, um laboratório de ensino numa instituição de ensino superior, um possível arranjo de
departamentos seria: o departamento de produção de software, o departamento de ensinoaprendizagem e o departamento de pesquisa. A Figura 7 representa visualmente o modelo de
fábrica de software considerando como exemplo esse arranjo de departamentos da organização.
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Figura 7 – Modelo de fábrica de software integrada

Fonte: Adaptado de Naranjo, Risco, Rossi e Lopes (2016)

Na Figura 7 os três elementos do modelo de fábrica de software integrada são
representados como eixos de um plano tridimensional, da seguinte forma: no eixo vertical são
representados os níveis hierárquicos da organização, no eixo horizontal são representadas as
visões arquiteturais da organização e no eixo de profundidade são representados os
departamentos da organização. O resultado visual é um cubo que representa uma estrutura em
que podem ser localizados os processos e sistemas de informação da organização.
A seguir discute-se a colaboração como uma característica da fábrica de software que
permeia (e dá a liga para) todo o cubo representado na Figura 7.

3.1.3 Colaboração na fábrica de software

Os produtos obtidos na fábrica de software resultam do trabalho conjunto de pessoas
com habilidades e conhecimentos diferentes. Quando utilizada na educação, o professor e o
aluno trabalham juntos no processo de ensino-aprendizagem. Quando utilizada na produção de
software de forma industrial, a fábrica de software é operada por equipes multidisciplinares que
trabalham juntas na criação e comercialização de produtos de software. Quando utilizada na
pesquisa os pesquisadores trabalham junto com a equipe que opera a fábrica de software para
experimentar artefatos e propor teorias da engenharia de software.
Em outras palavras, uma característica da fábrica de software que é transversal aos seus
usos é a necessidade de “fazer um esforço conjunto para alcançar um objetivo”, e esta é a
essência da colaboração (VREEDE & BRIGGS, 2005).
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Pela colaboração um grupo de pessoas consegue mais do que conseguiriam como
indivíduos separados. Entretanto, alcançar uma colaboração efetiva é um desafio que exige
determinar quando a colaboração é de fato necessária e em que intensidade deve acontecer para
produzir melhores resultados do que um indivíduo trabalhando sozinho (MAGDALENO,
MENDES, & LIMA, 2011).
No caso da fábrica de software como um ambiente colaborativo de produção de software
utilizado com propósitos educacionais, os processos e sistemas de informação devem ser
projetados e gerenciados visando tal colaboração (KADENBACH & KLEINER, 2016).
Segundo o trabalho cooperativo apoiado por computador (do inglês Computer Suported
Cooperative Work), os processos e sistemas de informação de um ambiente colaborativo de
ensino-aprendizagem e produção de software deveriam ser projetados considerando quatro
características principais da colaboração (FUKS, RAPOSO, GEROSA, & LUCENA, 2005)
(MAGDALENO, MENDES, & LIMA, 2011):
•

A comunicação entre o grupo de participantes do ambiente colaborativo, que se
refere à troca de informação relevante para a coordenação e a execução das
atividades do grupo, considerando tanto a comunicação síncrona e assíncrona quanto
a comunicação física (face-to-face) e virtual;

•

A coordenação das atividades do grupo de participantes do ambiente colaborativo,
que se refere ao planejamento e monitoramento das atividades do projeto de
software e do ensino. A coordenação é baseada em papeis e consiste em alocar o
responsável de cada atividade e determinar a interdependência entre as atividades;

•

A memória de grupo de participantes do ambiente colaborativo, que se refere ao
conhecimento gerado pelas atividades do grupo dentro do ambiente colaborativo,
seja esse conhecimento registrado formal (documentos, bancos de dados, etc) ou
informalmente (comentários, conversas pessoais, chat, etc);

•

A consciência de grupo, que se refere ao fato de o grupo estar ciente dos papeis de
cada participante, o que cada um devem fazer e o resultado que cada um deve gerar,
assim como também o impacto que as atividades de cada participante geram no
grupo.

Um ambiente com estas características considera-se um ambiente colaborativo de
ensino-aprendizagem em engenharia de software.
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3.1.4 Características do ambiente para o ensino-aprendizagem de engenharia de
software

Com base nos conceitos previamente apresentados, nesta dissertação se entende um
ambiente para o ensino-aprendizagem de engenharia de software como um ambiente
colaborativo constituído por pessoas capacitadas, processos e sistemas de informação
associados à produção de software e ao ensino-aprendizagem da engenharia de software. Neste
ambiente:
•

Os alunos desenvolvem projetos de complexidade relevante em que exercitam um
conjunto específico de habilidades e conhecimentos do engenheiro de software.

•

Os professores e monitores orientam aos alunos no que deve ser feito para resolver
os problemas do projeto e acompanham a evolução do aprendizado de cada aluno.

•

Executam-se atividades técnicas do desenvolvimento de software, assim como
também atividades gerenciais para o planejamento e monitoramento das atividades
do ambiente colaborativo;

•

Todos os participantes se comunicam ativamente entre eles para argumentar, tomar
decisões e coordenar as atividades a serem executadas.

•

Todos os participantes sabem os papeis de cada um dos participantes do ambiente
colaborativo e registram o conhecimento produzido pelas atividades do grupo.

Adicionalmente, o ambiente de ensino-aprendizagem é tratado como uma organização
cujos processos e sistemas de informação são agrupados nas camadas corporativas: estratégica,
gerencial e operacional, e nos departamentos de ensino-aprendizagem e produção de software.
O ambiente de ensino-aprendizagem, assim como sugerido pelo modelo de fábrica de
software integrada, é também descrito utilizando visões arquiteturais, e para isso é necessário
entender o conceito de arquitetura corporativa. A próxima seção deste capítulo 3 apresenta a
arquitetura corporativa como um produto que utiliza visões arquiteturais para descrever os
processos e sistemas de informação de uma organização.

3.2

Produto do projeto de uma arquitetura corporativa

Segundo o Karadgi (2014), uma corporação é definida como uma ou mais organizações
que compartilham um propósito (missão, visão e valores), objetivos e metas para oferecer algo
de valor na forma de produto ou serviço. Para o Kandjani, Bernus e Nielsen (2013) uma
corporação é um sistema socio-técnico cujos elementos são arranjados para executar uma,
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algumas ou todas as funções associadas ao ciclo de vida dos produtos ou serviços oferecidos
pela organização.
Com base nessas definições, um ambiente para o ensino-aprendizagem se entende como
uma corporação cujo propósito é que os alunos de engenharia de software aprendam enquanto
colaboram no desenvolvimento de um produto de software, e por isso os processos e sistemas
de informação desse ambiente devem estar arranjados de forma a possibilitar a colaboração, a
produção de software e o ensino-aprendizagem de engenharia de software.
Do ponto de vista da arquitetura corporativa, o funcionamento de uma corporação se
descreve por meio de modelos. Os modelos de uma corporação são abstrações que representam
a estrutura e o comportamento dos elementos que a compõem (processos de negócio,
informação, aplicações de software e infraestrutura tecnológica), os relacionamentos entre eles
e a sua decomposição até um nível de detalhe necessário para comunicar como a corporação
deve funcionar para atender seu propósito e seus objetivos (KARADGI, 2014).
O conjunto dos modelos que descrevem uma corporação conformam uma arquitetura
corporativa. A seguir, apresentam-se mais detalhes deste conceito e das características de uma
arquitetura corporativa de referência.

3.2.1 Conceito de arquitetura
Em sistemas de informação, a arquitetura é definida como “a estrutura que compreende
elementos do sistema, as propriedades externamente visíveis desses elementos e o
relacionamento entre eles” (LATTANZE, 2008). Em outras palavras, a arquitetura é “a
descrição formal de um sistema ou plano detalhado das partes do sistema que serve para guiar
sua implementação” (The Open Group, 2011).
No caso de sistemas de software intensivo, a arquitetura se define como “organização
fundamental de um sistema corporificada em seus componentes, suas relações entre si e com o
ambiente, e os princípios que orientam seu projeto e evolução” (ISO/IEC/IEEE, 2011).
Essas definições são claras e concisas ao afirmar que a arquitetura descreve a estrutura
e relacionamento de partes ou componentes de um sistema, também chamados de elementos
arquiteturais, porém, é também genérica ao deixar implícito quais elementos arquiteturais são
descritos por uma arquitetura. O Quadro 1 ajuda a entender melhor os elementos arquiteturais
que são descritos em vários tipos de arquiteturas.
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Quadro 1 – Elementos arquiteturais descritos em tipos de arquiteturas
Tipo de arquitetura
Arquitetura de VLSI
(do inglês Very Large
Scale Integration)
Arquitetura de
computadores

Arquitetura de
software

Arquitetura de
Sistemas de
Informação (SI)

Arquitetura de SI
corporativos

A arquitetura descreve
O elemento arquitetural
Chips
de
computadores Elementos digitais básicos como portas
complexos tais como chips de lógicas e o os caminhos elétricos que os
memória ou chip de processado relacionam
Elementos de hardware como chips e
Sistemas informáticos tais dispositivos básicos de hardware e as
como PCs, notebooks ou conexões elétricas que os relacionam.
servidores de arquivos.
Pode incluir software de baixo nível como
controladores e sistemas operacionais
Programas de computador Primitivas de linguagens de programação
(sistemas de software intensivo) como instruções de controle e estruturas
complexos, tais como sistemas como funções, métodos e módulos, além
operacionais e aplicações
dos relacionamentos entre eles
Módulos de software (descritos por
arquiteturas de software) e o seu
Um sistema de informação relacionamento. Inclui também elementos
completo
do contexto da operação do software
como processos em que o software se usa
e a infraestrutura em que se executa.
Conjunto de sistemas de Sistemas de informação (descritos por
informação de uma corporação arquiteturas de sistemas de informação) e
(uma ou várias organizações)
o relacionamento entre eles
Fonte: Adaptado de Grefen (2016, p. 14).

Dado que nesta dissertação o conceito de arquitetura é utilizado com o intuito de
descrever um ambiente de ensino-aprendizagem, que é uma organização, dos tipos de
arquitetura apresentadas no Quadro 1 há um interesse maior pela arquitetura de sistemas de
informação corporativos pois nela se descrevem os sistemas de informação de uma organização
junto com o seu contexto de operação, ou seja, junto com seus processos e infraestrutura. Este
tipo de arquitetura se relaciona com o conceito de arquitetura corporativa apresentado a seguir.

3.2.2 Arquitetura corporativa

Tradicionalmente, a arquitetura corporativa foi estudada como uma abordagem para
que, de forma sistemática, a tecnologia de informação este de acordo aos processos de negócio
e objetivos estratégicos de uma corporação. Entretanto, o escopo da arquitetura corporativa é
maior do que “alinhar a tecnologia ao negócio” pois trata da “engenharia corporativa”, ou seja,
enxerga uma organização como um sistema que pode ser projetado e adaptado de forma
controlada (VAN DER BEEK, TRIENEKENS, & GREFEN, 2012) (BERNUS, NORAN, &
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MOLINA, 2014, p. 3301) (CZARNECKI & DIETZE, 2017, p. 61) (LANKHORST, 2017, p.
2).
O Zachman (1997) é reconhecido como o pioneiro da arquitetura corporativa pois foi o
primeiro a sugerir o uso de um conjunto de modelos interrelacionados para descrever uma
organização. O Zachman destaca que não há uma única representação de uma arquitetura, mas
várias representações (ou visões) de acordo com a finalidade e o público-alvo de cada
representação.
A definição de arquitetura corporativa adotada nesta dissertação é a sugerida por
Lankhorst (2017), quem a define como “um conjunto coerente de princípios, métodos e
modelos que são utilizados na concepção e realização da estrutura organizacional, os processos
de negócio, os sistemas de informação e a infraestrutura de uma organização”.
Em outras palavras, a arquitetura corporativa pode ser vista como o aumento do escopo
da arquitetura de sistemas de informação sendo que adicionalmente se consideram aspectos da
organização, da mesma forma que a arquitetura de software pode ser entendida como uma
redução do escopo da arquitetura de sistemas de informação em que se detalham
exclusivamente os aspectos do software “puro” (LATTANZE, 2008) (GREFEN, 2016, p. 15).
A Figura 8 relaciona a arquitetura de software, a arquitetura de sistemas de informação
e a arquitetura corporativa em função do escopo de cada tipo de arquitetura. Na Figura 8 é
adicionada a arquitetura de software detalhada se referindo a um escopo ainda mais reduzido
em que se descreve de forma detalhada a implementação de um componente de software.
A partir do Quadro 1 e da Figura 8 se percebe que há uma relação entre os diferentes
tipos de arquiteturas: um elemento arquitetural de uma arquitetura corporativa é o sistema de
informação, que é descrito por uma arquitetura de sistemas de informação, e por sua vez, há
elementos arquiteturais de um sistema de informação associados ao software que são descritos
por uma arquitetura de software, enquanto que os componentes de um arquitetura de software
são descritos em detalhe por uma arquitetura de software detalhada.
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Figura 8 – Comparação do escopo dos tipos de arquitetura

Fonte: Adaptado de Lattanze (2008, p. 27).

3.2.3 Arquitetura corporativa de referência
Segundo Grefen (2016, p. 67), “uma arquitetura de referência é um projeto geral ou
modelo abstrato da estrutura de uma classe específica de sistema”. O objetivo de uma
arquitetura de referência é reutilizar modelos de alto nível ao serem adaptados para obter
arquiteturas concretas em situações específicas. O conceito de arquitetura de referência é
explorado como um tipo de modelo de referência com mecanismos para melhorar a qualidade
e efetividade do trabalho do arquiteto (VAN DER BEEK, TRIENEKENS, & GREFEN, 2012).
Uma arquitetura de referência pode descrever um ou vários aspectos de um sistema, por
exemplo, uma arquitetura de referência que foca apenas no aspecto do software de um sistema
seria uma arquitetura de software de referência (NAKAGAWA, OLIVEIRA, & BECKER,
2011); uma arquitetura de referência que foca apenas no aspecto do negócio de um sistema seria
uma arquitetura de processos de referência (FETTKE, LOOS, & ZWICKER, 2006)
(PESANTES, RISCO, & LEMUS, 2017); uma arquitetura que considera vários aspectos
relevantes para descrever um domínio de negócio como um único sistema seria uma arquitetura
de domínio de referência (CRUZ, 2015); ou uma arquitetura que considera vários aspectos
relevantes para descrever um tipo ou classe específica de organização seria uma arquitetura
corporativa de referência (DA XU, 2015).
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Uma arquitetura corporativa de referência de uma organização é definida como um
modelo de solução das partes de uma organização que inclui “blocos de construção” (para o
projeto de uma arquitetura corporativa concreta) na forma de princípios, políticas, visões
arquiteturais, requisitos, ontologias, vocabulário comum, padrões, modelos de referência
conceituais e diretrizes, ou seja, é uma arquitetura corporativa com algumas decisões
arquiteturais já tomadas e outras deixadas em aberto (FATTAH, 2009) (VAN DER BEEK,
TRIENEKENS, & GREFEN, 2012) (SANCHEZ-PUCHOL & PASTOR-COLLADO, 2017).
Em essência, uma arquitetura de referência captura experiências prévias ao generalizar
elementos arquiteturais que podem ser adaptados no projeto de arquiteturas concretas
(MULLER & HOLE, 2007).
Enfim, a arquitetura corporativa de referência entendida como um produto é um
conjunto de modelos e textos que expressam de forma genérica uma arquitetura, ou seja, uma
descrição arquitetural7.
Os modelos de uma descrição arquitetural se caracterizam pelo nível de agregação,
abstração e realização utilizado para descrever (pelo menos) uma visão arquitetural (GREFEN,
2016, p. 21). Os modelos de uma descrição arquitetural devem utilizar uma notação com um
certo nível de formalismo (GARLAN, 2014). A seguir uma breve descrição dessas
características no contexto da arquitetura corporativa de referência.

3.2.4 Características de uma arquitetura corporativa de referência

Os níveis de agregação e abstração são as características de uma descrição arquitetural
que determinam o nível de detalhe oferecido pelos modelos arquiteturais8. A agregação
determina o número de elementos descritos pelos modelos enquanto a abstração determina o
número de atributos utilizados para descrever cada elemento arquitetural (GREFEN, 2016).
Os modelos de uma arquitetura corporativa de referência devem ser abstratos e
agregados, ou seja, descrevem apenas os principais elementos e atributos da organização de
forma que possam ser utilizados no projeto de várias arquiteturas concretas. Diferente são os
modelos de uma arquitetura corporativa concreta pois devem ser concretos e detalhados, ou

A descrição de uma arquitetura, também chamada de descrição arquitetural, é definida como “os produtos de
trabalho usados para expressar uma arquitetura” (ISO/IEC/IEEE, 2011, p. 2).
8
Uma descrição arquitetural é composta de visões arquiteturais que por sua vez se compõem de modelos
arquiteturais que usam convenções de modelagem adequadas às preocupações a serem descritas por cada modelo.
Essas convenções são especificadas e reguladas por um tipo de modelo (ISO/IEC/IEEE, 2011, p. 6)
7
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seja, descrevem os elementos e os atributos que guiam a implementação e implantação dos
processos, aplicações e infraestrutura de uma organização especifica (GREFEN, 2016)
(ANGELOV, GREFEN, & GREEFHORST, 2012).
O nível de realização é a característica de uma descrição arquitetural que determina se
os modelos descrevem elementos do negócio ou da tecnologia (GREFEN, 2016). Numa
arquitetura corporativa de referência, os modelos devem descrever tanto o negócio como a
tecnologia. Na prática, o que descrevem os modelos depende da fase do ciclo de vida da
organização e do quanto a tecnologia facilita o negócio da organização descrita.
As visões arquiteturais são modelos cuja construção, interpretação e uso seguem
convenções e linguagens que enquadram preocupações específicas da organização sendo
descrita (ISO/IEC/IEEE, 2011, p. 2). Visões arquiteturais utilizadas em descrições arquiteturais
corporativas se constroem a partir de catálogos de pontos de vistas, tais como os disponíveis no
TOGAF (The Open Group, 2011) ou no RM-ODP (ITU-T , 2014).
O nível de formalismo é a característica da notação utilizada pela descrição arquitetural
que define a abrangência dos conceitos e sintaxe utilizada para criar os modelos. Segundo o
Garlan (2014) os modelos que utilizar gráficos de propósito geral são informais, os modelos
que seguem notações genéricas com gráficos e vocabulário padronizados são semiformais e os
modelos que seguem notações robustas que permitem compilar e simular os modelos são
formais. O formalismo em descrições arquiteturais corporativas é geralmente dado por notações
como o Archimate (OMG, 2017) ou o UML4ODP (ITU-T, 2014).
Segundo (ANGELOV, GREFEN, & GREEFHORST, 2012), a agregação, abstração,
realização e as visões arquiteturais que caracterizam uma arquitetura de referência estão
associadas à forma em que se modela. Entretanto, uma arquitetura de referência também se
caracteriza pelo seu objetivo e pelo seu contexto de uso.
O objetivo de uma arquitetura corporativa de referência costuma ser padronizar ou
facilitar o projeto de arquiteturas concretas. No primeiro caso se utilizam arquiteturas
prescritivas e no segundo se utilizam arquiteturas descritivas (GREFEN, 2016).
Por outro lado, o contexto de uma arquitetura corporativa de referência está associado
com quem a projeta, quando a projeta e quem a usa. Uma arquitetura corporativa de referência
pode ser projetada por uma organização padronizadora, uma organização independente ou um
grupo de pesquisa; o projeto pode acontecer quando se preveem soluções que ainda não existem
ou quando se descrevem soluções existente; e os modelos podem ser utilizados por uma única
ou por múltiplas organizações (ANGELOV, GREFEN, & GREEFHORST, 2012).
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3.3

Processo para o projeto de uma arquitetura corporativa

Três são os ingredientes principais para projetar uma arquitetura corporativa de
referência (CZARNECKI & DIETZE, 2017):
•

um modelo de estrutura com conceitos e linguagem que oriente a identificação,
a organização e a descrição dos elementos que compõem uma organização;

•

um (ou vários) modelo(s) de conteúdo com informação útil para descrever os
processos, informação e aplicações de um tipo de organização ou domínio de
interesse; e

•

os métodos para o projeto e uso (instanciação) de uma arquitetura corporativa de
referência.

A seguir, apresentam-se os “ingredientes” e “receitas” destacadas na literatura e que o
arquiteto corporativo pode utilizar como guia para criar o produto “arquitetura corporativa de
referência”.

3.3.1 Abordagens para o projeto de uma arquitetura de referência

Há duas abordagens para o projeto de uma arquitetura de referência e se diferenciam
pelo tipo de modelo de conteúdo utilizado (GREFEN, 2016). Nos modelos de conteúdo se
encontra informação sobre os processos, artefatos, aplicações e infraestrutura de um tipo de
organização ou domínio (CZARNECKI & DIETZE, 2017).
Uma abordagem de projeto top-down consiste em utilizar pelo menos um modelo de
conteúdo genérico (abstrato e agregado), o qual é instanciado segundo os requisitos de um tipo
de organização. A Figura 9 exemplifica uma arquitetura corporativa de referência para
empresas operadoras de telecomunicações, a qual foi projetada a partir dos modelos genérico
de processos ITIL (AXELOS, 2011) e (eTOM), do modelo genérico de informação (SID) e do
modelo genérico de aplicações (TAM), estes últimos integrados no Frameworx (TMF, 2017).
Uma abordagem de projeto down-top consiste em utilizar vários modelos de conteúdo
detalhados (concretos e granulares) a partir dos quais se abstrai uma única solução genérica
para um tipo de organização ou domínio (GREFEN, 2016). A Figura 10 exemplifica uma
arquitetura de referência para o domínio de CRM, a qual foi projetada a partir de um modelo
de processos de vendas e a partir da análise dos elementos arquiteturais de cinco soluções
comerciais de CRM (do inglês Customer Relationship Management).
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Figura 9 – Exemplo de abordagem top-down no projeto de uma arquitetura corporativa de
referência para empresas operadoras de telecomunicações

Fonte: Adaptado de Czarnecki e Dietze (2017).

Figura 10 – Exemplo de abordagem down-top no projeto de uma arquitetura de referência
para o domínio de CRM

Fonte: Adaptado de Cruz (2015).

Independente da abordagem arquitetural ser top-down, down-top ou um hibrido que
mistura as duas, para projetar uma arquitetura corporativa de referência é necessário considerar
um ou vários pontos de vista arquiteturais e transformar modelos de um nível de agregação,
abstração ou realização específico para outro nível de agregação, abstração ou realização
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diferente (maior ou menor). Essa transformação de modelos deve ser guiada por métodos de
arquitetura (GREFEN, 2016, p. 42). A seguir, apresenta-se um método que serve como guia
para o projeto de uma arquitetura corporativa de referência e adicional se apresentam alguns
arcabouços arquiteturais que podem ser utilizados pelo arquiteto corporativo no projeto de uma
arquitetura de referência

3.3.2 Método genérico para projetar uma arquitetura corporativa de referência

Numa revisão literária sistemática sobre arquitetura corporativa de referência, o
Sanchez-Puchol e Pastor-Collado (2017), ao responder à pergunta de pesquisa analítica “como
projetar uma arquitetura corporativa de referência?”, encontraram que as principais
contribuições nessa linha de pesquisa apontam ao desenvolvimento de arquiteturas corporativas
de referência para uma determinada classe de empresas, por exemplo, o Van der Beek,
Trienekens e Grefen (2012) para a indústria financeira, o Aulkemier et al (2016) para eCommerce, o Czarnecki e Dietze (2017) para operadoras de telecomunicações e o Timm, Köpp,
Sandkuhl e Wißotzki (2015) para pequenas empresas de serviços públicos.
Contudo, o método utilizado para projetar essa última arquitetura de referência para
pequenas empresas de serviços públicos foi generalizado pelo Timm, Sanduhl e Fellmann
(2017) resultando nas seguintes fases para o projeto de uma arquitetura corporativa de
referência de qualquer tipo ou classe de organização:
•

Objetivo do projeto: consiste em identificar o domínio e subdomínios da arquitetura
e a classe de organização a ser descrita pela arquitetura de referência;

•

Seleção do arcabouço: consiste em selecionar um arcabouço de arquitetura e a
notação para os modelos, e que servirão como modelo de estrutura;

•

Modelagem de referência: consiste em coletar, integrar, estruturar e abstrair o
conhecimento obtido a partir dos modelos de conteúdo. Nesta fase pode ser aplicada
uma abordagem top-down, down-top ou hibrida, o importante é consolidar e
descrever (usando modelos de estrutura e conteúdo) o conhecimento prático e
teórico sobre um tipo de organização ou domínio;

•

Avaliação do modelo: consiste em avaliar se os modelos da arquitetura corporativa
de referência foram construídos de forma apropriada com relação à estrutura (e.g. se
cumpre as regras sintáticas e gramaticais) e ao conteúdo (e.g. se é verídica,
consistente, completa, usável e útil);
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•

Lançamento: consiste em divulgar a arquitetura de referência para uso.

De forma geral, “receitas” que o arquiteto corporativo pode utilizar para projetar
arquiteturas se encontram em arcabouços arquiteturais. A seguir, apresenta-se o conceito de
arcabouço arquitetural como estrutura conceitual e metodológica que guia a operação de
projetos de arquiteturas corporativas.

3.3.3 Arcabouços arquiteturais
Os arcabouços arquiteturais são “convenções, princípios e práticas utilizadas pelos
arquitetos para descrever arquiteturas em um determinado domínio” (ISO/IEC/IEEE, 2011, p.
2). Os arcabouços oferecem métodos e estruturas gerais a partir dos quais pode se definir um
processo concreto para projetar uma arquitetura. De forma geral, os arcabouços identificam e
relacionam diferentes pontos de vista arquiteturais com técnicas de modelagem associadas a
eles, e em alguns casos, estabelecem de forma precisa os elementos que devem fazer parte de
uma arquitetura (GREFEN, 2016, p. 78) (LANKHORST, 2017, p. 23) (CZARNECKI &
DIETZE, 2017, p. 65).
O arcabouço de Zachman, publicado na sua primeira versão em 1978, é reconhecido
como o primeiro arcabouço de arquitetura corporativa. Já nos anos 90’s foram desenvolvidos
vários outros arcabouços de arquitetura corporativa, por exemplo, o Federal Enterprise
Architecture Framework (FEAF), o Treasury Enterprise Architecture Framework (TEAF), o
Integrated Architecture Framework (IAF), o Department of Defense Architecture Framework
(DoDAF), o The Open Group Architecture Framework (TOGAF) e o Extended Enterprise
Architecture Framework (E2AF) entre outros (CZARNECKI & DIETZE, 2017, p. 65).
A seguir, a seção 3.3.3.1 apresenta o ciclo de vida de uma corporação com o objetivo
de ilustrar o uso dos arcabouços de arquitetura corporativa, a seção 3.3.3.2 destaca o ADM do
arcabouço arquitetural TOGAF como um método genérico que serve para definir processos
concretos de arquitetura e a seção 3.3.3.3 apresenta as notações Archimate e UML4ODP.

3.3.3.1 Fases do ciclo de vida de uma corporação segundo o GERAM

O Generic Enterprise Reference Architecture And Methodology (GERAM)
(ISO/TC184/SC5/WG1, 2000) foi desenvolvido pelo IFIP-IFAC Task Force com o objetivo de
oferecer conceitos genéricos para a avaliação, classificação, comparação e uso de arcabouços
de arquitetura corporativa. O GERAM foi desenvolvido a partir da abstração de conceitos,
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sugeridos em vários arcabouços de arquitetura corporativa, para descrever os papeis, os
processos e a tecnologia que suporta o projeto, implementação e atualização de uma corporação
(LANKHORST, 2017, p. 30).
Os conceitos genéricos associados ao processo para projetar uma arquitetura
corporativa, abstraídos pelo GERAM, são: as fases do ciclo de vida de uma corporação, a
história de vida, os tipos de corporação e a modelagem corporativa por meio de modelos de
visões integradas. Destacam-se as seis fases do ciclo de vida e a história de vida de uma
corporação (ISO/TC184/SC5/WG1, 2000):
•

Identificação: conjunto de atividades para definir qual é a corporação de interesse,
seus limites e sua relação com o ambiente;

•

Conceito: conjunto de atividades para definir a missão, visão, valores, estratégias,
objetivos, políticas, planos de negócio e outros conceitos que fundamentam a
corporação de interesse;

•

Requisitos: conjunto de atividades para especificar os requisitos da operação e
gestão da corporação de interesse, ou seja, seus processos de negócios junto com as
capacidades, funções e informação necessária para sua operação;

•

Projeto: conjunto de atividades que suportam a descrição de uma corporação com
todos os componentes que satisfazem os requisitos especificados. Todas as fases do
GERAM podem ser quebradas em subfases como parte da estruturação de um
processo concreto, por exemplo, a fase de projeto pode ser dividida em duas subfases
da seguinte forma:
o Projeto preliminar: atividades para descrever a corporação de forma geral, ou
seja, em um nível de detalhe suficiente para obter custos aproximados de projetos
associados à implementação das partes da corporação;
o Projeto detalhado: atividades para descrever de forma completa as partes de uma
corporação, ou seja, em um nível de detalhe suficiente para a implementação de
projetos de cada parte da corporação;

•

Implementação: conjunto de atividades para implementar ou adaptar uma
corporação, o que envolve, por exemplo, a contração e treinamento de pessoas, a
compra e desenvolvimento de sistemas de informação novos ou a atualização e
integração de sistemas de informação legados.

•

Operação: conjunto de atividades para o monitoramento, controle e avaliação da
operação de uma corporação.
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•

Desativação: conjunto de atividades necessárias para a atualização, transferência,
desmontagem ou eliminação de toda ou uma parte da corporação no final da sua
vida útil em operação.

A história de vida de uma organização é uma representação temporal das atividades
realizadas em cada fase do ciclo de vida da corporação durante todo o período de vida da
corporação. A Figura 11 é um exemplo de projetos que podem ser executados ao longo do
tempo em uma corporação e as fases do ciclo de vida que são consideradas em cada projeto.
Pode-se observar na Figura 11 que os projetos de engenharia corporativa consideram, pelo
menos, as fases de requisitos, projeto e implementação da corporação.
Figura 11 – Fases do ciclo de vida de uma corporação segundo o GERAM

Fonte: Adaptado do GERAM V1.6.3 (ISO/TC184/SC5/WG1, 2000, p. 12).

Um exemplo de processo de arquitetura para a fase de projeto da corporação se encontra
no arcabouço arquitetural do Department of Defense Architecture Framework (DoDAF)
(OMG, 2008). O DoDAF sugere um processo de arquitetura com as seguintes fases:
•

Determinar o uso pretendido da arquitetura;
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•

Determinar o escopo da arquitetura;

•

Determinar as características a serem capturadas pela arquitetura;

•

Determinar os artefatos a serem gerados e que compõem a arquitetura;

•

Desenvolver os artefatos que compõem a arquitetura; e

•

Utilizar a arquitetura para o uso pretendido.

Um processo de arquitetura corporativa pode ser definido também a partir do ADM do
TOGAF, que tem se convertido no “padrão de fato” para o projeto de arquiteturas corporativas.

3.3.3.2 ADM do TOGAF

O The Open Group Architecture Framework (TOGAF) foi desenvolvido em 1995 pelo
The Open Group como um arcabouço para o desenvolvimento de arquiteturas tecnológicas e
na versão 8 evolui para um arcabouço de arquitetura corporativa. Na estrutura geral do TOGAF
se destacam quatro elementos (The Open Group, 2011):
•

O método de desenvolvimento de arquitetura (ADM do inglês Architecture
Development Method) que sugere fases para um processo de arquitetura;

•

O arcabouço de arquitetura de conteúdo (ACF do inglês Architecture Content
Framework) que sugere quatro estruturas relacionadas como base para descrever
uma organização: arquitetura de negócios, arquitetura de dados, arquitetura de
aplicações e arquitetura tecnológica;

•

O Enterprise Continuum que apresenta arquiteturas de referência e de solução para
organizações de uma indústria específica; e

•

O arcabouço de capacidades de arquitetura (ACaF do inglês Architecture Capability
Framework) que sugere a organização, processos, papeis e capacidades requeridas
para estabelecer e operar a função de arquitetura em uma organização.

O ADM está composto pelas seguintes fases:
•

Fase preliminar: cobre a definição do escopo da organização e a seleção de um
arcabouço arquitetural (modelo de estrutura e modelo de conteúdo) específico;

•

Fase A – Visão geral da arquitetura: em que se definem as capacidades de negócio
a ser consideradas no projeto da arquitetura corporativa;

•

Fase B – Arquitetura de negócios: cobre a definição dos objetivos de negócio, a
estratégia do produto, os processos, a estrutura organizacional da organização;
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•

Fase C – Arquitetura de sistemas de informação: cobre o desenvolvimento da
arquitetura de dados e a arquitetura de aplicações necessária para a operação da
arquitetura de negócios;

•

Fase D – Arquitetura tecnológica: cobre o desenvolvimento da arquitetura
tecnológica necessária para armazenamento dos dados e execução das aplicações.

•

Fase E – Soluções e oportunidades: cobre o planejamento geral da implementação
da arquitetura considerando as arquiteturas de transição requeridas.

•

Fase F – Planejamento de migração: cobre o planejamento detalhado da
implementação.

•

Fase G – Implementação da governança: cobre a fiscalização para garantir que a
implementação do projeto esteja em conformidade com a arquitetura desenvolvida.

•

Fase H – Gestão de mudanças da arquitetura: consiste no monitoramento contínuo
da implementação das mudanças da arquitetura que garantem que a arquitetura
responda a todo momento aos requisitos da organização

•

Gestão dos requisitos: é o elemento central do ADM em que se garante que estejam
sendo atendidos os requisitos da organização ao longo de todas as fases.

Pode-se observar que há uma correspondência entre as fases sugeridas pelo processo
para definição de uma arquitetura corporativa de referência sugerido por Tim, Sandkuhl e
Fellmann (2017) e as fases do ADM do TOGAF para o desenvolvimento de uma arquitetura
corporativa. A mesma correspondência encontra-se também nas fases sugeridas pelo DoDAF e
o GERAM (CHAHARSOOGHI & ACHACHLOUEI, 2011).
Independente do arcabouço utilizado para definir um processo de arquitetura é sempre
necessário desenvolver modelos. A seguir, apresentam-se duas notações que oferecem uma
semântica bem definida e que facilitam o desenvolvimento e uso de modelos de arquiteturas
corporativas.

3.3.3.3 Notações para arquitetura corporativa

Em uma arquitetura que considera diferentes visões arquiteturais, como é o caso de uma
arquitetura corporativa, deve se utilizar uma notação que permita modelar os elementos de
interesse de cada visão (ESSIEN, 2015, p. 62). A seguir, apresentam-se as notações semiformais
Archimate (OMG, 2017) e UML4ODP (ITU-T, 2014).
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O Archimate é uma notação que oferece uma linguagem comum para descrever
processos de negócio, estruturas organizacionais, fluxos de informação, sistemas de informação
e infraestruturas técnicas (OMG, 2017).
No Archimate, o conceito de serviço é o elemento principal e é separado em três
camadas: negócio, aplicação e tecnologia. Cada camada utiliza modelos que descrevem a
estrutura e o comportamento de seus elementos. A camada de negócio descreve os produtos e
serviços realizados pelos processos de negócio, a camada de aplicação descreve os serviços de
aplicação (realizados por software) que suportam a camada de negócios, e a camada de
tecnologia descreve os serviços de infraestrutura requerida para rodar os serviços de aplicação.
Essas camadas se relacionam ao conceito de visão arquitetural (OMG, 2017).
O RM-ODP é um arcabouço arquitetural que sugere pontos de vista que guiam o projeto
de arquiteturas de sistemas abertos e distribuídos. No RM-ODP o elemento conceitual principal
é o objeto, ou seja, os elementos arquiteturais de um sistema são abstraídos como objetos que
interagem em cada visão arquitetural (ITU-T, 2014). A composição de dois ou mais objetos
resultam em outro objeto cujo comportamento é determinado pelo tipo de objeto formado. Os
diferentes tipos de objetos no RM-ODP são especializados em conceitos de cada visão
arquitetural (ITU-T, 2014). O Quadro 2 e o Quadro 3 destacam os conceitos base das visões
arquiteturais do RM-ODP, os quais descrevem os principais elementos arquiteturais de uma
arquitetura corporativa (KUTVONEN, 2007) (LANKHORST, 2017, p. 30).
A Unified Modeling Language (UML) fornece uma notação de propósito geral para
representar a estrutura e o comportamento de sistemas a través da abstração de objetos. O
UML4ODP (ITU-T, 2014) é um perfil de uso da UML para expressar especificações
arquiteturais em termos dos conceitos definidos pelas visões arquiteturais do RM-ODP (objetos
das visões ODP) (LININGTON, MILOSEVIC, TANAKA, & VALLECILLO, 2011).
No Quadro 2 e no Quadro 3 incluem-se alguns dos ícones utilizados pelo UML4ODP
para representar os conceitos do RM-ODP.
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Quadro 2 – Conceitos das visões empresa, informação, computação do RM-ODP

Visão empresa

Conceito

Significado
UML4ODP
modelo de uma entidade que permite representar a estrutura ou
objeto empresa
comportamento de um sistema desde o ponto de vista empresa.
configuração de objetos empresa formada para atingir um
comunidade
objetivo
contrato
define os objetivos de uma comunidade
comportamento requerido no sistema sendo especificado
política
(descrito por regras)
comportamento específico de um objeto empresa em uma
papel
comunidade
sequência de passos executados por um objeto empresa
processo
passo
artefato

Visão Computação

objeto
computação
interface de
computação
interação
sinal

Visão Informação

operação
objeto
informação
ação
esquema
invariante
esquema
dinâmico

conjunto de ações executadas por um ator como parte de um
processo
relação de um objeto empresa que é criado por uma ou várias
ações
modelo de uma entidade que permite representar a estrutura ou
comportamento de um sistema desde o ponto de vista
computação.
abstração do comportamento de um objeto que consiste em um
conjunto de interações do objeto
ação que ocorre com a participação do ambiente do objeto
uma ação atómica que resulta em comunicação unidirecional
de um objeto iniciador para um objeto respondente
interação entre um objeto cliente e um objeto servidor que na
forma de interrogação ou anúncio
modelo de uma entidade que permite representar a estrutura ou
comportamento de um sistema desde o ponto de vista
informação.
é um modelo de algo que acontece no mundo real
conjunto de predicados sobre um ou mais objetos informação
que sempre devem ser verdadeiros e restringem os possíveis
estados e mudanças de estado dos objetos informação
especificação das mudanças de estado permitidas de um ou
mais objetos informação
Fonte: ITU-T (2014)
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Quadro 3 – Conceitos da visão engenharia do RM-ODP

Visão Tecnologia

Visão Engenharia

Conceito

Significado
UML4ODP
modelo de uma entidade que permite representar a estrutura ou
objeto
comportamento de um sistema desde o ponto de vista
engenharia
engenharia.
objeto
tipo especial de objeto engenharia utilizado para representar
engenharia
objetos computação na visão engenharia ou atores que
básico (OEB) participam na comunicação de objetos do sistema.
configuração de objetos engenharia formando uma única
grupo
unidade com o propósito de ativação, recuperação e
migração.
configuração de objetos engenharia formando uma única
cápsula
unidade com o propósito de encapsular processamento e
armazenamento.
configuração de objetos engenharia formando uma única
unidade com o propósito de ser localizado no espaço, e que
nó
incorpora um conjunto de funções de processamento,
armazenamento e comunicação
objetos do tipo grupo, cápsulas e nós são gerenciados por
gestor
objetos do tipo gestor de grupo, gestor de cápsula e gestor de
nó
abstração da exposição de interfaces de objetos engenharia
interface de
que correspondem com sinais e operações de objetos
engenharia
computação
Configuração de stubs, binders, protocolos e interceptores que
canal
a interação de objetos de engenharia básicos por meio da
ligação de suas interfaces
modelo de uma entidade que permite representar a estrutura ou
Objeto
comportamento de um sistema desde o ponto de vista
tecnologia
tecnologia.
padrão
Os padrões descrevem como os objetos tecnologia devem ser
implementável implementados
Um objeto tecnologia pode ser um produto de hardware,
implementação
software ou rede que implementa um ou vários padrões
Fonte: ITU-T (2014)

Os elementos da notação UML-4ODP descritos no Quadro 2 e no Quadro 3 podem ser
complementados com os elementos genéricos do UML.

3.4

Considerações finais

Este capítulo apresentou os conceitos de fábrica de software e arquitetura corporativa
como fundamentos conceituas para o projeto de um AEAES.
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A fábrica de software foi descrita quando utilizada na educação e discutiu-se a
colaboração na fábrica de software, conceitos utilizados na definição de um ambiente de ensinoaprendizagem de engenharia de software.
Na sequência foram apresentadas as duas caras do conceito arquitetura: arquitetura
como produto que descreve um sistema e a arquitetura como um processo que o arquiteto segue
para projetar um sistema. Dado que o propósito desta dissertação é descrever de forma genérica
uma organização, aprofundou-se o conceito de arquitetura corporativa de referência.
Os conceitos apresentados neste capítulo correspondem ao contexto do conhecimento
da pesquisa e servirão como base para o desenvolvimento do artefato principal da pesquisa
apresentado no próximo capítulo.
Neste capítulo se respondeu a seguinte Pergunta visando conhecimento analítica
associada ao problema de pesquisa:
Pergunta visando conhecimento 59: Como projetar uma arquitetura de referência? Esta
pergunta se divide em três:
•

Pergunta visando conhecimento 5.1: Quais são as características da arquitetura de
referência?
Uma arquitetura de referência da fábrica de software se caracteriza por ser genérica
(nos níveis de abstração e agregação) e útil para o projeto de arquiteturas concretas
para várias fábricas de software específicas. Uma arquitetura de referência da fábrica
de software se caracteriza pelo seu objetivo (por que se projeta a arquitetura?), seu
contexto (onde será utilizada? Quem e quando a projeta?) e a forma em que é
projetada (O que se detalha? Quão agregada e abstrata é? Como é representada?).

•

Pergunta visando conhecimento 5.2: Quais são os elementos que devem ser descritos
por uma arquitetura de referência?
Dado que a arquitetura de referência da fábrica de software é uma arquitetura
corporativa, esta deve descrever os papeis organizacionais, os processos de negócio,
as informações, as aplicações e a infraestrutura da fábrica de software.

•

Pergunta visando conhecimento 5.3: Como se projeta uma arquitetura corporativa
de referência?

9

O problema geral da pesquisa foi quebrado em um conjunto enumerado de perguntas visando conhecimento
analíticas, perguntas visando conhecimento empíricas e problemas de projeto, por isso que essa pergunta visando
conhecimento começa com um número diferente de 1. As perguntas 1, 2, 3 e 4 já foram respondidas nos capítulos
anteriores.
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De forma geral, para projetar uma arquitetura de referência é preciso de três
ingredientes: modelo de estrutura, modelo de conteúdo e método de arquitetura. A
estrutura é dada por arcabouços arquiteturais, por exemplo, o RM-ODP; o conteúdo
é obtido de modelos de referência abstratos ou de arquiteturas concretas de um
sistema do mesmo tipo. O método de arquitetura se refere aos processos para projetar
e utilizar (instanciar) a arquitetura. Os métodos de arquitetura consistem na
transformação de modelos arquiteturais para diferentes níveis de abstração,
agregação e realização.
No capítulo a seguir utilizam-se às respostas da Pergunta visando conhecimento
analítica 5 como constructos do projeto de uma proposta de arquitetura de referência do AEAES
da PCS3853.
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4 Projeto da arquitetura de referência de um ambiente para o ensinoaprendizagem
Esta dissertação inspirou-se principalmente na pesquisa de Czarnecki e Dietze (2017, p.
57), quem sugere os seguintes três ingredientes para projetar uma arquitetura corporativa de
referência: 1) um (ou vários) modelo(s) de estrutura, 2) um (ou vários) modelo(s) de conteúdo
e 3) os métodos para projeto e uso (instanciação) da arquitetura corporativa de referência. Os
ingredientes utilizados nesta dissertação para propor uma arquitetura de referência de um
Ambiente para o Ensino-Aprendizagem de Engenharia de Software (doravante chamado de
AEAES) da disciplina laboratório PCS3853 são:
•

Como modelo de estrutura se utiliza o RM-ODP e seus pontos de vista arquiteturais
empresa, informação, computação, engenharia e tecnologia; o conceito de
departamento da organização como forma de agrupar os elementos do AEAES nos
subdomínios de “produção de software” e “ensino-aprendizagem”; e os níveis
hierárquicos operacional e gerencial, tal e como é sugerido pelo modelo de fábrica
de software integrada (DIAS, 2010, p. 34).

•

Como modelo de conteúdo se utiliza o histórico do AEAES da PCS3853 entre os
anos 2012 e 2017. Neste histórico se encontram modelos que descrevem os
processos de produção de software e ensino-aprendizagem junto com os artefatos
gerados pelos alunos no desenvolvimento e gestão dos projetos de software em cada
edição da disciplina, além do material de apoio para as atividades de ensinoaprendizagem.

•

Como método para projetar a arquitetura de referência se propõe um método cujos
detalhes da operação foram baseados nas pesquisas de Czarnecki e Dietze (2017) e
Cruz (2015), Angelov, Grefen e Greefhorst (2012), Grefen (2016) e Linington et.
al. (2011); Como método de instanciação da arquitetura de referência se propõe um
método construído a partir da pesquisa de Pesantes, Risco e Lemus (2017) e Dias
(2010).

Na Figura 12, os principais conceitos (ingredientes) utilizados nesta dissertação são
representados conceitualmente junto com o seu relacionamento. Essa figura deve ser lida
começando pela esquerda da seguinte forma:
•

O Método do projeto da arquitetura de referência proposto usa um modelo de
estrutura e um modelo de conteúdo.
o O modelo de estrutura da arquitetura de referência usa:
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▪

As visões arquiteturais do RM-ODP para descrever os elementos
arquiteturais (processos, informação, aplicações e infraestrutura) do AEAES
da PCS3853;

▪

Níveis hierárquicos e departamentos (subdomínios) para agrupar os
elementos arquiteturais do AEAES da PCS3853;

o O modelo de conteúdo é o histórico ao longo das edições da PCS3853 entre os
anos 2012 e 2017, o qual é utilizado para abstrair os elementos arquiteturais da
arquitetura de referência;
•

O Método de instanciação da arquitetura de referência proposta considera os
requisitos específicos para uma edição da PCS3853. O resultado da instanciação é
uma arquitetura concreta que descreve os elementos necessários para o
funcionamento do AEAES utilizado para uma edição da PCS3853.
Figura 12 – Modelo conceitual da proposta

4.1

Método de projeto da arquitetura de referência

O método utilizado nesta dissertação para o projeto da arquitetura de referência do
AEAES da disciplina PCS3853, representado na Figura 13 utilizando a notação BPMN
(Business Process Modeling Notation) (OMG, 2011), segue as mesmas grandes fases da
pesquisa de Czarnecki e Dietze (2017). Mesmo que estes autores não descreveram de forma
explicita o método utilizado por eles para projetar uma arquitetura de referência, apresentaram
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sim uma sequência de resultados gerados pelo uso dos três ingredientes conceituais (estrutura,
conteúdo e método). Esses resultados foram mapeados em atividades que depois foram
agrupadas nas seguintes fases: 1) determinar o domínio da arquitetura, 2) determinar a estrutura
da arquitetura, 3) Abstrair os elementos de referência e 4) Descrever as visões arquiteturais.
Figura 13 – Método de projeto da arquitetura de referência

A Figura 14 representa em BPMN as atividades da primeira fase do método, chamada
de “determinar domínio da arquitetura”, a qual consiste em determinar o objetivo da arquitetura
e o contexto de uso da arquitetura, assim como também o tipo de organização de interesse a ser
descrita pela arquitetura. Para isso utiliza-se como guia as opções de caracterização de
arquitetura sugerida pelo Angelov, Grefen e Greefhorst (2012), da seguinte forma:
•

Para determinar o tipo de organização a ser descrito pela arquitetura de referência
deve se descrever o objetivo do AEAES, os principais assuntos a serem ensinadosaprendidos e as características dos produtos de software nele produzidos;

•

Para determinar o objetivo da arquitetura de referência do AEAES deve-se indicar
se a arquitetura é projetada para padronizar um tipo de ambiente de ensinoaprendizagem ou para facilitar o projeto de ambientes concretos;

•

Para determinar o contexto da arquitetura da arquitetura de referência deve-se
indicar quem projeta o AEAES, quando o projeta e quem usa a arquitetura de
referência.
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Figura 14 – Atividades da primeira fase “Determinar o domínio da arquitetura”

A Figura 15 representa em BPMN as atividades da segunda fase do método, chamada
de “determinar a estrutura da arquitetura”, a qual consiste em determinar o formalismo dos
modelos a serem utilizados para descrever os elementos da organização em cada visão
arquitetural, assim como também o nível de detalhe (agregação e abstração), e realização que
deverão ter os modelos.
Como já se determinou o uso do RM-ODP como arcabouço arquitetural, e se determinou
que a “produção de software” e “ensino-aprendizagem” seriam os departamentos
organizacionais (ou subdomínios arquiteturais10) do AEAES, esta segunda fase se reduz a
explicar as características dos modelos arquiteturais a serem utilizados na descrição das visões
arquiteturais. Para isso se seguem algumas sugestões do Angelov, Grefen e Greefhorst (2012)
e Grefen (2016):
•

Para determinar o nível de formalismo dos modelos da arquitetura de referência do
AEAES deve se indicar a notação a ser utilizada e listar os modelos a serem
desenvolvidos em cada uma das visões arquiteturais;

•

Para determinar o nível de detalhe (agregação e abstração) dos modelos da
arquitetura de referência do AEAES, deve se indicar os elementos arquiteturais a
serem descritos em cada visão, os principais atributos desses elementos e os critérios
para seu agrupamento em outros elementos arquiteturais.

•

Para determinar o nível de realização dos modelos da arquitetura de referência do
AEAES deve se indicar quais visões oferecerão maior ou menor detalhe e justificar
essa decisão.

10

Os subdomínios arquiteturais funcionam como uma estrutura geral da organização que agrupa processos, dados
e aplicações em função das especialidades ou atividades principais da própria organização (GREFEN, 2016)
(CZARNECKI & DIETZE, 2017). Nesta dissertação, a sugestão feita pelo modelo de fábrica de software integrada
(DIAS, 2010) de agrupar os elementos da fábrica de software por especialidades (departamentos) corresponde aos
subdomínios da arquitetura de referência “produção de software” e “ensino-aprendizagem”.
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Figura 15 – Atividades da segunda fase “Determinar a estrutura da arquitetura”

A Figura 16 representa em BPMN as atividades da terceira fase do método, chamada de
“abstrair os elementos de referência”, a qual consiste em analisar os artefatos disponíveis no
histórico ao longo das edições do AEAES da PCS3853 e abstrair os principais elementos
arquiteturais que representam de forma genérica os principais processos, informações,
aplicações e infraestrutura necessária para a operação do AEAES da PCS3853.
Para a análise de abstração propõe-se adaptar a matriz que Cruz (2015) utilizou para
analisar elementos arquiteturais comuns em várias arquiteturas de sistemas do mesmo tipo e se
adicionaram duas colunas a mais. O resultado são as seguintes colunas (veja o Quadro 4):
•

Subdomínio arquitetural: em que se classifica se o elemento arquitetural está
relacionado com a produção de software ou com o ensino-aprendizagem

•

Objeto: em que se registra o nome do elemento arquitetural. Se denomina objeto
pois no ODP todos os elementos arquiteturais são abstraídos como objetos (objeto
papel, objeto processo, objeto informação, objeto computação, objeto engenharia e
objeto computação)

•

Existe nas edições da PCS3853: é uma coluna dividia em colunas menores, nas quais
se indica com um “X” a edição da disciplina em que elemento existiu.

•

Resultados da análise de abstração: em que se registram os argumentos para a
seleção dos nomes dos elementos de referência.
Quadro 4 – Matriz de análise de abstração de elementos de referência

Subdomínios
arquiteturais

Elemento
arquitetural

Existe na edição da PCS3853
Resultados da
análise
de abstração
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: Adaptada de Cruz (2015).
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Assim, na matriz do Quadro 4 se listam os elementos arquiteturais do AEAES e se marca
com “X” em quais edições da disciplina operou esse elemento. Elementos que se repetem na
maioria de edições da disciplina PCS3853 indica que na arquitetura de referência deve existir
um elemento arquitetural genérico que ao ser instanciado gera os elementos concretos que se
encontram nessas várias edições.
•

Para abstrair os papeis do AEAES deve se procurar no histórico ao longo das edições
da disciplina por:
o Os atores descritos nos modelos BPMN
o Os nomes dados às responsabilidades dos envolvidos nos planos de trabalho e
na documentação das aulas

•

Para abstrair os processos do AEAES deve se procurar no histórico ao longo das
edições da disciplina por:
o Os próprios processos e as atividades descritas nos modelos BPMN
o Os nomes dados às atividades nos roteiros técnicos
o Os nomes dados às atividades nos planos de trabalho

•

Para abstrair as informações do AEAES deve se procurar no histórico ao longo das
edições da disciplina por
o As entradas e saídas das atividades e processos descritos nos modelos BPMN
o Os artefatos armazenados nos repositórios de documentos
o Os registros mantidos nas aplicações de software utilizadas
o As entregas feitas pelos alunos para revisão dos professores

•

Para abstrair as aplicações do AEAES deve se procurar no histórico ao longo das
edições da disciplina por
o Os produtos de software que a instituição de ensino oferece para o ensinoaprendizagem
o Os produtos de software utilizados para o planejamento dos projetos
o Os produtos de software utilizados pelos alunos para a construção do software

•

Para abstrair a infraestrutura do AEAES deve se procurar no histórico ao longo das
edições da disciplina por
o Os equipamentos disponíveis atualmente nas instalações físicas do laboratório
o Registros de empréstimo de equipamentos para as aulas
o Os equipamentos trazidos pelos alunos para as aulas
o Os recursos de nuvem aos quais se tem acesso
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o Os produtos de software aos quais a instituição de ensino tem acesso
o Os fornecedores de tecnologia com os quais a instituição de ensino tem
convênios
Figura 16 – Atividades da terceira fase “Abstrair os elementos da arquitetura”

A Figura 17 representa em BPMN as atividades da quarta fase do método, chamada de
“descrever as visões arquiteturais”, a qual consiste em modelar e explicar de forma textual os
elementos arquiteturais do AEAES da PCS3853 conforme foi determinado na estrutura da
arquitetura.
Os modelos devem representar os principais elementos junto com os principais
relacionamentos (elementos de uma mesma visão arquitetural) e correspondências (elementos
de visões arquiteturais diferentes).
A sequência utilizada para descrever as visões arquiteturais é a mesma sugerida por
Linington et. al. (2011), a qual começa pela visão empresa, continuar pela visão informação,
computação, engenharia e finalizar pela visão tecnologia. Entretanto, conforme se avança na
descrição das visões pode ser necessário voltar numa já descrita para fazer ajustes e manter a
correspondência. Aliás, esta última fase acaba sendo cíclica pois é necessário verificar que
todos os modelos estão corretos.
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Figura 17 – Atividades da quarta fase “Descrever as visões arquiteturais”

4.2

Aplicação do método de projeto da arquitetura de referência para o AEAES da
PCS3853

Esta seção apresenta os resultados da aplicação do método previamente descrito para
projetar uma proposta de arquitetura de referência do AEAES da PCS3853. Os resultados de
cada fase do método se apresentam da seguinte forma: a primeira fase “determinar o domínio
da arquitetura” na seção 4.2.1, a segunda fase “determinar estrutura da arquitetura” na seção
4.2.2, a terceira fase “abstrair os elementos de referência” na seção 4.2.3 e a quarta fase
“descrever as visões arquiteturais” na seção 4.2.4.

4.2.1 Determinar o domínio da arquitetura
O tipo de organização de interesse da arquitetura de referência é o “Laboratório de
engenharia de software II”, o qual é oferecido no último ano do curso de graduação em
Engenharia de Computação da Escola Politécnica (POLI) da Universidade de São Paulo (USP).
Até 2017 foi identificado pelas siglas PCS2044 e a partir de 2018, como parte de uma
reestruturação curricular, a sigla foi alterada para PCS385311.
O objetivo da disciplina PCS3853 é exercitar técnicas avançadas de gestão e de
desenvolvimento de software. Para isso os alunos se organizam em equipes e participam de
projetos de produção de software de complexidade relevante em que possam ser exercitadas as
habilidades e o conhecimento do engenheiro de software. Na maioria das edições se desenvolve
um único projeto para todas as equipes, sendo que cada equipo é responsável por um ou vários

11

Mais detalhe das emendas nos links: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=pcs3853 e
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=pcs2044
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módulos do sistema. Em outras edições se desenvolveram dois projetos ou mais projetos, sendo
que em cada projeto participaram diferentes equipos assumindo a responsabilidade de um ou
vários módulos.
Para dar uma ideia concreta da operação da PCS3853, a continuação se apresenta alguns
dos projetos desenvolvidos pelos alunos nos últimos anos.
Em 2014, foi desenvolvido um sistema ERP modular para pizzaria que incluiu módulo
para a gestão de clientes, gestão de vendas, gestão de pagamentos, gestão de entregas, gestão
da produção, gestão de estoque e gestão de RH.
Em 2015 foi desenvolvido um sistema corporativo para hotel composto pelos módulos
de gestão financeira, gestão de compras, contabilidade, gestão de RH, gestão de clientes
(promoções e fidelidade), gestão de reservas, gestão de serviços ao hospede (restaurante,
limpeza, pontos de venda), gestão de facilidades (iluminação, consumo de energia), e análise
do negócio (Business Intelligence BI);
Em 2016, foi desenvolvida uma plataforma para integração de negócios entre clientes,
promotores e fornecedores de serviços para eventos. A plataforma oferecia serviços para cada
participante do negócio, por exemplos, o módulo de seleção e contratação de promoters (para
o cliente), os módulos para seleção e contratação de fornecedores de serviço, planejamento de
eventos, gestão de pagamentos, gestão da qualidade de eventos (para o promoter o fornecedor
de serviços). Adicionalmente, a plataforma permitia diferentes formas de tarifação e
disponibilizava serviços do back-office da plataforma associados ao ITIL, como por exemplo,
a gestão de incidentes e o controle de acesso a usuários.
Em 2017, a plataforma para integração de negócios desenvolvida em 2016 foi
aprimorada no contexto de obras (empreiteiras). Foram considerados os mesmos serviços da
plataforma anterior para eventos (promoters) só que se deu um foco maior à tarifação dos
serviços da plataforma e ao uso de serviços de infraestrutura e plataforma da nuvem.
Pode se observar que esses projetos são grandes sistemas que demandam integração e
interoperabilidade de módulos/serviços distribuídos. Dado que a disciplina dura só quatro
meses com 4 horas aula por semana (e mais 4 horas de dedicação adicional), os alunos só
implementam funcionalidades críticas para ter um produto mínimo viável. O planejamento, a
análise e o projeto desses grandes sistemas foram sempre tratados em um contexto de ensinoaprendizagem em que se estimulou a aparição de problemas de engenharia de software
associados ao tratamento de atributos de qualidade como desempenho, disponibilidade e
segurança.
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Em todas as edições da PCS3853, os alunos se organizaram em equipes que operavam
como células produtivas independentes. Cada célula assumia a responsabilidade de planejar,
analisar, projetar, implementar, testar e implantar uma parte do sistema ou plataforma a ser
desenvolvida.
A operação de cada grupo como célula produtiva foi guiada pelos professores e
monitores da disciplina por meio de roteiros que descreviam de forma geral o passo a passo que
os alunos deveriam seguir para resolver os problemas do dia a dia do projeto. Em cada aula
prática da disciplina disponibilizou-se o roteiro junto com algum material de ensino (aula,
vídeo, áudio, trecho de livro, artigo acadêmico, etc.) explicando conceitos requeridos ou dando
exemplos práticos associados ao problema a ser resolvido em cada aula.
No projeto do AEAES para os diferentes ediçõess da PCS3853 não foi considerado o
uso obrigatório de uma plataforma específica de desenvolvimento e algumas decisões de uso
de ferramentas de programação foram deixadas em aberto para os alunos.
Os detalhes da operação do AEAES para cada edição foram variando em função dos
requisitos técnicos e educacionais definidos para cada edição da disciplina, o que se traduz em
diferenças nos roteiros e material de ensino utilizados nos processos visando o ensinoaprendizagem e diferenças nas técnicas e tecnologias de engenharia de software e tecnologias
de apoio ao desenvolvimento de software utilizadas nos processos de produção de software.
Por exemplo, na versão de 2013 e 2014 da disciplina se deu ênfase ao uso da arquitetura
de software na inovação de produtos de software enquanto nas versões mais recentes de 2016
e 2017 se deu mais ênfase no uso da arquitetura de software e da nuvem para tratar atributos de
qualidade.
Enfim, o tipo de organização de interesse para a arquitetura de referência proposta nesta
dissertação é o AEAES da PCS3853, no qual, com o passar tempo, está se madurando um
“método de produção de software centrado em arquitetura”, o qual é objeto de estudo de outras
pesquisas do GARFSoft.
O objetivo da arquitetura de referência do AEAES da PCS3853 é melhorar o
entendimento dos elementos do AEAES e facilitar o projeto de arquiteturas concretas em que
se descrevam não apenas os processos, mas também as estruturas de informação, os sistemas
de informação e a infraestrutura tecnológica.
Desta forma, a arquitetura de referência proposta se caracteriza por ser descritiva, ou
seja, apenas recomenda elementos arquiteturais do AEAES que são geralmente utilizados na
operação da PCS3853, sem prescrever (impor) a inclusão de algum processo, informação ou
aplicação em um AEAES específico.
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No contexto da arquitetura de referência indica-se quem a projeta e usa. Considera-se
que esta arquitetura de referência é projetada pela equipe responsável da PCS3853. O autor
desta dissertação tem sido monitor dessa disciplina entre os anos 2013 e 2018, e em todos esses
anos participou do projeto dos AEAES para cada edição da disciplina. O uso da arquitetura de
referência é previsto apenas para a disciplina PCS3853, o uso da arquitetura proposta não é
discutido para outras disciplinas.

4.2.2 Determinar a estrutura da arquitetura

Com relação ao nível de detalhe dos modelos, utiliza-se apenas um nível de agregação
em todas as visões arquiteturais. A seguir lista-se o elemento arquitetural principal de cada visão
e algumas sugestões para se considerar no momento de dar mais detalhe na instanciação:
•

Visão empresa
o O objeto papel é o elemento base para modelar os papeis do AEAES. Vários
objetos papeis formam um objeto comunidade. Para cada objeto papel se
descrevem as responsabilidades de quem o assume.
o O objeto processo é o elemento base para modelar os processos do AEAES.
Um objeto processo é detalhado pelo seu objetivo e pelos seus passos,
inclusive por outros objetos processo quando for um subprocessos.

•

Visão informação
o O objeto informação é o elemento base para modelar as informações do
AEAES. Um objeto informação é detalhado pela definição do conceito por
ele representado, e pode ser detalhado por outros objetos informação. Para
determinar o nível de detalhe de um objeto informação sugere-se utilizar a
correspondência com os objetos processos.

•

Visão computação
o O objeto computação é o elemento base para modelar as aplicações do
AEAES. Um objeto computação é detalhado ao descrever os principais
recursos funcionais oferecidos por ele, e pode ser detalhado também por
outros objetos computação. Para determinar o nível de detalhe de um objeto
computação sugere-se utilizar primeiro a correspondência com os objetos
informação e depois com os objetos processo.

•

Visão engenharia
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o O objeto nó é o elemento base para modelar a distribuição da infraestrutura
do AEAES. Um objeto nó se descreve indicando os recursos nele agrupados.
Vários objetos nó podem ser descritos como um clúster. Para determinar o
nível de detalhe de um nó sugere-se utilizar a correspondência com os
objetos computação.
•

Visão tecnologia
o O objeto tecnologia é o elemento base para modelar os equipamentos do
AEAES. Um objeto engenharia se detalha ao indicar os padrões ou decisões
de implantação dos objetos engenharia e computação.

Adicional, decidiu-se que os elementos base das visões empresa, informação e
computação seriam agrupados nos seguintes dois pacotes: 1) pacote gerencial e 2) pacote
operacional. Dois subpacotes podem ser ainda utilizados para agrupar os objetos do pacote
operacional: 1) subpacote da produção e software e 2) subpacote o ensino-aprendizagem. O
agrupamento feito pelo uso destes pacotes correspondem aos níveis hierárquicos e os
departamentos (ou domínio arquitetural) do AEAES.
A notação utilizada para descrever as visões arquiteturais da arquitetura de referência é
a UML4ODP. O Quadro 5 resume os modelos arquiteturais utilizados em cada visão
arquitetural.
Quadro 5 – Modelos utilizados em cada visão arquitetural
Visão
Empresa
Informação
Computação
Engenharia
Tecnologia

Modelos utilizados na visão
Modelo de papeis da comunidade e modelo de pacotes de objetos processo
Modelo de pacotes dos objetos informação
Modelo de pacotes dos objetos computação
Modelo de estrutura de objetos engenharia
Modelo de estrutura de objetos tecnologia

Com relação ao nível de realização dos modelos, a arquitetura de referência proposta
descreve com maior detalhe os processos de negócio, às informações geradas pelos processos
e às funções de software requeridas para a execução dos processos; e descreve com menor
detalhe a infraestrutura tecnológica.
Os dois principais motivos desse nível de realização são: 1) o histórico ao longo das
edições do AEAES da PCS3853 utilizado como fonte de informação para abstrair os elementos
arquiteturais da arquitetura de referência oferecem mais informação sobre os processos de
negócios, informação e aplicações, e 2) a infraestrutura pode ter muitas variações ao se
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concretizar para uma AEAES pois o laboratório da disciplina PCS3853 é aberto a usar
diferentes tecnologia de apoio ao desenvolvimento de software sejam tendência no mercado e
a tecnologias para o ensino-aprendizagem que se ajustem ao perfil dos alunos.

4.2.3 Abstrair os elementos de referência

O Quadro 6 apresenta a matriz de análise de abstração dos papeis do AEAES.
A análise de abstração dos processos do AEAEAS separou-se para cada um dos objetos
processo, isso com o intuito de discutir os passos genéricos associados a cada um. Estes passos
servirão como detalhe e recomendação para sua instanciação. A modo de exemplo, o Quadro 7
apresenta a matriz de análise de abstração de um objeto processo de referência chamado
“Engenharia de produto”.
A análise de abstração dos objetos informação de referência do AEAES foi separada em
matrizes que agrupam objetos informação altamente relacionados, da seguinte forma: objetos
informação da gestão da disciplina, objetos informação da produção de software e objetos
informação do ensino-aprendizagem. O Quadro 8 apresenta a modo de exemplo alguns dos
objetos informação da produção de software.
A análise de abstração dos objetos computação de referência do AEAES foi separada
em matrizes agrupando objetos altamente relacionados, da mesma forma que na visão
informação. A análise de abstração da infraestrutura de referência para o AEAES da PCS3853
foi separada em duas matrizes, uma para os objetos engenharia e outra para os objetos
tecnologia. As matrizes dos objetos computação, engenharia e tecnologia, não apresentadas,
seguem o mesmo esquema das matrizes apresentadas como exemplo no Quadro 6, Quadro 7 e
Quadro 8.
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Quadro 6 – Matriz de análise de abstração dos objetos papel
Subdomínio
arquitetural

Objeto papel

Resultados da análise de abstração

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Engenheiro de
software
Desenvolvedor

Produção de
software

Existe nas edições da
PCS3853
X

X

X

Arquiteto

X

X

X

Gerente de projeto

X

X

X

Líder de projeto
Investidor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dono do produto

Ensinoaprendizagem

Professor
Monitor
Aluno
Auxiliar técnico
Arquiteto do
AEAES

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Apesar que o nome é diferente nas edições, estes dois papeis representam a responsabilidade
assumida pela análise e projeto detalhado, implementação, teste e implantação de sistemas.
Considera-se o papel “Desenvolvedor” como papel de referência.
Dado que aparece em todas as edições, considera-se que a arquitetura de referência deve ter
um papel “Arquiteto” de referência.
Apesar que o nome é diferente nas edições, estes dois papeis representam a responsabilidade
assumida pelo planejamento, monitoramento e controle geral da produção de software.
Considera-se o papel “Líder de projeto” como elemento de referência.
Apesar que o nome é diferente nas edições, estes dois papeis representam a responsabilidade
assumida pela pessoa que entende dos requisitos do sistema e das necessidades dos
stakeholders. Entre 2012 e 2014 foi chamado de investidor pois um dos requisitos
educacionais foi o uso de técnicas de inovação e as propostas dos alunos eram avaliadas por
um “investidor”. Considera-se o papel “Dono do produto” como elemento de referência.
Os três papeis se referem às responsabilidades assumidas na execução dos processos visando
o ensino-aprendizagem. Em todas as edições se contou com um monitor que apoiou ao
professor na execução do plano da aula e aos alunos na própria construção de conhecimento.
Em todas as edições se contou com uma pessoa, funcionário da instituição de ensino, para
cuidar das instalações físicas do laboratório de ensino.
Em todas as edições o professor assumiu o papel de “arquiteto” no momento do projeto do
AEAES.
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Quadro 7 – Matriz de análise de abstração do processo de referência “Engenharia de produto” do subdomínio “Produção de software”
Existe nas edições da
PCS3853

Passos do processo

Resultados da análise de abstração

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Especificar os processos
de negócio
Modelar as visões do
produto

X

X

X

Modelar a visão
informação

X

X

X

Modelar a visão
computação

X

X

X

Modelar a visão
engenharia e tecnologia

X

X

X

Validar arquitetura com
o investidor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Em todos as edições, no início do laboratório, os alunos desenvolveram uma arquitetura inicial do sistema
utilizando as visões arquiteturais do RM-ODP. O objeto processo “Engenharia de produto” é o
responsável pela geração dessa arquitetura. Entre 2012 e 2014 o uso das visões foi acoplado no passo
“Modelar as visões do produto”. A partir de 2015 esse passo foi quebrado nos seguintes passos: "Modelar
a visão informação", "Modelar a visão computação" e "Modelar a visão engenharia e tecnologia".
Se percebeu na prática que definir os passos do processo “Engenharia de produto” com os nomes das
visões arquiteturais a serem geradas era confuso pois em cada passo os modelos de várias visões eram
alterados. Considera-se mais apropriado utilizar nomes que indiquem o objetivo das ações do passo sem
focar no nome do artefato a ser gerado.
Assim, consideram-se os seguintes passos genéricos do processo de referência “Engenharia de produto”:
“Descrever os papeis e processos de negócio do sistema” "Descrever as informações utilizadas pelos
processos", “Descrever os módulos do sistema” e “Descrever a infraestrutura do sistema”.
Este passo foi específico para as edições entre 2012 e 2014 em que foi convidado um especialista do
mercado a quem os alunos apresentaram uma visão geral do projeto para ser avaliado. O foco dessas
edições foi a inovação. Os alunos desenvolveram a engenharia de produto do zero, porém, essa estratégia
acabou consumindo muito tempo de aula pela falta de experiência dos alunos e precisou ser reduzida da
seguinte forma: os alunos recebem uma visão geral do sistema a ser desenvolvido junto com uma
descrição de alto nível dos papeis e do processo de negócio associado ao sistema, e a partir dessa
informação eles projetam a arquitetura de sistema inicial. A partir de 2015 foi dada mais importância ao
uso da arquitetura no tratamento de atributos de qualidade do que na inovação, assim, esse passo é
omitido na arquitetura de referência e caso seja necessário adicionar este passo deverá ser feito no
processo de instanciação.
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Quadro 8 – Parcial da matriz de análise de abstração da informação de referência da produção de software (artefatos do processo “Engenharia de
produto”)
Existe nas edições da
PCS3853

Informações

Resultados da análise de abstração

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Visões do produto

X

Visão empresa

X

X

Visão informação e
computação

X

X

Visão informação

X

X

X

Visão computação

X

X

X

X

X

X

Visão infraestrutura
Visão engenharia e
tecnologia

X

X

O RM-ODP foi considerado Em todas as edições da PCS3853 como arcabouço arquitetural (i.e., os
alunos utilizaram as visões do RM-ODP como modelo de estrutura da arquitetura inicial da solução), por
isso, as visões arquiteturais empresa, informação, computação, engenharia e tecnologia foram
considerados objetos informação do ACEAPS.
Sugere-se não utilizar os nomes das visões em nenhum objeto informação da arquitetura e deixar de
forma genérica o objeto informação “Descrição da arquitetura do sistema”, pois mesmo que o ODP tem
sido utilizado Em todos as edições, pode-se mudar de arcabouço arquitetural. As visões serão adicionadas
como sugestões para a instanciação.
A principal separação de conhecimento que se identificou nos objetos informação, ao invés das visões
arquiteturais, foi a descrição geral do sistema da descrição detalhada de um módulo do sistema, e em
ambos os casos, os conceitos de táticas arquiteturais para tratar os atributos de qualidade que permeiam
todas as visões arquiteturais.
Assim, consideram-se os seguintes objetos informação genéricos associados ao processo de referência
“Engenharia de produto”: "Sistema de software intensivo", “Arquitetura”, “Descrição da arquitetura do
sistema”, “Descrição da arquitetura do módulo”, “Tática arquitetural” e “Atributo de qualidade”.
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4.2.4 Descrever as visões arquiteturais
A seção 4.2.4.1 apresenta os resultados da atividade “descrever a visão empresa”, a
seção 4.2.4.2 apresenta os resultados da atividade “descrever a visão informação”, a seção
4.2.4.3 apresenta os resultados da atividade “descrever a visão computação”, a seção 4.2.4.4
apresenta os resultados da atividade “descrever a visão engenharia” e a seção 4.2.4.5 apresenta
os resultados da atividade “descrever a visão engenharia”.

4.2.4.1 Visão empresa

A Figura 18 representa os papeis da comunidade do AEAES agrupados nos subdomínios
“produção de software” e “ensino-aprendizagem” do AEAES.
Os papeis da produção de software são:
•

Arquiteto: responsável pelo projeto inicial do sistema e pelo refinamento e controle
da evolução da arquitetura do sistema.

•

Líder de projeto: responsável pelo planejamento, monitoramento e controle
operacional da produção de software.

•

Desenvolvedor: responsável pela especificação, análise e projeto detalhado, teste,
implementação e implantação do sistema.

•

Dono do produto: responsável pela identificação de necessidades e visão do produto
de software.

Os papeis do ensino-aprendizagem são:
•

Professor: responsável pelo planejamento, monitoramento e controle geral da
disciplina, o que considera tanto a produção de software quanto o ensinoaprendizagem.

•

Monitor: responsável pela operação e monitoramento da operação do ensinoaprendizagem associadas ao ensino.

•

Aluno: responsável pela execução das atividades de ensino-aprendizagem
associadas à aprendizagem.

Os outros dois papeis do AEAES não agrupados são:
•

Auxiliar técnico: responsável pela infraestrutura tecnológica da disciplina.
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•

Arquiteto do AEAES: responsável pelo projeto e gestão da operação do AEAES.
Este papel geralmente é assumido pelo professor e pelos monitores.
Figura 18 – Modelo de papeis da comunidade

A Figura 19 representa os objetos processos do AEAES agrupados nos níveis
hierárquicos gerencial e operacional. No nível operacional, os objetos processo são também
agrupados nos subdomínios da “produção de software” e do “ensino-aprendizagem”, e
adicionalmente, consideram-se os processos de suporte.
Os objetos processo gerenciais são:
•

Planejamento geral do laboratório: o objetivo é estabelecer e manter um plano geral
que serve como guia para o planejamento operacional da disciplina.
o Selecionar sistema a ser desenvolvido
o Determinar objetivos de aprendizagem
o Elaborar cronograma geral da disciplina

•

Projeto do AEAES: o objetivo é identificar e descrever os papeis, processos,
informações, aplicações e infraestrutura que o AEAES deve ter para atender aos
requisitos técnicos e educacionais. Antes de propor a arquitetura de referência, o
projeto do AEAES consistia em projetar uma arquitetura de processos. Depois de
propor a arquitetura de referência, o projeto do AEAES consiste principalmente em
instancia-la de forma sistemática.

•

Monitoramento e controle geral do laboratório: o objetivo é acompanhar o
andamento da disciplina de forma que ações corretivas possam ser tomadas quando
os resultados da operação se desviam do plano geral.
o Revisar avanço no desenvolvimento do sistema
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o Revisar avanço nos objetivos de aprendizagem
o Revisar avanço/desvio do cronograma geral
•

Encerramento do laboratório: o objetivo é verificar que todos os requisitos técnicos
e educacionais da disciplina foram atendidos e que todas as atividades e artefatos
associados se finalizaram.
o Salvar os resultados obtidos da disciplina
o Avaliar os resultados obtidos da disciplina
o Consolidar lições aprendidas (considerando ambos pontos fortes a reconhecer e
pontos fracos a melhorar)

Os objetos processo operacionais da produção de software são:
•

Colaboração na produção de software:
o Planejamento da produção de software: o objetivo é priorizar os itens de
trabalho, quebrar em tarefas técnicas sequenciadas e alocar responsabilidades.
Sugerem-se os seguintes passos genéricos:
▪

Planejar o desenvolvimento do sistema

▪

Planejar uma iteração de desenvolvimento

o Monitoramento e controle da produção de software: o objetivo é acompanhar o
progresso das tarefas técnicas e resolver qualquer impedimento para o
andamento da produção de software. Sugerem-se os seguintes passos genéricos:

•

▪

Comunicar progresso e impedimentos

▪

Analisar avanço/desvio no plano de produção de software

▪

Notificar desvios no plano de produção de software

Engenharia de produto: o objetivo é projetar uma arquitetura inicial do sistema a ser
desenvolvido. Sugerem-se os seguintes passos genéricos:
o Descrever os papeis e processos de negócio do sistema
o Descrever as informações utilizadas pelos processos
o Descrever os módulos do sistema
o Descrever a infraestrutura do sistema

•

Análise e especificação dos requisitos: o objetivo é analisar e especificar
tecnicamente os requisitos de software. Sugerem-se os seguintes passos genéricos:
o Especificar os requisitos funcionais (na forma de usos de negócio com as telas e
regras de negócio associadas)
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o Especificar os requisitos não funcionais (na forma de cenários de atributos de
qualidade)
•

Análise e projeto: o objetivo é analisar e projetar de forma detalhada a estrutura e
comportamento de cada um dos módulos do sistema sendo desenvolvido na
disciplina o. O módulo utiliza-se no AEAES como elemento arquitetural da solução
de software a ser desenvolvida. Sugerem-se os seguintes passos genéricos:
o Descrever a estrutura e comportamento do código do módulo (utilizando como
base as camadas computacionais)
o Descrever a estrutura e comportamento de dados do módulo
o Descrever a estrutura e comportamento da infraestrutura do módulo

•

Programação: o objetivo é escrever e testar o código-fonte que implementa os
requisitos de cada módulo do sistema.
o Programar estrutura base do módulo
o Programar incremento funcional (inclui a programação de testes unitários)
o Programar incremento não funcional
o Adicionar incrementos no repositório de código

•

Teste: o objetivo é planejar e executar os testes funcionais e atributos de qualidade
de cada módulo do sistema. Sugerem-se os seguintes passos genéricos:
o Descrever os casos de teste funcional (considerando testes de integração)
o Descrever os casos de teste não funcional (considerando testes de sistema)
o Automatizar os casos de teste funcional
o Automatizar os casos de teste não funcional
o Executar os casos de teste funcional
o Executar os casos de teste não funcional

•

Integração: o objetivo é implementar e testar a integração entre módulos do sistema.
o Programar o consumo e exposição de interfaces
o Executar os casos de teste funcional (em que acontece a integração dos módulos)
o Executar os casos de teste não funcional (associados ao uso integrado dos
módulos em questão)

•

Implantação do sistema: o objetivo é implantar o sistema no ambiente de operação
na nuvem.
o Elaborar manual de operação
o Gerar artefato implantável
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o Publicar implantável no ambiente requerido
Os objetos processo operacionais do ensino-aprendizagem são:
•

Colaboração no ensino-aprendizagem:
o Planejamento da aula prática: o objetivo é definir os roteiros das atividades de
ensino-aprendizagem que devem ser executadas para resolver os problemas de
engenharia de software e atingir os objetivos definidos para cada aula prática.
▪

Planejar a execução das atividades de ensino

▪

Planejar o desenvolvimento de material de ensino

o Monitoramento e controle do ensino-aprendizagem: o objetivo é acompanhar o
progresso das atividades de ensino e da aprendizagem dos alunos e tomar ações
corretivas se houver desvios com relação ao plano.

•

▪

Identificar avanço no ensino-aprendizado

▪

Analisar avanço/desvio no ensino-aprendizado

▪

Notificar desvios no plano de ensino-aprendizado

Desenvolvimento do material de apoio: o objetivo é especificar, projetar material de
apoio às atividades de ensino-aprendizagem.
o Especificar objetos de aprendizagem
o Reusar/produzir objetos de aprendizagem
o Publicar objetos de aprendizagem

•

Avaliação das soluções propostas: o objetivo é avaliar as soluções propostas pelos
alunos para os problemas de engenharia de software de cada aula e preparar um
feedback para os alunos.
o Revisar entregas das soluções propostas
o Atribuir nota à solução proposta
o Dar feedback da solução proposta

•

Execução da aula prática: o objetivo é executar os roteiros das atividades de ensinoaprendizagem. No AEAES, a execução dos roteiros implica a execução dos
processos operacionais da produção de software.

O objeto processo operacionais de suporte é:
•

Manutenção das máquinas do laboratório: o objetivo é preparar a infraestrutura
tecnológica da disciplina antes de iniciarem as aulas práticas e dar manutenção
quando acontecer algum incidente.
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o Habilitar as aplicações de apoio à produção de software para a edição da
disciplina
o Habilitar as aplicações de apoio ao ensino-aprendizagem software para a edição
da disciplina
o Resolver incidentes na infraestrutura
o Desabilitar aplicações do AEAES
Figura 19 – Modelo de pacote de objetos processo

4.2.4.2 Visão informação

A Figura 20 representa os objetos informação do AEAES agrupados nos níveis
hierárquicos gerencial e operacional. No nível gerencial são também agrupados nos
subdomínios da “produção de software” e do “ensino-aprendizagem”. Adicionalmente se
agrupam os objetos informação que suportam a colaboração”.
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Os objetos informação gerenciais são:
•

Requisitos da disciplina: exigência técnica ou educacional que deve ser atendida
pela disciplina. Os requisitos agrupam os seguintes objetos informação:
o Ementa do laboratório
o Perfil dos alunos
o Métodos e tecnologias para a produção de software
o Métodos e tecnologias para o ensino-aprendizagem

•

Descrição arquitetural corporativa: descrição dos processos, informações,
aplicações e infraestrutura do AEAES utilizado para execução das aulas práticas da
disciplina. Esta descrição é a arquitetura instanciada que resulta de o processo
projetar o AEAES. A descrição do AEAES agrupa os seguintes objetos informação:
o Visão empresa do AEAES
o Visão informação do AEAES
o Visão computação do AEAES
o Visão engenharia do AEAES
o Visão tecnologia do AEAES

•

Cronograma das aulas: lista dos objetivos que devem ser atingidos e as atividades
previstas para cada uma das aulas práticas da disciplina.

Os objetos informação operacionais que suportam a colaboração são:
•

Equipe: grupo de pessoas que trabalham juntas no desenvolvimento de um sistema.
Cada membro da equipe deve assumir diferentes papeis ao longo da disciplina.

•

Item de trabalho: descrição de entregáveis que servem como base para o
planejamento, monitoramento e controle da operação. Os itens de trabalho base no
domínio da produção de software são requisitos e testes. Os itens de trabalho base
no domínio do ensino-aprendizagem é a atividade de ensino-aprendizagem. Os itens
de trabalho são quebrados em tarefas e alocados para membros da equipe.

•

Backlog: conjunto de itens de trabalho que devem ser concluídos na disciplina.
Quando se decide aplicar iterações na disciplina, o backlog é dividido em backlogs
para cada iteração.

•

Documentação: conjunto de artefatos que organiza de forma oficial e evidência o
conhecimento gerado pela equipe ao longo da disciplina. A documentação também
indica a alterações feita por cada membro da equipe.

Os objetos informação operacionais da produção de software são:
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•

Protótipo de interface gráfica: modelo preliminar da interface gráfica (telas) do
sistema.

•

Requisito: exigência que o sistema deve atender. O objeto informação “requisito”
pode ser especializado como uma de duas classes de objetos informação:
o Funcionalidade (especificadas por meio de requisitos funcionais)
o Atributo de qualidade (especificados por meio de requisitos não funcionais)

•

Teste: forma de verificação que os requisitos do sistema foram projetados e
programados de forma adequada. Os testes são agrupados pelo objeto informação
“Plano de testes”. O objeto informação “teste” pode ser especializado como uma de
duas classes de objetos informação:
o Teste funcional (das funcionalidades)
o Teste não funcional (dos atributos de qualidade)

•

Ambiente de execução na nuvem: infraestrutura tecnológica (hardware, software e
rede) requerida para o funcionamento do sistema sendo desenvolvido. O objeto
informação “Ambiente de execução na nuvem” pode ser especializado como uma
de duas classes de objetos informação:
o Ambiente de teste
o Ambiente de operação

•

Descrição da arquitetura do sistema: conjunto de modelos que descrevem a estrutura
e comportamento do sistema. Sugere-se que a descrição da arquitetura do sistema se
componha dos seguintes objetos informação:
o

Visão empresa do sistema

o Visão informação do sistema
o Visão computação do sistema
o Visão engenharia do sistema
o Visão tecnologia do sistema
•

Descrição da arquitetura do módulo: objeto informação em que se refinam os
módulos computacionais do sistema. Os modelos das descrições arquiteturais são
complementados pelo objeto informação “decisões arquiteturais”, como por
exemplo, a seleção de táticas arquiteturais. Sugere-se que a descrição da arquitetura
do módulo se componha, pelo menos, dos seguintes objetos informação:
o Diagrama em camadas do módulo
o Diagrama de classes de cada camada
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o Diagrama de sequência de cada camada
•

Tática arquitetural: técnicas que os arquitetos têm utilizado ao longo do tempo para
alcançar respostas satisfatórias para atributos de qualidade.

•

Código-fonte: conjunto de arquivos contendo os comandos a serem compilados ou
ensamblados em um executável. O código-fonte inclui tanto a programação dos
requisitos quanto a programação de teste unitários para verificação de funções
básicas do código.

•

Entrega: conjunto de requisitos implementados materializados em dois objetos
informação:
o Executável e documentados em um
o Manual de usuário.

Os objetos informação operacionais do ensino-aprendizagem são:
•

Aula prática: cada aula prática tem um objetivo educacional que é associado com
um problema prático de engenharia de software. Para cada aula prática atividades
de ensino-aprendizagem e material de apoio necessário para atingir esse objetivo.

•

Plano da aula prática: lista das atividades de ensino-aprendizagem previstas para
cada aula prática.

•

Material de apoio: mídias (textos, áudios, apresentações, vídeos, trechos de livros
ou artigos) que servem como base de conhecimento aplicável na solução dos
problemas de engenharia de software. O material de apoio pode ser uma mídia com
foco educacional, por exemplo, um objeto educacional, ou uma mídia que apresenta
um roteiro técnico.

•

Roteiro técnico: é um tipo de material de apoio que guia a operação da produção de
software e inclui a descrição detalhada da operação da disciplina, ou seja, as técnicas
e ferramentas que podem (sugeridas) ou devem (solicitadas) ser utilizadas na
execução das tarefas.

•

Avaliação: resultado da revisão de uma proposta de solução para os problemas de
engenharia de software.
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Figura 20 – Modelo de pacote dos objetos informação
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4.2.4.3 Visão computação

A Figura 21 representa os objetos computação do AEAES agrupados nos níveis
hierárquicos gerencial e operacional. No nível gerencial são também agrupados nos
subdomínios da “produção de software” e do “ensino-aprendizagem”.
Os objetos computação gerenciais são:
•

Planejamento: aplicações que oferecem recursos para edição e visualização de
planos de trabalho.

•

Construção e visualização de relatórios: aplicações que oferecem recursos para a
organização de informação e a sua visualização na forma de painéis gráficos.

Os objetos computação operacionais da produção de software são agrupados
logicamente em uma aplicação chamada de “Gestão do Ciclo de vida da Aplicação (GCA)” e
outra chamada de “Ambiente Integrado de Desenvolvimento (AID)”:
•

Gestão do Ciclo de vida da Aplicação (GCA): conjunto de objetos computação de
apoio à organização da produção de software. Esses objetos são:
o Colaboração:

objetos

responsáveis

por

facilitar

a

colaboração

no

desenvolvimento de software, eles são:
▪

Rastreamento de tarefas: aplicações que oferecer recursos para definição e
tarefas, alocação de recursos e visualização do andamento das tarefas.

▪

Edição colaborativa de documentos: aplicações que oferecem recursos para
a criação e edição de documentos de forma colaborativa, por exemplo, uma
Wiki.

▪

Controle de versão de documentos: aplicações que oferecem recursos para
consulta

do

histórico

de

atualizações

de

documentos

editados

colaborativamente.
o Controle de versão de código: aplicações que oferecem recursos para criação e
controle de repositórios de código distribuídos que implementam o
versionamento tipo Git (commits e branchs)12.
o Integração e entrega continua: aplicações que oferecem recursos para a criação,
edição, controle, execução e visualização de resultados de fluxos de trabalho

12

https://wikipedia.org/wiki/Git
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(pipelines) que automatizam a integração de código-fonte e a entrega de
executáveis.
•

Ambiente Integrado de Desenvolvimento (AID): conjunto de objetos computação
de apoio às atividades técnicas da produção de software. Esses objetos são:
o Edição de modelos UML: aplicações que oferecem recursos para criação e
edição de modelo UML ou modelos informais baseados em figuras geométricas
e texto.
o Edição de modelos BPMN: aplicações que oferecem recursos para criação,
edição e verificação de modelos utilizando a notação BPMN 2.0.
o Prototipação de interfaces gráficas: aplicações que oferecem recursos para a
criação, edição e publicação de interfaces gráficas de sistemas de software
intensivo.
o Produção de código-fonte: aplicações que oferecem recursos para edição,
depuração, compilação e execução de código-fonte.
o Framework de desenvolvimento: bibliotecas e ou frameworks que facilitam o
desenvolvimento de software.
o Teste unitário: aplicações, frameworks ou bibliotecas que oferecem recursos
para criação, edição, depuração, compilação, execução e visualização de
resultados de testes unitários.
o Teste de usuário: aplicações, frameworks ou bibliotecas que oferecem recursos
para criação, edição, depuração, compilação, execução e visualização de
resultados de testes de usuário.
o Teste de atributos de qualidade: aplicações, frameworks ou bibliotecas que
oferecem recursos para criação, edição, depuração, compilação, execução e
visualização de resultados de testes de atributos de qualidade.
o Controle de serviços de nuvem: aplicações que oferecem recursos para o
provisionamento e configuração de recursos de infraestrutura (hardware,
software e rede) e de plataforma (aplicações, middewares e frameworks)
necessários para testar e operar os sistemas desenvolvidos pelas equipes.

Os objetos computação operacionais do ensino-aprendizagem são:
•

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): conjunto de objetos computação de
apoio às atividades de ensino-aprendizagem. Esses objetos são:
o Colaboração: objetos responsáveis por facilitar a colaboração no ensinoaprendizagem, eles são:
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▪

Chat: aplicações que oferecem recursos de troca de mensagens para
comunicação síncrona e assíncrona dos membros do grupo. Também facilita
a colaboração no desenvolvimento de software.

▪

Notificações: aplicações que oferecem recursos para notificar informação
relevante para os membros da equipe. Também facilita a colaboração no
desenvolvimento de software.

▪

Repositório de mídias para apoio: aplicações que oferecem recursos para a
publicação e busca de mídias para apoio. Um exemplo se encontra nos
repositórios de objetos educacionais.

▪

Registro de dúvidas: aplicações que oferecem recursos para o registro,
resolução e acompanhamento de dúvidas.
Figura 21 – Modelo de pacote dos objetos computação
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o Edição de mídias para apoio: aplicações que oferecem recursos a criação, edição,
e produção de mídias no formato de texto, áudios, imagens, apresentações ou
vídeos.
o Registro de alunos: aplicações que oferecem recursos para o registro de dados
pessoais, de contato e educacionais dos alunos.
o Registro de avaliações: aplicações que oferecem recursos para o registro e
comunicação de avaliações das soluções propostas pelos alunos.

4.2.4.4 Visão engenharia

A Figura 22 representa os objetos engenharia do AEAES agrupados em nós que
representam logicamente os seguintes sistemas de informação: AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem ou Virtual Learning Environment no inglês), GCA (Gestão do Ciclo de vida da
Aplicação ou Application Lifecycle Management em inglês), Ambiente Integrado de
Desenvolvimento de software (AID). Adicionalmente, a Figura 22 representa logicamente o
fornecedor de serviços de nuvem.
Figura 22 – Modelo de estrutura dos objetos engenharia
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Assume-se que todos os sistemas de informação do AEAES incorporam processamento
distribuído nas camadas computacionais apresentação, aplicação e dados, ou seja, devem
suportar o acesso via internet utilizando aplicações desktop, web ou móveis.
Desta forma, cada sistema de informação deve suportar, pelo menos, um nó em que se
executam as funções associadas à camada de apresentação e outro nó em que se executam as
funções associadas ao armazenamento e gestão da informação.
A Figura 23 detalha o relacionamento entre os diferentes objetos de engenharia básicos
(OEB) que compõem cada um dos grupos dos nós da infraestrutura do AEAES nas camadas
computacionais. O agrupamento em nós da Figura 23 corresponde ao agrupamento de objetos
engenharia básicos que representam conjuntos de funções dos principais sistemas de
informação utilizados na operação do AEAES.
Os objetos engenharia associados ao sistema de informação AVA:
•

Nó apresentação AVA: agrupamento dos objetos responsáveis pela interface de
usuário do sistema AVA.

•

Nó aplicação AVA: agrupamento dos objetos responsáveis pelo processamento e
armazenamento do repositório de material de apoio, registro de alunos, registro de
avaliação

•

Canal AVA: agrupamento das funções de comunicação entre o nó apresentação
AVA e o nó da aplicação AVA.

Os objetos engenharia associados ao sistema de informação GCA:
•

Nó apresentação GCA: agrupamento dos objetos responsáveis pela interface de
usuário do sistema GCA.

•

Nó aplicação GCA: agrupamento dos objetos responsáveis pelo processamento e
armazenamento do rastreamento de tarefas, controle de versão de documentos,
edição colaborativa de documentos, controle de versão de código e integração e
entrega continua.

•

Canal GCA: agrupamento das funções de comunicação entre o nó apresentação
GCA e o nó da aplicação GCA.

Os objetos engenharia associados ao sistema de informação do fornecedor de serviços
de nuvem, abreviado em diante como “Nuvem”:
•

Nó apresentação Nuvem: agrupamento dos objetos responsáveis pela interface de
usuário do sistema Nuvem.
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•

Nó aplicação Nuvem: agrupamento dos objetos responsáveis pelo processamento e
armazenamento do controle de serviços na nuvem utilizados para o provisionamento
e operação dos ambientes de execução do sistema desenvolvido pela equipe do
AEAES.

•

Canal Nuvem: agrupamento das funções de comunicação entre o nó apresentação
Nuvem e o nó da aplicação Nuvem.

•

Nó ambiente de teste: agrupamento dos objetos responsáveis pelo processamento e
armazenamento do sistema desenvolvido pela equipe do AEAES, que é utilizado
com o propósito de executar os testes.

•

Nó ambiente de operação: agrupamento dos objetos responsáveis pelo
processamento e armazenamento do sistema desenvolvido pela equipe do AEAES,
que é utilizado com o propósito de operação.

•

Canal de configuração dos ambientes: agrupamento das funções de comunicação
entre o nó de aplicação Nuvem e os nós dos ambientes de execução (teste e
operação) do sistema desenvolvido pela equipe do AEAES.

•

Canal de publicação de entregas: agrupamento das funções de comunicação entre os
nós dos ambientes de execução (teste e operação) do sistema desenvolvido pela
equipe do AEAES e o nó aplicação do GCA, especificamente se referindo ao objeto
engenharia responsável pelo processamento das funções de entrega continua.

Os objetos engenharia associados sistema de informação utilizado na execução dos
processos técnicos operacionais do desenvolvimento de software (DEV):
•

Nó ambiente integrado de desenvolvimento de software: agrupamento dos objetos
responsáveis pelo desenvolvimento de software. O nó DEV está composto pela
cápsula DEV que por sua vez é dividida nos seguintes quatro grupos:
o Grupo programação: agrupamento dos objetos responsáveis pela programação,
teste e controle de versão de código.
o Grupo documentação: agrupamento dos objetos responsáveis pela edição de
modelos UML e BPMN.
o Grupo dados: agrupamento dos objetos computação responsáveis pela
persistência do código-fonte.
o Grupo colaboração: agrupamento dos objetos computação responsável pelas
funções de bate-papo (comunicação síncrona e assíncrona).
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Figura 23 – Modelo de estrutura dos objetos engenharia nas camadas computacionais

100

4.2.4.5 Visão tecnologia

Os objetos engenharia do AEAES são representados graficamente na Figura 24. A figura
21 também apresenta “informação extra de implementação” para alguns objetos engenharia que
serve como guia para a instanciação de arquiteturas concretas. Os principais objetos tecnologia
são:
•

Equipamento professor: objeto engenharia que representa a máquina utilizada pelo
professor e ou monitor para executar as suas atividades. O PC do professor deve ter
um Web Browser que permita a execução dos nós de apresentação dos diferentes
sistemas de informação (idem objetos engenharia).

•

Equipamento desenvolvedor: objeto engenharia que representa a máquina utilizada
pelo aluno para executar as suas atividades. O PC do desenvolvedor deve ter um
Web Browser que permita a execução dos nós de apresentação dos diferentes
sistemas de informação (idem objetos engenharia). O PC do desenvolvedor deve
também ter uma interface de línea de comando (CLI do inglês Command Line
Interface) que permita o controle e comunicação com o repositório de código
distribuído do tipo Git.

•

Vídeo projetor: objeto engenharia que representa o equipamento utilizado para
projetar as mídias de apoio desenvolvidas pelos professores e ou tutores.

•

Dispositivo móvel do participante: objeto engenharia que representa o equipamento
móvel (celular) utilizado pelos participantes.

•

LAN (Local Area Network): objeto engenharia que representa os equipamentos
requeridos para estabelecer uma rede de área local no local físico da instituição de
ensino em que opera o laboratório.

•

WAN (Wide Area Network): objeto engenharia que representa os equipamentos
requeridos para comunicação e acesso com uma rede WAN

•

Servidor AVA: objeto engenharia que representa o equipamento requerido para
execução do nó de aplicação do AVA.

•

Servidor GCA: objeto engenharia que representa o equipamento requerido para
execução do nó de aplicação do GCA.

•

Servidor fornecedor de serviços de nuvem: objeto engenharia que representa o
equipamento requerido para execução do nó de aplicação do fornecedor de serviços
de nuvem.

101

•

Ambiente de execução: objeto engenharia que representa o equipamento requerido
para provisionamento dos ambientes de execução (teste e operação).
Figura 24 – Modelo de estrutura dos objetos tecnologia

A seguir, na ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se condensa num ú
nico modelo que numa linguagem mais coloquial busca um entendimento simplificado dos
principais elementos da arquitetura de referência proposta, assim como também as principais
correspondências entre eles.
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Figura 25 – Principais elementos do AEAES da disciplina PCS3853
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4.2.5 Comentários gerais do projeto da arquitetura de referência do AEAES

A descrição arquitetural previamente apresentada foi produto de quatro iterações entre
a descrição das visões arquiteturais e a verificação que a equipe do GARFSoft, responsável pela
disciplina PCS3853, fez dos modelos produzidos.
Na primeira versão da arquitetura de referência do AEAES se determinou que as visões
empresa, informação e computação teriam uma estrutura com vários níveis de detalhe, da
seguinte forma:
•

Visão empresa:
o Nível 0: descrevendo pacotes de objetos processos
o Nível 1: descrevendo objetos processo e subprocessos
o Nível 2: descrevendo os passos de cada subprocesso

•

Visão informação:
o Nível 0: descrevendo pacotes de objetos informação
o Nível 1: descrevendo objetos informação representando repositórios de
artefatos. Os repositórios se correspondem com os processos.
o Nível 2: descrevendo objetos informação representando artefatos. Os
artefatos se correspondem com os passos.

•

Visão computação:
o Nível 0: descrevendo pacotes de objetos computação
o Nível 1: descrevendo objetos computação representando aplicações de
software e seus módulos.
o Nível 2: descrevendo objetos computação representando funcionalidades de
um módulo de software. Funcionalidades se correspondem com as visões
empresa e informação ao processar um artefato consumido ou gerado num
passo.

Entretanto, percebeu-se empiricamente que enquanto se procurava consistência entre os
modelos desses três níveis de detalhe, estimulou-se uma agregação e um relacionamento de
objetos muito detalhados, resultando na construção de modelos no nível de detalhe de uma
arquitetura concreta e não de referência.
Esse detalhamento considerou-se como um risco de “engessar” a arquitetura de
referência, ou seja, de torna-la mais prescritiva do que descritiva uma vez que os modelos se
afastavam de descrever genericamente os elementos essenciais do AEAES e se aproximavam a
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descrever decisões arquiteturais concretas que deveriam ser tomadas no processo de
instanciação para uma edição específico da disciplina.
Assim, numa segunda versão, determinou-se uma estrutura da arquitetura de referência
do AEAES com um único nível de detalhe para todas as visões. O uso de vários níveis de
detalhe resulta da instanciação.
Ao utilizar um único nível de agregação os modelos ficaram mais simples e permitiu-se
no mesmo modelo detalhar mais uns objetos do que outros agregando detalhes como
“recomendação” para a instanciação conforme a informação disponível e abstraída do histórico
ao longo das edições da disciplina PCS3853.
Todavia, os modelos da segunda versão seguiram de forma estrita a notação
UML4ODP, o que sobrecarregou os modelos com ícones desconhecidos pelo usuário
tradicional do UML, tornando necessária uma compreensão profunda não apenas do
UML4ODP como também dos conceitos do RM-ODP. Essa característica dos modelos foi
qualificada como um problema de entendimento dos modelos, pois é desejável que os modelos
da arquitetura de referência proposta possam ser compreendidos por pessoas não especialistas
no RM-ODP.
Assim, numa terceira versão, as visões informação e computação foram atualizadas
utilizando UML básico e deixando menores os ícones da UML4ODP, se mantendo ainda
corretos segundo a notação UML e o perfil da UML4ODP.
Nesta terceira versão o problema de entendimento ainda permanecia para o modelo da
visão engenharia, na qual os sistemas de informação foram modelados considerando três
camadas computacionais: apresentação, lógica de negócios e dados. O uso dessas camadas
forneceu informações relevantes sobre a distribuição dos objetos de computação, mas polui o
modelo, dificultando o entendimento e simplificando as relações entre os nós.
Foi necessária uma quarta iteração para subir um nível a mais a abstração do modelo da
visão engenharia deixando-o no nível de representação de sistemas de informação como
unidades. O modelo mais detalhado se manteve, porém, como um detalhamento sugerido do
modelo mais abstrato.

4.3

Método de instanciação da arquitetura de referência

O método proposto para a instanciação da arquitetura de referência do AEAES da
disciplina PCS3853, representado na Figura 26 pela notação BPMN, se compõe de três fases:
1) especificar o AEAES, 2) projetar o AEAES, 3) implementar o AEAES. Essas fases resultam
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de duas adaptações das utilizadas por Pesantes, Risco e Lemus (2017) para instanciar uma
arquitetura de processos de processos referência multimodelo13: 1) desconsiderar a
harmonização de modelos e ao componentes que não existem na arquitetura de referência do
AEAES proposta; e 2) estender as fases para considerar, além dos processos, as informações,
aplicações e infraestrutura tecnológica descritas pela arquitetura de referência do AEAES.
Figura 26 – Método de instanciação da arquitetura de referência

A Figura 27 representa a primeira fase do processo de instanciação, chamada de
“especificar o AEAES”. Nesta fase, os requisitos técnicos e educacionais da disciplina são
levantados e logo refinados em requisitos específicos dos elementos que compõem o AEAES.
Esse refinamento de requisitos é necessário pois um requisito da disciplina pode impactar
diferentes elementos do AEAES em diferentes visões arquiteturais, e a instanciação de cada
elemento arquitetural deve poder ser tratada de forma particular.
Figura 27 – Atividades da primeira fase “Especificar o AEAES”

13

A arquitetura de processos de referência tratada por Pesantes, Risco e Lemus (2017) é multimodelo, ou seja, que
harmoniza diferentes modelos de processos de referência. A harmonização é desconsiderada neste trabalho.
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O resultado da especificação é uma matriz (Quadro 9) que descreve como os requisitos
do AEAES impactam os elementos da arquitetura de referência do AEAES, ou seja, como os
elementos da referência devem ser instanciados. Essa matriz foi adaptada do processo de
instanciação de arquitetura de processos do Dias (2010) em que se definem as seguintes
possíveis ações de instanciação: adicionar, remover, reduzir, expandir, substituir ou detalhar.
Quadro 9 – Matriz de especificação do AEAES
Requisito Requisit
Visão
da
o do
arquitetural
disciplina AEAES

Tipo
elemento

Elemento
arquitetura
de referência

Ação de
instanciação

Comentário
da análise de
instanciação

Fonte: Adaptada de Dias (2010).

A Figura 28 representa as atividades da segunda fase do processo de instanciação,
chamada de “projetar o AEAES”. Nesta fase, a estrutura da arquitetura de referência pode ser
adaptada pela criação de níveis de detalhe (agregação e abstração) e ajuste do nível de
formalismo. De forma similar que no projeto da arquitetura de referência:
•

Para determinar o nível de formalismo dos modelos da arquitetura instanciada do
AEAES, deve listar os modelos a serem desenvolvidos em cada uma das visões
arquiteturais;

•

Para determinar o nível de detalhe dos modelos da arquitetura instanciada do
AEAES, deve se indicar a quantidade de níveis de detalhe a serem utilizados em
cada visão, assim como também os elementos arquiteturais a serem descritos em
cada nível de detalhe, os principais atributos desses elementos e os critérios para seu
agrupamento em outros elementos arquiteturais.

Uma vez que os elementos do AEAES foram especificados e que os modelos da
arquitetura concreta foram determinados, continua-se com a descrição de cada uma das visões
arquiteturais e a verificação dos modelos.
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Figura 28 – Atividades da segunda fase “Projetar o AEAES”

Finalmente, na terceira e última fase do processo de instanciação, chamada de
“implementar o AEAES”, são tomadas as decisões de implantação que ficaram em aberto na
arquitetura concreta do AEAES, ou seja, se implementam cada um dos elementos do AEAES
projetados.
Na implementação do AEAES se passa da representação em modelos para a criação de
guias que permitam operar de fato os elementos arquiteturais do AEAES, da seguinte forma:
•

o objeto processo se implementa pelo guia de processos. O guia de processos é um
conjunto de roteiro das atividades que devem ser executadas pelos diferentes papeis
do AEAES;

•

o objeto informação se implementa pelo guia de artefatos. Um artefato podem ser
documentos ou registros em aplicações. O guia de artefatos é um conjunto de
modelos (templates) dos artefatos que devem ser gerados pelos processos do
AEAES. Adicional, o guia de artefatos indica em que repositório se deve armazenar
cada artefato gerado;

•

o objeto computação se implementa pelo guia de aplicações. O guia de aplicações é
um conjunto de manuais que explicam o uso das aplicações de software selecionadas
para o AEAES;
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•

o objeto engenharia e o objeto tecnologia se implementam pelo guia de
infraestrutura. O guia de infraestrutura é um conjunto de manuais em que se explica
a instalação e configuração das aplicações de software e dos equipamentos de
hardware requeridos para apoio à execução dos processos e operação do AEAES.
Aplicações e equipamentos do AEAES se referem à plataforma digital de produção
de software e à plataforma de ensino-aprendizagem.
Figura 29 – Atividades da terceira fase “Implementar o AEAES”

4.4

Considerações finais

Neste capítulo se resolveram os seguintes problemas de projeto e a seguinte Pergunta
visando conhecimento associadas ao problema geral da pesquisa desta dissertação:
Problema de projeto 1: Projetar uma arquitetura de referência para AEAES da disciplina
PCS3853.
O projeto da arquitetura de referência do AEAES utilizou três ingredientes principais:
estrutura, conteúdo e métodos de arquitetura. A estrutura foi definida pelos três elementos do
modelo de fábrica de software integrada: visões arquiteturais do RM-ODP, departamentos do
AEAES (considerados aqui subdomínios arquiteturais) e os níveis hierárquicos operacional e
gerencial. O conteúdo foi o histórico ao longo das edições do AEAES da PCS3853 entre os
anos 2012 e 2017. O método de arquitetura utilizado corresponde também à solução do
problema de projeto 2 da pesquisa e o método de instanciação sugerido corresponde à solução
de problema de projeto 3.
Problema de projeto 2: Projetar um método para projetar uma arquitetura de referência
para AEAES da disciplina PCS3853.
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O método de arquitetura, que consiste em determinar o domínio da arquitetura,
determinar a estrutura da arquitetura, abstrair os elementos de referência, descrever as visões
arquiteturais e validar os modelos da arquitetura, foi projetado de forma analítica a partir das
pesquisas de Grefen (2016), Cruz (2015) e, principalmente, de Czarnecki e Dietze (2017). O
método foi validado analiticamente por comparação com outros métodos e empiricamente na
sua aplicação, a qual foi publicada por Naranjo et al (2018).
Problema de projeto 3: Projetar um método de instanciação da arquitetura de referência
para AEAES da disciplina PCS3853.
O método de instanciação consiste em especificar, projetar e implementar o AEAES, o
que envolve a adaptação da arquitetura de referência do AEAES para os requisitos de uma
edição particular da PCS3853. Omitiu-se a validação deste método pois foi proposto como uma
variação simples de um método já validado.
Neste capítulo também se respondeu à seguinte Pergunta visando conhecimento
empírica associada ao problema geral da pesquisa:
Pergunta visando conhecimento 614: Quais são os elementos do AEAES da PCS3853?
Os elementos do AEAES foram abstraídos a partir do histórico ao longo das edições da
disciplina PCS3853 e depois foram descritos utilizando as visões arquiteturais do RM-ODP e a
notação UML4ODP. A ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. representa g
raficamente os principais elementos e as principais correspondências entre eles.

14

O problema geral da pesquisa foi quebrado em um conjunto enumerado de perguntas visando conhecimento,
perguntas empíricas e problemas de projeto, por isso que essa pergunta visando conhecimento começa com um
número diferente de 1. As perguntas 1, 2, 3, 4 e 5 já foram respondidas nos capítulos anteriores.
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5 Validação da arquitetura de referência do AEAES
A pesquisa desta dissertação foi motivada pela necessidade do desenvolvimento de uma
arquitetura de referência que seja útil para o projeto de um Ambiente de Ensino-Aprendizagem
de Engenharia de Software da disciplina PCS3853, doravante nomeado pelas siglas AEAES.
Antes de sugerir que é adequado o uso da instanciação da arquitetura de referência proposta no
capítulo anterior, os seus modelos devem passar por uma revisão que supõe as seguintes
atividades reconhecidas pelas siglas VVQC (CHAPURLAT, KAMSU-FOGUEM, &
PRUNET, 2003) (CHAPURLAT & BRAESCH, 2008):
•

Verificação: revisar que os modelos da arquitetura foram construídos de forma
correta com relação ao(s) modelo(s) de estrutura utilizados.

•

Validação: revisar que os modelos da arquitetura representam de forma fiel a
realidade e que servem para o propósito com que foram modelados.

•

Qualificação: revisar que a interpretação dos modelos da arquitetura é confiável.

•

Certificação: revisar que os modelos da arquitetura são reconhecidos por uma
autoridade suficientemente relevante y genérica.

Nesta dissertação, a verificação dos modelos faz parte do projeto e da instanciação da
arquitetura de referência do AEAES, enquanto a validação, e inclusive a qualificação, se faz
aplicando uma pesquisa-ação técnica que corresponde à última fase da pesquisa, chamada de
“validação do tratamento”15. A Figura 30 representa graficamente as atividades do método de
pesquisa-ação técnica aplicado. A seguir os resultados obtidos em cada atividade.

15

A certificação dos modelos não faz parte do escopo desta pesquisa
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Figura 30 – Atividades da pesquisa-ação técnica

5.1

Formular perguntas de validação

O artefato da pesquisa desta dissertação é uma arquitetura de referência com modelos
genéricos que descrevem os processos, as informações, as aplicações e a infraestrutura
tecnológica do AEAES da PCS3853, enquanto o tratamento é a instanciação de dessa
arquitetura de referência para edições específicas da disciplina PCS3853.
Assim, o objetivo da validação científica feita nesta pesquisa-ação é investigar se uma
arquitetura instanciada a partir da arquitetura de referência proposta facilita ou não a projeto e
operação dos processos, informações, aplicações e infraestrutura do AEAES, e que os requisitos
técnicos e educacionais da disciplina PCS3853 são atendidos. Esse objetivo da pesquisa-ação
se traduz nas seguintes perguntas visando conhecimento empíricas:
•

Pergunta visando conhecimento 816: o AEAES utilizado na operação da disciplina
foi descrito pela arquitetura instanciada? Mesmo que aconteça após a modelagem
dos elementos da arquitetura, a atividade de validação está ligada ao domínio e a
estrutura que governam a modelagem dos elementos arquiteturais, por isso que esta
pergunta 8 se divide em quatro perguntas associadas às visões arquiteturais:
o Pergunta visando conhecimento 8.1: os processos utilizados na operação da
disciplina foram descritos pela visão empresa da arquitetura instanciada?

16

O problema geral da pesquisa foi quebrado em um conjunto enumerado de perguntas visando conhecimento,
perguntas empíricas e problemas de projeto, por isso que essa pergunta visando conhecimento começa com um
número diferente de 1. As perguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 já foram respondidas nos capítulos anteriores.
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o Pergunta visando conhecimento 8.2: as informações geradas pelos processos da
disciplina foram descritas na visão informação da arquitetura instanciada?
o Pergunta visando conhecimento 8.3: as aplicações de software utilizadas para
apoiar os processos da disciplina foram descritas pela visão computação da
arquitetura instanciada?
o Pergunta visando conhecimento 8.4: a infraestrutura tecnológica utilizada para
executar as aplicações de software que apoiaram os processos utilizados na
operação da disciplina foram descritos pelas visões engenharia e tecnologia da
arquitetura instanciada?
•

Pergunta visando conhecimento 9: os requisitos técnicos e educacionais da
disciplina em que se utiliza o AEAES projetado foram atingidos?

•

Pergunta visando conhecimento 10: os elementos descritos na arquitetura
instanciada contribuíram com os requisitos técnicos e educacionais da disciplina?

•

Pergunta visando conhecimento 11: de que forma o uso da arquitetura de referência
facilitou o projeto do AEAES?

5.2

Projetar protocolo de coleta de dados

A estratégia geral da pesquisa-ação técnica é estudar o uso da arquitetura de referência
proposta ao longo do projeto e operação do AEAES numa edição da disciplina PCS3853. Se
nesse estudo se encontram evidências empíricas de que o AEAES utilizado na operação da
disciplina foi descrito pela arquitetura instanciada (resposta à Pergunta visando conhecimento
8), que os requisitos técnicos e educacionais da PCS3853 foram de fato atingidos (resposta à
Pergunta visando conhecimento 9), que os elementos descritos na arquitetura instanciada
contribuíram com os requisitos técnicos e educacionais (resposta à Pergunta visando
conhecimento 10), e que a arquitetura proposta facilitou ou projeto do AEAES (resposta à
Pergunta visando conhecimento 11), então, a partir dessas respostas pode-se fazer uma
discussão inicial indicando que há evidências de um caso em que a arquitetura de referência
proposta é válida.
A disciplina PCS3853 tem uma duração de 12 semanas. Em cada semana há uma aula
presencial com quatro horas de duração dedicadas ao processo de ensino-aprendizagem em
aulas práticas envolvendo os processos da produção de software.
Para responder à Pergunta visando conhecimento 8, evidenciam-se os elementos do
AEAES que operam antes, durante e depois de cada uma das aulas práticas. A evidência
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proposta é uma indicação de se a operação do AEAES condiz ou não com a descrição feita
pelos modelos da arquitetura instanciada, ou se há operação de elementos do AEAES não
descritos pela arquitetura.
O Quadro 10 apresenta a estrutura de dados que devem ser coletados para evidenciar a
operação dos elementos do AEAES. O Quadro 10 deve ser preenchido da seguinte forma:
•

“Visão arquitetural” que o elemento arquitetural pertence

•

“Pacote” da arquitetura à qual o elemento arquitetural pertence, pode ser gerencial,
suporte, transversal, ensino-aprendizagem ou produção de software.

•

“Tipo elemento” indicando a qual é o tipo de objeto do elemento arquitetural. Serve
para aplicar filtros na análise.

•

“Elemento arquitetural” indicando o nome do elemento arquitetural em questão

•

“Aula relacionada” indicando para cada uma das aulas e cada um dos elementos
arquiteturais se houve ou não uma operação condizente com relação à descrição
arquitetural, da seguinte forma:
o Letra S indicando que o elemento operou sim na aula e a sua operação foi
condizente com a sua descrição na descrição arquitetural;
o Letra N que o elemento não operou na aula e a sua “não-operação” foi
condizente com a sua descrição na descrição arquitetural;
o Letra Z indicando que o elemento operou sim na aula, porém, a sua operação
não foi condizente com a sua descrição na descrição arquitetural;
o Letra M indicando que o elemento não operou na aula, porém e a sua “nãooperação” não foi condizente com a sua descrição na descrição arquitetural;

•

“Número de aulas que não condiz” contabilizando as edições de letras Z e M

•

Responde à pergunta “operou condizente?” Considera-se que um elemento do
AEAES utilizado na operação da PCS3853 foi descrito pela arquitetura instanciada
se para todas as aulas for marcado com as letras S ou N. Se pelo menos numa aula
for marcado com as letras Z e M então se considera que o elemento não operou de
forma condizente.

•

“Detalhe” complementando o resultado do registro

Considera-se também que a operação do AEAES da disciplina foi descrita pela
arquitetura instanciada se mais do 75% dos elementos da arquitetura instanciada operaram de
forma condizente com a sua descrição. O valor dessa porcentagem, que corresponde a 3/4 do
valor total, foi definido como premissa heurística para este experimento.
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Quadro 10 – Protocolo de coleta da evidência da operação dos elementos do AEAES

Elemento
arquitetural

# aulas
que não
condiz

Aula n

Tipo
elemento

Aula 1

Visão
arquite- Pacote
tural

Aula relacionada
...

Operou
condizente?

Detalhe

Para responder à Pergunta visando conhecimento 9 se utilizam duas fontes de
informação. A primeira fonte de informação são os artefatos gerados pelos alunos. No Quadro
11 se coletam evidências de cada artefato relacionado com os requisitos da disciplina. Para cada
artefato são definidos os critérios que devem atender ser considerado evidência positiva de que
o requisito da disciplina foi alcançado.
Quadro 11 – Protocolo de coleta da evidência dos requisitos da disciplina nos artefatos
gerados pelos alunos
código aluno
...

aluno n

Critério do artefato
para atender requisito
da disciplina

aluno 1

Ids
Artefato
requisitos
gerado
AEAES

%
alunos

Atendeu
ao
requisito?

A segunda fonte de informação é a prova final. No Quadro 12 se coletam evidências de
que um vídeo gravado pelos alunos responde um conjunto de perguntas associadas aos
requisitos da disciplina. Para cada requisito são definidos os critérios para considerar se no
vídeo há evidência de ter sido alcançado.
Quadro 12 – Protocolo de coleta da evidência dos requisitos da disciplina na resposta da prova
final dos alunos
código aluno
...

% alunos

aluno n

Critério do vídeo para
atender requisito da
disciplina

aluno 1

Ids
requisitos
AEAES

Atendeu ao
requisito?

O Quadro 18 e o Quadro 19 devem ser preenchidos da seguinte forma:
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•

“Ids requisitos AEAES” relacionando os requisitos da disciplina com as evidências
coletadas. Por questões de espaço, utiliza-se apenas o Id ou código identificador do
requisito.

•

No caso do Quadro 18, inclui-se o nome do “artefato gerado” pelo aluno e é
analisado como fonte de evidência.

•

“Critério do artefato ou vídeo para atender requisito da disciplina” indicando as
condições que o artefato ou vídeo devem cumprir para se considerar evidência
positiva de os alunos terem atendido ao requisito.

•

“Código aluno” identificando de forma única cada alunos participantes da edição da
disciplina PCS3853 em análise. Para cada registro do Quadro 18 e do Quadro 19
indica-se com a letra “S” se cada um dos alunos evidenciou atender aos requisitos
iniciais do AEAES, em caso de não ter evidenciado atender ao requisito se indica
com a letra “N”, a qual se destaca também na cor vermelha.

•

“% alunos” indicando a porcentagem de alunos que atenderam sim os requisitos da
disciplina analisados em cada um dos registro do Quadro 18 e do Quadro 19

•

Responde à pergunta “Atendeu ao requisito?” Considera-se que os requisitos
técnicos e educacionais da disciplina analisados em cada registro do Quadro 18 e do
Quadro 19 foram atendidos se mais do 75% dos alunos evidenciaram ter cumprido
com os critérios para ambas as evidências: os artefatos gerados ao longo da
disciplina e a prova final Considera-se também que os requisitos técnicos e
educacionais da disciplina foram atingidos se mais do 75% dos requisitos foram
atendidos. O valor dessa porcentagem, que corresponde a 3/4 do valor total, foi
definido como premissa heurística para este experimento.

Uma resposta da Pergunta visando conhecimento 10 se propõe por uma análise
explanatória que consiste em argumentar e relacionar as evidências coletadas no Quadro 10, no
Quadro 11 e no Quadro 12.
A Pergunta visando conhecimento 11 será respondida também por uma análise
explanatória que consiste em argumentar e relacionar as respostas do questionário apresentado
no Quadro 13. Este questionário é respondido pela equipe de ensino responsável pelo projeto
do AEAES da disciplina PCS3853. As perguntas deste questionário oferecem uma opção
quantitativa de resposta (pontuando de 1 a 5) e uma opção qualitativa que consiste em justificar
a eleição qualitativa. Considera-se que a equipe de ensino da PCS3853 tem uma percepção de
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facilidade do projeto do AEAES com o uso da arquitetura proposta se a média das respostas
quantitativas for maior o igual a 4.
As perguntas visando conhecimento 8 e 9 são descritivas, ou seja, perguntam pelo que
aconteceu sem requerer nenhum julgamento ou explicação. As perguntas descritivas são de tipo
jornalísticas e pretendem apenas descrever fatos ou acontecimentos.
As perguntas 10 e 11 são explanatórias, ou seja, perguntam por causas, motivos ou
razões de algo ter ou não acontecido. As perguntas explanatórias exigem uma maior análise e
apoio das teorias e experiencias do contexto do conhecimento da pesquisa, o que implica e uma
maior discussão (comparação, inferências e argumentação) em cima dos dados coletados.
Quadro 13 – Protocolo de coleta da evidência da percepção da facilidade do projeto de um
AEAES pelo uso da arquitetura de referência proposta
Pergunta
Comparando o projeto do AEAES com e
sem arquitetura de referência, o esforço
de projetar os papeis do AEAES é
menor com uso da arquitetura de
referência?
Comparando o projeto do AEAES com e
sem arquitetura de referência, o esforço
de projetar os processos do AEAES é
menor com uso da arquitetura de
referência?
Comparando o projeto do AEAES com e
sem arquitetura de referência, o esforço
de projetar a informação do AEAES é
menor com uso da arquitetura de
referência?
Comparando o projeto do AEAES com e
sem arquitetura de referência, o esforço
de projetar as aplicações do AEAES é
menor com uso da arquitetura de
referência?
Comparando o projeto do AEAES com e
sem arquitetura de referência, o esforço
de projetar a infraestrutura tecnológica
do AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?

Opções de resposta
quantitativa
1 – Discordo totalmente
2 – Discordo
3 – Nem concordo nem discordo
4 – Concordo
5 – Concordo totalmente
1 – Discordo totalmente
2 – Discordo
3 – Nem concordo nem discordo
4 – Concordo
5 – Concordo totalmente
1 – Discordo totalmente
2 – Discordo
3 – Nem concordo nem discordo
4 – Concordo
5 – Concordo totalmente
1 – Discordo totalmente
2 – Discordo
3 – Nem concordo nem discordo
4 – Concordo
5 – Concordo totalmente
1 – Discordo totalmente
2 – Discordo
3 – Nem concordo nem discordo
4 – Concordo
5 – Concordo totalmente

Resposta
qualitativa
Justifique o valor
selecionado

Justifique o valor
selecionado

Justifique o valor
selecionado

Justifique o valor
selecionado

Justifique o valor
selecionado
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Outros pesquisadores que desejem reproduzir esta pesquisa-ação técnica devem
considerar como contexto um laboratório de ensino-aprendizagem de engenharia de software e
determinar os critérios de validação junto com a equipe responsável pelo projeto e operação do
AEAES da disciplina.

5.3

Coletar dados na aplicação do tratamento

A coleta de dados nesta pesquisa-ação técnica acontece no contexto social de uma
edição da disciplina PCS3853. Para coletar os dados é preciso operar o laboratório, e para que
ele opere então deve ser previamente projetado. O projeto do AEAES para essa edição da
disciplina, que consiste na instanciação da arquitetura de referência proposta, é apresentado na
seção 5.3.1. As evidências da operação do AEAES refletida no preenchimento dos artefatos de
coleta de dados é apresentada na seção 5.3.2.

5.3.1 Resultados da instanciação

O método de instanciação utilizado, previamente proposto no capítulo 4, consiste em
três fases: 1) especificar o AEAES, 2) projetar o AEAES e 3) implementar o AEAES.
O Quadro 14 apresenta resultados parciais da primeira fase da instanciação da
arquitetura de referência, chamada de “Especificar o AEAES”. Observa-se no Quadro 14 que
cada um dos requisitos da disciplina é “traduzido” na forma de requisitos do AEAES, e cada
um dos requisitos do AEAES relacionam-se com os elementos da arquitetura de referência que
devem ser adicionados (pois não são considerados na arquitetura de referência), removidos
(pois não serão necessários), reduzidos (pois se requerem numa versão parcial), expandidos
(pois se devem complementar) ou substituídos ou simplesmente detalhados.
O Quadro 15 destaca os principais requisitos da disciplina traduzidos na forma de
requisitos do AEAES. Estes requisitos também são mapeados nos elementos da arquitetura de
referência, assim como no Quadro 14. Os requisitos da disciplina foram identificados da ementa
da disciplina, do perfil dos alunos, dos métodos e tecnologias tendência no mercado para a
produção de software e dos métodos e tecnologias que devem ser seguidos pela instituição de
ensino para o ensino-aprendizagem.
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Quadro 14 – Exemplo da especificação do AEAES pela análise de um requisito da disciplina
Requisito da
disciplina

Requisito do
AEAES

Visão
arquitetural

Tipo
Elemento

O AEAES
deve
considerar o
planejamento
e controle da
produção de
software
Informação

Computação

Ação de
instanciação

Papel

Líder de projeto

Detalhar

Processo

Planejamento da
produção de
software

Detalhar

Processo

Monitoramento
e controle da
produção de
software

Detalhar

Artefato

Backlog

Detalhar

Artefato

Item de trabalho

Detalhar

Conceito

Equipe

Detalhar

Aplicação

GCA

Detalhar

Empresa
Os alunos
devem
aprender a
organizar e
controlar as
atividades de
um projeto
de software

Elemento
arquitetura de
referência

Comentário da análise de instanciação

O papel de líder de projeto deve ser assumido por todos os
membros da equipe do projeto, sendo que a cada semana deve ser
assumido por uma pessoa diferente
A atividade de "Planejar o desenvolvimento do sistema" deve ser
reduzida à distribuição dos módulos/componentes entre os
membros de uma equipe e a atividade "Planejar uma iteração de
desenvolvimento" deve ser reduzida ao planejamento que cada
aluno deve fazer das atividades do dia
As atividades de "Comunicar progresso e impedimentos",
"Analisar avanço/desvio no plano de produção de software" e
"Notificar desvios no plano de produção de software" devem ser
executadas numa reunião diária da equipe com duração máxima
de 10 minutos
A equipe deve ter um Backlog compartilhado, mas cada aluno
deve ter o seu próprio Backlog particular
Os entregáveis da produção de software devem ser mapeados com
os entregáveis solicitados no roteiro técnico de cada aula prática
A equipe compartilha a responsabilidade de entregar uma solução
integrada e de se apoiar no desenvolvimento de projeto, porém, a
responsabilidade da entrega de cada módulo/componente es
individual
A ferramenta deve permitir visualizar um Backlog geral da equipe
e um Backlog particular de cada aluno
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Quadro 15 – Requisitos da disciplina traduzidos em requisitos do AEAES (Parte 1)
Id
1

2

3

4

Requisito da disciplina
Os alunos devem aprender o conceito e os
padrões de arquiteturas distribuídas e orientadas
a serviços
Os alunos devem aprender a tratar requisitos não
funcionais no desenvolvimento de sistemas de
software intensivo
Os alunos devem aprender a modelar os
módulos/componentes de um sistema e a sua
integração
Os alunos devem aprender a modelar processos
de negócio de um sistema de software intensivo

5

6
7
8

Os alunos devem aprender a usar visões de
arquitetura
Cada aluno deve ser responsável pelo
desenvolvimento de um módulo/componente
O módulo/componente do sistema desenvolvido
por cada aluno deve ser testado e implantado
Os módulos/componentes de cada aluno devem
ser integrados e funcionar como um único
sistema

9

10

11

12

13

Os módulos/componentes do sistema devem
funcionar numa arquitetura distribuída
Os alunos devem trabalhar em equipe simulando
um ambiente corporativo de produção de
software
Os alunos já tiveram pelo menos três módulos
de estágio sendo que alguns já programaram em
ambientes corporativos e outros não
Todas as equipes de alunos devem utilizar a
mesma aplicação para a gestão do ciclo de vida
dos sistemas a serem desenvolvidos
O desenvolvimento deve seguir uma abordagem
iterativa e incremental

14

15
16

A equipe de ensino será responsável pela visão
do produto a ser desenvolvido pelos alunos
A equipe de ensino conta com um professor e
dois pesquisadores de pós como apoio
A instituição de ensino conta com uma versão
do Tidia como ambiente virtual de
aprendizagem

Requisito do AEAES
O AEAES deve considerar a análise e
projeto de sistemas distribuídos e
orientados a serviços
O AEAES deve considerar a análise,
projeto, implementação e teste dos
requisitos não funcionais
O AEAES deve considerar a integração de
módulos/componentes de um sistema
distribuído
O AEAES deve considerar a modelagem
de processos de negócio
O AEAES deve considerar o uso de
visões de arquitetura para descrever o
sistema
O AEAES deve considerar a distribuição
de responsabilidades
O AEAES deve considerar o teste e
implementação dos módulos/componentes
O AEAES deve considerar a integração
dos módulos/componentes do sistema
O AEAES deve considerar uma
infraestrutura que suporte processamento
aberto e distribuído
O AEAES deve permitir a formação e
operação de equipes independentes
O AEAES deve permitir que alunos sem
experiencia de programação implementar
um módulo/componente do sistema
O AEAES deve utilizar uma única
aplicação de GCA
O AEAES deve permitir a entrega parcial
de incrementos da solução
O AEAES deve considerar que a equipe
de ensino assume o papel de "Dono do
produto"
O AEAES deve considerar a participação
de dois monitores que apoiam o professor
O AEAES deve utilizar o Tidia como
aplicação AVA
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Quadro 16 – Requisitos da disciplina traduzidos em requisitos do AEAES (Parte 2)
Id
17

Requisito da disciplina
Nas instalações do laboratório há computadores
disponíveis, porém, os alunos costumam usar
seus notebooks pessoais
Nas instalações do laboratório há projetor e
louça para apresentações
A instituição de ensino tem um técnico auxiliar
responsável da infraestrutura do laboratório

19
20

Requisito do AEAES
O AEAES deve permitir que os alunos
utilizem os computadores do laboratório
ou os computadores pessoais
O AEAES deve utilizar o projetor da
instituição de ensino
O AEAES deve incluir o auxiliar técnico
da instituição de ensino

Na segunda fase da instanciação da arquitetura de referência, chamada de “Projetar o
AEAES”, foram determinados os seguintes níveis de detalhe dos modelos da arquitetura
instanciada:
•

Nível 0: descreve pacotes de elementos arquiteturais do AEAES. Os pacotes
correspondem

aos

departamentos

(também

conhecidos

como

domínios

arquiteturais) e aos níveis hierárquicos do AEAES. Este nível 0 de detalhe é o
mesmo para todas as visões arquiteturais;
•

Nível 1: descreve os elementos arquiteturais do AEAES na forma de modelos dos
objetos principais de cada visão, tal e como são descritos na arquitetura de
referência;

•

Nível 2: descreve os elementos arquiteturas do AEAES na forma de modelos de
objetos mais detalhados.

•

Nível 3: descreve em texto a operação dos elementos arquiteturas do AEAES.

Assim, cada nível de detalhe pode ser visto como uma partição da arquitetura. Em cada
uma das partições deve se ter correspondência entre as visões arquiteturais. A Figura 31 é uma
representação gráfica dos níveis de detalhe e da correspondência entre as visões arquiteturais
que se determinaram para a arquitetura instanciada do AEAES.
A Figura 31 apresenta os modelos que a arquitetura instanciada deve ter para cada visão
arquitetural em cada nível de detalhe. Mesmo que no nível 0 existe um único diagrama de
domínios arquiteturais vs níveis hierárquicos, que é o mesmo para todas as visões, em cada uma
das visões o domínio se refere a elementos diferentes do AEAES, da seguinte forma: na visão
empresa se refere a domínios de capacidades; na visão informação se refere a domínios de
conhecimento; e nas visões computação, engenharia e tecnologia se refere a domínios
tecnológicos.
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Figura 31 – Modelos de cada visão nos diferentes níveis de detalhe

Observa-se da Figura 31 que:
•

Os elementos da arquitetura de referência podem ser diretamente mapeados nos
níveis 0 e 1 de detalhe da arquitetura instanciada, enquanto os níveis 2 e 3 de detalhe
da arquitetura instanciada resultam da instanciação dos elementos arquiteturais de
referência do AEAES.

•

Os níveis de detalhe da arquitetura de referência estão relacionados tanto com a
agregação quanto com a abstração dos elementos arquiteturais.

Na prática, a operação do AEAES pode ser guiada utilizando apenas a arquitetura do
AEAES nos níveis de detalhe 2 e 3, pois é nesses níveis que se encontram as diretrizes e guias
da operação do dia a dia do AEAES. Aliás, olhando para o histórico ao longo das edições da
disciplina PCS3853, o único artefato utilizado para descrever a operação do AEAES foi um
único entregável na visão empresa contendo os níveis de detalhe 2 (diagrama de processos) e 3
(roteiro dos passos dos processos).
Observa-se também da Figura 31 que o nível de detalhe 3 da arquitetura do AEAES é
preenchido não na segunda fase “projetar o AEAES”, mas na terceira fase “Implementar o
AEAES” do método de instanciação da arquitetura de referência.
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5.3.2 Resultados da coleta de dados

Os dados foram coletados na edição da disciplina PCS3853 do ano 2018. A PCS3853 é
oferecida pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo no último ano do curso
quadrimestral de graduação em engenharia da computação.
Nesta edição da PCS3853 se matricularam 32 alunos. Na coleta de dados foram
considerados apenas 25 pois os outros 7 alunos não frequentaram a aula prática da disciplina o
mínimo de vezes requerido para ser aprovados. 4 dos 7 alunos que não frequentaram as aulas
práticas se encontravam fora da universidade em intercâmbio acadêmico.
Os alunos que participaram da disciplina já cursaram o “Laboratório em engenharia de
software 1” e já também fizeram pelo menos um estágio em empresa, ou seja, se espera que
eles já tenham uma experiencia base inicial no desenvolvimento de software. Entretanto, nem
todos eles se envolveram de fato na programação de software ao longo do estágio, sendo que
alguns deles estagiaram em empresas de consultoria ou mesmo em desenvolvimento de
software assumindo o papel de “Product owner”.
A operação da disciplina teve uma duração de 14 semanas de aulas mais uma semana
de preparação e outra semana de encerramento. Uma equipe de um professor e dois monitores
foram responsáveis pelo projeto e operação do AEAES do laboratório. O autor desta dissertação
foi um dos monitores e o outro monitor foi um pesquisador aluno de doutorado, que também
faz parto do GARFSoft.
Entrando já na coleta de dados, o Quadro 17 descreve os quatro momentos da operação
dos elementos do AEAES numa edição da disciplina PCS3853:
•

Pre (chamada aula 0): operação dos elementos do AEAES associados com o
planejamento e configuração inicial das aulas práticas da disciplina;

•

Sprint 0 (da aula 1 até a aula 4): operação dos elementos do AEAES associados com
uma primeira entrega da solução a ser desenvolvida da disciplina, tendo esta entrega
foco na descrição arquitetural dos módulos do sistema e a sua integração;

•

Sprint 1 (da aula 5 até a aula 8): operação dos elementos do AEAES associados com
uma segunda entrega da solução a ser desenvolvida da disciplina, tendo esta entrega
foco na implementação funcional dos módulos principais do sistema;

•

Sprint 2 (da aula 9 até a aula 12): operação dos elementos do AEAES associados
com uma segunda entrega da solução a ser desenvolvida da disciplina, tendo esta
entrega foco na implementação não funcional do sistema;
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•

Prova (aula 13): operação dos elementos do AEAES associados com a avaliação
final da disciplina;

•

Pós (chamada aula 14): operação dos elementos do AEAES associados com a
finalização e encerramento da disciplina.

Se contar todos os elementos da arquitetura de referência proposta, o resultado é 94.
Para cada um dos 94 elementos arquiteturais, indicou-se se a sua operação foi ou não condizente
em cada uma das 14 aulas. O Quadro 17 apresenta apenas os 10 dos 94 elementos da arquitetura
do AEAES que tiveram operação não condizente em pelo menos uma aula.
No Quadro 17 pode se identificar que um elemento arquitetural não foi condizente em
uma aula quando aparecer a letra Z ou M. No total, o 89,36% dos elementos da arquitetura de
referência operaram sim de forma condizente em todas as aulas.
No Quadro 18 se listam aqueles requisitos do AEAES que podem ser relacionados com
os artefatos entregues e no Quadro 19 aqueles que podem ser relacionados com as provas
realizadas pelos alunos matriculados da disciplina PCS3853.
Destaca-se no Quadro 18 que o requisito do AEAES com Id = 2 (maiores detalhes no
Quadro 15) não foi atendido pelo mínimo estabelecido de 75% dos alunos, particularmente
pelos alunos não terem evidenciado a implementação e o teste dos requisitos não funcionais no
momento da revisão dos artefatos por eles gerados.
Finalizando a coleta de dados, o Quadro 20, Quadro 21 e Quadro 22 evidenciam a
percepção da facilidade de uso da arquitetura de referência segundo os três membros da equipo
de ensino envolvidos no projeto do AEAEAS para a edição da PCS3853. Para todas as
perguntas os participantes concordaram ou concordaram totalmente em que houve sim
facilidade no uso da arquitetura proposta.
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Quadro 17 – Evidência da operação dos elementos do AEAES da PCS3853 em 2018

Computação

Empresa
Informação
Computação

Informação
Computação
Empresa
Computação
Computação

Elemento
arquitetural

Construção e
Aplicação visualização de
relatórios
Processo
Artefato
Aplicação
Processo

Produção de software

Empresa

Tipo
elemento

Artefato
Aplicação
Processo
Aplicação
Aplicação

Avaliação das
soluções
propostas
Avaliação
Registro de
avaliações
Planejamento da
produção de
software
Item de trabalho
GCA Rastreamento de
tarefas
Teste do módulo
AID - Teste
unitário
AID - Teste de
atributos de
qualidade

0

1

2

3

Sprint 1
4

5

6

7

Pós

Pacote

Ensinoaprendizagem

Visão
arquitetural

Gerencial

Pre

Sprint 0

Prova

Aula relacionada

10 11 12 13

14

Sprint 2
8

9

# aulas Operou
que não condicondiz zente?

N

N N N Z Z N N Z Z N N Z

Z

Z

7

NÃO

N

S

Z Z Z S S M S M S

S

S

S

N

5

NÃO

N

S

Z Z Z S S M S M S

S

S

S

N

5

NÃO

N

S

Z Z Z S S M S M S

S

S

S

N

5

NÃO

N M M M Z Z N N Z Z N N Z

N

N

8

NÃO

N M M M Z Z N N Z Z N N Z

N

N

8

NÃO

N M M M M Z Z Z S S

S

S

N

N

7

NÃO

N

N N N N N M M N N Z Z

Z

N

N

5

NÃO

N

N N N N N M M N N Z Z N

N

N

4

NÃO

N

N N N N N N N N N N Z

N

N

2

NÃO

S

Z

Detalhe
No fim de cada Sprint gerouse relatório de avaliação de
alunos, porém, não da
produção de software
Nem todas as entregas
tiveram a revisão finalizada
para dar o feedback na aula
seguinte

Nem todas as equipes
utilizaram de forma
disciplinada a aplicação de
rastreamento de tarefas para a
produção de software
Na Sprint 1 no foi feita uma
rodada de testes que não foi
satisfatória e na Sprint 2 foi
feito de forma satisfatória só
por alguns alunos
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Quadro 18 – Evidência dos requisitos da disciplina nos artefatos gerados pelos alunos da PCS3853 em 2018
Código aluno
Ids
requis.
AEAES

Artefato
gerado

Descrição
arquitetura do
1, 3, 4,
sistema e do
5, 6, 7,
módulo,
8, 9, 11
código-fonte e
plano de teste

2

Cenário do
requisito não
funcional,
tática
arquitetural,
código-fonte e
plano de teste

12

Backlog e
documentação

Critério do artefato
para atender
requisito da
disciplina
O sistema foi
projetado como um
conjunto de módulos
distribuídos. cada
aluno foi responsável
da implementação,
teste e integração de
pelos menos um. A
descrição arquitetural
utilizou visões
arquitetônicas
O módulo
desenvolvido por cada
aluno deve considerar
a análise, projeto,
implementação e teste
dos requisitos não
funcionais
Cada aluno deve ter
utilizado e mantido
atualizado o sistema
para rastreabilidade
das atividades e
edição colaborativa de
documentos

%
alunos

Atendeu
ao
requisito?

S S S S S S N S S S S S S S S S S S S S S S N N N

84%

SIM

S N N N N S S N N N N N S N N N S N S S S S S S S

48%

NÃO

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

100%

SIM

1 2

3 4

5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Quadro 19 – Evidência dos requisitos da disciplina nas respostas da prova final dos alunos da PCS3853 em 2018
Código aluno
Ids requisitos
AEAES

1, 4, 6, 7

2, 3, 5, 8, 9

12, 13

Critério do vídeo para atender
requisito da disciplina

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

O aluno assume o papel de
"Desenvolvedor" e consegue
implementar a parte funcional de S S N S N S S S S N N S S S S S S S S S S S S S S
um módulo de um sistema
distribuído
O aluno assume o papel de
"Arquiteto do projeto" e consegue
tratar atributos de qualidade como
S S N S N S S S S S S S S S S S S S S S S S N N N
desempenho, disponibilidade e
segurança e integrar módulos de
um sistema distribuído
O aluno assume o papel de "Líder
de projeto" e consegue planejar o
S S N S N N S N S S N S S S N S S S S S S S S S S
desenvolvimento de um módulo de
um sistema distribuído

%
alunos

Atendeu
ao
requisito?

84%

SIM

80%

SIM

76%

SIM
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Quadro 20 – Evidência 1 da percepção da facilidade do projeto de um AEAES pelo uso da arquitetura de referência proposta para a PCS3853
Pergunta
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar os papeis do
AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar os processos do
AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar a informação do
AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar as aplicações do
AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar a infraestrutura
tecnológica do AEAES é menor com
uso da arquitetura de referência?

Respondente 1
4 –Concordo: A quantidade e complexidade dos papeis do laboratório é baixa, até porque são simplificados dado que
vários papeis devem ser assumidos pela mesma pessoa (em atividades de ensino-aprendizagem e produção de software)
num laboratório que conta apenas com 14 aulas e um aproximado de 60 horas. A maioria dos participantes já assumiu
pelo menos uma vez os papeis que podem ser assumidos no laboratório, exceto os papeis de “Arquiteto” e “Líder de
projeto”. A vantagem de ter os papeis já descritos pela arquitetura de referência e a facilidade de comunicar aos
envolvidos as responsabilidades que se tem ao assumi-lo.
4 –Concordo: Sem o uso da arquitetura de referência se fazia reuso dos processos do AEAES de laboratórios passados,
no entanto, esse reuso não estava sistematizado e exigia de consultar vários modelos de processos no histórico, além que
os modelos dos processos estavam sobrecarregados com informação dos artefatos e das aplicações utilizadas, então para
ajustar algum artefato o mudança alguma aplicação impactava a descrição do processo. Com o uso da arquitetura de
referência o reuso se sistematizou, deixando a informação do histórico organizada em uma única fonte de consulta.
5 – Concordo totalmente: Sem o uso da arquitetura de referência se fazia reuso de artefatos do histórico, porém, os
ajustes requeridos em cada artefato não eram especificados prévio às aulas e só aconteciam no momento do uso. A visão
informação da arquitetura de referência permitiu fazer um “catálogo de artefatos” comuns e possíveis variações e o
método de instanciação sistematizou a preparação de todos os artefatos no projeto do AEAES prévio às aulas, permitindo
inclusive verificar a consistência entre o conteúdo de todos os artefatos a serem utilizados na operação do AEAES.
5 – Concordo totalmente: Sem o uso da arquitetura de referência, o uso das aplicações era descrito como parte dos
modelos dos processos, pois só se tinha uma arquitetura de processos de software. Pelo uso das visões da arquitetura de
referência se fez a separação dos métodos (de engenharia de software utilizados na execução das atividades) e do uso das
aplicações de apoio. Esse desacoplamento entre processos e aplicações deixou a sua descrição mais reutilizável. A
descrição do AEAES na visão computação serviu como um checklist das aplicações que deve ter o AEAES, o que
facilitou revisar as aplicações que deveriam ser impostas para garantir a sua integração e as aplicações que poderiam ser
escolhidas pelos alunos de acordo com as suas decisões de projeto.
4 –Concordo: A infraestrutura que deve ser aprovisionada pela instituição de ensino para a operação do laboratório é
reduzida, e vai se reduzindo mais ainda conforme os alunos trazem os seus próprios dispositivos e utilizam recursos
gratuitos dos fornecedores de serviços de nuvem. No uso dado aqui à arquitetura de referência do AEAES, a descrição
das visões engenharia e tecnologia foram uteis para a equipe de monitores guiar melhor os alunos no entendimento da
infraestrutura, porém, poderia ser aproveitada mais ainda se tivesse que se fornecer toda a infraestrutura.
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Quadro 21 – Evidência 2 da percepção da facilidade do projeto de um AEAES pelo uso da arquitetura de referência proposta para a PCS3853
Pergunta
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar os papeis do
AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar os processos do
AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar a informação do
AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar as aplicações do
AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar a infraestrutura
tecnológica do AEAES é menor com
uso da arquitetura de referência?

Respondente 2
5 – Concordo totalmente: Porque com a identificação dos processos de negócios identifico os papeis

5 – Concordo totalmente: sim porque temos processos iniciais que podem sofrer adaptação, modificação ou adição de
tarefas

5 – Concordo totalmente: acredito que é a informação referente aos projetos, se for, então ajudo na configuração da
documentação de projeto

5 – Concordo totalmente: o modelo modular ajuda, mas complica na seleção de tecnologia.

5 – Concordo totalmente: porque ajudou a implantar de forma simples a plataforma que serviu para implantar diversas
tecnologias no projeto
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Quadro 22 – Evidência 3 da percepção da facilidade do projeto de um AEAES pelo uso da arquitetura de referência proposta para a PCS3853
Pergunta
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar os papeis do
AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar os processos do
AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar a informação do
AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar as aplicações do
AEAES é menor com uso da
arquitetura de referência?
Comparando o projeto do AEAES
com e sem arquitetura de referência,
o esforço de projetar a infraestrutura
tecnológica do AEAES é menor com
uso da arquitetura de referência?

Respondente 3
5 – Concordo totalmente: Fornece: um suporte sobre quais são seus papéis e atividades - assim ajuda a definir quais
habilidades e competências que se quer exercitar junto aos alunos

5 – Concordo totalmente: Possibilita um guia de processos referencial para definir o modelo de processo de
desenvolvimento a ser utilizado no projeto a ser disciplina

4 – Concordo: Contribuiu com a definição de quais artefatos deverão ser gerados pelo aluno durante o processo de
desenvolvimento - entretanto falta um catálogo de templates e diretrizes para a produção destes artefatos para diferentes
metodologias

4 – Concordo: Contribui, pois fornece um processo com atividades que levam a produção de uma arquitetura

4 – Concordo: Contribui, pois tem atividades explicitas para a definição de uma plataforma tecnológia
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5.4

Responder às perguntas de validação

Esta seção será dividida em quatro subseções, uma subseção para cada uma das
perguntas visando conhecimento empíricas da pesquisa-ação e mais uma subseção para
comentários gerais da validade inicial do tratamento proposto. As perguntas visando
conhecimento são respondidas pelo pesquisador que participou como monitor da disciplina e a
fonte de informação são os dados coletados na seção anterior.

5.4.1 O AEAES utilizado na operação da disciplina foi descrito pela arquitetura
instanciada?

Segundo a evidência da operação do AEAE, resumida no Quadro 17, 84 (89,36%) dos
94 elementos da arquitetura de referência operaram de forma condizente em todas as aulas, i.e.,
há evidência empírica de que a operação da disciplina, e como consequência o seu AEAES, se
descreveu sim pela arquitetura instanciada.
Todos os 9 (100%) dos papeis operaram de forma condizente com a descrição
arquitetural. Com relação à operação dos papeis do AEAES destaca-se que:
•

Na aula zero (antes de começar as aulas com os alunos) o monitor assumiu o papel
de "Arquiteto" para projetar uma versão inicial da arquitetura do sistema, a qual foi
o ponto de partida para os alunos assumirem o papel de "Arquiteto" nas aulas
seguintes. O monitor também assumiu o papel de "Arquiteto" enquanto mentor ao
longo das aulas para apoiar aos alunos na tomada de decisões arquitetônicas. O papel
de “Arquiteto” é aquele que os alunos precisam de mais acompanhamento e apoio
no AEAES, pois as habilidades e competências requeridas para a tomada de decisões
arquitetônicas são as mais escassas nos alunos inexperientes

•

O papel de "Líder de projeto" não estava sendo executado de forma correta durante
a primeira sprint, em parte pela inexperiência dos alunos no desenvolvimento de
software, pois é difícil liderar em um contexto em que não se tem conhecimento
aprofundado. Se fizeram os ajustes para a sprint 2.

16 (84,21%) dos 19 processos operaram de forma condizente com a descrição
arquitetural. Com relação à operação dos processos do AEAES destaca-se que:
•

O processo de “Engenharia de produto” se destaca na arquitetura de processos pois
é nele que se projeta a arquitetura base do sistema que será desenvolvido no resto

131

das aulas práticas. Este processo é executado pelo papel “Arquiteto” e exige o
ensino-aprendizagem de conceitos complexos, trazendo os maiores desafios para a
operação do AEAES descrito.
•

O processo de “Programação do módulo” evidenciou operação antes do planejado
pelo fato que alguns alunos já pularam para o código logo no início das aulas práticas
da disciplina, mesmo sem ter ainda o entendimento fechado do sistema que seria
desenvolvido. Essa situação foi evidenciada também nas edições anteriores da
disciplina e corresponde em grande medida à afinidade que tem os alunos com a
programação e ao mesmo tempo à falta de experiencia e conhecimento requerido
para dar a importância devida às atividades da análise e do projeto previas à
programação.

•

Com relação ao domínio do ensino-aprendizagem, o feedback constante para os
alunos pode se melhorar em futuras execuções do AEAES pois aconteceu que
algumas revisões dos produtos gerados na aula não foram entregues a tempo para os
alunos corrigirem. A disciplina para a execução dos processos conforme se descreve
na arquitetura do AEAES é fundamental para alcançar os objetivos tanto da
produção de software quanto do ensino-aprendizagem da disciplina.

•

O objeto informação “Roteiro técnico”, utilizado no domínio do ensinoaprendizagem como guia para os alunos executarem sus atividades nas aulas
práticas, deve ser concreto, prático e detalhar tanto o que se deve fazer como o
produto a ser gerado em cada item do roteiro (entregável final). Se percebeu que
para aprimorar a usabilidade do roteiro deve ser complementado com as indicações
de como consumir o material de apoio à aprendizagem de forma a garantir que os
alunos têm o conhecimento suficiente (ou pelo menos a guia) para executar cada
item do roteiro. Nesse sentido, é necessário medir a capacidade dos alunos e
identificar que tipo de treinamento se deve dar para otimizar a produção de software
no AEAES.

19 (90,48%) dos 21 objetos de informação operaram de forma condizente com a
descrição arquitetural. Com relação à operação dos objetos de informação do AEAES destacase que:
•

Um dos elementos arquiteturais da visão informação que não operaram de forma
condizente foi o “Item de trabalho”, o que evidencia a dificuldade que os alunos
enfrentam no momento de planejar as atividades do dia a dia da produção de
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software. Apesar que em 6 das últimas 8 aulas esse elemento arquitetural operou de
forma condizente com a descrição da arquitetura do AEAES, em 7 das 14 aulas os
alunos tiveram dificuldade com o planejamento. Se espera que em futuras execuções
do AEAES se dê ênfase ao planejamento desde as primeiras aulas.
•

Destaca-se que o objeto de informação “Documentação” foi instanciado de forma
centralizada em uma Wiki, isso como o intuito de favorecer a colaboração na edição
e consumo do conhecimento disponível sobre o produto de software e ao mesmo
tempo com o intuito de manter um controle de versão, o que favoreceu as atividades
de avaliação associadas ao domínio do ensino-aprendizagem.

18 (78,26%) dos 23 objetos computação operaram de forma condizente com a descrição
arquitetural. Com relação à operação dos objetos de computação do AEAES destaca-se que:
•

No final de cada sprint foram gerados relatórios do domínio do ensino-aprendizagem
(avaliação geral dos alunos), porém, nem todas as equipes conseguiram apresentar
relatórios do avanço da produção de software. Um dos principais motivos é que os
alunos não tem a disciplina para atualizar frequentemente as ferramentas de
rastreamento de tarefas da produção de software, motivo pelo qual os objetos
computação “Construção e visualização de relatórios” e “GCA - Rastreamento de
tarefas”, mesmo que disponíveis, não foram por completo utilizados nos sprint 0 e
1, só no sprint 2 que se aproveitaram os benefícios da rastreabilidade dos itens de
trabalho para a geração de relatórios.

•

Se percebeu que das funcionalidades oferecidas pelos Ambientes Integrados de
Desenvolvimento (AID), as de controle de versão e teste unitário são as que mais
dificuldade de uso enfrentam os alunos, principalmente pela falta de conhecimento
pois mesmo que todos eles já fizeram estágio em empresas de tecnologia nem todos
participaram de ambientes maduros de produção de software, inclusive têm alunos
que no estágio não precisaram programar.

22 (100%) dos objetos engenharia e tecnologia operaram de forma condizente com a
descrição arquitetural. Com relação à operação destes objetos do AEAES destaca-se que:
•

Na instanciação do AEAES foi desconsiderado o dispositivo móvel do aluno no
sentido em que não foi projetado nem controlado o seu uso no domínio do ensinoaprendizagem. Essa decisão poderá ser revisada em futuras edições da disciplina e
se apoiar com os trabalhos associados ao “traz o teu próprio dispositivo” (bring your
own device).
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•

A implantação dos objetos engenharia e tecnologia simplificou-se pelo uso intensivo
da nuvem para o fornecimento da infraestrutura de teste e operação dos produtos de
software desenvolvidos. Isso deixou os modelos das visões engenharia e tecnologia
para serem mais usados como material de apoio para o entendimento da
infraestrutura requerida para a produção de software.

5.4.2 Os requisitos técnicos e educacionais da disciplina em que se utiliza o AEAES
projetado foram atingidos?

Os requisitos descritos nos quadros Quadro 15 e Quadro 16 podem ser classificados em
dois grupos: os primeiros 12 que são requisitos que só podem ser verificados pela operação do
AEAES e o resto (do 13 ao 20) que podem ser verificados prévios à operação do AEAES. O
segundo grupo foi atendido durante o processo de instanciação.
Segundo a evidência da operação (resumidas no Quadro 18 e no Quadro 19), todos os
requisitos do primeiro grupo foram atendidos por mais do 76% dos 25 alunos, se considerados
os resultados das provas finais. Só o requisito de “os alunos devem aprender a tratar requisitos
não funcionais no desenvolvimento de sistemas de software intensivo” que não foi atendido por
mais do 75% dos alunos se considerados todos os entregáveis ao longo das 14 aulas. Os outros
11 requisitos considerados na análise da operação do AEAES foram evidenciados tanto nos
artefatos quanto nas provas finais, o que evidencia que os requisitos técnicos e educacionais da
disciplina foram sim atingidos.
Das evidências dos requisitos da disciplina nos artefatos gerados pelos alunos e nas
respostas da prova final entregue pelos alunos se destaca que:
•

A partir do Backlog do projeto e da documentação se evidenciou que todos os 25
alunos utilizaram e mantiveram atualizada a documentação do projeto e inclusive a
rastreabilidade das atividades, mesmo que nas últimas aulas e com menor frequência
e disciplina.

•

A partir da descrição da arquitetura do sistema e dos módulos do sistema, assim
como do código-fonte e de plano de teste foi possível evidenciar que 21 (84%) dos
25 alunos conseguiram analisar, projetar, implementar, testar e integrar as principais
características funcionais do produto software desenvolvido ao longo da disciplina.
Os 4 alunos que não conseguiram resultados satisfatórios conseguiram avançar na
análise, projeto, implementação e teste de módulos do sistema, porém, não
conseguiram integrar o seu módulo com os outros módulos do sistema.
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•

A partir dos cenários dos requisitos não funcionais, táticas arquiteturais, código
fonte e plano de teste evidenciou-se que apenas 13 (48%) dos 25 alunos conseguiram
incluir os requisitos não funcionais ao longo da análise, projeto, implementação e
teste. Os outros 12 alunos conseguiram avançar na análise e projeto dos requisitos
não funcionais, pois parte da prova final era atualizar os entregáveis dos projetos
para atender a um novo requisito não funcional, entretanto estes 12 alunos não
conseguiram fazer uma implementação do projeto dos requisitos não funcionais no
produto de software. Isto evidencia:
o A dificuldade que tem os alunos em se abstrair para tratar problemas de
complexidade relevante na produção de software
o O desafio que enfrentam os professores e monitores no ensino da arquitetura
de sistemas de informação e arquitetura de software em alunos que
tipicamente são inexperientes

•

4 (16%) dos 25 alunos tiveram dificuldade para assumir de forma satisfatória o papel
de “Desenvolvedor”, enquanto 5 (20%) a tiveram com o papel de “Arquiteto” e 6
(24%) alunos com o papel de “Líder de projeto”. Desses alunos, dois tiveram
dificuldade com os três papeis e acabaram sendo reprovados.

5.4.3 Os elementos descritos na arquitetura instanciada contribuíram com os requisitos
técnicos e educacionais da disciplina?

As evidências da operação, resumidas no Quadro 17, no Quadro 18 e no Quadro 19,
resultam da aplicação de instrumentos de coleta de dados que foram projetados para:
•

Evidenciar se cada elemento (objeto papel, objeto processo, objeto informação,
objeto computação, objeto engenharia e objeto tecnologia) da arquitetura de
referência do AEAES operou de forma condizente com a sua descrição ao longo das
14 aulas da disciplina.

•

Evidenciar o atendimento dos requisitos da disciplina a través dos artefatos gerados
na disciplina

•

Evidenciar o atendimento dos requisitos da disciplina a través das respostas que os
alunos deram as questões da prova final

Sendo que se evidenciou uma operação condizente de 84 (89,36%) dos 94 elementos da
arquitetura de referência do AEAES e sendo que os resultados gerados pelos alunos nos
artefatos de cada aula e nas respostas da prova final estão diretamente relacionados à operação
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destes 84 elementos, além que se evidenciou ter atendido satisfatoriamente 11 dos 12 requisitos
da disciplina (o outro foi atendido parcialmente), infere-se que os elementos descritos na
arquitetura instanciada contribuíram sim a atender os requisitos técnicos e educacionais da
disciplina.

5.4.4 De que forma o uso da arquitetura de referência facilitou o projeto do AEAES?

Sendo rigorosos, para determinar se o projeto de um AEAES é mais ou menos fácil com
ou sem arquitetura de referência seria ideal, por exemplo, um experimento na forma de grupo
controle e grupo tratamento, ou seja, medir de forma precisa a facilidade de projetar apenas
com modelos de processos (grupo controle) e a facilidade de projetar com a arquitetura
completa (grupo tratamento) para então calcular a diferença entre o nível de facilidade com e
sem referência para depois concluir.
Entretanto, na pesquisa-ação executada nesta dissertação não se conta com a quantidade
de experimentos para ter relevância estatística por isso e se optou por perguntar aos envolvidos
no projeto do AEAES sobre a percepção da diferença entre o nível de facilidade de projetá-lo
sem e projetá-lo com arquitetura de referência, para então, pelo menos, obter algum
discernimento inicial sobre a validade da arquitetura de referência proposta em termos de
facilidade de uso.
De forma geral, identificou-se que há sim uma facilidade pois sem a arquitetura de
referência o esforço do projeto do AEAES não estava “equacionado” pelas visões arquiteturais
nem pelo método de instanciação.
Há uma percepção de que o esforço, medido na quantidade de horas requeridas para o
projeto, é menor com arquitetura de referência pois sem arquitetura de referência o esforço se
concentrava menos no antes de começar a operação do AEAES uma vez que conforme
avançava a disciplina era necessário ajustar os artefatos, aplicações e infraestrutura requeridos
para a correta operação da disciplina. O ajuste ao longo do avanço da disciplina acabava
demandando (e totalizando) um maior esforço.
Da equipe de 3 arquitetos do ambiente que foram entrevistados sobre a percepção da
facilidade do projeto do AEAES com o uso da arquitetura de referência proposta, todos
concordam com que seria mais fácil projetar com do que sem arquitetura de referência. A seguir
mais detalhes sobre as respostas dos 3 entrevistados:
•

1 concordou e 2 concordaram totalmente com que o esforço de projetar os papeis do
AEAES é menor com o uso da arquitetura de referência. Os entrevistados
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destacaram a facilidade de comunicar aos envolvidos as responsabilidades que se
tem ao assumir cada papel, além de facilitar o entendimento das habilidades e
competências que os alunos devem exercitar.
•

1 concordou e 2 concordaram totalmente com que o esforço de projetar os processos
do AEAES é menor com o uso da arquitetura de referência. Os entrevistados
destacaram que apesar de que no passado se reutilizava o conhecimento dos
processos de AEAES anteriores, sem a arquitetura de referência não se fazia de
forma sistemática, além que os modelos acabavam sobrecarregados com informação
de outras visões arquiteturais que variavam de laboratório para laboratório. Pelo uso
da arquitetura de referência facilitou-se o desenvolvimento de um “guia de
processos” com o detalhe das atividades a serem executadas no projeto da disciplina
e ainda assim manter essa descrição independente dos artefatos (visão informação)
e das ferramentas (visão computação) que devem ser utilizadas na execução de cada
atividade.

•

1 concordou e 2 concordaram totalmente com que o esforço de projetar os objetos
informação do AEAES é menor com o uso da arquitetura de referência. Os
entrevistados comentaram que a arquitetura de informação instanciada ajudou na
preparação da documentação do projeto de forma integrada, e não apenas reusando
informação do passado e ajustando no momento do uso. Adicionalmente, os
entrevistados identificaram como oportunidade de melhora para o método de
instanciação a criação de um catálogo de templates e diretrizes para a produção de
artefatos para diferentes metodologias.

•

1 concordou e 2 concordaram totalmente com que o esforço de projetar os objetos
computação do AEAES é menor com o uso da arquitetura de referência. Os
entrevistados destacaram o benefício de ter uma descrição dos objetos computação
independente da descrição dos objetos processo, e ao ter ambas descrições
desacopladas se facilitou sua produção e o reuso de conhecimento.

•

1 concordou e 2 concordaram totalmente com que o esforço de projetar os objetos
engenharia e tecnologia do AEAES é menor com o uso da arquitetura de referência.
Os entrevistados comentaram que a descrição dos objetos engenharia e tecnologia
(que descrevem a infraestrutura do laboratório) ajudou no planejamento das
atividades para a implantação diversas tecnologias no projeto, assim como também
no entendimento da plataforma tecnológica por parte dos alunos.
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5.5

Comentários sobre a aplicação desta pesquisa num ambiente empresarial

O autor aplicou o aprendizado da dissertação no projeto e operação de um ambiente para
a formação (ensino-aprendizagem) e produção de software para automação de processos com a
tecnologia de RPA. Este ambiente devia:
•

Habilitar a produção de soluções de RPA para a entrega de serviços na forma de
projetos de RPA (equipe variável, escopo fixo e custo fixo) ou na forma de
esquadrões de RPA (equipe fixa e custo fixo com escopo variável)

•

Habilitar a formação de analistas de processos RPA, desenvolvedores de software
RPA e arquitetos RPA para a entrega de serviços na forma de pessoal subcontratado
para terceirização (outsourcing)).

A aplicação no ambiente empresarial não teve o formalismo seguido na pesquisa ao
aplicar de forma disciplinada o Design Science Research. Os principais resultados da aplicação
empresarial foram:
•

A arquitetura de referência para o AEAES aqui proposta foi instanciada para uma
arquitetura concreta de um “Ambiente Colaborativo de Treinamento e Produção de
Bots (ACTPB)”. Os principais requisitos considerados na instanciação foram:
o O software a ser desenvolvido é um bot que automatiza um processo de
negócio
o O desenvolvimento de bots é feito com plataformas de RPA
o Deve ser possível utilizar diferentes plataforma de RPA (UiPath,
Automation Anywhere ou Blue Prism)
o A arquitetura de cada bot deve seguir um modelo em três capas
computacionais: capa de estados do bot, capa do processo de negócio y capa
das interações
o As soluções de RPA devem ser dirigidas por dados, ou seja, os bots devem
ser projetados como sensores e atuadores dos processos automatizados
o O arquiteto deve medir e comunicar a dívida técnica periodicamente
o O desenvolvimento deve ser centrado em arquitetura
o O projeto de bots deve ser orientado à componentização e reuso de fluxos de
processo automatizados
o Os novos analistas de RPA (seja de processos, desenvolvimento ou
arquitetura) devem aprender o modelo operativo da empresa
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o Os novos analistas de RPA devem aprender a usar as ferramentas oficiais de
colaboração (AzureDevOps)
o Os novos analistas de RPA devem aprender as convenções de programação
o Os novos analistas devem ser treinados nas seguintes faixas de tempo:

•

▪

Analistas junior que não sabem RPA em até 8 semanas

▪

Analistas junior que sabem RPA em até 12 dias

▪

Analistas intermédios que não sabem RPA em até 6 semanas

▪

Analistas intermédios que sabem RPA em até 8 dias

▪

Analistas sênior que não sabem RPA em até 4 semanas

▪

Analistas sênior que sabem RPA em até 4 dias

A Figura 32 se apresentam:
o A visão empresa da ACTPB descrevendo grandes domínios arquiteturais da
empresa. O AEAES esta relacionado apenas com a “Entrega del servicio”
(produção de software) e “Entrenamiento para el servicio” (ensinoaprendizagem).
o A visão informação da ACTPB descrevendo os subdomínios do
conhecimento da “Entrega del servicio”, sendo que em cada subdomínio
agrupa um conjunto de artefatos que devem ser gerados pelos processos.
o A visão computação da ACTPB apresentando as aplicações que se
correspondem com os artefatos do subdomínio de conhecimento do
“Desarrollo del servicio” (visão informação) e com o processo de
“Desarrollo del servicio” (visão empresa)

•

A Figura 33 e a Figura 34 exemplificam os níveis de detalhe da ACTPB. Nessa
arquitetura há um nível a mais com relação à AEAES, pois foi necessário integrá-la
com uma arquitetura maior que descreve a empresa toda.
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Figura 32 – Visões empresa, informação e computação da ACTPB
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Figura 33 – Níveis de detalhe na visão empresa da ACTPB (Parte I)
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Figura 34 – Níveis de detalhe na visão empresa da ACTPB (Parte II)
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Alguns desafios enfrentados:
•

A arquitetura de processos do ACTPB deve se integrar com a arquitetura de
processos existente da empresa

•

O sistema integral de gestão em que a empresa tem a sua arquitetura de processos
publicada só descreve os processos, ou seja, a empresa foi projetada por meio dos
processos e não conta com um modelo de estrutura em que oficialmente possam ser
publicadas as descrições dos objetos informação e dos objetos computação
projetados para o ACTPB.

•

Dado que dentro da empresa não existe um papel oficial de “Professor” e não existe
um departamento oficial de “ensino-aprendizagem”, foi necessário desenvolver
materiais de apoio que os novos analistas pudessem consumir de forma autónoma,
apenas o papel de “Monitor” se considerou na arquitetura instanciada.

•

Para o desenvolvimento do material de apoio ao ensino aplicou-se uma técnica que
ainda está em pesquisa e desenvolvida no GARFSoft, e consiste em utilizar as
arquiteturas do ACTPB como guia para a agregação de objetos de aprendizagem,
assim, cada elemento da arquitetura do ACTPB se relaciona pelo menos com um
objeto de aprendizagem. A estrutura de repositório de objetos de aprendizagem ficou
da seguinte forma:
o O objeto de aprendizagem mais granular se mapeia com o menor nível de
agregação da arquitetura de ACTPB, ou seja, há um objeto de aprendizagem
para cada atividade dos processos.
o Os objetos de aprendizagem de todas as atividades de um subprocesso se
agregam para formar um objeto de aprendizagem composto que corresponde
ao subprocesso.
o Os objetos de aprendizagem associados ao uso de cada plataforma de RPA
(UiPath, Automation Anywhere o Blue Prism) focam apenas no uso da
plataforma e se agregam aos objetos de aprendizagem em que se descreve o
processo de desenvolvimento de bots, deixando assim desacoplado o
material de treinamento do modelo operativo e do uso das ferramentas do
ambiente.

Alguns comentários da experiência prática no ambiente empresarial:
•

Dado que não se conta com uma estrutura oficial de ensino-aprendizagem e que só
se instanciou o papel de “Monitor”, o objeto informação “Roteiro técnico” foi
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incluído nos objetos de aprendizagem (que instanciaram o objeto de informação
“Material de apoio”). Desta forma o papel de “Aluno” instanciado como “Analista
novo” recebe a guia do que deve executar nas suas atividades de formação.
•

Se percebeu que o material de ensino abstrato e grande (vídeos com mais de 15
minutos) cria desmotivação, enquanto o material prático e simples leva a rápidos
resultados práticos e motiva os novos analistas. Isso acabou sendo mais um requisito
para a instanciação do objeto informação “Material de ensino”.

•

Para poder atender ao requisito de duração da formação de analistas novos é
imperativo medir a capacidade da equipe para otimizar tanto o treinamento quanto
a produção de bots. Se percebeu na prática que quando não se medem as capacidades
da equipe (sejam pessoas novas ou não) se mascara as necessidades de
aprendizagem e as pessoas vão ficando na zona de conforto cobrando mais
treinamento.

•

O principal objetivo do papel “Monitor” é medir o avanço na aprendizagem dos
novos analistas, e para isso é preciso entrar no detalhe do que os novos analistas
estão fazendo por meio de validações curtas e frequentes (pequenas missões e
pequenas revisões), até porque dessa forma se garante que está sendo repassado todo
o treinamento.

•

O modelo de treinamento no contexto empresarial deve ser ainda mais prático do
que no contexto educativo pois se supões que os novos analistas já tem uma previa
formação e passaram pelo processo seletivo, além que não pode se impactar a
produção de software, pelo contrário a formação deve ser um acelerador da
produção.

5.6

Considerações finais

Na seção 2.5.3 justificou-se que uma validação completa do artefato deste pesquisa não
seria possível pois é inviável modelar e simular o contexto social e a operação do artefato, além
que não era viável fazer múltiplas instanciações da arquitetura de referência proposta no tempo
disponível para a finalização do mestrado. Assim, este capítulo apresentou os resultados de uma
pesquisa-ação técnica cujo objetivo principal foi a validação inicial do tratamento proposto.
Esta validação inicial descreve os resultados da inserção de uma instancia do artefato da
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pesquisa em um cenário real. Como resultado se resolveu o seguinte problema de projeto e as
seguinte perguntas visando conhecimento associadas ao problema geral da pesquisa:
Problema de projeto 417: Projetar um protocolo para coleta de dados da operação do
AEAES
Foram projetados 4 instrumentos de coleta que em conjunto aportaram dados empíricos
para a discussão sobre a validade do tratamento proposto:
•

Tabela para registro de evidência da operação dos elementos do AEAES

•

Tabela para registro de evidência dos requisitos da disciplina a partir dos artefatos
gerados pelos alunos

•

Tabela para registro de evidência dos requisitos da disciplina a partir das respostas
da prova final

•

Questionário da percepção da facilidade do projeto de um AEAES pelo uso da
arquitetura de referência

Pergunta visando conhecimento 818: O AEAES utilizado na operação da disciplina
PCS3853 é descrito pela arquitetura instanciada?
Evidenciou-se que 84 (89,36%) dos 94 elementos da arquitetura de referência operaram
de forma condizente em todas as aulas, o que empiricamente evidencia que sim foi descrito.
Foram
Pergunta visando conhecimento 9: Os requisitos técnicos e educacionais da disciplina
em que se utiliza o AEAES projetado foram atingidos?
Evidenciou-se que só um requisito não foi atendido por mais do 75% dos alunos se
considerados todos os entregáveis ao longo das 14 aulas. Os outros requisitos foram
evidenciados tanto nos artefatos quanto nas provas finais, o que evidência empiricamente que
foram sim atingidos
Pergunta visando conhecimento 10: os elementos descritos na arquitetura instanciada
contribuíram com os requisitos técnicos da disciplina?

17

O problema geral da pesquisa foi quebrado em um conjunto enumerado de perguntas visando conhecimento,
perguntas empíricas e problemas de projeto, por isso que esse problema de projeto começa com um número
diferente de 1. Os problemas de projeto 1, 2 e 3 já foram resolvidos nos capítulos anteriores.
18
O problema geral da pesquisa foi quebrado em um conjunto enumerado de perguntas visando conhecimento,
perguntas empíricas e problemas de projeto, por isso que essa pergunta visando conhecimento começa com um
número diferente de 1. As perguntas 1, 2, 3, 4 e 5 já foram respondidas nos capítulos anteriores.
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Com base nas respostas das perguntas 8 e 9 infere-se que os elementos descritos na
arquitetura instanciada contribuíram sim a atender os requisitos técnicos e educacionais da
disciplina.
Pergunta visando conhecimento 11: De que forma o uso da arquitetura de referência
facilitou o projeto do AEAES?
A partir das respostas aos questionários identificou-se que há sim uma facilidade trazida
pelo uso das visões arquiteturais e do método de instanciação como mecanismos para de forma
sistemática equacionar o esforço requerido para projetar um AEAES.
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6 Conclusões da pesquisa
Este capítulo finaliza a dissertação destacando as principais contribuições e conclusões
da pesquisa e comentando sobre as projeções da continuidade da pesquisa segundo os trabalhos
ainda em andamento no GARFSoft.
Neste trabalho se projetou e instanciou uma arquitetura corporativa de referência de um
Ambiente para o Ensino-Aprendizagem de Engenharia de Software (AEAES) no contexto da
disciplina PCS3853. O propósito foi facilitar o projeto de um AEAES, operado na PCS3853,
por meio da instanciação de modelos genéricos que descrevem os principais processos,
artefatos, aplicações e infraestrutura que um AEAES deve ter.

6.1

Principais contribuições da pesquisa

A arquitetura de referência proposta e a sua instanciação podem ser apreciadas desde as
perspectivas do contexto do conhecimento e do contexto social da pesquisa.
No contexto do conhecimento, esta pesquisa contribuiu ao corpo do conhecimento das
fábricas de software utilizadas para o ensino-aprendizagem da produção de software, assim
como também ao corpo do conhecimento de arquiteturas corporativas, da seguinte forma:
•

Deu continuidade às pesquisas do GARFSoft no uso do RM-ODP na descrição de
arquiteturas corporativas e no projeto de fábricas de software, gerando uma
publicação acadêmica (NARANJO, ROSSI, ALVES-SOUZA, & BECERRA,
2018) até o momento da escrita da dissertação.

•

Condensou as principais características de um AEAES a partir de pesquisas sobre o
ensino-aprendizagem na engenharia de software, a fábrica de software utilizada
como ambiente de ensino-aprendizagem e a colaboração.

•

Propôs um método para o projeto de uma arquitetura corporativa de referência numa
abordagem de projeto arquitetônico down-top e gerou uma arquitetura corporativa
de referência de um AEAES para a disciplina PCS3853. Também propôs um método
para a instanciação dessa arquitetura corporativa de referência, o que seria uma
abordagem de projeto arquitetônico top-dowm.

No contexto social, professores ou pesquisadores em instituições de ensino ou até
mesmo profissionais da indústria da produção de software que sejam responsáveis pelo projeto
e operação de ambientes para o ensino-aprendizagem (treinamento) e produção de software
podem aproveitar as discussões desta dissertação para:
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•

Estruturar o conhecimento dos seus ambientes de ensino-aprendizagem ou produção
de software em visões arquiteturais, caso utilizem apenas modelos de processos para
descrevê-los.

•

Fazer uma comparação dos seus ambientes de ensino-aprendizagem ou produção de
software utilizando a arquitetura de referência proposta como um checklist dos
papeis, processos, informações, aplicações e infraestrutura que deveria ter um
AEAES.

•

Complementar os seus ambientes de ensino-aprendizagem ou produção de software
com elementos arquiteturais descritos na arquitetura de referência proposta e que
lhes seja uteis instanciar nos seus ambientes.

•

Sistematizar o projeto de seus ambientes de ensino-aprendizagem ou produção de
software projetando arquiteturas de referência para um contexto particular. Neste
caso podem aplicar o método de projeto da arquitetura de referência proposto e
incluir seus dados históricos.

6.2

Principais conclusões da pesquisa

O arcabouço de Design Science Research (DSR) foi aplicado no projeto de uma
pesquisa que segue a filosofia do quadrante de Pasteur. O principal desafio metodológico foi
projetar a validação do tratamento, pois esta validação deve ser cientifica e estar sometida a
métodos e critérios empíricos que permitam afirmar se a implementação do artefato de pesquisa
num contexto social é de fato desejável.
Enquanto se projetava a validação científica do tratamento, se percebeu que a sua
complexidade varia em função da facilidade de reproduzir um contexto social e de controlar as
variáveis sensíveis à interação do artefato projetado. Verificou-se que a validação de
tratamentos em contextos sociais complexos com participação ativa de pessoas e sistemas de
informação pode ser feita em diferentes níveis de maturidade.
Num nível inicial pode se descrever o comportamento de um artefato em um contexto e
chegar a resultados que, mesmo sem relevância estatística para serem postuladas como teorias
ou confirmar a validade completa do tratamento, permitem sim observar o comportamento do
artefato para sugerir melhoras e avançar no conhecimento sobre ele, e inclusive discutir sobre
uma tendência à validade da sua aplicação num contexto social particular.
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Entrando já na operação, o principal desafio no levantamento conceitual foi lidar com
os níveis de abstração e agregação de uma arquitetura de referência. Autores como o Lattanze
lidam com arquiteturas em que a agregação e a abstração se trabalham juntas, enquanto o Grefen
propõe trabalha-las de forma independente. Nesta dissertação se explorou a proposta do Grefen,
que conceitualmente forneceu um entendimento sobre como caracterizar os modelos em função
da agregação e da abstração, mas não foi levado à prática e no escopo desta dissertação a
agregação e abstração se trataram juntas na forma do “nível de detalhe” oferecido pelos modelos
de uma arquitetura. Dessa forma se deu praticidade a esses conceitos, porém, ainda devem ser
em mais detalhe explorados.
No projeto da arquitetura de referência proposta evidenciou-se a necessidade de
encontrar um equilíbrio entre a praticidade e o formalismo dos modelos de uma arquitetura.
Mesmo que os modelos de uma arquitetura devem seguir um modelo de estrutura e respeitar a
notação selecionada, é desejável que o conhecimento contido nos modelos da arquitetura seja
acionável para o maior público alvo possível. Assim, recomenda-se utilizar essa dissertação
para modelar um AEAES com o formalismo exigido e conforme necessário criar modelos mais
simples para usuários menos técnicos.
Ao instanciar a arquitetura de referência do AEAES para uma edição da disciplina
PCS3853 verificou-se que a ação de instanciação para a maioria de elementos arquiteturais foi
“detalhar”. A arquitetura instanciada sofreu poucas adições ou exclusões de elementos
arquiteturais. Esse comportamento era esperado pois o modelo de conteúdo utilizado para
projetar a arquitetura de referência foi o histórico ao longo das edições da PCS3853, e a cada
edição da disciplina a operação do AEAES é similar. Conclui-se que a arquitetura de referência
proposta é quase uma arquitetura concreta da PCS3853, pois quando instanciada nesse contexto
apenas ganha mais detalhe. Porém, a arquitetura de referência proposta não pode se considerar
concreta pois precisa de mais detalhe para poder guiar a implementação e implantação do
AEAES.
Do parágrafo anterior percebe-se que a arquitetura de referência proposta tem um
contexto de aplicação bem definido. Se houver o interesse de ampliar esse contexto de aplicação
da arquitetura proposta se espera que os elementos arquiteturais ganhem mais abstração e
agregação, dessa forma, a instanciação ficaria também mais extensa.
Na operação do AEAES se evidenciou a dificuldade que os alunos da graduação
(tipicamente inexperientes no desenvolvimento de software) enfrentam na hora assumir o papel
do arquiteto e do líder do projeto. Isso confirma a dificuldade do ensino-aprendizagem da
arquitetura de sistemas intensivos em software quando não se tem a experiencia suficiente para
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aplicar e dar valor ao conhecimento relacionado. Um desafio neste ponto é despertar o interesse
dos alunos da graduação na arquitetura e criar o contexto de um projeto de software com a
complexidade suficiente para nele tratar os atributos de qualidade.

6.3

Continuidade da pesquisa

Uma vez que nesta dissertação se chegou até uma validação inicial, as evidências
empíricas desta pesquisa podem ser estendidas ao instanciar a arquitetura proposta em outras
edições da disciplina PCS3853, e desta forma obter uma maior quantidade de dados que
confirmem ou refutem as inferências iniciais aqui apresentadas.
Os métodos aqui propostos podem ser aplicados no projeto de arquiteturas de referência
para outros AEAES diferentes ao da PCS3853. Se tiver arquiteturas de referência de vários
AEAES diferentes, elas poderiam ser utilizadas como modelo de conteúdo e aplicar o método
de projeto de arquitetura de referência aqui proposto para numa abordagem down-tope gerar
uma nova arquitetura de referência com um domínio de aplicação maior, ou seja, que poderia
ser instanciada em AEAES de instituições diferentes.
Com dados da instanciação da arquitetura proposta em várias instâncias da disciplina
PCS3853, e inclusive com dados da instanciação de uma arquitetura de referência com um
domínio de aplicação maior, seria possível encontrar cenários de operação de AEAE e
identificar padrões de arquitetura em cada uma das visões arquiteturais, complementando os
modelos da arquitetura de referência com recomendações concretas de ações de instanciação
que podem ser tomadas segundo requisitos técnicos ou educacionais de uma disciplina.
Na disciplina “PCS5757 Tecnologias para educação virtual interativa”, cursada pelo
autor como parte dos créditos do mestrado, foi proposto o uso de uma arquitetura de processos
como guia para a identificação e produção de objetos de aprendizagem. Na produção do
material de apoio ao ensino-aprendizagem da disciplina PCS3853 aplicou-se parcialmente essa
proposta, assim como também foi parcialmente aplicada no contexto empresarial comentado
pelo autor. Em nenhum desse casos se produziram objetos de aprendizagem de forma
sistemática, nem foi seguido um método de pesquisa. Se que o grupo do GARFSoft possa em
futuras pesquisas estudar de que forma a partir dos modelos da arquitetura de referência podem
ser identificados e agregados objetos de aprendizagem.
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