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RESUMO 
 

Esta monografia apresenta uma Ferramenta de Gestão de Processos e          
Pessoas, planejada para dar suporte a discentes e docentes da disciplina de Projeto             
Integrado II do curso de Design Digital ofertado pela Universidade Federal do Ceará             
em Quixadá. A ferramenta apresenta um passo a passo para a conceituação e o              
desenvolvimento de um projeto de Design Digital. A construção da ferramenta foi            
baseada no estudo de metodologias projetuais de outras áreas de atuação no campo             
do design (como design de produtos, de moda e gráfico), na análise do atual método               
utilizado na disciplina em questão, nos resultados obtidos através de uma observação            
não participativa e de entrevistas com parte dos discentes da disciplina. A partir da              
constatada dificuldade enfrentada pelos estudantes de Design Digital nas disciplinas de           
Projeto Integrado, principalmente, em Projeto Integrado I e II e, considerando que esta             
área de atuação ainda é recente no país, verificou-se a necessidade da execução             
deste trabalho. As etapas de realização da Ferramenta de Gestão apresentada foram            
extraídas do plano de aula da disciplina e organizadas com base em todo o estudo               
realizado ao longo dos 12 meses de duração do estudo apresentado, com a             
preocupação de trazer as informações de forma clara e direta. O resultado deste             
trabalho é uma ferramenta de gerenciamento de processos e de pessoas, que organiza             
de forma dinâmica os passos de desenvolvimento do Projeto Integrado II - foco             
escolhido para a pesquisa - dividido em dez sprints, que tem como tarefas todas as               
etapas que o Projeto Integrado II de Design Digital, da Universidade Federal do Ceará              
em Quixadá envolve. A partir da publicação deste trabalho, espera-se tornar a            
execução das etapas do Projeto Integrado II mais simples, facilitando a compreensão            
sobre cada uma das etapas do projeto e sobre a ordem em que devem ser executadas.                
Uma possível continuação desta pesquisa seria a aplicação e análise de resultados da             
ferramenta proposta na disciplina de Projeto Integrado II, a fim de atestar sua             
efetividade. 
 
Palavras-chave:  Ferramenta de Gerenciamento. Projeto Integrado. Design Digital. 
 

  

 



 

ABSTRACT 
 

This monograph presents a management tool planned to support students and teachers            
of the discipline ‘Projeto Integrado II’ of the Digital Design course offered by the Federal               
University of Ceará in Quixadá. The tool presents a step-by-step for the            
conceptualization and development of as well digital design project based on the study             
of design methodologies of other areas of performance in the field of design (like              
product design, fashion and graphic design), based on the analysis of the current             
method used in the discipline in question, in the results obtained through a             
non-participative observation and in interviews with the students of the discipline. Based            
on the difficulty faced by undergraduates in Digital Design in the integrated project             
disciplines, especially in the first two and considering that this area of activity is still               
recent in the country, it was verified the necessity of carrying out this work. The stages                
of accomplishment of the presented management tool were extracted from the already            
existing lesson plan of the discipline and organized on the basis of the entire study               
carried out over the 12-month duration of the study presented, with the concern of              
bringing information clearly and directly. The result of this work is a process and people               
management tool which dynamically organizes the steps development of the II           
Integrated Project - chosen focus for this research - divided into ten sprints which has               
as tasks all the steps that the II Integrated Project of Digital Design, of the Federal                
University of Ceará in Quixadá involves. From the publication of this work, it is hoped               
that the implementation of the second integrated project simpler, facilitating the           
understanding of each of the stages of the project and on the order in which they must                 
be executed. A possible continuation of this research would be the application and             
analysis of the results of the proposed tool in the ‘Projeto Integrado II’ discipline, in               
order to attest its effectiveness. 

 
Keywords:  Management Tool. Integrated Project. Digital Design. 
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1 INTRODUÇÃO 

O curso de Design Digital na UFC de Quixadá foi inaugurado em 2015.1 (UFC,              
2015a), inserido no Campus por sua proximidade com outras áreas do conhecimento            
relacionadas a TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação. Mas possui uma            
particularidade em relação a formação dos demais cursos ofertados no Campus, os            
Projetos Integrados (UFC, 2014).  

São quatro disciplinas de Projeto Integrado, realizadas uma por semestre (do           
terceiro ao sexto). Nas disciplinas, os alunos devem desenvolver projetos de design,            
levando em consideração um tema específico e os conhecimentos adquiridos nas           
demais disciplinas do semestre: no Projeto Integrado I o tema é a elaboração de              
produtos pensados para melhor atender as necessidades dos usuário (UFC, 2015c);           
no Projeto Integrado II o tema é o uso de processos metodológicos de design e de                
gerência de projetos de software para se ter um projeto mais completo, que atenda as               
necessidades do cliente (UFC, 2015d); no Projeto Integrado III o tema é a interação              
com o sistema, com ênfase na área de engenharia de software, a fim de otimizar o                
desenvolvimento do produto (UFC, 2015e); no Projeto Integrado IV o tema é a             
inovação e o empreendedorismo, tornando o produto mais atraente para o mercado e             
mais rentável para os designers (UFC, 2015f). 

Apesar das grandes contribuições das disciplinas de projeto integrado do curso,           
existem muitos obstáculos que os alunos que fazem as disciplinas precisam enfrentar            
para ter bons resultados, como as dificuldades com a administração do tempo, os             
problemas de comunicação e divisão de trabalho entre os membros das equipes e a              
pouca compreensão sobre os processos de trabalho. Alguns desses obstáculos podem           
ser conferidos na seção 4.2 ou nos apêndices I e J ao final deste trabalho. 

Desde os primórdios do curso de Design Digital na UFC em Quixadá, tem sido              
muito comum ouvir frases como: “Nós não sabíamos ao certo o que tínhamos que              
fazer em cada etapa, o que tínhamos que entregar, daí acabou atrasando” ao se              
conversar com alunos da disciplinas de Projetos Integrados. Nos primeiros Projetos           
Integrados, quando os alunos ainda estavam aprendendo a lidar com a demanda de             
trabalho da disciplina isso era ainda mais frequente. Foi nesse cenário que este projeto              
de pesquisa surgiu, no intuito de ajudar a fazer com que frases como a descrita acima                
se tornem menos frequentes. 
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Desde a primeira turma de graduandos do curso, percebeu-se que havia uma            
dificuldade na compreensão e execução dos processos dos Projetos Integrados e essa            
dificuldade era ainda maior nos primeiros projetos (I e II), uma vez que os alunos ainda                
estavam aprendendo a lidar com a demanda de trabalho dessas disciplinas. Desse            
período até 2017.1 esse problema foi muitas vezes colocado em pauta pelos alunos e              
também pelos professores e pela coordenação do curso, mas pouca coisa mudou. Os             
professores das disciplinas de Projeto Integrado usavam suas experiências em outras           
áreas do conhecimento para desenvolver métodos provisórios de elaboração de          
projetos.  

De 2017.2 à 2018.1, Danilo Almeida Felipe, graduando do curso de Sistemas de             
Informação da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, desenvolveu um          
Trabalho de Conclusão de Curso com o tema ‘Aplicação do método Scrum na             

disciplina de Projeto Integrado I’ sob orientação da Professora Adjunta da Universidade            
Federal do Ceará, Campus Quixadá, Tânia Saraiva de Melo Pinheiro. O trabalho teve             
como resultado um framework denominado PiScrum (FELIPE, 2018), que tinha como           
objetivo usar os conceitos básicos das metodologias de gerência de projetos da área             
de Engenharia de Software, Scrum - metodologia iterativa e incremental de gerência de             
projetos (SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J, 2016) e EduScrum - “estrutura para           
treinar estudantes onde a responsabilidade do processo de aprendizagem é delegada           
dos professores e aos estudantes” (SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J, 2016) para           
fundamentar seu framework. 

Para a aplicação do PiScrum, Felipe fez uso da Taiga.io - plataforma de gestão               
de projetos que une a metodologia Scrum ao método Kanban - que tinha como objetivo               
permitir que os alunos e professores da disciplina de Projeto Integrado I realizassem o              
gerenciamento dos projetos. 

Considerando o contexto da disciplina de projeto integrado, Felipe (2018)          
sugeriu que o método Scrum (SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J., 2016) fosse           
utilizado com algumas adaptações, trazendo para a disciplina apenas alguns dos           
papéis que as metodologias originais propõem. O trabalho de Felipe (2018) se            
desdobrou em um artigo para a revista ‘#tear - Revista de Educação, Ciência e              
Tecnologia’ que escreveu juntamente com sua orientadora, intitulado ‘Seleção de          

Tecnologias Digitais para a Gerência de Projetos em Disciplinas de Projeto Integrado’,            
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que fala sobre as disciplinas de Projeto Integrado do curso de Design Digital e relata a                
experiência vivida em seu TCC.  

Em 2018.2, Pinheiro et al (2018) publicou no Simpósio de IHC (WEIHC -             
Workshop sobre Ensino de IHC) um artigo intitulado ‘O Processo de Design Digital:             

endereçando o desafio da multidisciplinaridade’, (PINHEIRO et al, 2018) que também           
contou com a participação de Felipe (2018), e tinha como objetivo propor um processo              
de Design Digital com foco nos Projetos Integrados I e II, que unisse os resultados               
obtidos na pesquisa de Felipe (2018) aos princípios da área de IHC - Interação              
Humano Computador, a esse processo Pinheiro (2018) deu o nome de PD3 - Processo              
de Design Digital Disruptivo. No artigo em questão, ela apresentou o PD3 como sendo              
a adaptação do framework PiScrum (FELIPE, 2018) somado a área de IHC - Interação              
Humano Computador, Design correlatas. Em 2018.2 a autora Aplicou o PD3 em sua             
disciplina - Projeto Integrado II, para comprovar sua a eficácia. A partir daí, as              
disciplinas de Projeto Integrado I e II que antes não tinha nenhum processo oficial de               
trabalho, passaram a utilizar processos de gerenciamento dos projetos no          
desenvolvimento dessas disciplinas. 

Em sua maioria, os resultados desse estudo iniciado por Felipe (2018) e            
explorado por Pinheiro (2018) foram positivos e alcançaram o objetivo de fazer com             
que a execução dos projetos integrados envolvidos se tornasse mais dinâmicas,           
mantendo um ritmo contínuo de trabalho nas equipes. Além de diminuir a frequência de              
dois extremos que anteriormente aconteciam com frequência no decorrer dos projetos:           
a ociosidade e a sobrecarga de trabalho. 

Porém, de acordo com os resultados obtidos através de entrevistas e           
acompanhamentos, ainda existem algumas dificuldades a serem superadas que se          
relacionam com a compreensão da parte conceitual e das etapas de desenvolvimento            
de um projeto de Design Digital, revelando a necessidade da existência de uma             
ferramenta que considerasse questões específicas da área. 

Foi nesse período, em que a quarta turma de Design Digital estava realizando o              
Projeto Integrado I (2018.1), que esta pesquisa foi iniciada, com o intuito de trazer              
reflexões sobre os processos de design que devem ser levados em consideração na             
concepção de sistemas digitais e de sugerir um caminho de execução desses            
processos mais claro e fácil para os alunos de Design Digital, e também servir de apoio                
para os professores da disciplina de Projeto Integrado I da UFC em Quixadá. Mas,              
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para se encontrar uma solução relevante, um extenso caminho foi percorrido, uma vez             
que muitas coisas deveriam ser levadas em consideração. Compreender esse caminho           
e a importância de cada uma das etapas realizadas é de grande valia para              
compreender como foi desenvolvida a proposta de solução. 

Os Projetos Integrados I e II foram inicialmente escolhidos como objetos de            
estudo para esta pesquisa, pelo fato de que nessas duas primeiras experiências os             
alunos tendem a estar pouco familiarizados com o “fazer design digital” e por isso              
precisam de maior direcionamento para melhorar a execução de seus projetos. Além            
do fato de que as turmas possuem um número maior de equipes, o que faz com que os                  
professores orientadores das disciplinas em questão não possam atender a toda a            
demanda de orientação que esses alunos precisam. 

Tendo o problema a ser trabalhado e um segmento de pesquisas iniciado nessa             
área, o que restava era identificar como esta pesquisa poderia contribuir para os             
Projetos Integrados, do ponto de vista do Design Digital. Para isso, muitos estudos             
foram realizados: 

A princípio, os estudos estavam se direcionando para a área de Engenharia de              
Software, aproximando-se do trabalho de Felipe (2018), uma vez que a partir de             
2018.1 todos os Projetos Integrados passaram a utilizar a metodologia Scrum           
(SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J, 2016) em algum grau para o gerenciamento dos            
trabalhos, porém, por não se relacionar muito com a área de Design Digital, esse              
estudo foi posposto. 

Então, para compreender melhor como seria possível auxiliar as equipes a           
desenvolverem trabalhos melhores, foram feitas observações em algumas aulas de          
Projeto Integrado I e entrevistas semi-estruturadas com seis dos alunos da disciplina,            
na primeira etapa de pesquisas. Nesses estudos, alguns problemas se mostraram           
bastante frequentes. Dentre eles, um dos que mais se destacou foi o problema de              
organização, divisão de tarefas e relacionamento entre os membros das equipes de            
trabalho: “[...] eles não fazem a mínima ideia do que eu estou fazendo… aí depois eles                
falaram comigo online, ‘você fez a gente passar vergonha’ e eu ‘vocês nem ao menos               
foram falar comigo, pra saber se eu tinha feito ou não feito’, aí essa parte dificulta.”                
(ANÔNIMO 3, 2018; p. 70). Uma outra questão que chamou muita a atenção nos              
estudos para identificar os problemas enfrentados pelos alunos foi a dificuldade que            
tiveram para compreender as etapas de conceituação e desenvolvimento do projeto de            
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design, o que fazia com que muitas vezes as entregas de trabalhos nas disciplinas              
fossem feitas apenas para que a equipe conseguisse a nota necessária para ‘passar’             
para o próximo projeto, mas sendo executados de forma incorreta. Esse problema já             
era comum desde que a primeira turma do curso de Design Digital participou da              
primeira disciplina de Projeto Integrado, em 2016.1.  

Diante dos problemas de compreensão das etapas que compõem o as           
disciplinas de Projeto Integrado do curso de Design Digital, chegou-se à conclusão que             
propor uma metodologia de gerência que ajudasse a esclarecer essas etapas era um             
caminho válido.  

Uma vez que existe certa dificuldade para se encontrar literaturas focadas em            
metodologias de gerência de processos na área de Design Digital, no Brasil, o foco              
desta pesquisa passou a ser a composição dessa metodologia de gerência, que almeja             
ser capaz de tornar as etapas de execução de projetos integrados mais simples, ajudar              
a aumentar o número de aprovações na disciplina e tornar o aprendizado mais fácil. No               
entanto, ainda não se tinha uma visão clara do escopo do trabalho, o que levou a                
pensar que a metodologia a ser proposta poderia abranger todas as quatro disciplinas             
de projeto integrado. 

Iniciadas as pesquisas sobre os segmentos dos projetos integrados foi possível           
perceber que, por mais que todos tenham pontos em comum, seus focos são             
diferentes, havendo a necessidade de escolher entre um dos quatro projetos como            
alvo. “Entendemos que a disciplina não pode ser completamente padronizada porque           
cada projeto é único em sua concepção e em processo de criação dos alunos. Mas               
demanda alguma padronização na forma de metodologia projetual, ou metodologia de           
design, a ser utilizada.” (PINHEIRO et al., 2018; p. 2). 

Desta maneira, como as pesquisas com o Projeto Integrado I já haviam sido             
iniciadas em 2018.1 e sendo o Projeto Integrado II o mais parecido com esse primeiro               
projeto, decidiu-se fechar o escopo do trabalho como sendo um Ferramenta de Gestão             
para a Disciplina de Projeto Integrado II, voltada para o curso de Design Digital da UFC                
de Quixadá. 

Para iniciar o trabalho era necessário conhecer o ‘estado da arte’ das            
metodologias projetuais de áreas do design gráfico, de produtos, de moda, thinking etc,             
pois essas são as metodologias projetuais que mais se aproximam ao que espera             
fazer, uma vez que não foram encontrados materiais com essa abordagem feitos            
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especificamente para a área de Design Digital no Brasil. Foram oito livros de             
metodologias de design explorados, bibliografias de autores conhecidos em seus          
segmentos. Apesar de muitas das metodologias projetuais propostas por esses autores           
possuírem estrutura similar, cada uma delas trouxe alguma contribuição para esta           
pesquisa: 

Dois dos livros tem foco em Design Industrial/de Produtos - ‘Das coisas nascem             
coisas’, por Bruno Munari (2008) e ‘Design: como prática de projeto’, por Gui Bonsiepe              
(2012). A metodologia proposta no livro ‘Das coisas nascem coisas’ de Munari (2008)             
tem como principal foco seguir o passo a passo de desenvolvimento, que para ele              
garante o sucesso do projeto, à medida que evita que o designer perca tempo com               
erros. Porém, esse parece ser um ponto frágil no discurso de Munari (2008), uma vez               
que os princípios da metodologia didática de Schön (2000) confirmam que o erro e a               
reflexão-no-erro são armas poderosas para o processo de aprendizado, é no erro que             
se aprende a fazer análises críticas sobre o que se está aprendendo. Aspecto que não               
tem espaço na metodologia de Munari (2008). Já a metodologia proposta no livro             
‘Design: como prática de projeto’ de Bonsiepe (2012) propõe em seu trabalho uma             
mudança nas formas de se pensar as metodologias projetuais do campo do design.             
Para ele era necessário desenvolver-se metodologias que se adequassem às          
realidades diversas de diferentes projetos, em ambientes diferentes e com propósitos           
diferentes. 

Dois tem foco em Design Gráfico - ‘A prática do design gráfico: uma metodologia              
criativa’, por Rodolfo Fuentes (2006) e ‘Signofobia’, por Melo (2005). A metodologia            
proposta no livro ‘A prática do design gráfico: uma metodologia criativa’ de Fuentes             
(2006) tem como principal foco a satisfação das necessidades dos usuários. Parte            
importante do processo é a pesquisa preliminar, que permite ao designer conhecer o             
universo que o projeto ocupa, porém falha ao deixar de consultar o usuário no decorrer               
do processo, fazendo testes apenas no final, quando já não é mais possível fazer              
tantas modificações caso seja necessário. Na metodologia proposta no livro          
‘Signofobia’ de Melo (2005) os aspectos mais relevantes são a grande proximidade            
com o cliente, realizando avaliações constantes, que fazem com que o resultado final             
do projeto se aproxima muito mais do que era esperado por todos; e a preocupação               
que existe em acompanhar o projeto desde antes de seu início, até depois de seu fim.                
Esses aspectos são de suma importância para os projetos de design digital e foram              
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levados em consideração para a constituição da proposta de Ferramenta de Gestão            
desenvolvida aqui. 

Três tem foco em Design Thinking - ‘Design Thinking e Thinking design:            
metodologia, ferramentas, e reflexões sobre o tema’, por Melo e Abelheira (2015),            
‘Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias’,            
por Brown (2010) e ‘Fundamentos de Gestão do Design’, por Best (2010). A             
metodologia proposta no livro ‘Design Thinking: uma metodologia poderosa para          
decretar o fim das velhas ideias’ de Brown (2010) criou um mecanismo que une os               
profissionais da área a outros profissionais de áreas pertinentes aos mais diversos            
projetos de design ou mesmo de outras áreas. A metodologia proposta por Brown, fez              
com que surgisse outra forma de se reconhecer o campo do design e promover a               
interdisciplinaridade discutida como o novo pilar do design por Silva (2012) e Barbará             
(2004). A metodologia proposta no livro ‘Design Thinking e Thinking design:           
metodologia, ferramentas, e reflexões sobre o tema’ de Melo e Abelheira (2015)            
defende a importância de combinar e recombinar ideias no intuito de se chegar a              
melhor solução possível, com um melhor aproveitamento. Sempre é possível aprimorar           
uma ideia, repensá-la, propor otimizações antes de passar, de fato, para o processo de              
desenvolvimento, o que no campo do Design Digital faria com que todos os envolvidos              
se beneficiassem: os investidores gastariam menos, os clientes receberiam maior          
retorno, os usuários teriam uma melhor experiência de uso e os designers teriam maior              
segurança para afirmar que foi feito um trabalho eficiente. A metodologia proposta no             
livro ‘Fundamentos de Gestão do Design’ de Best (2010) por sua vez, tem como foco a                
gestão integrada ao fazer projetual, e não só a gestão vinda do design, como a gestão                
de todos os envolvidos no projeto. A autora defende o design participativo ao dizer que               
participar dos processos de desenvolvimento do projeto é uma forma de garantir que             
usuários e clientes não serão meramente receptores passivos do produto.          
Evidenciando, mais uma vez, a importância de se aproximar clientes e usuários do             
dia-a-dia do projeto do qual usufruirão. 

E o oitavo tem foco em Design de Moda - ‘Interagindo’, por Roncoletta; et al               
(2012) tem total relação com o Design de Moda, mas não se distancia muito dos               
padrões metodológicos dos outros processos de design clássicos (produto e gráfico).           
Seu foco principal, que o torna relevante a esta pesquisa, é a grande ênfase em todas                
as etapas do trabalho (APÊNDICE G). Garantindo a relevância do material produzido            
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e, mais ainda, que o resultado gerado provavelmente atingirá o usuário da forma             
esperada, pois tudo, desde a compra de insumos, até a fotografia utilizada na             
promoção do produto de moda foi pensado, refletido, descoberto para um único fim. 

Além dos livros de metodologias de design, outros 4 livros sobre a história do              
design e metodologias didáticas, respectivamente, serviram de apoio para a          
fundamentação da primeira etapa do trabalho: 

Os dois primeiros livros, ‘Design - História, Teoria e Prática do Design de             
Produtos’ por Burdek (2010) e ‘Fundamentos do Design - Design Digital’ por Royo             
(2008), mostram o quão complexo é o campo do design. São muitas as definições              
possíveis, pois se trata de uma área cada vez mais complexa e mais inter relacionada. 

Já os livros ‘Educando o Profissional Reflexivo’ Schön (2000) e ‘Experiência e            
Educação’, por Dewey (1952) trazem a reflexão de que sempre há algo escondido ou              
um saber complementar que podemos descobrir. O que não é possível a quem não se               
permite errar, pensar, repensar e tentar outras possibilidades para resolver problemas           
com os quais se depara (SCHÖN, 2000) ou caso a informação seja primeiramente             
processada por outra pessoa para depois ser absorvida, pois todo o saber transmitido             
em segunda mão perde em verdade e totalidade (DEWEY, 1952). “Assim, deve            
jogar-se sem saber-aliás, para descobrir o que precisa aprender”. Schön (2000; p.79). 

A leitura e análise desses livros se desdobrou em comparações de pontos            
semelhantes e distintos entre as metodologias e conceitos propostos por esses           
autores. Além disso, foi possível associar a análise desses conteúdos com os relatos             
feitos pelos alunos nas entrevistas semi-estruturadas realizadas no período da          
disciplina de Projeto Integrado I, essas associações levaram aos resultados          
preliminares da primeira etapa da pesquisa (2018.1) e ajudaram a definir o trabalho             
que seria executado na segunda etapa (2018.2).  

Após a primeira etapa do trabalho, alguns padrões nas metodologias projetuais           
estudadas foram identificados. Por essa razão, decidiu-se reduzir a quantidade de           
metodologias analisadas, usando-as apenas como auxílio no momento de construir a           
Ferramenta de Gestão. Dentre todos esses livros três se destacaram por se            
aproximarem mais das estruturas já adotadas nas disciplinas de Projeto Integrado do            
curso de Design Digital, uma vez que propõem, por exemplo, um processo pré             
estabelecido para a execução de projetos (MUNARI, 2008), preocupação com o           
usuário e a avaliação dos resultados (FUENTES, 2006), aproximação com o cliente, e             
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com o que vem antes e depois do desenvolvimento oficial do projeto, mas que também               
influencia nele (MELO, 2005). Essas três metodologias então foram selecionadas como           
base para a fundamentação teórica da segunda etapa deste trabalho, e foram            
exploradas com maior rigor na concepção da Ferramenta de Gestão aqui proposta,            
juntamente com o processo o PD3 proposto por Pinheiro (2018). 

Em 2018.2, uma vez que o PD3 (PINHEIRO, 2018) ainda estava em fase de               
teste e seria utilizado na disciplina de Projeto Integrado II, foi necessário conciliar o              
estudo de desenvolvimento da Ferramenta de Gestão proposta aqui com o           
experimento do processo proposto por Pinheiro (2018).  

O PD3 já possuía um processo a ser utilizado, o que fez com que esta pesquisa                
considerasse esse processo como uma ferramenta de análise, ao invés de propor uma             
Ferramenta de Gestão completamente do início. Para realizar essa análise, foi           
necessário acompanhar as aulas de Projeto Integrado II de forma não participativa, de             
agosto a outubro de 2018 e validar o uso do processo proposto em sala por Pinheiro                
(2018) com base em todo o estudo realizado, e principalmente, comparando o            
andamento da disciplina e o uso do PD3 (PINHEIRO, 2018) com os princípios trazidos              
pelas três metodologias de “Design Materiais” que foram usadas como fundamentação           
teórica na segunda etapa desta pesquisa.  

Além da análise do funcionamento da disciplina baseada no PD3 (PINHEIRO,           
2018) e do acompanhamento nas aulas, foram feitas outras treze entrevistas com os             
alunos da disciplina. Parte dos alunos entrevistados já haviam sido entrevistados na            
primeira etapa do trabalho. O intuito dessa segunda etapa de entrevistas era comparar             
as impressões e dificuldades que os alunos enfrentaram no segundo projeto com os             
dados obtidos na primeira etapa da pesquisa (2018.1). Para perceber possíveis           
progressos e coisas que poderiam ser melhores de acordo com padrões de respostas             
identificados. 

Por fim, com base em todo o conteúdo estudado e todas as experiências             
relatadas no decorrer da pesquisa, chegou-se a uma proposta de Ferramenta de            
Gestão para a disciplina de Projeto Integrado II, onde cada etapa foi pensada através              
de um ou mais desses conhecimentos adquiridos, considerando assim os resultados           
consolidados das metodologias de design exploradas, a adaptação da metodologia de           
gerência de projetos Scrum feita para o PD3 e os resultados negativos e positivos              
observados nesta pesquisa e relatados pelos alunos da disciplina. 
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É importante ressaltar que o trabalho aqui apresentado se liga ao campo do             
Design Digital por buscar encontrar um caminho de criação para os projetos, e para              
tanto se afasta um pouco da produção de uma solução de design digital para olhar o                
campo de fora. Portanto, o resultado deste trabalho não está somente na concepção             
de um produto, ou na elaboração da Ferramenta de Gestão, mas sim no processo de               
identificação das peças necessárias para essa elaboração. A ferramenta é apenas o            
resultado desse processo. 

Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho é propor uma Ferramenta de            
Gestão que, traduzindo todo o trajeto percorrido no estudo, possa servir de apoio e              
ajudar a minimizar os problemas enfrentados pelos discentes da disciplina de Projeto            
Integrado II do curso de Design Digital, da Universidade Federal do Ceará - Campus              
Quixadá, indicando um possível caminho a ser seguido por esses discentes e também             
pelos docentes atuantes na disciplina para a conceituação e execução de um projeto.             
Os objetivos específicos deste trabalho são: conhecer o estado da arte da metodologia             
em design; conhecer os processos necessários para atender a demanda de execução            
de um bom Projeto Integrado; identificar as dificuldades enfrentadas pelos alunos das            
disciplinas de Projeto Integrado I e II; apresentar um passo a passo que ajude os               
alunos da disciplina de Projeto Integrado II a obterem melhores resultados na            
execução de seus projetos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para que fosse possível compreender o fazer design, algumas metodologias          
projetuais foram abordadas nesse estudo, transformando-se em ponto de partida e           
também base para a estruturação da Ferramenta de Gestão aqui apresentada. Além            
dessas metodologias, o processo PD3 (PINHEIRO 2018) foi utilizado como base deste            
estudo. Também foi necessário conceituar o Design Digital e os tipos de metodologia             
que aqui serão comentados, entender como e porque uma metodologia pode contribuir            
para o Design Digital. 

2.1 Conceito do Design 

Para que se possa fazer reflexões sobre a melhor maneira de desenvolver            
projetos de design digital, é necessário, primeiramente, saber sobre o universo que            
envolve a atuação do profissional da área, o que é design e o que esse profissional se                 
propõe a fazer. Esse entendimento é inerente ao processo de aprendizado.  
 

2.1.1 Design - História, Teoria e Prática do Design de Produtos 

Para podermos falar de design e propor qualquer tipo de análise em relação a              
essa profissão, é necessário, primeiramente tentar entender o que significa design, no            
que implica fazer design, e para tentar compreender melhor esse campo, serão            
utilizadas algumas definições principais do conceito de design que foram sendo           
adotadas e aperfeiçoadas.  

“A palavra ‘design’ se originou do latim. O verbo ‘designare’ é traduzido            
literalmente como determinar, mas significa mais ou menos: demonstrar de cima”.           
HOLDER VAN DEN BOOM (1994 apud Burdek 2010). O Capítulo ‘Design como            

conceito’ do livro ‘Design - História, Teoria e Prática do Design de Produtos’ de Burdek               
(2010) traz brevemente essa história do termo ‘Design’. 

Segundo Burdek (2010), o primeiro designer historicamente reconhecido foi         
Leonardo da Vinci, por ter revolucionado o estado da arte e estar muito à frente de seu                 
tempo, da Vinci não era apenas um artista, era cientista e dominava o conhecimento              
de máquinas (2010; p. 13), o que o permitiu realizar diversos estudos diferentes. O              
designer era assim um criador. 
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Porém, foi em 1588 que o termo ‘Design’ foi descrito pela primeira vez, e é               
definido como um esquema desenvolvido pela humanidade que possa ser executado,           
ou o primeiro projeto gráfico de um produto, ou ainda um objeto das artes que seja útil                 
para a construção de outras obras (Burdek, 2010; p. 13). 

Como o passar do tempo o designer passou a ser considerado aquele que             
cuidava a ‘carcaça’ do produto, tornando-a mais atraente para o cliente, dando a tudo              
um aspecto aerodinâmico (Burdek, 2010; p. 14). 

Na antiga república, por sua vez o design tinha, além de sua função estética e               
funcional, um valor político social, econômico e cultural e devia deixar isso claro em              
seu trabalho, refletindo os aspectos sociais e individuais do indivíduo que ali vivia.             
Horst Oelke (1978 apud Burdek, 2010). 

Daí em diante, passou-se a ver o designer como aquele que atende a uma              
função prática e representa algum aspecto social do meio no qual está inserido, essa              
definição permaneceu a mesma até o fim do século XX, quando Burdek (1999) propôs              
alguns aprimoramentos para a definição de design. Para se considerar uma ação de             
design é necessário: “visualizar processos metodológicos; priorizar a utilização e o fácil            
manejo de produtos (não importa se ‘hardware’ ou ‘software’); tornar transparente o            
contexto da produção, do consumo e da reutilização; promover serviços e a            
comunicação [...] evitar produtos sem sentido.” (BURDEK, 1999). 

Por “visualizar processos metodológicos” e “priorizar a utilização e o fácil manejo            
de produtos” entende-se que o fazer do designer deve vir acompanhado de uma             
reflexão sobre as limitações técnicas do tempo e do espaço em que se produz o               
objeto, sendo assim o mais simples possível para que seja viável produzir. Por “tornar              
transparente o contexto da produção, do consumo e da reutilização” entende-se que            
todas as etapas de construção do projeto de design devem ser claras para que sejam               
executáveis e que o produto deve ter sua trajetória pensada desde a sua produção até               
o fim de seu ciclo de vida. Por “promover serviços e a comunicação [...] evitar produtos                
sem sentido” entende-se que o designer deve ser proativo, estar sempre engajado na             
produção de novos projetos, porém projetos de relevância social, evitando assim           
desperdício de tempo e recursos com trabalhos vazios. 

Essa trajetória da definição de design é de grande pertinência para a construção             
do trabalho aqui realizado, uma vez que ajuda a compreender um pouco melhor as              
inúmeras questões que cercam a profissão do designer. No momento em que a obra              
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de Burdek (1999) foi escrita ainda não se abordava com tanta ênfase as inquietações              
sobre o Design Digital em si, mas refletir sobre o surgimento do design clássico (como               
o design de produtos descrito por Burdek) dá dicas de qual caminho foi traçado até se                
chegar ao que hoje reconhecemos como design digital, e assim ajuda a entender qual              
era e qual é a essência do trabalho do designer. 

2.1.2 Fundamentos do Design - Design Digital 

No início do livro “Fundamentos do Design - Design Digital”, Javier Royo (2008)             
propõe a definição da atuação do profissional de Design Digital e traz a reflexão sobre               
a construção da necessidade do profissional dessa disciplina.  

No primeiro capítulo de seu livro ‘Design digital, uma visão panorâmica’, Royo            
(2008), fala sobre a contribuição do Design de Informação para o surgimento da             
necessidade da disciplina de Design Digital. Desde que desenvolveu a habilidade de            
se comunicar através da escrita, o homem passou a criar um grande número de              
informações, número esse que continuava a crescer, o que gerou um acúmulo de             
conteúdos.  

Fazer com que cada informação continuasse tendo relevância em meio às           
demais e com que receptor tivesse um real aproveitamento de todo o conteúdo             
disponível se tornava uma missão cada vez mais difícil. Para suprir essa necessidade             
surgiu o que se pode reconhecer hoje como o profissional de Design de Informação              
que usava tabuletas para transformar todo esse conteúdo em algo mais fácil de             
compreender e assimilar ao dar uma visualização gráfica ao o conteúdo escrito. “De             
certa forma este foi um trabalho de design da informação, de configuração gráfica, uma              
vez que a pessoa que escrevia as tabuletas dava forma gráfica a informação. [...] mais               
que um antecessor do Design Digital é um antecessor do Design como configurador da              
informação” (ROYO, 2008; p. 13). 

Com o advento do computador e da internet essa diversidade de conteúdos se             
expandiu ainda mais e em uma velocidade muito maior do que se pensava ser possível               
antes. Essa nova forma de propagação da informação, trouxe consigo o desafio de             
fazer com que a informação chegasse ao receptor através da tela de um monitor, com               
grande limitação de espaço e em uma velocidade muito maior. Para esse novo desafio              
foi necessário que o designer que antes só se atinha apenas à informação             
propriamente dita agora tivesse que se adaptar ao contexto digital. E é aí que começa               
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a atuação do Designer Editorial e se apresentam os primeiros indícios do nascimento             
do Design Digital. Do ponto de vista de Royo (2008), o Design Digital está tão               
associado à informação, que surgiu do Design Editorial, “sendo este responsável por            
organizar e apresentar a informação para a tecnologia impressa e os designers de             
interface, responsáveis pela forma e apresentação da informação na tecnologia digital”           
(ROYO; p. 91), tendo seu surgimento associado à necessidade de organizar           
digitalmente conteúdos textuais e mancha gráfica. 

Sobre a atuação do designer no meio digital, Royo (2008) diz que é necessário              
ter um espaço de percepção definido e que possua características concretas, que            
neste caso seria o ciberespaço, pelo qual navegamos; é necessário existirem pessoas            
que exerçam alguma ação sobre esse espaço, que neste caso seriam os usuários;             
deve haver um código pelo qual a informação transita entre o meio e as pessoas que                
atuam no ambiente, que no caso seria a linguagem utilizada pelo designer para             
comunicar a mensagem desejada; deve haver ainda uma área que permita ao designer             
usar outros recursos, além da linguagem, para completar a mensagem que será            
recebida pelo usuário (ROYO, 2008; p. 14). 

Royo (2008) diz que para cumprir as metas de sua função é necessário que o               
designer digital tenha três principais habilidades principais: a capacidade de fazer           
design visual, a capacidade de proporcionar a usabilidade a a capacidade de            
desenvolver a programação. Essa obra ajuda a perceber as nuances do tempo em             
relação ao que seria fazer Design Digital.  

Apesar da grande inclinação para assuntos mais relacionados a usabilidade, o           
livro agrega valor a esse trabalho pela valorização do usuário e da importância de uma               
boa transmissão da mensagem, garantindo que ela chegue da melhor forma para ser             
interpretada pelo receptor (usuário). Diz Royo: “Um design que não é funcional e não              
facilita a usabilidade do objeto, não é e nunca terá sido um bom design” (ROYO, 2008;                
p. 14).  

As mudanças no cenário da comunicação justificam a existência e atuação do            
profissional de Design Digital, que tem como principal missão permitir que o diálogo             
entre o usuário e a máquina seja mais fluido e rompa as barreiras de tempo espaço,                
fazendo com que o usuário tenha mais acesso a informação, em menos tempo e com               
maior aproveitamento. 
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2.1.3 Reflexões sobre o conceito de Design Digital 

Diante das definições de design descritas por Burdek (2010) - Design de            
Produtos e Royo (2008) - Design Digital, fica claro o quão complexo se mostra o               
campo do design. São muitas as definições possíveis, pois se trata de uma área cada               
vez mais complexa e mais inter relacionada. 

Com os conceitos trazidos por Burdek, pode-se dizer que o design é a função              
responsável por fazer com que o cliente tenha um relacionamento com o produto que              
consome, baseado no contexto de vida desse cliente e nas limitações tecnológicas do             
ambiente. Esse relacionamento deve ser pautado em fins comerciais, a fim de gerar             
benefícios para o cliente, mas de forma a trazer benefícios também para a indústria.              
Diferentemente da arte, no contexto trazido por Burdek (2010) o design não tem como              
principal função a estética ou a simbólica, mas sim sua função prática. Contudo, o              
designer deve ser capaz de cativar o cliente, mas fazer isso de forma generalizada,              
uma vez que a indústria exige facilidade na replicabilidade dos produtos.  

O designer é um facilitador que se adequa ao meio e tenta fazer com que a                
sociedade se sinta representada ao trazer aspectos sócio culturais para o projeto. 

Após essa observação sobre uma das disciplinas do design clássico (design de            
produtos) trazer a reflexão para o Design Digital se torna mais simples, já que é               
possível enxergar com mais clareza a trajetória que fez com que o design digital se               
tornasse necessário. 

Quando Royo (2008) diz que o design digital se fez necessário a partir da              
evolução da comunicação em função da globalização e se confronta essa informação            
com as trazidas por Burdek (2010) ao dizer que o designer deve se adequar ao meio                
em que está inserido, se conclui que a real função do designer é saber caminhar junto                
às mudanças trazidas pelo tempo para continuar aproximando os clientes e usuários            
da relação com as tecnologias que surgem e são incrementadas no cotidiano. 

Na época da Revolução Industrial o marco do design se deu através dos             
projetos que faziam com que os produtos pudessem ser produzidos em série para             
facilitar os processos, mas ainda cativassem a sociedade, engajando o consumo.  

Quando a tecnologia estreitou seus laços com o meio digital o processo não foi              
diferente, era necessário aproximar o homem da máquina e dessa vez de forma muito              
mais íntima, uma vez que seria através dessa máquina (computador) que seria            
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possível se comunicar e obter os mais diversos tipos de informação. Mais uma vez, o               
designer como bom ‘aproximador’ que é, veio para tornar possível esse diálogo entre o              
usuário e o computador e adaptar esse sentimento de afinidade que antes era palpável              
(design de produtos) em um ainda mais abstrato, através do contato audiovisual. Ao             
transformar a informação em algo virtual, o designer digital muda a forma com que o               
homem se relaciona entre si, quebra paradigmas de comunicação e dá margem a um              
universo muito maior de formas de transmitir uma mensagem. 

Dessa discussão surgem, mais tarde disciplinas como Interação Humano         
Computador (IHC), User Experience (UX) e User Interface (UI) que ajudam o designer             
a aprimorar essas formas de comunicação entre o homem e a tecnologia mais utilizada              
do momento. Assunto que Royo (2008) já enxergava ao associar o designer digital ao              
designer de informação e ao designer editorial, por acreditar ser função principal do             
designer digital a capacidade de gerar uma melhor percepção da informação. (ROYO,            
2008). 
 

2.2 Disciplina de Projeto Integrado 

Para que o curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará            
aumentasse o seu potencial de atendimento de demandas de mercado e com o intuito              
de fazer com que os alunos pudessem colocar em prática os conhecimentos adquiridos             
nas demais disciplinas, foram inseridas à estrutura curricular do curso as disciplinas de             
Projeto Integrado (UFC, 2015b). Atualmente existem quatro Projetos Integrados e          
esses são divididos ao longo dos semestres, um para cada semestre (entre o 3° e o 6°                 
semestres), cada um com uma ênfase diferente: O primeiro tem ênfase no usuário,; o              
segundo tem ênfase nos produtos,; o terceiro no processo, e o quarto em negócios e               
inovação. Além dos diferentes direcionamentos de cada um dos projetos, todos eles            
devem agregar as respectivas disciplinas dos semestres aos quais pertencem, fazendo           
com que o termo “integrado” do projeto ganhe sentido (UFC, 2014). 
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Quadro 1 - Disciplinas de Projeto Integrado do curso de Design Digital 

Projeto Disciplinas envolvidas 

Proj. Integrado I 
3º semestre 
Foco: usuário 

Interação Humano-Computador (IHC)(*) 
Semiótica (*) 
Sociedade, cultura e tecnologias (SCT) 

Proj. Integrado II 
4º semestre 
Foco: produto 

Linguagens de marcação e scripts (*) 
Direção de arte (*) 
Avaliação de IHC 

Proj. Integrado III 
5º semestre 
Foco: processo 

Projeto de interface Web 
Processos de criação 

Proj. Integrado IV  
6º semestre 
Foco: negócios 

Empreendedorismo 
Design e inovação 

* - correquisitos 
Fonte: Pinheiro (2018), adaptada. 
 

A diversidade desses projetos permite aos discentes vivenciarem diferentes         
contextos, o que aumenta a experiência e prepara esses futuros profissionais para o             
mercado de trabalho. Os diferentes focos dos projetos não implicam que a cada um              
deles o foco anterior seja deixado de lado, o ideal é que o processo seja cumulativo,                
desta forma, no Projeto Integrado II o foco principal é o produto, mas é necessário               
levar em consideração os interesses do usuário para a criação do produto. Entretanto,             
essa mesma gama de direcionamentos faz com que não seja possível utilizar um             
mesmo método para a elaboração de todos os tipos de projeto.  

No início desta pesquisa foi proposto que a ferramenta a ser desenvolvida            
atenderia as necessidades dos Projetos Integrados I e II, entretanto, com o decorrer do              
trabalho e a maturidade desenvolvida ao longo da pesquisa foi possível perceber que             
era necessário limitar o trabalho a apenas um dos projetos, uma vez que este diferem               
em diversos pontos como o fato de o Projeto Integrado I não exigir a etapa de                
implementação, etapa essa que é obrigatória na disciplina de Projeto Integrado II, entre             
outras diferenças. 

Desta maneira, esta pesquisa teve seu foco no Projeto Integrado II, uma vez             
que possui uma grande demanda de orientação, tanto em relação ao fato de possuir              
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bastantes equipes de trabalho, exigindo do(a) professor(a) muito tempo de orientação           
em aulas, quanto em relação ao fato de ainda ser uma realidade nova aos discentes,               
que mesmo com a experiência vivida no Projeto Integrado I, ainda não compreenderam             
plenamente o universo dos projetos integrados na área de Design Digital. 

O intuito é plantar a semente para que outros trabalhos possam continuar            
aperfeiçoando essa Ferramenta de Gestão e a atualizando de acordo com as            
mudanças no cenário dos projetos integrados e no curso de Design Digital. 

 

2.2.1 Projeto Integrado II 

“Projeto prático interdisciplinar cujo tema deverá ser ligado às disciplinas do           
quarto semestre do curso, com ênfase nos produtos.” - UFC (2015d). A disciplina de              
Projeto Integrado II, tema desta pesquisa, tem como objetivo apresentar aos discentes            
do quarto semestre do curso de Design Digital os conceitos que envolvem a concepção              
de um produto digital e fazer com que esses conceitos sejam explorados, na prática,              
por meio das etapas de trabalho que devem ser cumpridas durante o semestre, como a               
etapa inicial de reflexão teórica e a etapa de conhecimento e aplicação de             
metodologias projetuais e de gerência de projetos.  

O projeto em questão é o primeiro a exigir as etapas de implantação e avaliação               
do produto desenvolvido, uma vez que no semestre equivalente a esse projeto, os             
discentes em estado regular devem estar matriculados em paralelo nas disciplinas de            
‘Avaliação da Interação Humano-Computador’ e ‘Linguagem de Marcação e Scripts          
(correquisito da disciplina de Projeto Integrado II)’. Além dos conceitos e tarefas dessas             
disciplinas, a construção do Projeto Integrado II exige a aplicação dos conhecimentos            
adquiridos nas disciplinas de ‘Direção de Arte’ e ‘Comunicação Visual II (outro            
correquisito da disciplina de Projeto Integrado II)’. Todas essas relações entre           
disciplinas e a grande demanda de trabalho são tarefas complexas para alunos que             
ainda estão iniciando o processo de compreensão sobre a concepção de produtos de             
design digital, motivo pelo qual se torna importante a adoção de um método de              
trabalho definido para atender a esse contexto.  
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2.3 Tipos de Método 

Segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa Online (2018) a palavra           
‘Metodologia’ significa ‘aplicação do método no ensino’ (AURÉLIO, 2018). E por           
‘Método’, tem-se que “[...] vem do grego, methodos, composta de meta: através de, por              
meio, e de hodos: via, caminho. Servir-se de um método é, antes de tudo, tentar               
ordenar o trajeto através do qual se possa alcançar os objetivos projetados.”            
(DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO, 2018). Considerando que metodologia ou método diz         
respeito à organização dos passos de um caminho a ser seguido para se alcançar um               
objetivo, muitos tipos diferentes de metodologia podem existir com objetivos diferentes. 

“O Projeto Integrado envolve muitas metodologias combinadas: metodologia        
didática, pautada na ação-reflexão; metodologia projetual da área do Design;          
processos de design de IHC; orientações didáticas das demais disciplinas paralelas a            
ela; além de alguma metodologia para gerenciar projetos.” (PINHEIRO, 2018; p.3). Ao            
longo desta pesquisa os termos metodologia didática, metodologia de gerência de           
projetos, framework, processo e metodologia projetual são diversas vezes utilizados,          
dessa forma é importante destacar as diferenças entre esses tipos de metodologia e             
explicar por que cada uma delas aparece nesta pesquisa: 

2.3.1 Metodologia Didática 

A metodologia didática tem como principal objetivo ensinar os conceitos sobre           
algo, dando a oportunidade para que aquele que antes não tinha conhecimento na             
área, ou tinha compreensão limitada sobre, se torne razoavelmente entendido no           
assunto. ”transformar o novato em especialista através de metodologias de sala de            
aula que usam como veículo a resolução de problemas de papel e lápis,             
principalmente. São estas metodologias que chamamos de didáticas.” (COSTA;         
MOREIRA; p.7). A metodologia didática ensina a ensinar e está vinculada a            
Pedagogia. Aplicá-la, portanto é comumente função de docentes.  

Esse tipo de metodologia aparece nesta pesquisa, pois o Projeto Integrado II,            
bem como todos os demais projetos desenvolvidos no curso de Design Digital, deve             
levar em consideração o caráter educativo das disciplinas. É importante que os            
conceitos apresentados aos discentes para a execução dos projetos se transformem           
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em conhecimento adquirido. Os livros de Schön (2000) e Dewey (1952) utilizados no             
decorrer desta pesquisa são exemplos de metodologia didática. 

Esse não é o foco deste trabalho, mas acredita-se que o aspecto didático deve              
ser levado em consideração para possibilitar uma Ferramenta de Gestão cuja dinâmica            
de execução seja aplicável em sala de aula e que demonstre que aprender sobre a               
estruturação de um projeto é tão importante quanto chegar ao produto final. Caso a              
aplicação da Ferramenta de Gestão proposta neste trabalho aconteça, espera-se que o            
docente responsável pelo andamento da disciplina a aplique de forma a garantir a             
didática. 

2.3.2 Metodologia de Gerência de Projetos  

Sobre metodologia de gerência de projetos, segundo Silva (2012; p.7) se refere            
ao conjunto de métodos que devem ser trabalhados de maneira uniforme para gerar             
indicadores de gestão que facilitam a tomada de decisões em relação ao andamento             
do projeto. A divisão do trabalho em etapas lineares e a gestão de tempo e de                
entregas, por exemplo, dizem respeito a gerência de projetos. 

Este também não é o foco deste trabalho, porém é necessário levar em             
consideração na elaboração da Ferramenta de Gestão para garantir que as demandas            
de produção sejam cumpridas e as entregas aconteçam no período predefinido, já que             
os projetos integrados tem um tempo limitado de quatro meses para ser concluído.             
Caso a Ferramenta de Gestão aqui proposta seja aplicada na disciplina de Projeto             
Integrado II, espera-se que uma metodologia de gerência de projetos seja utilizada            
pelo docente responsável pela disciplina, para garantir que as etapas de           
desenvolvimento apresentem os resultados esperados e aconteçam no tempo         
pré-definido. 

2.3.3 Framework de Gerência de Projetos  

Sobre framework de gerência de projetos entende-se o método que tem os            
mesmos objetivos da metodologia de gerência de projetos, divergindo no fato de que             
pode ser adaptado para diferentes contextos ou somado a outros conceitos e técnicas             
(SCHWABER; SUTHERLAND, 2016). Esse tipo de framework é portanto, uma          
ferramenta que auxilia principalmente na etapa de desenvolvimento (tem-se por          
desenvolvimento no contexto de produtos digitais a implementação do sistema; torná-lo           
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funcional) de um projeto unindo diferentes tipos de técnica para se chegar a um              
resultado melhor. 

O PiScrum proposto por Felipe (2018) é um exemplo de framework de gerência             
de projetos uma vez que foi adaptado para o contexto das disciplinas de Projeto              
Integrado. 

Esse não é o foco desta pesquisa, pois a Ferramenta de Gestão aqui proposta              
não tem como objetivo geral a administração da etapa de desenvolvimento. Mas essa             
etapa também deve ser levada em consideração na Ferramenta de Gestão proposta,            
para o bom funcionamento dos projetos integrados.  

2.3.4 Processo 

Segundo o Dicionário Online Dicio (2018) a palavra ‘Processo’ significa ação           
contínua para a execução de uma atividade, podendo ser considerado sinônimo de            
‘Método’. Desta forma, todas as metodologias mencionadas aqui possuem processos.          
O PD3 - Processo de Design Digital Disruptivo, é o atual processo utilizado nas              
disciplinas de Projetos Integrados I e II (PINHEIRO, 2018), que traz a palavra             
‘Processo’ em seu nome, sugere que a execução dos projetos de design digital exige              
passos de execução que devem seguir uma ordem e um cronograma de execução             
(PINHEIRO, 2018; p. 3). No PD3 esses processos são pautados principalmente nas            
áreas de Engenharia de Software (FELIPE, 2018) e Interação Humano Computador.  

A Ferramenta de Gestão proposta neste trabalho se aproxima muito do           
Processo de Design Digital Disruptivo (PD3), pois também se trata de um processo, já              
que propõe um passo a passo de execução do projeto, se distanciando apenas pelo              
fato de não ter foco na Engenharia de Software o no IHC, mas sim nos processos de                 
Design. 

2.3.5 Metodologia Projetual  

Segundo Back et al. (2008), entende-se Metodologia Projetual como a          
organização de conhecimentos, métodos e processos que dão vida ao projeto (BACK            
et al., 2008). Entender e colocar em prática cada uma das etapas necessárias para              
fazer com que o projeto se torne um produto final bem estruturado. Neste trabalho, as               
metodologias projetuais mencionadas tem como foco a concepção de projetos de           
design. Exemplos de metodologias projetuais aqui apresentadas são as metodologias          
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de Fuentes (2006), Melo (2005) e Munari (2008), que serão utilizadas como            
fundamentação na construção da Ferramenta de Gestão proposta. 

Apesar de essa ser uma das bases deste trabalho, este ainda não é o termo               
mais adequado para ser utilizado aqui uma vez que os passos da metodologia não              
foram criados pela primeira vez neste trabalho, mas sim reorganizados a partir de             
ideias e conceitos já existentes e defendidos pelos autores reputados citados acima.  

2.3.6 Ferramenta de Gestão 

O termo Ferramenta de Gestão dispõe dos princípios de metodologia gerencial,           
diferindo no fato de não criar novos métodos, apenas propor uma nova organização             
para as etapas de elaboração (conceituação e desenvolvimento) do projeto, tornando           
essas etapas mais claras e simples de serem executadas em um contexto específico.             
É nesse contexto que o trabalho aqui desenvolvido se enquadra, uma vez que tem              
como foco os princípios de metodologia de gerência em design e une um pouco de               
cada um dos conceitos anteriormente citados para chegar a um processo traduzido em             
uma ferramenta visual que possa servir de guia para os alunos e professores da              
disciplina de Projeto Integrado II.  

 

2.4 Métodos Utilizados 

Ao longo da pesquisa, oito metodologias projetuais foram analisadas, com o           
propósito de encontrar similaridades entre elas e também de identificar quais suas            
particularidades. O objetivo foi encontrar em cada uma seu foco e a forma que seus               
autores encontraram para suprir as necessidades específicas de cada foco, essas           
metodologias foram especificadas na introdução deste trabalho. Diante de todas as           
metodologias analisadas, três delas se destacaram por possuírem um conjunto mais           
abrangente de processos que poderiam ser úteis ao contexto do curso de Design             
Digital. Desta maneira, esta seção expõe as três metodologias projetuais de design            
selecionadas para ajudar a nortear a Ferramenta de Gestão aqui proposta. São elas: A              
metodologia proposta por FUENTES (2006) em seu livro ‘A Prática do Design Gráfico:             

Uma metodologia criativa’ , metodologia proposta por MELO (2005) em seu livro            
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‘Signofobia’ e metodologia proposta por MUNARI (2008) em seu livro ‘Das Coisas            

Nascem Coisas’.  
As afirmações que serão apresentadas a seguir são frutos de impressões           

acerca dos estudos realizados, tendo como propósito entender as inclinações          
principais de cada obra, para trilhar um caminho que possa ser adaptado a Ferramenta              
de Gestão proposta neste trabalho. Desta forma, as considerações aqui registradas           
não garantem conhecimento pleno das obras. Apenas aspectos essenciais para a           
fundamentação deste trabalho foram resgatados nos textos. 
 

2.4.1 A Prática do Design Gráfico: Uma metodologia criativa 

A obra ‘A Prática do Design Gráfico: Uma metodologia criativa’ (FUENTES,           
2006) sugere formas de se produzir Design Gráfico. Dentre todos os aspectos da             
mesma, o que cabe a esse trabalho são seus focos na pesquisa - para entender o                
universo do público-alvo - e na visão mercadológica - que não pode deixar de              
considerar os interesses do cliente.  

O autor, enfatiza a todo momento a importância de se ter uma boa base de               
dados sobre todo o universo que permeia o projeto. Saber se comunicar com os              
envolvidos, dando a eles aquilo que lhes é primordial. “Nesse ponto, é imprescindível             
entender de forma clara que estamos falando sobre, e na maioria dos casos             
comercializando, a intangibilidade de um conceito de comunicação.” - Fuentes (2006). 

O autor não impõe o uso fiel de sua metodologia, desde que o processo adotado               
seja capaz de garantir que todos os pontos de relevância serão bem trabalhados,             
afirmando que não tem a intenção de difundir ou impor qualquer tipo de dogma. Como               
prova desse desapego, apesar de ter uma estrutura metodológica própria em sua obra,             
Fuentes (2006) dá como exemplo três outras referências de passos de execução: livro             
Funky Business: kapital plese samo s darovitima - Jonas Ridderstrale e Kjell Nordström             
(2001) ; livro Communication design: principles, methods, and practice - Jorge Frascara            
(2004) ; e livro Estúdio de Diseño – Sobre la construcción de las ideas y su aplicación a                  

la realidad - Ruiz González (1994) .  
Sobre os pontos considerados relevantes para qualquer projeto, o autor afirma           

que todo grande projeto tem como função básica os seguintes pontos: informação,            
diferenciação, ilusão e provocação. E mais uma vez traz um exemplo além do sugerido              
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por ele ao citar a ideia de Tibor Kalman (2000) sobre esses pontos de relevância, para                
Kalman (2000 apud FUENTES, 2006; p.46), todo grande projeto possui três           
qualidades: clareza, expectativa e surpresa. O que essas duas afirmações têm em            
comum é o conceito por trás dessas palavras-chave, que sugerem que o importante             
em um projeto de design é envolver o público-alvo e guiá-lo para aguçar os sentidos e                
estímulos que tornaram a experiência única. E para tanto, reforça Fuentes (2006)            
“devemos trabalhar na coleta de informações, buscando nesses materiais pretextos          
simbólicos, detalhes significativos e elementos claramente identificadores” (pág. 46).  

Fuentes (2006) enfatiza a importância do conhecimento prévio na ação do           
designer, tanto em relação a ter a pesquisa como base do trabalho, para conhecer o               
universo que permeia o projeto quanto em relação a prática do design, como o próprio               
nome do livro sugere; é importância que o designer tenha trabalhos de sucesso em sua               
carreira que possam ser utilizados como pilares para novos projetos que serão            
desenvolvidos. Um designer é um bom profissional quando possui experiências          
diversificadas que sirvam de apoio no momento de julgar o que é mais importante para               
um novo projeto que vá desenvolver.  

As maiores contribuições do livro de Fuentes (2006) para este trabalho são a             
preocupação que o autor tem em satisfazer as necessidades do usuário baseando-se            
em uma carga considerável de pesquisas preliminares acerca de aspectos sociais que            
devem ser considerados no projeto e a importância que dá à consciência profissional             
do designer - diz-se por consciência profissional a noção do que é fazer design              
construída a partir dos conhecimentos que a profissão trás. A prática cotidiana permite             
que o profissional de design pense reflita na ação (SCHÖN, 2000), o que aumenta seu               
potencial criativo e faz com que seus trabalhos tenham cada vez mais consistência.  

A metodologia proposta pelo autor trabalha com detalhamento a primeira etapa           
de criação do projeto, equivalente à análise do contexto e à conceituação, mostra a              
importância de se considerar a cultura do cliente e do usuário no que se pretende               
conceber, porém não enfatiza a importância da pesquisa durante o processo de            
construção do projeto, também não evidencia que o diálogo constante com os            
colaboradores (usuários em potencial e clientes) é fundamental para se ter resultados            
positivos; pontos que precisam ser levados em consideração na elaboração da           
ferramenta projetual proposta neste trabalho.  
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A seção 4.1.1 traz uma descrição breve dos tópicos da metodologia proposta            
por Fuentes (2006) no livro ‘A prática do design Gráfico: Uma metodologia criativa’.  

2.4.2 Das Coisas Nascem Coisas 

O livro ‘Das Coisas Nascem Coisas’ de Bruno Munari (MUNARI, 2008) aborda            
os processos metodológicos do design industrial, nessa obra, o profissional de design            
é identificado como projetista, em função da época em que a primeira versão do livro               
foi escrita, naquela altura (1998) o designer industrial era chamado de projetista por ser              
completamente ligado a indústria. 

Desde o início, o autor traz a visão de que projetar nada mais é do que                
conseguir seguir a risca os passos de um processo pré estabelecido e testado por              
profissionais competentes já consolidados, o que leva à quase certeza de que se terá              
um projeto bem construído e bem sucedido sem muito esforço e desperdício de tempo.  

O autor associa sua metodologia a uma receita de arroz verde, para tornar mais              
lúcido o entendimento de que o passo a passo bem executado provavelmente resultará             
no produto planejado “O conhecimento do método de projetar...é um ‘faça você            
mesmo’” (MUNARI, 2008; p. 4). Para o autor não há desafios que não possam ser               
cumpridos em um projeto, uma vez que quando se aprende como fazer o processo              
acontece naturalmente, no início do livro o autor evidencia essa ideia ao dizer “Projetar              
é fácil quando se sabe como fazer… quando se aprende a enfrentar pequenos             
problemas, pode-se pensar também em resolver problemas maiores” (MUNARI; p. 2).           
Quando um projeto fracassa, provavelmente alguma etapa do trabalho foi mal           
executada ou modificada de forma indevida. 

Dessa forma, não se pode pensar um projeto sem ter uma Ferramenta de             
Gestão claramente estabelecida para o desenvolvimento, bem como não há espaço           
para o pensamento artístico (MUNARI, 2008), tudo deve estar pautado em pesquisas            
preliminares sobre o que já foi feito de similar por algum outro profissional da área,               
afinal, não existe “licença poética” no design, não se pode criar algo sem se ter uma                
estrutura pré definida. E para desenvolver um trabalho válido é necessário se basear             
naqueles que já conseguiram, e poupar assim uma quantidade desnecessária de           
esforços e erros consequentes da inexperiência. Ao tentarem produzir algo do zero,            
ignorando a experiência de profissionais experientes, “Desperdiçarão muito tempo a          
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corrigir erros que não teriam cometido se tivessem seguido um método de projeto já              
experimentado” (2008; p. 11). 

Mas não é por seguir os passos de alguém que o designer não tem autonomia               
para fazer suas próprias escolhas, ele pode remodelar as metodologias já existentes,            
porém com cautela e apenas em casos que tenha certeza de que a mudança              
contribuirá para o trabalho. 

Parece ser melhor para Munari (2008) acertar com a tradição do que errar com              
a inovação. Para levar a essa reflexão, o autor divide os designers em duas categorias               
“... o projetista profissional - que tem um método de projeto, graças ao qual seu               
trabalho é realizado com precisão e segurança, sem perda de tempo - e o projetista               
romântico, que tem uma ideia ‘genial’ e que procura forçar a técnica e realizar algo               
extremamente dificultoso e pouco prático, mas belo” (2008; p. 12). Não existe motivo             
para sofrer ao desenvolver um projeto e muitas vezes o caminho do sofrimento não              
resulta em um bom trabalho.  

O foco da metodologia de Munari (2008) está no processo que leva a um              
produto ou serviço, em outras palavras está na produção efetiva, pois se relaciona             
muito com os interesses da indústria em detrimento do preciosismo estético: “Nesse            
caso, eliminam-se os chamados valores estéticos que, na realidade não passam de            
uma decoração aplicada, e consideram-se apenas os valores técnicos” (p. 42). 

O processo metodológico proposto pelo autor começa com a identificação e a            
descrição do problema, que vem de uma necessidade. Tendo um problema, o            
projetista/designer consegue estabelecer limites com os quais vai trabalhar, qual          
direção seguir e quais recursos serão necessários para uma boa execução do trabalho,             
trazendo o exemplo do arroz verde, esse seria o momento em que saberíamos qual              
receita usar e quais os principais ingredientes necessários para começar o trabalho. É             
o momento oportuno para destrinchar um grande problema e pequenas partes, para se             
ter uma visão mais profunda sobre o mesmo e identificar com clareza o que, de fato,                
será trabalhado. “Qualquer que seja o problema, pode-se dividi-lo em seus           
componentes. Essa operação facilita o projeto, pois tende a pôr em evidência os             
pequenos problemas isolados que se acumulam nos subproblemas” (p. 36). 

Em seguida é definido o caminho mais detalhado para a solução, esse caminho             
começa a ser traçado aqui e será seguido até o fim do processo, no caso do arroz                 
verde, nesse momento definimos que ele terá queijo mussarela, presunto e ovos, será             
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temperado com pimenta e salsinha… esse conceito lembra a ideia da metodologia de             
gerência de projetos Scrum (SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J., 2016), onde os           
requisitos do projeto são definidos no início de seu planejamento para que seja             
possível traçar os passos de execução a partir daí. Para auxiliar na definição da              
solução, Munari (2008) diz que ela pode ser dividida em cinco tipos, dependendo da              
necessidade do projeto em questão: solução definitiva, solução provisória, solução          
comercial, solução fantasiosa e solução aproximada (p. 34). 

O autor sugere que as boas ideias surgirão depois desses desdobramentos em            
relação ao problema e aos caminhos que serão seguidos. A criatividade prática do             
Munari é um insight que surge naturalmente no processo. A coleta de dados existentes              
como livros e catálogos relacionados a temática do projeto, como dito anteriormente e             
a análise desses dados ajudam a desenvolver melhor aquilo que se tornará o produto e               
são parte de grande relevância para a proposta metodológica descrita por Munari            
(2008). 

Depois de coletar dados sobre o ambiente no qual o trabalho está inserido, é              
necessário coletar dados sobre materiais e técnicas que já foram usados para a             
execução de trabalhos relacionados para saber o que fazer o que não fazer, seguir              
modelos é a forma mais fácil de acertar. “até agora não fizemos nenhum desenho,              
nenhum esboço, nada que possa definir a solução. Não sabemos ainda que forma vai              
ter aquilo que se quer projetar. Mas estamos seguros de que as hipóteses de possíveis               
erros são muito reduzidas.” (p. 50). 

Só então chega-se a fase de experimentação. Os desenhos e protótipos são a             
última fase desse método e devem ser bons o suficiente para se criar um portfólio.               
Munari (2008) conclui dizendo que “O esquema do método de projeto ilustrado nas             
páginas anteriores não é fixo, não é completo, não é único nem definitivo; é aquilo que                
a experiência ensinou até agora” (p. 54). A seção 4.1.2 traz uma descrição breve dos               
tópicos da metodologia proposta por Munari no livro ‘Das Coisas Nascem Coisas’. 

A maior contribuição do trabalho de Munari para essa pesquisa é a relação que              
sua visão de designer tem com a indústria. Sua metodologia agrega valor à pesquisa              
ao passo que mostra a grande importância da aquisição de conhecimentos, um bom             
designer/projetista é aquele que sabe usar as informações as quais já têm acesso a              
seu favor. Ter bagagem, experiências suas e de outros profissionais, um portfólio que             
comprova sua trajetória e evolução constantes é muito importante para todo designer.            
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Por outro lado, o autor ainda não consegue perceber que outros aspectos são tão              
importantes quanto a formação, como a opinião real dos envolvidos (usuários,           
clientes), que são aqueles que podem comprovar a efetividade do trabalho; e como a              
importância do erro para a percepção do universo do design, errar ajuda a trilhar novos               
caminhos, descobrir coisas novas e quando o designer se apega demais aos métodos             
e processos, pode não se permitir mais explorar coisas novas.  

A figura a seguir mostram a visão conceitual (Figura 1) do processo proposto             
por Munari (2008): 
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Figura 1 - Visão Conceitual do Método de Munari 

 
Fonte: Munari (2008) 
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2.4.3 Signofobia 

O livro ‘Signofobia’ (MELO, 2005) traz vários exemplos da importância do uso            
dos signos na sociedade, informações preciosas para a formação, de todo o designer,             
mas o que de fato o torna relevante para este trabalho é seu nono capítulo ‘o projeto:                 

desde antes do começo até depois do fim’ que explicita a metodologia proposta por              
Melo. 

O capítulo sugere que a ênfase está no cliente, o mesmo faz parte da equipe de                
trabalho e deve estar a par de todas as etapas de criação, a fim de que o resultado                  
final seja o melhor possível para todos. Melo (2005) destaca o fato de que se o cliente,                 
pessoa que financia o projeto, não sai satisfeito, de nada valeu o projeto. A equipe de                
trabalho também é pilar do sucesso ou fracasso de um projeto, uma vez que se os                
papéis de cada um não estão bem descritos e se cada membro não contribui              
ativamente para a fluidez de um grande ciclo de fatores, em algum momento o trabalho               
trava e o trabalho perde a direção (MELO, 2005).  

Além de uma boa equipe interna e da contribuição dos clientes, é necessário o              
relacionamento constante com profissionais de áreas correlatas que dão completude          
ao trabalho do designer. A boa comunicação entre profissionais de diversas áreas é             
um grande desafio, mas quando funciona gera lucro para todos os envolvidos e tem              
como resultado um produto mais completo e inovador. 

Esta obra é relevante para o trabalho aqui proposto por resgatar o aspecto             
mercadológico que sustenta a produção do designer e trabalhar a importância da            
imagem (signo) para a conquista de resultados na área de Design Gráfico. Ele detalha              
cada etapa do projeto em uma proposta metodológica minuciosa, porém deixa claro            
que todo projeto tem sua própria realidade, e que os processos adotados por ele não               
são verdade absoluta. 

Outro aspecto de muita relevância trazido a debate pelo autor é o erro. Erros              
são bem vindos na etapa de concepção da ideia do projeto, pois ajudam a olhar os                
mais diversos ângulos da solução proposta e provocam a avaliação constante do            
projeto, deixando-o mais íntegro.  

Já na fase de desenvolvimento, não deve mais existir margem para o erro, pois              
teoricamente todas as possibilidades de falha já foram resolvidas nas diversas etapas            
de avaliação que propõe a metodologia de Melo (2005). No campo do design gráfico,              
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um erro na etapa de desenvolvimento causaria grandes prejuízos com papel, tinta,            
energia elétrica, mão de obra... desta forma a preocupação de Melo (2005) em não              
permitir que isso aconteça é válida. Esse aspecto é muito valioso para essa pesquisa,              
pois leva à reflexão sobre a diferença entre a etapa de produção de um projeto design                
material e um projeto de design digital.  

Nos projetos de design digital, o desenvolvimento se dá através do código, o             
que permite flexibilidade aos desenvolvedores de testar novas formas de fazer ou            
mesmo de melhorar o resultado do trabalho. Nesse contexto iterativo e incremental dos             
projetos digitais o produto pode sofrer alterações a qualquer momento.  

Apesar do livro ter uma inclinação maior ao design de produtos gráficos, é de              
grande relevância para esta pesquisa, uma vez que fornece uma grande base do             
caminho a seguir para a Ferramenta de Gestão proposta; o autor tenta permear todo o               
trajeto de concepção do produto, desde a ideia inicial até a implantação do projeto no               
ambiente de uso. O livro mostra que avaliar cada etapa é de suma importância para o                
bom resultado dessa metodologia, além de ressaltar que a proximidade com o cliente e              
a colaboração constante entre todos os envolvidos no projeto (desde outros designers,            
até profissionais de outras áreas que se relacionam com as necessidades de um             
trabalho específico) são práticas a se manter. 

A metodologia proposta pelo autor recebe destaque entre as demais          
metodologias projetuais estudadas uma vez que foi adotada pela atual professora de            
Projeto Integrado II na disciplina após a primeira etapa de pesquisas deste trabalho e              
serviu como apoio na aplicação do PD3 mencionado.  

A seção 4.1.3 traz uma descrição breve dos tópicos da metodologia proposta            
por Melo no livro ‘Signofobia’. 

2.4.4 Processo de Design Digital Disruptivo - PD 3 

Em 2018, Felipe (2018) propôs o framework de gerência PiScrum, que tinha            
como principal objetivo aplicar os conceitos básicos da metodologia de gerência de            
projetos Scrum (SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J., 2016) nas disciplinas de Projeto           
Integrado I e II do curso de Design Digital da UFC em Quixadá.  

Dando continuidade ao trabalho de Felipe (2018), Pinheiro et al. (2018)           
incrementou ao framework PiScrum os conceitos de Interação Humano Computador          
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baseados em Barbosa e Silva (2010 apud PINHEIRO et al., 2018) e de Design              
Thinking baseados em Brown (2010).  

Após a estudo de todos esses materiais, o PD3 (PINHEIRO et al, 2018) foi              
estruturado e implantado na disciplina de Projeto Integrado II, baseado nas fases de             
Inspiração, Ideação, Implementação, Briefing (BROWN, 2010) e análise, síntese         
avaliação (BARBOSA E SILVA, 2010 apud PINHEIRO et al., 2018). Levando em            
consideração também as experiências adquiridas com a implantação do PiScrum          
(FELIPE, 2018) na disciplina de Projeto Integrado I, Pinheiro (2018) organizou seu            
processo em cinco ciclos principais, os quatro primeiros com duração de três semanas             
cada um, onde os alunos constroem o projeto, e o último ciclo com duração de 1                
semana, onde os alunos finalizam e documentam o projeto. “cinco ciclos de            
desenvolvimento (sprints) que proporcionam o desenvolvimento iterativo incremental        
preconizado pelo Scrum” (PINHEIRO, 2018). Além dos cinco ciclos foi adicionado o            
ciclo inicial, ou “sprint 0”, que dura uma semana e tem como propósito apresentar os               
métodos da disciplina e inserir as equipes no contexto do Projeto Integrado II. Dentro              
dessas sprints estão distribuídas as 14 (quatorze) grandes etapas (documentos          
entregáveis) do projeto. Cada etapa possui seus artefatos (atividades que compõem os            
documentos entregáveis), a soma de todas as etapas significa a entrega de todos os              
artefatos, consolidando a conclusão do projeto. 

O processo proposto por Pinheiro et al (2018) se assemelha com a Ferramenta             
de Gestão aqui proposta, pois em ambos os casos, o procedimento percorrido nesta             
pesquisa para alcançar o resultado foi construído a partir dos passos e reflexões             
iniciados por outros autores. Além disso o Processo de Pinheiro et al (2018), é um dos                
pilares da construção da Ferramenta de Gestão aqui apresentada. Tudo isso faz com             
que o PD3 seja uma combinação de Fundamentação Teórica e Trabalho Relacionado            
para esta pesquisa. A seção 4.1.4 traz uma descrição breve dos tópicos da             
metodologia proposta por Pinheiro . 

As figuras a seguir mostram a visão conceitual (Figura 1) e os artefatos que              
compõem cada uma das etapas específicas do processo (Figura 2) proposto por            
Pinheiro et al (2018) - PD 3. 
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Figura 2 - Visão conceitual do processo PD3 

 
Fonte: Pinheiro (2018) 

 
Figura 3 - Etapas e respectivos artefatos do processo PD3 

 

Fonte: Pinheiro (2018) 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo é apresentado o caminho percorrido para que fosse possível           
chegar em uma Ferramenta de Gestão que atendesse às demandas da disciplina de             
Projeto Integrado II. 

O primeiro passo a ser executado foi conhecer o contexto do design. A             
execução deste passo se deu através da leitura de oito livros que marcam o ‘estado da                
arte’ de metodologias projetuais do campo do design (de produtos, gráfico, de moda,             
industrial etc) uma vez que, pela dificuldade de se encontrar metodologias que            
atendam ao campo do Design Digital, essas demais áreas do design são as que mais               
se relacionam com o tema proposto. Tendo um panorama geral dos pontos principais a              
serem considerados na elaboração da Ferramenta de Gestão, foi possível analisar           
quais pontos das metodologias projetuais de design eram úteis para a primeira etapa             
do trabalho e fazer comparações entre essas metodologias por meio de tabelas e             
diagramas. 

Ainda na primeira etapa do trabalho, com o intuito inicial de que a ferramenta              
aqui proposta trouxesse aos alunos o aprendizado teórico sobre o fazer do design,             
foram analisados dois livros metodologias didáticas e dois abordando o conceito de            
design. 

Após a análise e síntese dos 14 (quatorze) livros citados anteriormente, foi            
necessário estudar através de pesquisa documental o Framework PiScrum, proposto          
por Felipe (2018), que ao longo do Projeto Integrado I foi utilizado como método de               
gerência de projetos na disciplina. Como consequência, foi necessário entender o           
funcionamento da plataforma Taiga.io utilizado por Felipe (2018) para que os alunos e             1

professores realizassem o gerenciamento dos conteúdos desenvolvidos na disciplina. 

Foi necessário também conhecer o ponto de vista dos alunos que passaram            
pela disciplina de Projeto Integrado I. Para tanto foram realizadas entrevistas           
semi-estruturadas com alguns desses alunos, além de algumas observações         
inicialmente informais nas aulas de Projeto Integrado I. Esse momento foi crucial para             

1 Disponível em: https://gersonlazaro.com/taiga-potente-gestor-de-proyectos-agiles-2/. Acesso em: 16 
maio. 2018. 

 



48 

observar o funcionamento da disciplina e entender como os estudantes entrevistados e            
suas respectivas equipes lidavam com os problemas relacionados a execução de seus            
projetos. 

Com os resultados preliminares obtidos até essa fase do trabalho, um primeiro            
delineamento da ferramenta projetual foi construído. Esse estudo inicial foi usado como            
recurso para a etapa seguinte do trabalho. 

Na segunda etapa desta pesquisa (com o Projeto Integrado II em andamento),            
após estudar o ‘estado da arte’ das metodologias de design, foi necessário reduzir o              
escopo da pesquisa. Desta forma três dos livros de metodologias estudados foram            
selecionados para servirem de base no estudo e na concepção da Ferramenta de             
Gestão aqui proposta. O critério de seleção dessas três metodologias foi a            
familiaridade com o contexto do design digital. As metodologias selecionadas foram           
analisadas mais a fundo e tiveram suas particularidades e similaridades extraídas e            
comparadas por meio de tabelas e diagramas em papel. 

A etapa seguinte foi o estudo, através de pesquisa documental, do processo de             
gerenciamento de projetos PD3 (PINHEIRO et al., 2018). Uma vez que este é o atual               
processo utilizado na disciplina de Projeto Integrado II, era necessário utilizá-lo como            
base para entender o atual contexto da disciplina. Além do conteúdo publicado em             
eventos relacionados a IHC e gerência de projetos, a professora do Projeto Integrado II              
disponibilizou alguns de seus material de planejamento de aula para contribuir com            
esta pesquisa. O estudo do PD3 também foi realizado através de tabelas e diagramas              
em papel e comparado com os três métodos anteriormente citados. 

Além de entender o processo atualmente utilizado na disciplina de Projeto           
Integrado II, foi necessário realizar observações nas aulas, no período de agosto a             
outubro e explorar da plataforma Trello da disciplina, que passou a ser usada pelos              2

alunos e pela professora para gerenciar a execução dos projetos, após o experimento             
com a plataforma Taiga.io não ter apresentado resultados tão positivos quanto o            
esperado.  

Para fazer um comparativo mais amplo com as impressões dos alunos em            
relação ao Projeto Integrado I, foi realizada uma nova etapa de entrevistas, desta vez              
com 13 (treze) alunos da disciplina de Projeto Integrado II. Parte desses alunos já              

2 Disponível em: https://trello.com/. Acesso em: 25 Jul. 2018. 
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haviam sido entrevistados na primeira etapa desta pesquisa e tiveram a oportunidade            
de dizer o que evoluiu desde o projeto anterior. 

Após a análise de todo o material de pesquisa coletado nos Projetos I e II,               
começou-se a moldar o que seria o início de uma Ferramenta de Gestão específica              
para o Projetos Integrado II do curso de Design Digital da Universidade Federal do              
Ceará, Campus Quixadá. Nessa etapa foi muito importante ter um olhar crítico sobre             
todo o conhecimento até então adquirido - desde os estudos de metodologias, até os              
relatos dos discentes que que passaram pelos projetos. 

Uma última etapa foi fazer os ajustes necessários, percebidos na etapa anterior,            
para que a ferramenta ficasse apropriada para ser testada no desenvolvimentos de            
projetos independentes ou na próxima oferta da disciplina de Projeto Integrado II. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

“[...] a reflexão precisa ser feita do ponto de vista de diferentes domínios do              
conhecimento, e os primeiros eleitos foram Design e IHC. O primeiro por ser a raiz da                
concepção do PD3, reflexão que será conduzida por uma aluna do próprio curso de              
Design Digital como trabalho de conclusão de curso.” (PINHEIRO, 2018). Esta           
pesquisa começou em 2018.1 e desde então teve 3 grandes fases de execução:  

A primeira fase teve como objeto de estudo a análise (leitura e síntese) de doze               
livros descritos na introdução deste trabalho, dentre eles oito de metodologias           
projetuais do campo do design, dois de conceitos do design e dois de metodologias              
didáticas. A etapa de leitura e síntese de todos esses livros pode ser considerada uma               
das mais ricas desta pesquisa, uma vez que ajudou a expandir o olhar sobre o campo                
do Design e da educação e identificar os pontos dessas áreas onde o Design Digital               
resvala, a partir daí foi possível perceber quais dos livros mais se relacionam com o               
contexto da disciplina de Projeto Integrado II do curso de Design Digital, facilitando a              
construção da próxima fase da pesquisa. Nesta fase também foram registradas as            
experiências vividas pelos discentes do curso de Design Digital no Projeto Integrado I,             
relatadas em entrevistas semi-estruturadas e percebidas em algumas observações de          
campo. Esse registro foi importante para a evolução do trabalho, pois tornou possível             
perceber quais são as primeiras dificuldades que esses alunos enfrentam e com que             
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bagagem os mesmos chegam ao Projeto Integrado II. A princípio o desejo era             
desenvolver uma Ferramenta capaz de abranger os Projetos Integrados I e II, porém             
após a conclusão da primeira etapa da pesquisa, notou-se que o estudo das             
necessidades de cada projeto integrado exigiria demandas diferentes de estudo e uma            
análise muito extensa, uma vez que cada projeto integrado possui um direcionamento            
exclusivo. Desta forma, na segunda etapa da pesquisa, em 2018.2 o Projeto Integrado             
II foi escolhido como foco, para que a Ferramenta de Gestão proposta pudesse ser              
melhor trabalhada. 

Na segunda fase deste trabalho, o objeto de estudo passou a ser a análise mais               
aprofundada de três dos livros de metodologias projetuais de design usados na etapa             
anterior, já que esses foram os que mais se relacionaram com as necessidades             
identificadas na etapa anterior, e do PD3 (PINHEIRO, 2018) processo atualmente           
utilizado na disciplina de Projeto Integrado II. Foram realizadas também observações           
não participantes nas aulas da disciplina em questão, no período de agosto a outubro,              
além de mais entrevistas semi-estruturadas com os estudantes, que permitiram          
perceber o que melhorou a partir do uso do PD3 e o que ainda precisa ser ajustado. 

A terceira fase foi, enfim o desenvolvimento da Ferramenta de Gestão,           
consequência de cada resultado obtido nas fases anteriores, cujo objetivo é melhorar o             
desempenho dos alunos da disciplina Projeto Integrado II, graduandos em Design           
Digital. A proposta de uma Ferramenta de Gestão no Projeto Integrado II se faz              
relevante, pois como indicaram as pesquisas realizadas em campo, mesmo com a            
experiência vivida no Projeto Integrado I os estudantes ainda não compreenderam           
plenamente o universo dos projetos integrados; por outro lado já tem um pouco mais              
de maturidade para compreender e colocar em prática as etapas e métodos            
necessários para a execução de um projeto de design digital. É também uma das fases               
que exige grande demanda de orientação, uma vez que existem muitas equipes de             
trabalho. 

A Ferramenta de Gestão dispõe dos princípios de uma metodologia projetual,           
diferindo no fato de não criar novos métodos, apenas propor uma nova organização             
para as etapas de elaboração (conceituação e desenvolvimento) do projeto, tornando           
essas etapas mais claras e simples de serem executadas para o contexto específico             
da disciplina de Projeto Integrado II do curso de Design Digital. 
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4.1 Análise dos Métodos 

Na fundamentação deste trabalho, foram apresentadas as metodologias        
projetuais e de gerência de projetos que foram utilizadas na construção da Ferramenta             
de Gestão aqui apresentada; esta seção traz a análise dessas metodologias e mostra             
qual a importância das mesmas na construção deste trabalho. As informações           
existentes nesta seção são fruto das análises realizadas. 
 
 
 

4.1.1 Método de Fuentes 

A metodologia projetual de Design Gráfico proposta por Fuentes (2006) em seu            
livro “A Prática do Design Gráfico: Uma metodologia criativa” demonstra estar mais            
relacionada com a etapa inicial de conceituação do produto, uma vez que dá ênfase              
em conhecer o campo de aplicação do produto, reconhecer e entender o modo de vida               
dos colaboradores externos do projeto, como clientes e usuários. “Através da análise e             
pesquisa dos elementos afetivos, históricos, familiares etc., que definem o habitat           
anterior, atual ou futuro do cliente, é possível entender os elementos que vão compor a               
“paleta” de recursos próprios para esse programa em específico.” (FUENTES, 2006; p.            
44). 

Os passos de execução da metodologia de Fuentes (2006) se configuram da            
seguinte forma: 
 
Quadro 2 - Passos da metodologia de Fuentes 

Passos Descrição 

Sozinho ou bem acompanhado? Em equipe? quais habilidades desenvolver? 

Identificação da necessidade Do ponto de vista do cliente e do usuário. 
- definir razões do processo 
- definir expectativas do cliente 

Definição do projeto Essa etapa pode ser desenvolvida de diversas formas, 
dependendo das necessidades de cada projeto, neste nível é 
que o autor sugere os esquemas das outras três obras 
descritas anteriormente. Todas as metodologias sugeridas 
exigem muita pesquisa. 
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Análise da necessidade: 
 

Hora de conhecer melhor o universo de todos os envolvidos: orçamentos, mídias, aspectos             
culturais e políticos, conceitos estéticos, conceitos formais… Tudo aquilo que deve ser bem             
definido nos ambientes interno e externo ao do projeto. 

Ações anteriores na área de 
comunicação 

Quais são os ‘princípios’ do cliente? Quais outros trabalhos já o 
representavam e como foram feitos? Qual mensagem 
passaram? se aplica ao contexto do novo projeto? 

Pautas do Marketing Objetivos da comunicação que se deseja promover com o 
projeto, mensagem que deseja transmitir, público-alvo que se 
deseja atingir. 

Condições orçamentárias e 
prazos 

Cenário real do projeto, que faz com que ele se limite em 

alguns aspectos: relação custo - lucro - prazo  

Implicações ético morais Reações que o projeto vai causar no seu ambiente de atuação 
(ética, ideologias, ambiente). 

Condições culturais Fatores: macroeconômicos, macromilitares, macrofinanceiros, 
macro políticos. 
As condições culturais gerais geradas pela globalização e 
específicas, geradas por condições morais específicas do 
cenário de atuação do projeto. 

Pesquisa 
 

fatores que se relacionam diretamente com o projeto 

Concorrência local Conhecer o trabalho daqueles que já atuam no mercado que 
se deseja atingir para poder traçar estratégias capazes de 
assegurar o sucesso do projeto que está sendo desenvolvido. 
Para comunicar é necessário conhecer as técnicas de 
comunicação. 

Referências internacionais Com a troca de informações que se tem hoje em dia, nenhum 
projeto é completamente exclusivo, dessa forma, é importante 
ter consciência de coisas que já foram desenvolvidas em 
outros lugares e usar esses conhecimentos a favor do projeto. 
Globalização. 

Elementos históricos próprios Além de elementos relacionados ao perfil dos clientes, a 
empresa (designer) deve trazer ao produto algum elemento de 
sua história ou identidade própria, tornando aquele projeto 
parte de sua identidade de produção. 

Inclusão social do cliente 
(usuário) 
 

Diretrizes de marketing / Briefing. conhecer o público-alvo é 
fundamental para a execução de um bom projeto. Já existem 
perfis pré-definidos de usuários em determinadas situações, 
mas é importante se atentar aos parâmetros que diferenciam 
cada um dos tipos e validar a adequação da linguagem 
proposta e das variáveis socioeconômicas.. 
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Conclusões Análise de todo o material recolhido (pesquisa de alimentos 
afetivos, históricos, familiares etc), que definem o habitat 
anterior, atual e futuro do cliente. 

Na prática, funções básicas Entrevistas com o cliente. 
Funções básicas de qualquer projeto de comunicação: 
informação, diferenciação, ilusão e provocação. 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.1.2 Método de Munari 

A metodologia projetual de Design de Produtos proposta por Munari (2008) em            
seu livro “Das coisas nascem coisas” demonstra estar mais relacionada com o processo             
de elaboração do produto, uma vez usa uma receita culinária (receita de arroz verde)              
para mostrar a relevância da ordem de execução das etapas e de como elas devem               
ser executadas. O autor considera muito a experiência profissional do designer que            
para ele ajuda o profissional a ter mais maturidade na hora de conceber o conceito do                
produto. Trata-se de um processo prioritariamente linear. “embora seja um esquema           
elástico, é melhor realizar as operações citadas pela ordem indicada: na preparação do             
arroz doce, por exemplo, não se pode pôr a panela no fogo sem água, nem preparar o                 
condimento depois que o arroz estiver cozido.” (MUNARI, 2008; p. 54). 

Os passos de execução da metodologia de Munari (2008) se configuram da            
seguinte forma: 
 
Quadro 3 - Passos da metodologia de Munari 

Passos Descrição 

Definição do problema O problema resulta de uma necessidade, mas nem sempre o cliente 
sabe ao certo do que necessita. É necessário, assim, ter uma 
definição clara do problema e das limitações acerca deste problema. 
Fatores que definirão o trabalho do projetista (designer). 

Idéia O problema geral descrito acima é destrinchado em vários pequenos 
problemas (subproblemas e depois problemas simples), para que se 
tenha uma visão mais clara das possibilidades. Para cada fragmento 
do problema ou grupo de problemas, uma possível solução. 

Componentes do 
problema 

A fragmentação do problema ajuda a ter compreensão sobre ele e ter 
ideias. Além disso ajuda a categorizar os problemas e suas possíveis 
soluções que podem ser complexas (um grande número de elementos 
reagrupáveis e poucas classes) ou complicadas (contém muitas 
classes diferentes), por exemplo. 

Coleta de dados É de grande importância nessa etapa, conhecer tudo que já foi feito 
em relação ao que se deseja produzir, para poupar o trabalho de 
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tentar solucionar o que já tem solução. Problemas complexos devem 
ser fragmentados, considerando que a solução de um grande 
problema se dá através da administração de suas pequenas partes 
(subproblemas, problemas simples). 
 
Produtos concorrentes também devem ser estudados nessa etapa. 
Bem como o estudo dos insumos disponíveis já testados que poderão 
ser utilizados no projeto atual.. 

Análise dos dados A análise dos dados dá ao projetista a oportunidade de prever 
possíveis erros e já traçar um processo otimizado, usando da 
experiência de outras pessoas para fazer um trabalho melhor. 

Criatividade A criatividade não pode ser algo liberto demais, deve se limitar a 
solução do problema identificado no início do processo, por razões 
técnicas, materiais e econômicas. 

Material e Tecnologia Na definição da solução é importante ‘manter os pés no chão’ e 
desenvolver ideias considerando os materiais e tecnologias 
disponíveis no contexto do projeto. 

Experimentação Após a definição do escopo do projeto, dos materiais e tecnologias 
que será necessário fazer algumas experimentações para testar a real 
viabilidade dos recursos escolhidos.  

Modelo As experimentações geram resultados/ amostras que podem ajudar a 
resolver subproblemas. também é o momento de pesquisar formas 
que já existem e funcionam para a execução das etapas até então 
definidas do processo. 

Verificação Momento de verificar se os modelos escolhidos realmente ajudarão no 
processo de concepção da solução. Espera-se que se tenha chegado 
a mais de uma solução possível com as fases anterioers, por isso é 
também o momento também de selecionar entre diferentes modelos 
encontrados, aqueles que são mais pertinentes ao projeto. 

Desenho de Construção Os protótipos e desenhos oficiais são a última etapa desse método e 
devem ser bons o suficiente para complementar o portfólio do 
projetista (designer). 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.1.3 Método de Melo 

A metodologia projetual de Design Gráfico proposta por Melo (2005) em seu            
livro “Signofobia”, mais especificamente no nono capítulo ‘o projeto: desde antes do            
começo até depois do fim’ (p. 62), demonstra estar mais relacionada com o os              
interesses do cliente e com a inserção do produto no mercado, uma vez que a cada                
etapa da criação, consolidação e desenvolvimento do projeto consulta novamente seus           
colaboradores (cliente) para verificar o andamento do produto. O autor se preocupa            
também com o pós projeto, ganhando destaque entre as demais metodologias           
analisadas por ser a que mais considera ajustes após a entrega e o aperfeiçoamento              
do resultado final que servirão como base para um próximo trabalho e poderão ser              
inseridos no portfólio do designer. “Na raiz da palavra projeto está a idéia de lançar a                
frente. Se um projeto, ao ser concluído, não lança a semente de uma nova idéia, temos                
a sensação de que seu ciclo não está completo” (MELO, 2008; p. 87). 

Os passos de execução da metodologia de Melo (2005) se configuram da            
seguinte forma: 

 
Quadro 4 - Passos da metodologia de Melo 

Passos Descrição 

Antes do começo: a sociedade 
e a cultura do design 

Antes de qualquer coisa, é necessário observar a sociedade e 
identificar problemas que possam ser resolvidos 

Cliente, a origem do projeto 
 

É necessário conhecer o cliente, saber que ele é e quais seus 
interesses com o projeto que será realizado. Ter o cliente perto 
é uma das principais etapas desse processo 

Briefing / Construindo o 
problema 

É hora de fazer perguntas para entender o universo no qual o 
projeto se insere. QUal o problema a ser resolvido? quais são 
os envolvidos? 

Briefing / Equacionando custos 
e prazos 

Após conhecer o universo do projeto é necessário conhecer as 
condições reais do mesmo: custos, prazos e quaisquer 
limitações ou condições que farão com que o plano original 
deva ser adaptado. 

Elaboração da proposta e do 
contrato 

É o momento de fechar tudo que, de fato, será feito: etapas do 
trabalho, valor do projeto, e toda a formalização necessária. 

Levantamento de dados Pesquisas necessárias para dar corpo ao projeto. Conhecer a 
cultura na qual o projeto será inserido e as necessidades que 
sanará é essencial. 

Conceituação do projeto Coração do projeto, instante mágico da criação. Momento de 

 



56 

verificar se os envolvidos (designer e cliente) estão tendo a 
mesma compreensão do processo que será seguido e fazer os 
arredondamentos necessários. 

Elaboração da proposta 
preliminar do projeto 

A fase de prototipação pode se iniciar nessa etapa. 
- plano diretor 
- estrutura completa do projeto 
- definição dos produtos a serem gerados 
- estudo das principais peças 
- solução de desenho 

Apresentação da proposta ao 
cliente 

Tudo que foi feito é apresentado novamente ao cliente, 
concretizando a parceria entre eles. 

Avaliação da Proposta O cliente ouve a proposta do designer.  

Ajustes realizados na proposta Após comparar com a opinião de outras pessoas de sua 
confiança, apoia a proposta ou sugere pequenas modificações. 

Desenvolvimento do projeto / 
Dando forma concreta às 
diretrizes 

hora de colocar a mão na massa e ver se o que foi previsto 
realmente poderá ser concretizado, na maioria das vezes é aqui 
que se descobre os primeiros problemas que deverão ser 
consertados. 

Desenvolvimento do projeto / 
Gerenciamento das 
informações 

O processo de gerência vai evoluindo de acordo com o nível de 
complexidade em que se encontra o trabalho. 

Desenvolvimento do projeto / 
Diálogo com outros 
profissionais 

O projeto pode ser de design com complemento de outras áreas 
e vice versa. 

Desenvolvimento do projeto / 
Produção de modelos e sua 
avaliação 

Deve-se abrir espaço para a produção de modelos, protótipos e 
provas que ajudam a complementar a ideia 

Desenvolvimento do projeto / 
Revisão final e identificações 
para a produção 

Melhor identificar o erro a tempo de agir sobre ele.  

Desenvolvimento do projeto / 
Revisão final e identificações 
para a produção 

Ver se está tudo certo antes de mandar para a linha de 
produção. 

Implantação e/ou distribuição Nem sempre é necessária a participação do designer nessa 
etapa, mas é importante que haja comunicação entre os setores 
e em alguns casos é necessária a ação do designer para que a 
distribuição seja bem executada. 

O fim é o começo: o uso, o 
descarte, a reciclagem 

Ciclo de vida do produto final 

Depois do fim / Balanço do 
processo 

Aprendizado sobre o projeto, conclusões e considerações que 
auxiliarão em projetos futuros. 
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Depois do fim / Documentação 
e divulgação do projeto 

Registrar o projeto. 

Depois do fim / Alimentando a 
cadeia da linguagem 

Um bom projeto lança a semesnte para projetos futuros. 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.1.4 Método de Pinheiro et al 

O processo de gerenciamento projetual PD3 proposto por Pinheiro et al (2018)            
em seu artigo “O Processo de Design Digital: endereçando o desafio da            
multidisciplinaridade”, demonstra estar mais relacionada com as áreas de         
gerenciamento baseado em Engenharia de Software, Interação Humano Computador         
(IHC), interdisciplinaridade. Divide o trabalho em Sprints (ciclos de desenvolvimento          
baseados na metodologia Scrum), possibilita a avaliação do trabalho ao fim de cada             
ciclo, trabalha as entregas de tarefas de modo a possibilitar a interdisciplinaridade com             
as demais disciplinas do semestre. O PD3 leva em consideração também o            
aprendizado, uma vez que tem como um dos principais objetivos desenvolver a            
capacidade de projetar nos alunos do curso de Design Digital; além dos passos             
relativos à execução do projeto, esse processo inclui a concepção e a entrega de              
documentações referentes a cada um desses passos, esses documentos são: Briefing,           
Estratégia de Design, Proposta de Desenvolvimento Projetual, Artigo, Plano Executivo          
e Peças de Divulgação (dependem da demanda de cada projeto), assim sendo, esses             
documentos fazem parte do processo. “Surge então o desafio de integrar, num único             
projeto, conceitos multidisciplinares das diversas áreas do curso. Dentre outros, um           
dos principais desafios é a interseção entre alguns modelos utilizados nas áreas de             
IHC, Design e Engenharia de Software. ” (PINHEIRO et al, 2018; p. 1). 

Os passos de execução da metodologia de Pinheiro et al (2018) se configuram             
da seguinte forma: 
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Quadro 5 - Passos do processo de Pinheiro et al. 

Passos Descrição 

Sprint 0 - Apresentação (1 semana de duração) 

Pesquisa de Campo Considerar as necessidades dos clientes e usuários, para 
chegar no problema social a ser resolvido. 

Concorrentes O que já foi feito em relação ao problema. 

Primeira versão do Briefing - 
baseado no cronograma da 
disciplina de Direção de Arte  

Definição do contexto, descrição do produto/serviço (incluindo 
nome e detalhamentos), definição do cliente, definição do 
público-alvo e concorrência 

Sprint 1 - Problema Social (3 semanas de duração) 

Pesquisa de Campo Problema claramente definido 

Pesquisa de concorrentes Completa 

Elementos Visuais Itens que representem os valores dos clientes/usuários - Inicial 

Pesquisa Teórica Inicial 

Briefing Visão completa 

Retrospectiva da Sprint Feedback do(a) professor(a) da disciplina 

Sprint 2 - Análise do Contexto 

Pesquisa de Campo Coleta de dados e análise, planejamento, piloto, instrumentos, 
dados coletados, discussão, personas. 

Pesquisa concorrentes Conclusão 

Pesquisa iconográfica (com os 
elementos do cliente) 

Finalização  

Pesquisa referencial teórica Fichamento e resumos para o artigo 

Briefing Versão final 

Estratégia de design Versão única 

Conceito de criação Versão única 

Harmonia cromática - baseada 
na disciplina de Comunicação 
Visual 

paleta de cores 

Proposta de Desenvolvimento 
Projetual 

algum conteúdo dos seguintes: 
Descrição do projeto, descrição do problema a ser resolvido, 
estratégia de Design, conceito de criação, identidade visual, 
projeto de informação, projeto de interface, projeto de 
navegação, projeto de interação, materiais e tecnologias. 
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Artigo Algum conteúdo em cada uma das sessões abaixo: 
Introdução, metodologia, pesquisa referencial, fundamentação 
teórica, conceitos-chave, pesquisa de campo, pesquisa 
iconográfica, solução, projeto de design, material e tecnologias, 
desenvolvimento e avaliação.  

Desenvolvimento - wireframe esboço da aplicação 

Retrospectiva da Sprint Feedback do(a) professor(a) da disciplina 

Sprint 3 - Modelo Conceitual 

Pesquisa de campo - análise e 
síntese na forma de personas 

versão 3 

Pesquisa concorrentes o que já foi feito em outras áreas 

Pesquisa teórica - fichamento/ 
resumo 

versão 3 

Manual de marca - com base na 
disciplina de direção de arte 

marca e suas aplicações 

Proposta de desenvolvimento 
do projeto - versão final 

documentação do projeto 

Artigo ‘completo’ visão para a pré-banca 

Desenvolvimento - mockup de 
alta fidelidade 

Já próximo da versão final que será implementada 

Retrospectiva da Sprint Feedback do(a) professor(a) da disciplina 

Sprint 4 - Projeto Completo 

Pesquisa teórica - revisão versão 4 

Artigo - prévia da banca versão 3 

Plano Executivo - completo Versão 1 

Avaliação dos protótipos - 
realizada na disciplina de 
Avaliação da Interação Humano 
Computador 

avaliação Heurística 

Desenvolvimento - 
programação da interface 

Implantação de uma função significativa do sistema 

Divulgação do projeto Entrega de peças publicitárias: 
banner, cartaz, vídeo promocional, embalagem 

Retrospectiva da Sprint Feedback do(a) professor(a) da disciplina 

Sprint 5 - Divulgação 

Artigo para a banca versão 4 
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Plano Executivo versão 2 

Avaliação dos protótipos possível avaliação com o cliente 

Desenvolvimento produto final 

Divulgação do projeto revisão 

Retrospectiva da Sprint Feedback do(a) professor(a) da disciplina 

Sprint 6 - Revisões Finais 

Entrega final de todos os 
documentos 

artigo - últimas análises da avaliação de IHC (Interação Humano 
Computador) 

Fonte: Elaborada pela autora 

4.1.5 Relação Entre os Métodos 

Mesmo tendo pontos em comum, como as fases de pesquisa do ambiente e             
contextualização, as quatro metodologias apresentadas são de períodos diferentes,         
áreas do design diferentes, possuem focos e objetivos diferentes, porém todos os seus             
focos e direcionamentos foram em algum nível levados em consideração na           
‘concepção da Ferramenta de Gestão proposta uma vez que a multiplicidade da            
disciplina de Projeto Integrado II exige que o processo seja olhado de diferentes             
direções. “O Projeto Integrado envolve muitas metodologias combinadas: metodologia         
didática, pautada na ação-reflexão; metodologia projetual da área do Design;          
processos de design de IHC; orientações didáticas das demais disciplinas paralelas a            
ela; além de alguma metodologia para gerenciar projetos.” (PINHEIRO et al, 2018). 

Para identificar as relações e diferenças entre os métodos estudados e           
relacioná-los com o campo do Design Digital foram utilizados quadros em papel com             
análises de cada passo de cada um desses métodos: 
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Figura 4 - Análise do processo de Pinheiro et al. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 5 - Análise das metodologias de Design 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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A partir desse estudo foi possível extrair os pontos de cada método que foram              
utilizados na ferramenta. 

Na figura mostrada abaixo o processo proposto por Pinheiro et al aparece no             
primeiro nível de interação com a Ferramenta de Gestão proposta, já que se trata do               
atual processo de desenvolvimento de projetos utilizado na disciplina de Projeto           
Integrado II e que todas as suas etapas (documentos entregáveis que compõem o             
processo) devem aparecer de alguma forma na ferramenta aqui construída, convenção           
do curso adotada pelos professores de Design Digital desde que a primeira disciplina             
de Projeto Integrado foi aplicada, em 2016.1. No segundo nível de proximidade com a              
ferramenta aparecem as metodologias de design gráfico e de produtos que foram            
utilizadas neste estudo, de onde foram extraídas as justificativas para a construção da             
Ferramenta de Gestão do ponto de vista do design, com destaque para a metodologia              
de Melo (2005) que em 2018.2 serviu como referência complementar à disciplina de             
Projeto Integrado II: 
 
Figura 6 - Focos e relações entre os métodos utilizados 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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4.2 Pesquisas de Campo 

Parte importante do processo de compreensão do universo dos projetos          
integrados do curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará em Quixadá             
está em compreender as inquietações e também as vitórias dos estudantes envolvidos            
nas disciplinas.  

Esta seção traz as análises das coletas de dados feitas nas disciplinas em             
observações e entrevistas com os alunos. Os dados das entrevistas realizadas ao            
longo da pesquisa são qualitativos e dependem da experiência individual de cada            
entrevistado. Se tratando de uma pequena amostra, esses dados não podem ser            
usados como evidências, apenas serão encarados como impressões.  

O objetivo desta etapa da pesquisa não é avaliar a aula, os alunos ou a               
professora, mas sim a forma com que os alunos interpretem e colocam em prática as               
mensagens que a professora transmite em sala através dos métodos utilizados.           
Analisar as experiências dos alunos, é tão importante quanto avaliar os próprios            
métodos, uma vez que se não houver compreensão por parte de quem explora a              
técnica, a mesma não atinge seu objetivo de sistematizar o trabalho. O objetivo não é               
também fazer uma avaliação do uso das metodologias de gerência de projetos            
utilizadas durante o ano de 2018, mas identificar o que ainda não está tão adequado e                
o que já deu certo e tentar desenvolver uma ferramenta que, somada ao processo de               
gerência já utilizado, apresente melhorias do ponto de vista da área do Design Digital. 

4.2.1 Entrevistas - Projeto Integrado I 

Aquilo que os alunos sentem sobre as disciplinas de projeto dizem muito sobre o              
desempenho da turma na disciplina em questão 

No dia 25 de maio de 2018, sete dos alunos de Projeto Integrado I foram               
entrevistados e convidados a falar sobre vários aspectos do que tem acontecido na             
disciplina em questão, os alunos falaram desde suas experiências anteriores com           
projetos que envolvam interdisciplinaridade até suas impressões do que poderia ser           
feito de forma diferente para aprimorar o aproveitamento na disciplina. 

As respostas dos alunos entrevistados coincidem em muitos pontos, em          
especial quando questionados sobre suas experiências prévias em projetos         
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integradores; ao falarem do uso da plataforma de gerenciamento de projetos, Taiga e             
da metodologia de gerência de projetos propriamente dita, Scrum; e em relação a suas              
impressões sobre a disciplina. 

Grande parte dos entrevistados está passando pela primeira vez por um projeto            
integrado, porém, alguns já tinham uma pequena experiência, graças ao Projeto 0            
proposto em uma das disciplinas do semestre anterior (segundo semestre). “[...] no            
semestre passado teve a iniciativa de uma disciplina de desenvolver um projeto que             
envolvesse outras disciplinas também, então foi como um Projeto Integrado 0.”           
(ANÔNIMO 2, 2018; p. 67). Nesse projeto, alguns dos entrevistados formaram as            
equipes de trabalho com as quais estão trabalhando no Projeto Integrado I, o que              
facilitou o bom funcionamento da divisão de tarefas, além de proporcionar um            
relacionamento mais estruturado entre os membros da equipe, uma vez que já se             
conheciam e já conseguiam trabalhar bem juntos. “Esse foi um ponto positivo de ter              
tido (esse projeto). Mas foram projetos diferentes, porque tem coisas na disciplina de             
Projeto Integrado I que nós não tivemos que fazer antes.”(ANÔNIMO 2, 2018; p. 67). 

Em relação ao uso da plataforma Taiga e da metodologia Scrum, foi muito             
curioso notar que os alunos não sabiam ao certo a utilidade de ambas as coisas para o                 
projeto, muitos, inclusive deixaram de usar esses recursos por julgarem mais           
complicado que usar métodos de controle manuais como anotações em agendas e            
quadros kanban de papel. grande parte dos alunos alegaram achar a plataforma Taiga             
confusa, ou não saber que Scrum era a metodologia usada na lógica da plataforma              
Taiga . Suas observações, na grande maioria eram impressões comuns a todos os            
membros de suas respectivas equipes. “O Taiga foi muito complicado, sabe? Eu via             
turma como um todo no semestre com dificuldade de utilizar, as pessoas não             
entendiam muito bem a interface, ficavam confusas com o que tinha que fazer, então              
foi meio complicado de início. Outro que você citou (Scrum) eu não cheguei a usar.”               
(ANÔNIMO 4, 2018; p. 79).  

Quando o entrevistado compreendeu que Scrum era a metodologia na qual o            
Taiga se baseava, revelou que usavam o Scrum, mas sem usar o Taiga: “Eu imaginei               
que era um site, desculpa. A metodologia do Taiga nós conseguimos aplicar, a gente              
não conseguiu utilizar o Taiga e tem muita gente reclamando do Taiga... Um pouco              
complicado.” (ANÔNIMO 4, 2018). 
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Sobre suas impressões e sugestões para a melhoria da disciplina, grande parte            
dos entrevistados sugeriu que, de alguma forma houvesse mais assistência dos           
professores da disciplina, para que eles (alunos) pudessem sanar com mais facilidade            
as dúvidas que estavam tendo, o que não eram poucas. “Acho que mais tempo de               
supervisão da gente. Porque tem as aulas para discutir as coisas, mas eu não acho               
que é muito tempo, porque o projeto, muitas vezes, tem uma complexidade tão grande              
que a gente precisa de mais tempo para falar sobre isso. ” (ANÔNIMO 1, 2018). 

Para que possam ser previamente consultadas, algumas das entrevistas         
realizadas estão adicionadas ao fim deste documento (APÊNDICE I - L), juntamente            
com o modelo de termo de consentimento que foi assinado pelo entrevistador e por              
cada um dos entrevistados para fins burocráticos e com o modelo da entrevista             
semi-estruturada que serviu como guia para a conversa com os alunos. 

Estas entrevistas ajudaram a entender que o que tornará a Ferramenta de            
Gestão proposta aqui bem sucedida não é ajudar a construir um bom briefing ou uma               
interface atraente, mas sim ajudar os alunos de Projeto Integrado II a identificarem             
através do caminho percorrido na execução do projeto o que é fazer design, para que               
posteriormente, em outros projetos eles possam decidir por si só qual a melhor forma              
de fazer isso.  

4.2.2 Observação Não Participante 

No dia 22 de agosto de 2018 foi iniciado o acompanhamento nas aulas de              
Projeto Integrado II que serviram para acompanhar mais de perto a rotina dos alunos e               
verificar se as impressões deixadas pelas entrevistas se confirmavam na prática. 

A turma possuía 36 (trinta e seis) alunos, desses 18 (dezoito) estavam            
matriculados e todas as disciplinas do semestre (alunos regulares) e outros eram            
alunos de outros semestres que haviam reprovado a disciplina de projeto Integrado II e              
estavam tentando aprovação novamente. Os alunos estavam divididos em sete          
equipes de trabalho. 

Durante as aulas, sempre existia uma período para que a professora da            
disciplina pudesse verificar as produções das equipes de trabalho, tirar dúvidas e            
sugerir aperfeiçoamentos. Dedicava-se em média 10 minutos por equipe e eram           
atendidas em torno de quatro equipes por aula, o que equivale a um pouco mais da                
metade da turma. Era esse o principal momento utilizado para a realização da             

 



67 

observação não participante, quando a professora prestava atendimento a uma das           
equipes, era possível acompanhar a conversa e fazer anotações sobre o debate. Esse             
era um momento muito rico para as equipes, uma vez que ajudava a manter o ritmo de                 
trabalho e a ter resultados mais concisos no final da Sprint. Outros momentos de              
observação aconteciam nas interações em sala, quando os alunos avaliavam os           
trabalhos uns dos outros e na pré-banca, momento em que os professores das demais              
disciplinas do semestre avaliavam a primeira versão do produto proposto por cada            
equipe.  

O período de observações foi muito importante para a construção da           
Ferramenta de Gestão apresentada, pois através desse período foi possível presenciar           
momentos que os livros e entrevistas não seriam capazes de representar tão bem.  

Quando as observações começaram as equipes estavam trabalhando na Sprint          
1, concluindo a proposta de briefing, que serve para delimitar o tema do projeto, o               
problema a ser resolvido e uma prévia da solução encontrada. Na fase inicial do              
trabalho, uma das primeiras coisas que chamaram a atenção foi o fato de algumas              
equipes terem decidido quais eram suas propostas de solução, antes mesmo de terem             
explorado o problema proposto na disciplina, que em 2018.2 era ‘Saúde e bem estar’: 

No dia 29 de agosto aconteceu a primeira apresentação do semestre, e 4 das 9               
equipes de trabalho apresentaram seus Briefings. Os erros e acertos por vezes se             
repetiram (algumas equipes ainda apresentam dificuldades ao preencher algumas         
lacunas do briefing ou preenchem inadequadamente, as lacunas mais frequentes          
foram: categorias, segmentação, contribuição e posicionamento, pois não sabiam ao          
certo a quais atores se referiam esses campos.), mas em geral, o que mais chamou a                
atenção foi o fato de a maioria das equipes, mesmo as que não apresentaram nessa               
aula, ainda não compreendem a função do briefing enquanto ferramenta para abrir            
caminhos e não para fechar soluções. Muitas equipes ainda não têm o cliente e o               
usuário bem definidos, mas já estão propondo soluções.  

Esse problema desencadeou lacunas no briefing e até mesmo no decorrer do            
trabalho, uma vez que não havendo clareza sobre estes dois atores, dificilmente se             
chega a uma solução que de fato atenda as necessidades dos mesmos. O que acaba               
acontecendo é que as equipes, ao verem o prazo se estreitando, acabam definindo a              
solução antes de terem certeza do problema, e depois de já terem a ideia de solução,                
procuram atores que se encaixem no contexto da solução encontrada. 
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Outra questão é que muitas vezes o tema era escolhido por impulso, baseado             
no conteúdo que os alunos da equipe encontraram com mais facilidade, mas sem             
saber se aquele é realmente um problema relevante e com o qual a equipe se               
identifique. Isso aparentemente acontecia por dois principais motivos: na Sprint 0 (onde            
os alunos exploram o campo do problema e começam a pensar no tema com o qual                
desejam trabalhar) as equipes não conseguiam encontrar um tema de interesse e            
acabavam selecionando um tema qualquer para se manterem no rítmo da disciplina            
ou, porque a equipe decidiu a solução antes do problema e buscou um tema que se                
encaixasse na solução proposta.  

Como resultado desse tipo de problema dois casos foram observados: A Equipe            

4 , por exemplo em sua apresentação do briefing, realizada na terceira semana de aula,              
trouxe a identidade visual que seria trabalhada, porém essa equipe ainda não possuía             
sequer um usuário/público-alvo bem definido, provavelmente essa equipe pensou a          
solução antes mesmo de explorar o problema e verificar sua validade; a Equipe 9              
enfrentou problemas parecidos, uma vez que existia um campo de estudo claro, e a              
solução para os problemas encontrados, porém não existia cliente, compatível com a            
solução, o que fez com que a equipe se atrasasse para validar sua proposta, sendo               
necessário adaptar o trabalho algumas vezes até encontrar cliente e usuários que            
correspondessem ao projeto. Essas equipes continuaram tendo certo problema ao          
longo do semestre, uma vez que por causa desse início um tanto desordenado foi              
menos espontâneo o processo de desenvolvimento da Identidade Visual e do Conceito            
de Criação do produto, por exemplo. 

Outro tipo de problema enfrentado foi o relacionamento da equipe de trabalho            
com a solução proposta: Na fase de conceituação da idéia (Sprint 3) percebeu-se que              
na Equipe 5 um dos alunos estava desenvolvendo um projeto enquanto designer,            
porém era um usuário real de seu próprio projeto, uma vez que a ideia surgiu a partir                 
de necessidades reais enfrentadas pelo aluno em seu cotidiano. Essa relação de            
designer/usuário a princípio pareceu uma vantagem, uma vez que se tratava de uma             
questão que a equipe já conhecia antes mesmo da disciplina, o que provavelmente             
contribuiu para que essa equipe se destacasse na etapa de entrega dos briefings. Mas              
ao longo do trabalho, foi ficando cada vez mais difícil para a equipe, em especial para o                 
designer/usuário, separar os papéis, o que acabou atrapalhando a conceituação do           
projeto, já que o designer tentava inconscientemente fazer com que o produto            

 



69 

desenvolvido fosse a solução de seus problemas e não mais um produto feito para              
todos os outros usuários que possuíam necessidades em relação a esse tema. 

Dificuldades também aconteceram quando os alunos deixaram de usar as          
ferramentas propostas pela professora para facilitar o trabalho como: documentos que           
explicavam a construção de alguns dos artefatos (documentos que deveriam ser           
entregues), livros de apoio à execução do processo de trabalho, como o livro de Melo               
(2005) e o próprio quadro Kanban Trello, que algumas equipes utilizavam e diziam que              
era um ótimo recurso, mas as demais equipes esqueciam de atualizar as informações. 

Em relação a proposta de andamento da disciplina, alguns problemas também           
foram identificados: 

Apesar de existir um período de orientação presencial em todas as aulas, alguns             
alunos se queixavam do curto tempo que tinham para tirar dúvidas, outros em             
situações mais críticas questionavam o fato da professora orientar mais algumas           
equipes do que outras, por atender uma mesma equipe duas vezes na semana em              
detrimento de outras em que não receberam nenhuma orientação em algumas           
semanas. 

Outro problema enfrentado foi que alguns documentos de auxílio ofertados aos           
alunos ainda não eram capazes de esclarecer ‘o que’ e ‘como’ deveria ser feita aquela               
etapa do trabalho, questionamentos sobre os projetos de Informação, Interface,          
Interação e Navegação foram os mais corriqueiros. Essas dúvidas somadas ao fato de             
não ser possível receber orientações presenciais constantes, faziam com que cada           
equipe obtivesse resultados diferentes, em função de suas interpretações. 

Um fato interessante que já havia sido observado durante as aulas e se             
evidenciou ainda mais no dia da pré-banca de projeto, 19 de setembro de 2018 foi a                
grande ênfase que se deu a parte teórica do trabalho, em detrimento da parte prática,               
uma vez que de acordo com as considerações da banca, grande parte das equipes,              
quatro de sete, apresentaram grandes Artigos sobre seus trabalhos e poucos           
resultados visuais como Mockups e Identidade Visual. Nas aulas de Projeto Integrado            
II, pouco se produzia em termos de design, deixando a responsabilidade da concepção             
do trabalho para as demais disciplinas do semestre. O que por um lado ajudava a               
promover a interdisciplinaridade entre as disciplinas, por outro lado prejudicava os           
alunos que não estavam matriculados em todas as disciplinas regulares. 
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Os problemas descritos são prova de uma necessidade contínua de melhoria,           
em contrapartida, muitas coisas positivas foram observadas, em comparação com a           
última análise realizada em 2018.1: As equipes de trabalho estavam mais estruturadas,            
e poucos foram os relatos de desinteresse dos alunos pela disciplina; os alunos             
realmente transformaram suas experiências vividas nos projetos anteriores como         
recurso para um melhor desempenho no Projeto Integrado II, apresentavam maior           
maturidade e um senso crítico aguçado em relação aos conteúdos apresentados pela            
professora:  

Em um dos momentos de acompanhamento, uma equipe de trabalho foi em            
busca de material complementares para a execução do projeto e encontrou um modelo             
diferente de Estratégia de Design, trazendo o debate em aula de qual das maneiras de               
se fazer aquele documento agregava mais valor ao projeto, esse debate deu a todos              
os alunos a oportunidade de refletir sobre a necessidade daquele artefato para o             
desenvolvimento do trabalho. 

Em outra situação, um dos alunos fez uma comparação muito valiosa sobre as             
dinâmicas das disciplinas de Projeto Integrado I e II, quando percebeu as diferentes             
formas de uso da Estratégia de Design nessas disciplinas “No projeto 1, a Estratégia              
de Design vinha depois do primeiro protótipo e nos fazia aprender errando, neste             
projeto vem antes e os efeitos foram outros. Acho que a Estratégia de Design precisa               
ser mais frisada, para nos ajudar a chegar nos conceitos-chave de produto”            
(ANÔNIMO 21, 2018). O aluno completou dizendo que em sua opinião, a Estratégia de              
Design e o conceito de Criação do produto devem ser obrigatoriamente feitos em             
equipe, para que todos saibam os detalhes fundamentais do projeto. 

Em uma terceira situação um dos alunos pediu materiais complementares a           
professora, uma vez que não estava compreendendo o que se esperava de uma das              
entregas de trabalho, mostrando proatividade e o desejo de ir além do conhecimento             
transmitido pela professora. 

Esse senso crítico se mostrou ainda maior nos momentos em que os trabalhos             
das equipes eram apresentados e os alunos entre si avaliaram os trabalhos de outros              
alunos, nesses momentos, em especial nos dias 19 de setembro e 31 de outubro (dias               
em que aconteceram dinâmicas de avaliação em sala de aula), foi possível perceber             
que tudo que já se fez desde as primeiras disciplinas de projeto integrado para              
melhorar a experiência e o aprendizado dos estudantes tem surtido efeito.  
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As observações duraram até o fim do mês de outubro, quando a fase de              
implementação do projeto (Sprint 4) estava em andamento. Até o momento em que             
este estudo foi realizado, foi possível, contudo observar um grande avanço no            
desempenho dos alunos, se comparado ao mesmo período do semestre anterior           
2018.1, quando a metade da turma estava realizando o Projeto Integrado II. Apesar de              
alguns problemas como os que foram apresentados, os alunos conseguiram          
acompanhar o processo de desenvolvimento do projeto com muito mais tranquilidade.           
Para registrar as observações nas aulas, foram utilizados dois modelos de anotações,            
que podem ser conferidos nos Apêndices A e B no fim deste trabalho, porém sem               
preenchimentos, para preservar a identidade dos alunos. 

4.2.3 Entrevistas - Projeto Integrado II 

Além das entrevistas realizadas no Projeto Integrado I e dos acompanhamentos           
em aulas, foram realizadas entrevistas-semi estruturadas com os estudantes do          
Projeto Integrado II, cujo roteiro foi baseado no roteiro anterior e também nas             
impressões extraídas das observações em sala de aula. Os resultados das entrevistas            
foram bastante condizentes com os obtidos nas observações em aulas apresentadas           
no capítulo anterior. Desta maneira, para evitar muitas repetições, este capítulo tem            
como foco apresentar os resultados que mais chamaram a atenção e mais vezes se              
repetiram ao longo das treze entrevistas realizadas nessa segunda etapa. 

Nas entrevistas realizadas, os alunos demonstraram muito mais tranquilidade e          
consciência do que estavam fazendo em comparação com o mesmo período do            
semestre anterior. E demonstravam ter entendido as diferenças entre os dois           
processos, percebendo que no primeiro projeto o objetivo era que eles descobrissem o             
processo enquanto produziam e no segundo projeto já existia um modelo a se seguir              
que facilitava o andamento do projeto, a esse respeito disse um dos entrevistados: “No              
segundo eu estou conseguindo ver as etapas melhorzinho, porque está mais           
organizado em relação ao primeiro. No primeiro era você, você ia fazendo os             
processos; eles demandavam e você ia fazendo os processos. Lá no segundo já é bem               
dividido, você já consegue ter um panorama” (ANÔNIMO 12, 2018).  

Além dos diferentes processos percebidos, os alunos também notaram a          
importância de se ter uma ferramenta de apoio que realmente se adeque às             
necessidades do projeto. Em 2018.1 a ferramenta utilizada para que os alunos            
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colocassem em prática o framework PiScrum e pudessem fazer seus registros de            
atividades e o controle do cronograma foi o sistema Taiga, mas o resultado não foi o                
esperado: os alunos preferiam usar métodos alternativos de gerenciamento em papel           
ou em outros sistemas, pois julgavam o Taiga muito complexo, como mostrado no             
primeiro relatório de entrevistas. 

Após esse resultado, a professora de Projeto Integrado II decidiu optar por um             
uma ferramenta mais simples de gerenciamento e associado ao processo PD3, adotou            
o uso do aplicativo Trello, incentivando que os alunos fizessem seus registros através             
dele. Além do Trello geral da disciplina, cada equipe possuia uma conta privada. A              
professora ajudou os alunos a organizarem os cartões e prazos através das contas. Os              
resultados foram positivos, e muitos alunos ressaltaram que o aplicativo é fácil de usar,              
o que de fato foi importante no processo. “o Trello ajudou bastante a controlar, a saber                
o que a gente precisa entregar na sprint sem ter que estar indo o tempo todo olhar no                  
cronograma… é, as notificações que o Trello manda, ajudou bastante a gente a             
lembrar o que precisava ser feito” (ANÔNIMO 10, 2018). 

Outro resultado positivo foi a satisfação dos alunos em relação a divisão do             
trabalho por Sprints, que já havia sido usada no semestre anterior, porém, naquele             
momento os alunos ainda não haviam entendido bem como funcionam os ciclos de             
trabalho propostos na metodologia Scrum (SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J, 2016).          
“eu acho totalmente válido porque tem coisas que terminam mais continuam nas outras             
sprints, sabe? É bom a gente definir esse tempo pra entregas, definir por tempo… acho               
válido, tanto pra estrutura de divisão de trabalho, quanto pra estruturação do projeto”             
(ANÔNIMO 8, 2018). 

De modo geral, os alunos gostaram de utilizar o processo proposto por Pinheiro             
et al (PD3) e apresentaram bons resultados “mas eu acho que tá muito bom o projeto                
2, e pelo feedback que eu recebi dos outros alunos, é o melhor, né? mais bem                
estruturado” (ANÔNIMO 16, 2018), porém sugeriram algumas modificações que         
deixariam a experiência ainda melhor, como uma redistribuição da quantidade de           
tarefas por ciclos de trabalho, alegando que algumas sprints, principalmente a sprint 3,             
exigiram uma maior carga de trabalho, quando comparadas, com a Sprint 0, por             
exemplo. “a segunda ou a terceira eu acho… porque foi uma das sprints que mais me                
marcou, era Pesquisa de Campo, PDP, tudo ao mesmo tempo, sabe? mas em             
compensação, dá metade pro fim, acho que já deu uma aliviada” (ANÔNIMO 8, 2018). 
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Quanto aos pontos negativos, pode-se destacar o fato de que alguns materiais            
de apoio pouco foram explorados pelos alunos, o livro de Melo (2005), por exemplo,              
que era uma das poucas referências do campo do Design propostas na disciplina foi              
lido por poucos alunos e colocado em prática prática apenas por um dos membros de               
uma das equipes: “Eu não li toda aquela parte, eu li bem por cima... uma outra pessoa                 
da equipe leu… daí ela fez alguns apontamentos na reunião da equipe” (ANÔNIMO 13,              
2018). 

A baixa frequência de orientação presencial foi um dos problemas mais           
frequentemente relatados pelos alunos, um dos poucos que se repetiu como no Projeto             
Integrado I, por outro lado, os alunos reconhecem a dedicação da professora e dizem              
que um ponto positivo que ajuda muito neste sentido é o fato da professora estar               
sempre disponível para tirar dúvidas online: “além da orientação dela na sala, ainda             
tem a orientação pelo Trello e online e isso deixa a gente mais seguro, tipo, quando ela                 
deixa de fazer isso em algum momento a gente já fica achando que está acontecendo               
alguma coisa, algo do tipo” (ANÔNIMO 12, 2018). 

Alguns alunos, se queixaram em relação ao tema geral do projeto ‘Saúde e bem              
estar’, pois acharam o tema muito abrangente o que dificultava a escolha do problema              
específico e da solução. Um aluno entrevistado disse que essa dificuldade fez com que              
sua equipe escolhesse um tema muito difícil, por não saberem o quão complexo era              
resolvê-lo. “acho que um tema menos complexo (tornaria o projeto mais fácil de             
executar), é bom porque a gente saiu da nossa zona de conforto, né? mas, tem esses                
poréns...” (ANÔNIMO 16, 2018). 

Uma outra queixa que se destacou foi a ordem em que os passos foram              
cobrados no processo; para alguns alunos, a ordem de execução das tarefas não tinha              
coerência com o fluxo natural de produção: “[...] dos projetos de informação,            
navegação… eu acho que eles deveriam ser feitos antes dos protótipos… pra poder             
justamente seguir essa ordem que quando a gente fez, por exemplo Projeto I, eles              
falam que o certo é a gente fazer esses projetos antes” (ANÔNIMO 10, 2018). 

Se tratando de uma turma em que metade dos alunos já havia reprovado a              
disciplina, muitos relatos de alunos repetentes mostravam grande insatisfação pelo fato           
da disciplina não levar suas situações em consideração, já que a maior parte de              
trabalho prático era realizada nas disciplinas regulares do quarto semestre do curso,            
disciplinas essas nas quais esses alunos não estavam matriculados. por já terem            
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realizado antes. A forma que esses alunos encontraram de lidar com essa questão foi              
acompanhar novamente o andamento dessas disciplinas para manter o ritmo do           
projeto. “Ah, o que eu não to gostando é em relação à isso, né? que eles são de outro                   
semestre e eu sou de um, e como é integrado eles tem que fazer trabalho juntos                
daquele projeto, como eu não tô nas outras cadeiras, aí fica meio assim… o que é que                 
eu vou fazer?” (ANÔNIMO 12, 2018). 

De modo geral, já houve grandes avanços desde a última execução de projeto             
acompanhada nesta pesquisa, mas ainda há muito trabalho a se fazer.  

Pelo que eu vejo tá todo mundo caminhando tão bem, sabe? [...] tanto             
que semana passada teve a viagem, né? pro IHC ai eu ouvi muitos             
alunos que estão em projeto 2, que foram pra essa viagem falando que             
os alunos do nosso curso parecem estar muito mais avançados que as            
outras pessoas, porque realmente a disciplina tá preparando o pessoal          
pra fazer coisas bem avançadas… o pessoal consegue se mais          
organizado, ver mais o trabalho, então vejo que a disciplina está sendo            
muito boa, vai do foco de cada um.[...] não tive uma sobrecarga em             
Projeto 2 como eu tive em Projeto 1, sabe? Agora todo mundo já sabe o               
que é Projeto e tá fluindo tudo muito melhor (ANÔNIMO 17, 2018). 

 
Para que possam ser consultadas, algumas das entrevistas realizadas estão          

adicionadas ao fim deste documento (APÊNDICE M - Q), juntamente com o modelo de              
termo de consentimento que foi assinado pelo entrevistador e por cada um dos             
entrevistados para fins burocráticos e com o modelo da entrevista semi-estruturada           
que serviu como guia para a conversa com os alunos. 

4.2.4 Experiências Empíricas 

As experiências vividas pelos estudantes foram utilizadas na concepção da          
Ferramenta de Gestão aqui apresentada, pois é a forma que esses alunos vêem os              
métodos e, principalmente o que eles extraem desses métodos que comprovam sua            
real efetividade. Desta forma, suas experiências empíricas, bem como as práticas já            
vividas e acompanhadas em outras turmas de projeto integrado anteriormente          
aplicadas foram parte dos recursos utilizados na concepção da ferramenta. 

A imagem a seguir mostra a relação dessas experiências empíricas com a            
concepção da ferramenta, indicando, com o tracejado que as liga ao processo de             
Pinheiro et al (2018), que os dados obtidos foram extraídos do processo PD3 aplicado              
na disciplina de Projeto Integrado II, que por sua vez foi elaborado de acordo com as                
práticas vividas no Projeto I, através do Framework PiScrum (Felipe, 2018): 
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Figura 7 - Relações entre os métodos utilizados e as experiências empíricas           

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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4.3 Ferramenta de Gestão 

No final do semestre 2018.1, foram obtidos os primeiros resultados desta           
pesquisa, e a essa altura ainda não era possível saber como seria a Ferramenta de               
Gestão, mas já haviam sido identificadas algumas inclinações que a ferramenta           
precisaria ter, pontos como a formação de uma equipe de trabalho integralizada, a             
influência do papel do cliente e do usuário no processo de construção da solução e               
formas de se trabalhar a criatividade estavam sendo explorados a fim de dar margem a               
construção da ferramenta na segunda etapa do trabalho. Após essa etapa foi possível             
começar a desenhar os passos de execução do projeto, e chegou-se ao primeiro             
resultado concreto da ferramenta. 

4.3.1 Primeira versão da Ferramenta 

Dando continuidade a pesquisa de Pinheiro et al. (2018), desta vez do ponto de              
vista do design, como resultado de toda a pesquisa realizada neste trabalho,            
chegou-se a uma Ferramenta de Gestão que reorganiza o processo de execução de             
projetos para a disciplina de Projeto Integrado II.  

De forma a manter a consistência foram mantidas nesta proposta de Ferramenta            
de Gestão algumas nomenclaturas trazidas por Pinheiro et al. (2018), uma vez que             
esses termos já são reconhecidos entre os alunos de Projeto Integrado. Essas            
nomenclaturas são: ‘Sprint’ - nome adotado da metodologia Scrum para se referir a um              
ciclo de trabalho; ‘Artefato’ - nome dado a uma tarefa/atividade deve ser realizada no              
decorrer do projeto para compor documentos que devem ser entregues ao longo do             
projeto; ‘Etapa’ - grande porção de artefatos, equivale a um documento que deve ser              
entregue ao longo do projeto, também mencionada de ‘Entregável’. 

Na pesquisa de Pinheiro et al. (2018), cada ‘Sprint’ recebe um nome, pois cada              
uma possui um foco principal que dá nome a ela, no entanto, na Ferramenta de Gestão                
aqui proposta, optou-se por não nomear as Sprints, já que nos ciclos aqui elaborados,              
as etapas acontecem em paralelo umas às outras, fazendo com que não exista foco              
em uma etapa específica, a fim de dar a ideia de que essas etapas se complementam                
ao longo do caminho. O processo apresentado contém 10 (dez) Sprints então, para             
diferenciá-las, foi dado a cada uma delas uma numeração (de 1 a 10). 
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Em relação aos ‘Artefatos’, apesar de, na maioria dos casos, não serem            
diretamente parte do produto final, cada um deles é fundamental para que esse             
produto ganhe forma consistente, pautada não somente nos interesses do designer, do            
cliente ou do usuário, mas em uma soma de valores desses colaboradores, entre             
outros fatores (como as condições ambientais e financeiras do projeto). Desta forma,            
artefatos são como pequenas peças do produto, que somadas geram o resultado            
almejado. Essas peças precisam seguir uma ordem de encaixe, para que seja mais             
fácil montar o produto. 

Os ‘Entregáveis’ são Etapas do projeto que são entregues e revertidos em notas             
na disciplina de Projeto Integrado II e também nas disciplinas regulares do semestre             
com as quais se relacionam. Em sua maioria, tratam-se de documentos que possuem             
focos diferentes, mas que se complementam e tem como resultado o produto (baseado             
nos artefatos) e os motivos que justificam sua composição. Essas etapas são,            
respectivamente: Briefing, Estratégia de Design, Artigo, Mockup, Mockup Interativo,         
Proposta de Desenvolvimento do Projeto (PDP), Protótipo, Peças de Divulgação e           
Plano Executivo. 

Já o termo ‘Passos’ utilizado nesta seção se refere a um grupo de artefatos e/ou               
etapas que formam uma Sprint. 

4.3.1.1 Entregáveis e seus artefatos 

O Briefing é previsto na metodologia de Melo (2005) e tem como papel ajudar o               
designer a identificar as características do problema a ser resolvido. Normalmente o            
briefing utilizado em empresas de design, chega pronto às mãos do designer, não             
dando a ele a oportunidade de interferir em sua construção. No entanto, na ferramenta              
projetual proposta aqui, o designer desenvolve o briefing juntamente com o cliente, já             
que parte do objetivo dos projetos integrados é desenvolver nos discentes a aptidão de              
identificar e decifrar problemas. Não é o momento de se ter respostas concretas, mas              
de se fazer perguntas sobre o cenário em que o projeto está inserido. Para compor o                
Briefing é necessário ter, respectivamente: domínio do problema geral, identificação do           
subproblema, identificação do usuário e do cliente, briefing com o cliente, pesquisa            
com usuário, documentação e análise da pesquisa com o usuário e trabalhos            
relacionados. 

A Estratégia de Design tem por objetivo comparar os valores e expectativas dos             
colaboradores do projeto (usuário, cliente) com os recursos existentes no contexto           
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desse projeto (tecnologia e cultura) para chegar ao início da solução do problema. É              
importante ter em mente que muitas vezes os colaboradores podem não saber ao certo              
do que precisam, exigindo do designer, muita atenção e cuidado para traduzir da             
melhor forma possível as informações obtidas por meio de pesquisa, como prevê            
Fuentes (2006) ao falar da importância da fase de coleta de dados. Para compor a               
Estratégia de Design é necessário ter, respectivamente: domínio do problema geral,           
identificação do subproblema, identificação do usuário e do cliente, briefing com           
cliente, pesquisa com usuário, documentação e análise da pesquisa com o usuário,            
trabalhos relacionados e conceitos-chave. 

Cabe ao Artigo registrar e mostrar o desdobramento da pesquisa teórica que            
fundamenta a existência do projeto. O artigo possui maior importância acadêmica que            
conceitual ou comercial. Para compor o Artigo é necessário ter, respectivamente: Fase            
1: contextualização, domínio do problema geral, identificação do subproblema,         
identificação do usuário e do cliente, pesquisa com o usuário, documentação e análise             
da pesquisa com o usuário, trabalhos relacionados, conceitos-chave, pesquisa teórica          
e proposta de solução; Fase 2: artigo (fase 1) e PDP (fases 1 e 2). 

O Mockup é a versão não funcional inicial do produto idealizado pela equipe que              
ajuda a transformar em algo lúdico a ideia do projeto. O propósito do Mockup se               
aproxima da etapa de esboço prevista por Munari (2008). Essa etapa possui um viés              
conceitual. Para compor o Mockup é necessário ter, respectivamente: briefing,          
estratégia de design, pesquisa iconográfica, proposta de solução escolhida, wireframe,          
conceito de criação, conceito do produto, linguagem de categorias, paleta de cores,            
elementos visuais (e o que mais já existir da identidade visual) e PDP (fase 1).  

Após a construção inicial do Mockup, a equipe terá um panorama geral da             
solução proposta e será capaz de evoluir a etapa anterior, transformando esse Mockup             
e um mockup Interativo - versão não funcional que mais próxima do Protótipo. Essa              
etapa possui um viés conceitual, mas também técnico. Para compor o Mockup            
Interativo é necessário ter, respectivamente: mockup, projeto de informação, projeto de           
navegação, projeto de interface e projeto de interação. 

A Proposta de Desenvolvimento do Projeto (PDP) é um documento que tem por             
finalidade indicar como o produto foi (ou está sendo) construído, a fim de permitir que               
outros profissionais deem continuidade ao projeto. Este documento tem um viés mais            
técnico. Para compor o PDP é necessário ter, respectivamente: Fase 1: briefing,            
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estratégia de design, pesquisa iconográfica, conceito de criação, proposta de solução           
escolhida, conceito do produto, linguagem de categorias; Fase 2: PDP (fase 1),            
mockup interativo, projeto de informação, projeto de navegação, projeto de interface,           
projeto de informação, projeto de navegação, projeto de interface, projeto de interação,            
experimentação e material e tecnologias. 

O Protótipo é a materialização da solução proposta, a evolução do Mockup            
Interativo para algo funcional, que poderá ser testado, e usado pelos usuários. Fase de              
implementação do Projeto, que será evoluída até o final do prazo de entrega. Essa              
etapa tem um viés técnico, mas não abandona os princípios conceituais definidos nas             
etapas anteriores. Para compor o Protótipo é necessário ter, respectivamente: mockup           
interativo e PDP (fases 1 e 2). 

Com o projeto já materializado, as Peças de Divulgação servirão para promover            
os resultados alcançados. Essa etapa é conceitual e resgata os valores do produto.             
Dependendo da demanda específica da solução proposta, pode ter maior foco nos            
valores do usuário ou do cliente, mas, se possível, considerar os dois. O usuário por               
ser a razão da existência do projeto, aquele que vai testar sua eficiência e precisa ser                
chamado (através dessas peças de divulgação) a explorar o produto que será            
entregue, como sugere Fuentes (2006); e o cliente por ser que financia o projeto, e               
precisa ser convencido de que o produto que será entregue o representa ou faz              
menção a ele de alguma forma, como sugere Melo (2005). Para compor as Peças de               
Divulgação é necessário ter, respectivamente: briefing, artigo, estratégia de design,          
PDP, mockup interativo e protótipo. 

Após a conclusão do projeto, chega-se ao Plano Executivo, documento          
responsável por apresentar ao cliente tudo o que foi produzido e porquê. Deve ser um               
documento atraente, mais parecido com um catálogo, que seduza o cliente e o faça              
sentir vontade de investir seu tempo e seu dinheiro no projeto desenvolvido pela             
equipe, como prevê Melo (2005) em sua metodologia. No contexto do Projeto            
Integrado II, esse investimento compõe a avaliação do trabalho da equipe (nota). O             
Plano Executivo, também é algo que pode ser utilizado como uma peça do portfólio              
dos designers envolvidos, para promover seu trabalho e mostrar sua capacidade           
técnica como prevê Munari (2008). Para compor as Peças de Divulgação é necessário             
ter, respectivamente: briefing, estratégia de design, artigo (fases 1 e 2), mockup            
interativo e PDP. 
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Alguns artefatos são necessários em mais de uma etapa do projeto, como o             
‘Domínio do Problema Geral’, que é necessário em todas as etapas. Assim também             
algumas etapas são artefatos de outras etapas, como o ‘Briefing com Cliente’, que é              
necessário para fazer a ‘Estratégia de Design’, não necessariamente para compor os            
documentos referentes a essas etapas, mas para serem consultados e ajudarem a            
manter a consistência no projeto. Existem ainda os artefatos de controle (reuniões e             
avaliações com os colaboradores) e evolução a ideia (maturação da ideia e revisões de              
etapas) que serão necessários em todas as etapas.  

A esse respeito, as etapas e os artefatos foram dispostos nas Sprints de acordo              
com as demandas descritas anteriormente, para que cada um desses elementos           
(artefatos e primeiras etapas) fosse feito quando pudesse ser utilizado em todas as             
etapas que o demandam.  

4.3.1.2 Divisão por Sprints (Ciclos) 

Como explanado na subseção anterior, o processo da ferramenta de gestão foi            
dividido em 10 Sprints variáveis, pois algumas Sprints duram apenas uma semana,            
enquanto outras duram duas semanas. As Sprints de uma semana existem, pois a             
maior parte de seus ‘passos’ são revisões de entregáveis, não exigindo duração de             
duas semanas; já as de duas semanas possuem passos iniciais de entregáveis,            
exigindo mais tempo de execução. A distribuição das Sprints se dá da seguinte             
maneira:  

A primeira Sprint tem duração de duas semanas e possui 10 (dez) passos; a              
segunda tem duração de uma semana e possui 6 (seis) passos; a terceira tem duração               
de duas semanas e possui 14 (quatorze) passos; a quarta tem duração de duas              
semanas e possui 12 (doze) passos; a quinta tem duração de uma semana e possui 7                
(sete) passos; a sexta tem duração de duas semanas e possui 8 (oito) passos; a               
sétima tem duração de duas semanas e possui 11 (onze passos); a oitava tem duração               
de uma semana e possui 5 (cinco) passos, a nona tem duração de duas semanas e                
possui 8 (oito) passos e a décima tem duração de uma semana e possui 7 passos.                
Totalizando 16 (dezesseis) semanas para a execução das dez Sprints que somam 88             
passos. 
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Segundo o Calendário Acadêmico da UFC (UFC, 2018) , o semestre letivo tem            3

duração de 16 semanas efetivas de aulas, que somam a quantidade prevista de 100              
dias letivos para um semestre, desta forma, o processo apresentado foi elaborado para             
ocupar essas 16 semanas, distribuindo os passos da melhor forma encontrada, com o             
intuito de não ultrapassar o tempo regular de aulas e nem sobrecarregar as equipes de               
trabalho em nenhuma das etapas de produção. Como prevê a metodologia de gerencia             
do projetos adotada como base das disciplinas de Projeto Integrado, Scrum (2016) um             
ciclo de trabalho (ou Sprint) deve durar de 7 a 15 dias (SCRUM, 2016), obedecendo a                
essa regra e considerando o feedback dos alunos de Projeto Integrado II (2018) sobre              
a distribuição desproporcional do fluxo de trabalhos em Sprints nos processos           
anteriormente utilizados (seção 4.2, p. 67 - 78), nenhum dos ciclos sugeridos aqui             
ultrapassa duas semanas de execução. A distribuição das Sprints possui a seguinte            
lógica:  

Em ciclos de até 7 (sete) passos haverá apenas uma semana para que os              
alunos terminem o trabalho, já que mesmo que a equipe deseje fazer apenas um dos               
passos por dia, será possível concluir as Sprints no tempo previsto. Mantendo a lógica              
em ciclos maiores, que contenham de 8 (oito) a 14 (quatorze) passos haverão duas              
semanas para a conclusão do trabalho. Para tentar estabelecer um ritmo uniforme de             
produção, os ciclos com 2 semanas e com 1 semana de duração foram intercalados,              
na medida do possível - a cada 1 ou 2 ciclos de duas semanas, existe 1 ciclo de uma                   
semana. Além disso, as Sprints (ciclos) possuem quantidades um tanto diferentes de            
passos, pois tentou-se equilibrar o trabalho das equipes não somente pela quantidade            
de passos, mas pelo esforço (mental e temporal) que cada passo exige. 

Para ordenar os passos, foram levadas em consideração as metodologias          
estudadas ao longo desta pesquisa, que fundamentam a execução de cada um desses             
passos aqui propostos e a lógica de execução do projeto, tentando estabelecer sentido             
e estimular que em cada Sprint a equipe faça apenas o que é necessário para a                
construção daquela parte específica do trabalho.  

Os 88 passos descritos, podem parecer excessivos, mas cada um deles é            
essencial para garantir um bom projeto dos pontos de vista profissional e acadêmico.             
Muitos deles se repetem por terem versões e fases diferentes. Nenhum desses passos             
surgiu a partir desta pesquisa, tratam-se de pequenas tarefas que já eram previstos             

3 Disponível em: http://www.ufc.br/calendario-universitario/2018. Acesso em: 30 nov. 2018. 
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nos processos anteriormente usados e estudados aqui, o que se fez foi ordená-los e              
dar nome a alguns que já aconteciam indiretamente, na intenção de deixar todo o              
processo mais claro e fácil de ser compreendido Ao final de cada Sprint acontece uma               
‘Retrospectiva da Sprint’ onde cada equipe se reúne com o(a) professor(a) da            
disciplina de Projeto Integrado II para discutir sobre o que foi produzido naquele ciclo, o               
que precisa ser ajustado e o que está de acordo com o previsto. 

4.3.1.2.1 Sprint 1 

Na Sprint 1, o primeiro artefato é uma reunião entre o(a) professor(a) da             
disciplina e os alunos, como sugere o cartão ‘Contextualização - Projeto Integrado II’,             
que tem como objetivo marcar a primeira aula da disciplina, onde o(a) professor(a),             
falará sobre a disciplina, apresentará a ferramenta aos alunos e pedirá que eles se              
dividam em equipes de trabalho, com a maior gama de especialidades possível, para             
que ao longo do semestre a troca de conhecimentos seja maior e a equipe sofra               
menos com a ausência de habilidades em partes importantes do trabalho.  

O próximo passo é o ‘Domínio do Problema Geral’, nesta etapa, a equipe vai              
estudar o problema a ser resolvido de forma geral, sem pensar ainda no problema que               
irá atacar, para ter uma visão total de tudo que o tema pode envolver, como sugerem                
Munari (2008) e Fuentes (2006) em seus respectivos métodos. O segundo autor (2006)             
principalmente, fala da importância da pesquisa para se conhecer a cultura, o ambiente             
e os interesses dos envolvidos no problema que se espera resolver. Em relação a              
estrutura da própria disciplina, é importante que seja considerado nesta etapa que os             
alunos ainda não estão preparados para lidar com problemas muito complexos, como            
alguns alunos relataram nas entrevistas realizadas no semestre 2018.2, um dos           
maiores problemas enfrentados por eles foi lidar com o tema geral proposto na             
disciplina, pois era muito complexo. O tema em questão era “Saúde e bem estar”,              
descrito pelos alunos como sendo um tema muito “fora da nossa realidade” (ANÔNIMO             
16, 2018). 

Em seguida, após conhecer o campo de atuação, é o momento de escolher no              
problema macro, um subproblema, a ‘Identificação do Subproblema’ é abordado por           
Munari (2008) que diz que todo problema pode se fragmentado em várias partes, e              
assim fica mais fácil de resolver. 

Após a escolha do tema/problema que se deseja solucionar, a equipe precisa            
identificar quem serão as pessoas direta e indiretamente influenciadas por sua solução.            
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É hora de definir o cliente, que financia o projeto, e desta forma deve possuir               
interesses próprios no projeto, como indica Melo em sua metodologia (2005), e            
usuário, que sofrerá uma mudança em seu cenário de vida com a implantação da              
solução encontrada pela equipe como destaca Fuentes (2006). 

Após a definição do cliente e do usuário se torna possível fazer o Briefing com o                
cliente, que ajudará a alinhar os interesses desse cliente com as ideias que a equipe               
tem sobre o problema a ser resolvido. Ainda não se fala em soluções, o Briefing é o                 
momento de se fazer perguntas que posteriormente serão levadas em consideração           
para se chegar a solução (MELO, 2005). É nessa etapa também que a primeira              
pesquisa com o usuário acontece, para que seja possível comparar os anseios do             
cliente com as necessidade do usuário. Chegasse então a primeira versão do Briefing             
(o primeiro entregável) do projeto e a um registro documental da pesquisa feita com o               
usuário, que será utilizado posteriormente na concepção do artigo do projeto. 

Tendo todo esse cenário construído, já é possível pesquisar os trabalhos           
relacionados com o problema e o público identificados. Ainda sem pensar na solução. 

4.3.1.2.2 Sprint 2 

Ainda sem pensar na solução. Dando continuidade as pesquisas, só que dessa            
vez com um olhar mais direcionado, é o momento de se pensar e definir os               
‘conceitos-chave’ do projeto que se pretende desenvolver. Os conceitos-chave servem          
para identificar o foco da pesquisa que dará vida a fundamentação teórica do projeto. A               
partir desses conceitos, será o momento de encontrar essas referências de           
fundamentação, marcando a primeira fase da ‘Pesquisa Teórica’ (PINHEIRO et al,,           
2018). 

Ainda explorando o campo e com o objetivo de conhecer melhor os valores e              
expectativas que envolvem a solução que deverá ser desenvolvida, chega o momento            
de traçar a ‘Estratégia de Design’. Cabe ao designer traduzir as informações extraídas             
na Sprint anterior e na pesquisa desta Sprint em aspectos que envolvem o             
desenvolvimento, como as condições culturais dos colaboradores (FUENTES, 2005). 

Conhecendo os valores do cliente e do usuário, e analisando o que já foi feito               
em outros trabalhos para solucionar o problema em questão, se torna possível            
encontrar símbolos, ícones e representações visuais que ajudem a transmitir a           
mensagem que deverá ser abordada pelo projeto. 
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Tendo a Pesquisa Iconográfica e os valores do cliente e do usuário definidos, já              
é possível ter uma primeira versão do conceito de criação, que tornará visível a              
mensagem que se deseja passar na identidade do projeto - como os elementos visuais              
contribuirão na interação e na interpretação das mensagens que o projeto deseja            
passar.  

4.3.1.2.3 Sprint 3 

Enfim, chega-se às primeiras propostas de solução, já tendo uma boa estrutura            
teórica, que ajudará a conceber as ideias de solução. Baseando-se na análise da             
Estratégia de Design, cada membro da equipe deverá levar para a classe uma             
proposta de solução (conceito básico e esboço).  

Em sala, a equipe debaterá e escolherá uma das propostas para ser             
desenvolvida, fragmentos das demais propostas podem ser utilizados na proposta          
escolhida. O esboço da proposta escolhida será evoluído, chegando em um wireframe.            
Fase de criatividade proposta por Munari (2008). 

Após fazer o wireframe, a equipe se reúne com o cliente e o professor              
orientador da disciplina (se for possível) para verificar se o projeto atende às             
expectativas, e para fechar um “contrato” do que se pretende ter ao final do semestre               
como sugere Melo (2005). Tendo conversado com o cliente, a equipe revisa o Briefing,              
para verificar se o plano inicialmente traçado está sendo seguido. Essa segunda            
versão do Briefing deve ser entregue também (a)o professor(a) da disciplina de            
Direção de Arte, seguindo a demanda dessa disciplina. Os Conceitos-chave também           
são revistos e alinhados de acordo com as prováveis mudanças ocorridas. 

A essa altura, as referências selecionadas na Sprint anterior para serem           
utilizadas no artigo, devem ser fichadas e a Estratégia de Design revisada e entregue              
em sala. Com a finalização da estratégia, revê-se também o Conceito de Criação do              
produto para garantir que a mensagem que será transmitida realmente  
condiz com a proposta de solução selecionada. “Instante mágico da criação” descrito            
por Melo (2005). O próximo passo é a definição do ‘Conceito do Produto’, descrição              
concisa de como o produto vai satisfazer as necessidades dos usuários. 

Os trabalhos relacionados anteriormente selecionados, serão mais ativamente        
utilizados nessa parte do processo para perceber padrões já adotados em suas            
execuções e evitar retrabalho. A equipe deve ter certa maturidade para decidir se deve              
seguir os padrões adotados nesses trabalhos ou não. 
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4.3.1.2.4 Sprint 4 

De tempos em tempos, existe um momento de arrumar as “pontas soltas” sobre             
o conceito do projeto, com base em todas as observações feitas pelos colaboradores.  

Levando em consideração que o contato com os colaboradores nem sempre           
poderá acontecer,e considerando que o(a) professor(a) orientador(a) da disciplina está          
a par das observações feitas pelo cliente real, já que estava presente na última              
reunião, esse(a) professor(a) passará a assumir o papel de cliente. Da mesma forma,             
os colegas de classe podem assumir o papel de usuários nos projetos uns dos outros,               
o que gera uma grande troca de conhecimento entre os discentes e agrega valor aos               
projetos, além de estimular o trabalho em equipe (Pinheiro et al, 2018).  

Já que é necessário haver uma primeira entrega do artigo no início do projeto, a               
fase 3 da pesquisa teórica deve ser entregue nesta Sprint juntamente com a primeira              
fase do artigo, que nesse momento deve ter foco em apresentar o problema e a               
solução para o problema (ainda não devem ser entregues as seções de            
desenvolvimento e resultados).  

Com a solução começando a surgir, os primeiros ensaios da identidade visual            
do projeto podem acontecer, a equipe pode começar os elementos visuais e a definir a               
paleta de cores, do projeto. Dependendo do andamento do projeto, pode-se começar a             
pensar também no nome da solução, na tipografia e na marca do projeto,             
respectivamente. Uma reunião com os professores de Direção de Arte e Comunicação            
Visual permitirá validar os aspectos visuais definidos pela equipe. 

Mais um entregável começa a ser trabalhado nesta fase do desenvolvimento do            
projeto, a ‘Proposta de Desenvolvimento do Projeto’ - PDP, que tem como função             
registrar tudo o que permite a produção do projeto por outros profissionais, caso a              
equipe precise mudar. O PDP deve conter todos os aspectos técnicos do projeto. 

Uma vez aprovada a primeira versão da identidade visual a equipe deve fazer o              
primeiro mockup do projeto, dessa vez um pouco mais próximo do que se espera que               
seja na realidade. 
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4.3.1.2.5 Sprint 5 

Nesta Sprint, O projeto já possui estrutura suficiente para mostrar identidade,           
são construídos então os projetos de Informação, Navegação, Interface e Interação,           
respectivamente: o ‘Projeto de Informação’ tem Relação com a pesquisa teórica e as             
entrevistas com os colaboradores. Essa fase serve para que a equipe determine o             
conteúdo da solução, que são pertinentes para resolver os problemas dos usuários; o             
‘Projeto de Navegação’ tem relação com a disciplina de IHC, nesta etapa a equipe irá               
traçar o fluxo de navegação que o usuário pode percorrer para chegar a informação              
desejada dentro da solução proposta; o ‘Projeto de Interface’ possui relação com as             
disciplinas de LMS, Direção de Arte e Comunicação Visual e se torna possível a partir               
dos Projeto de Informação e Navegação anteriormente descritos, neste projeto são           
construídos os layouts da interface (as telas propriamente ditas); o ‘Projeto de            
Interação’, por sua vez possui relação com a disciplina de Avaliação de IHC e é               
responsável por mostrar feedbacks do sistema diante da interação do usuário. Para            
validar esses projetos, é feita então uma reunião com um dos clientes - professor(a) da               
disciplina de Avaliação de IHC. 

Após a reunião, são feitos ajustes na ideia e é desenvolvido o ‘Mockup             
Interativo’ que será apresentado na pré-banca da próxima etapa. 

4.3.1.2.6 Sprint 6 

Tendo como base a experiência dos concorrentes, todos os estudos já           
realizados e tendo o projeto bem estruturado, é hora de testar os materiais e              
tecnologias que serão utilizados na a execução do projeto. É o momento de testar              
também o domínio da equipe em utilizar esses recursos. (MUNARI, 2008). Após a             
descoberta dos material e tecnologias que podem ser usadas para desenvolver o            
projeto, é feita uma reunião com o cliente (professor de LMS) para debater a              
viabilidade do uso dessas ferramentas. 

Tendo definidas as tecnologias que serão usadas, torna-se possível concluir a           
terceira etapa do PDP, que leva em seu conteúdo as informações sobre recursos             
utilizados. 

É feita então uma segunda avaliação do projeto, com os usuários - alunos da              
disciplina (PINHEIRO et al., 2018). Essa etapa é muito importante, pois é uma             
oportunidade da equipe ajustar alguns detalhes antes de apresentarem sua solução de            
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projeto para a Pré-Banca, a partir das observações feitas pelos usuários (alunos). É             
também um momento de grande valor para esses alunos, que terão a oportunidade de              
aprender com o trabalho de seus colegas. Fase de verificação na metodologia de             
Munari (2008). 

Em todas as Sprints existe um momento de ‘Retrospectiva’ ao final do ciclo, mas              
na Pré-banca, assim como na Banca, a retrospectiva acontece antes da avaliação            
geral. A Pré-banca conta com os clientes (professores do semestre) e tem como             
função discutir a viabilidade da solução. Como já houveram várias mini pré-bancas não             
oficiais, a esta altura o projeto já estará estruturado o suficiente para ser implementado.              
Etapa de apresentação para o cliente prevista por Melo(2005). 

4.3.1.2.7 Sprint 7 

Após a Pré-banca as equipes devem observar o projeto de modo geral,            
considerando tudo que foi dito na avaliação feita pelos professores. Essa observação            
resultará em mudanças no conceito geral do trabalho. Desta forma, as equipes devem             
observar o projeto de modo geral. O PDP deve ser revisto e aperfeiçoado. Ao artigo é                
adicionada a parte de desenvolvimento.  

Considerando que a duração do semestre é insuficiente para o desenvolvimento           
de todas as funcionalidades do produto, uma boa estratégia é selecionar as            
funcionalidades que mais agregam valor ao cliente e ao usuário e trabalhá-las antes             
das demais (As demais funcionalidades serão trabalhadas caso exista tempo). É uma            
oportunidade das equipes se prepararem para o Projeto Integrado III, que é baseado             
nas técnicas de Engenharia de Software. Após a definição do escopo, é necessário             
fazer uma reunião com o(a) professor(a) de LMS, para debater a viabilidade de             
execução do escopo selecionado. 

A Identidade Visual do projeto já deve estar definida nesta etapa, incluindo o             
nome, a tipografia e a marca que na primeira versão da identidade visual ainda não               
eram uma exigência. Enfim, pode-se fazer a primeira versão do Protótipo (primeira            
versão programada do produto). Sugere-se que a equipe comece por uma das            
funcionalidades principais do produto. 

Já se preparando para a banca avaliadora, a equipe deve, a esta altura, traçar a               
‘Estratégia de Divulgação’ do produto em desenvolvimento que tem relação com a            
Estratégia de Design, com o Conceito de Criação e com a Identidade Visual já              
definidos anteriormente. Após definido o plano de divulgação do projeto, a equipe deve             
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apresentar a primeira versão das peças de divulgação desenvolvidas aos professores           
de Direção de Arte e Comunicação, já que esta etapa do trabalho tem total relação               
com o conteúdo desenvolvido nessas disciplinas. 

4.3.1.2.8 Sprint 8 

A Sprint 8 é basicamente uma Sprint de entregas, já que após esta etapa virá a                
apresentação oficial para a banca e o projeto já deve caminhar para a finalização.              
Nesta etapa devem ser entregues: a revisão do Artigo, a segunda versão das Peças de               
Divulgação, a segunda versão do Protótipo e, por fim, a primeira versão do Plano              
Executivo, que tem como principal função servir como um portfólio do projeto, e deve              
ser usado para apresentar a ideia a investidores e clientes, como sugerem Munari             
(2008) e Melo (2005)  em suas respectivas metodologias.  

4.3.1.2.9 Sprint 9 

É nessa Sprint que todo o esforço feito durante o desenvolvimento do trabalho             
será avaliado, pois se trata da Sprint da Banca final do projeto. Antes de apresentar               
seu trabalho para a banca avaliadora, a equipe vere fazer um teste piloto com a               
segunda versão do Protótipo para identificar possíveis erros e otimizar bons resultados.            
Para melhorar ainda mais os resultados, é feita nesta etapa uma Avaliação Heurística             
do projeto desenvolvido, a equipe deve se reunir para encontrar debater erros            
encontrados no teste piloto, procurar mais erros .  

Após as avaliações na própria equipe, deve-se fazer uma reunião com os            
clientes, desta vez os professores de LMS e avaliação de IHC, para relatar os erros               
encontrados e encontrar possíveis soluções para esses erros, corrigindo tudo aquilo           
que estiver ao alcance. Os reparos são feitos e é entregue uma última versão do               
Protótipo. Este será o protótipo avaliado pela banca. As peças de divulgação e o Plano               
Executivo também devem estar finalizados a esta altura, já que também serão            
apresentados no dia da banca, justamente por terem como objetivo a promoção do             
trabalho realizado.  

4.3.1.2.10 Sprint 10 

Na última Sprint os alunos devem entregar a versão final de tudo que             
desenvolveram ao longo do semestre, já incluindo as sugestões de melhoria feitas pela             
banca avaliadora e todos os reparos que a própria equipe julga que sejam necessários.              
É também a última chance para que as equipes que estiverem ‘devendo’ algum             
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material se recuperem e consigam entregar o projeto finalizado. Uma das entregas a             
ser feita nesta reta final é a avaliação de IHC do projeto final, que deve ser feita                 
idealmente com os usuários reais, mas considerando as limitações em entrar em            
contato com esses usuários, a avaliação pode também ser executada por um público             
similar.  

Desta forma, os entregáveis desta Sprint são: Artigo completo (com resultados e            
avaliação de IHC do projeto), Briefing finalizado, PDP finalizado, Peças de Divulgação            
finalizadas, Plano Executivo finalizado, Mockup Interativo concluído e Protótipo         
implementado. 

Um último momento é o encontro das equipes com o(a) professor(a) da            
disciplina de Projeto Integrado II, para que todos possam colher o feedback do             
processo e dos resultados obtidos. Caso tudo tenha corrido bem, na execução do             
processo descrito, espera-se que esta seja uma Sprint de sucesso. 

A imagem a seguir , mostra a primeira versão da Ferramenta de Gestão de             4

execução do projeto, ainda não se preocupando tanto com os conceitos do design,             
apenas com a ordem em que os artefatos e etapas acontecem e com a divisão em                
ciclos (Sprints), para demonstrar a explicação acima descrita: 

  

4 As versões em alta resolução da imagem estão disponíveis para download  em: 
https://drive.google.com/drive/folders/1qAx06Bs97DM3LCnW_HAWfgkbt21MBYOt.  
Acesso em: 05 nov. 2018. 
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A primeira versão da da Ferramenta de Gestão, tinha como principal propósito            
mostrar a ordem em que cada parte do processo ocorre e os diferentes tipos de               
atividades que devem ser realizados para que a elaboração do Projeto Integrado II seja              
bem sucedida.  

A grande quantidade de cartões que formam a ferramenta se justifica pelo fato             
de que cada cartão é referente a uma atividade e cada atividade é curta o suficiente                
ser facilmente executada, pela menor quantidade possível de pessoas de uma equipe            
e também para que assim que executada, apresente resultados concretos que ajudem            
na evolução do trabalho.  

Era importante também resgatar os fatores iterativo e incremental adotados no           
processo PD3, já que o fato de estar constantemente em mutação é uma das              
características que mais diferenciam os projetos de Design Digital dos demais projetos            
de design. O que causou, a princípio, um dilema na organização do processo, que              
precisava ser linear, para ser facilmente executável e mostrar as equipes a importância             
de uma estruturação do trabalho, mas ao mesmo tempo precisava ser maleável o             
suficiente para propiciar tais mudanças. Buscando resolver essa questão, alguns          
cartões de atividades se repetem (possuem fases, versões, e revisões), provocando a            
equipe a rever o trabalho que já foi realizado e evoluí-lo constantemente até o final do                
processo, o que também ocasionou uma maior quantidade de cartões. 

Como indica a legenda da imagem, existem 6 (seis) tipos diferentes de cartões:             
artefatos que compõem os entregáveis, representados pelo tom mais claro de rosa;            
entregas parciais em aula, representados pelo tom mais escuro de rosa; entregáveis -             
entregas oficiais, representados pelo tom bordô mais claro; entregáveis/entregas finais,          
representados pelo tom bordô mais escuro; encontros com colaboradores específicos,          
verde claro; encontro com todos os colaboradores do semestre, verde escuro. Mas o             
contraste entre os tipos de cartões apenas por cores não era a melhor forma de               
destacar essas diferenças, uma vez que se trata de uma diferença sutil e que pode ser                
acidentalmente alterada ao se imprimir a ferramenta ou mesmo ao vê-la em            
dispositivos digitais diferentes, podendo atrapalhar a interpretação. A modificação         
acidental das cores e contrastes se mostra ainda mais problemática quando pensada            
do ponto de vista da acessibilidade, já que uma pessoa com baixa cognição e              
percepção de cores (daltônica, por exemplo) teria uma visão completamente diferente           
das cores em questão. 

 



92 

Uma vez que um dos objetivos da Ferramenta de Gestão é tê-la no ambiente de               
trabalho da equipe e do(a) professor(a) da disciplina, para apresentar de forma            
interativa o processo de concepção de um projeto, o aspecto burocrático causado pela             
apresentação dos cartões em longas colunas (como uma planilha) também deixava a            
primeira versão da ferramenta pouco interessante.  

Até aqui, a Ferramenta de Gestão já serviria para a consulta de informações             
durante a execução do projeto e para apresentar a rota de trabalho que deve ser               
seguida pela equipe e também como um guia que ajudaria o(a) professor(a) da             
disciplina de Projeto Integrado II a conduzir as aulas e cobrar as entregas das etapas               
de trabalho. Mas o objetivo desta pesquisa provocava a ir um pouco mais além e               
propor uma visualização dos passos de execução do projeto que pudessem apresentar            
o desempenho da equipe e dar autonomia para que a própria equipe gerencie seus              
avanços e o que precisa ser melhorado, resgatando os conceitos da metodologia            
Scrum (SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J, 2016) e da própria disciplina de Projeto            
Integrado II, que visam estimular que as equipes de trabalho devem ser auto             
organizada e proativas. 

A próxima seção deste trabalho, mostra o redesign da Ferramenta de Gestão e             
seu funcionamento, com base nas impressões obtidas por meio da primeira versão. 
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

Após a definição dos passos utilizados no processo de desenvolvimento do 
Projeto Integrado II, chega o momento de transformar esse processo em algo que 
realmente possa ser utilizado como Ferramenta de Gestão.  

Da versão anteriormente mostrada para essa, nenhuma das etapas ou artefatos           
foram mudados, a divisão por Sprints também continua sendo a mesma, o que muda,              
de fato é o modo de interação das equipes de trabalho com a informação apresentada.               
Nesta versão se torna possível dialogar com os artefatos através de adição de             
conteúdos, atualização de status e cronograma, bem como nomeação de responsáveis           
por cada um desses artefatos. Até aqui, a relação que se tinha com o campo do Design                 
Digital era conceitual e epistemológica, nesta etapa a relação se mostra um pouco             
mais próxima do fazer do design. 

5.1 Ferramenta Projetual 

Tendo como parâmetro os pontos positivos e negativos percebidos na primeira           
versão da Ferramenta de Gestão, chegou-se a segunda versão desta ferramenta. Essa            
Ferramenta de Gestão possui o mesmo conteúdo da anterior, porém, buscando           
permitir que a equipe de trabalho seja útil antes durante e depois da execução das               
tarefas: antes, pois continua sendo recurso para consulta das atividades que devem            
ser realizadas em cada etapa, dando um panorama do projeto como um todo e              
também de cada Sprint; durante, pois permite realizar o monitoramento da atividades            
que estão sendo realizadas, quem está responsável pela realização das mesmas, e            
como tem sido a construção de todo esse caminho; depois, pois ao final de cada               
Sprint , permite ter um progresso geral do trabalho realizado e registrar como se deu o               
andamento das etapas realizadas. A imagem a seguir traz mostra a Ferramenta de             5

Gestão descrita: 
 

  

5 As versões em alta resolução da imagem estão disponíveis para download  em: 
https://drive.google.com/drive/folders/1qAx06Bs97DM3LCnW_HAWfgkbt21MBYOt.  
Acesso em: 05 nov. 2018. 
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A versão oficial da Ferramenta de Gestão se assemelha a um grande calendário             
separado por páginas que representam as Sprints. Essas páginas se ligam entre si             
através de setas rosa, que juntamente com a numeração de cada Sprint indicam a              
direção de execução. Dentro de cada página estão dispostos os novos cartões de             
atividades, ordenados por necessidade de execução, como na versão anterior, porém           
em linhas, e colunas, diferentemente da primeira versão, onde a divisão era apenas             
por colunas. A direção de execução das atividades é traçada por setas verdes que              
ligam esses cartões, como mostra a imagem a seguir: 

 
Figura 10 - Modelo de folha de Sprint 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Uma vez percebido que apenas as cores não são capazes de mostrar as             

diferenças entre cada tipo de cartão de atividade, foi proposto um novo design para              
esses cartões de cada um dos tipos de atividades, todos possuem aspecto similar ao              
de uma nota adesiva, mas com diferenciações nas formas e contrastes, que os tornam              
mais facilmente reconhecíveis:  
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Os cartões de artefatos / tarefas, agora são representados por uma folha verde             
e branca, com um pequeno corte na parte superior, onde o título do artefato se localiza                
na parte branca e o restante do conteúdo na parte verde; os cartões completamente              
verdes com o mesmo corte na parte superior se referem aos artefatos já mais              
evoluídos, em outra versão ou fase; Os cartões completamente verdes, com um tom             
mais escuro e com a folha cortada, porém com um pequeno pedaço desta folha              
separado na parte superior se referem as primeiras entregas das etapas (documentos            
entregáveis); O cartão verde escuro, sem cortes representa as entregas finais dessas            
etapas/documentos; Os cartões completamente brancos e sem cortes, com a borda           
verde representam as reuniões com os diversos colaboradores envolvidos no projeto;           
Os cartões brancos, sem corte e sem borda, com a parte superior rosa, não existiam               
na versão anterior e servem para adicionar atividades que não foram concluídas na             
sprint anterior a qual se refere, tendo como objetivo impulsionar a equipe de trabalho a               
resolver as pendências da sprint anterior, antes de iniciarem as novas atividades, já             
que se trata de um processo linear; Os cartões completamente brancos, sem cortes e              
sem bordas representam as reuniões de fim de sprint (para manter a organização do              
layout, esses cartões possuem dois formatos retangulares diferentes); Os cartões          
retangulares rosa claro e rosa escuro representam respectivamente a Pré-banca e a            
Banca de projeto. 
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Figura 11 - Modelos de cartões de atividades

 
Fonte: Elaborada pela autora 

5.1.1 Como utilizar 

Para ser utilizada no ambiente de trabalho das equipes, sugere-se que a            
Ferramenta de Gestão apresentada seja impressa e colada no ambiente principal de            
trabalho da equipe, sugere-se usar o espaço da sala de aula, assim o(a) professor(a)              
da disciplina também ficará a par do processo. 

Antes de se iniciar o trabalho, é necessário ter um time e a definição do Scrum                
Master (SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J, 2016), membro da equipe que, além de            
exercer as atividades como os demais membros, é responsável por garantir que prazos             
e padrões continuem sendo seguidos pela equipe. É o Scrum master que fica             
responsável por garantir que a equipe faça uso correto da ferramenta aqui            
apresentada. Desta forma, a equipe deve preencher a lista de “Equipe” existente na             
lateral direita da Ferramenta de Gestão. 
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Figura 12 - Lista para identificação dos 
membros da Equipe 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Antes do início de cada sprint, os membros da equipe devem se reunir para              

definir quem ficará responsável por executar cada uma das atividades (artefatos ou            
etapas), essa reunião pode ser realizada após a retrospectiva da sprint, para que no              
início da próxima sprint, todos os membros da equipe já estejam cientes de suas              
atividades, ou, pode-se ter uma reunião específica para isso antes do início da sprint,              
isso fica a cargo da própria equipe. Feito isso, a data de início da Sprint no início da                  
folha e o nome do responsável em cada um dos cartões. As atividades são pequenas,               
e foram pensadas para serem executadas por apenas uma pessoa da equipe, em             
casos extremos, pode-se dividir a tarefa para até duas pessoas. 

Após a conclusão de cada atividade, o membro da equipe responsável por sua             
execução, deve colar no cartão referente a sua atividade, um adesivo com a data de               
finalização da atividade. Isso serve para que a equipe toda tenha o controle de seu               
cronograma e da evolução do trabalho, serve também para a comunicação entre os             
membros. Em casos em que uma atividade só possa ser executada por alguém             
quando outra atividade, responsável por outro membro estiver concluída, esse recurso           
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serve para sinalizar que a próximo passo já pode ser executado. Tanto durante, quanto              
depois da conclusão da atividade, pode-se fazer anotações sobre o trabalho a ser             
realizado. 

 
Figura 13 - Cartões de artefato e reunião, respectivamente 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Em casos em que a atividade é a reunião com algum colaborador, se dispensa o               

nome do responsável, considerando que toda a equipe participará deste momento, e            
adicioná-se espaço para informar o local da reunião e a hora, bem como o nome de                
algum membro da equipe que possa ter faltado à reunião e o motivo da ausência. Este                
cartão também serve como uma espécie de resumo de ata da reunião. 

Ao final de cada Sprint existe um cartão de ‘Retrospectiva da Sprint, onde a              
equipe pode fazer observações sobre o andamento dessa Sprint e sobre o feedback             
do(a) professor(a) da disciplina. No campo de data deste cartão deve ser inserida a              
data de término da Sprint. 
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Figura 14 - Cartões de Retrospectiva da Sprint 
 

 
 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Em fases de Pré-banca e Banca, além da retrospectiva da Sprint, se faz uma              
retrospectiva das considerações dadas pelos avaliadores nessas etapas. 

 
Figura 15 - Cartões de retrospectiva da Pré-banca e da Banca, respectivamente 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Caso tenha sido um Sprint de sucesso, onde todas as tarefas tenham sido             

entregues no prazo, a equipe pode colar um adesivo com status de “coração”, que              
indica o sucesso. Caso a Sprint tenha sido muito difícil de se finalizar, tendo mais de                
duas atividades atrasadas, a equipe pode colar um adesivo de “coração partido” para             
indicar esse cenário. 

 
Figura 16 - Adesivos de status das       
Sprints - sucesso e dificuldade,     
respectivamente 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Caso não seja possível entregar a atividade no prazo, a mesma deve ser             

adicionada na sprint seguinte, no cartão “Força Tarefa”, que como o nome sugere, tem              
como objetivo forçar a conclusão de uma tarefa inacabada, para que seja possível             
marcar essa atividade no cartão indicado, existem adesivos de atividades atrasadas,           
onde deve ser inserido o nome do responsável para a conclusão da atividade, o nome               
da atividade/tarefa em atraso e o que ainda precisa ser feito, só existe espaço para               
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duas atividades atrasadas no cartão de “Força Tarefa”, uma vez que o intuito é mostrar               
para a equipe que para que o processo funcione, o ideal é que não se tenha muitos                 
atrasos, porém, em casos extremos, pode-se adicionar mais de um cartão em algum             
espaço na Sprint em que já existem dois cartões de “Força Tarefa”; existem três tipos               
de cartões de atividades atrasadas, com emojis diferentes, que podem ser escolhidos,            
dependendo da complexidade do problema que ocasionou o atraso na entrega da            
atividade. O cartão “Força Tarefa” possui espaço para apenas dois adesivos de atraso,             
justamente para que a equipe entenda que acumular atrasos não é uma boa             
alternativa. O responsável pela execução da tarefa poderá ou não ser o mesmo             
anteriormente encarregado, dependendo da discussão feita pela equipe no fim da           
Sprint . Na Sprint seguinte, essa atividade será a primeira a ser executada por seu              
responsável. 
 
Figura 17 - Modelos de cartão para atividades atrasadas 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Figura 18 - Cartão de atividades atrasadas sem e com atividades pendentes,            
respectivamente 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 
Mesmo após o prazo previsto, quando concluída, a atividade deve receber um            

adesivo com a data de conclusão, para que a equipe tenha um registro dos atrasos e                
possa reconhecer possíveis danos causados por esses atrasos. 

 
Figura 19 - Uso dos adesivos de conclusão de atividades no prazo e atrasadas,              
respectivamente 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
No exemplo acima, a atividade “Pesquisa Teórica (fase 3 - Escrever)” foi            

entregue no prazo e a atividade “Proposta de Desenvolvimento do Projeto (fase 1)” foi              
entregue atrasada. 

Quando houver um objetivo geral definido para o projeto da equipe           
(provavelmente entre as Sprints 2 e 3), recomenda-se que seja preenchido o cartão             
desenvolvido “Objetivo Geral”,pois esse preenchimento ajuda a equipe a lembrar do           
propósito central do trabalho, é importante preencher também os objetivos específicos,           
quando houverem. É recomendado o uso de notas adesivas para esse preenchimento,            
uma vez que os objetivos do projeto podem sofrer alterações ao longo do processo. 
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Figura 20 - Quadro de objetivos do projeto        
desenvolvido pela equipe 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Existe ainda um espaço para que a equipe como um todo se comunique ao              

longo do projeto, ou anote ideias e dúvidas que surgem ao longo de discussões em               
reuniões, por exemplo, em caso de necessidade, quando a equipe não estiver toda             
reunida, um membro da equipe pode deixar também recados para os demais            
membros. Para anotações provisórias, recomendado o uso de notas adesivas para a            
adição desse tipo de conteúdo, para que até o final do semestre seja possível usar               
esse espaço para a comunicação entre os membros da equipe. 
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Figura 21 - Espaço de anotações 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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5.1.2 Especificações Técnicas 

Para que seja possível replicar o material aqui apresentado, é importante dar            
informações sobre suas escalas de impressão e identidade visual. 

5.1.2.1 Medidas de Materiais Impressos 
 

A Ferramenta de Gestão mede 1189 mm x 841mm e deve ser impressa em uma               
folha A0, ou dividida ao meio, verticalmente e impressa em duas folhas A1. 
 

Figura 22 - Medida da Ferramenta de Gestão 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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O adesivo de tarefa atrasada mede 61,5 mm x 24mm e pode ser impresso em               
uma folha A4, em uma folha deste tamanho cabem 24 adesivos. 
 

Figura 23 - Medida do adesivo de tarefa        
atrasada 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
O adesivo de data de entrega da tarefa mede 30mm x 25mm e pode ser               

impresso em uma folha A4, em uma folha deste tamanho cabem 48 adesivos. 
 

Figura 24 - Medida do     
adesivo de data de    
entrega da tarefa 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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O adesivo de conclusão da Sprint mede 25 mm x 26mm e pode ser impresso               
em uma folha A4, em uma folha deste tamanho cabem 48 adesivos. 

 
Figura 25 -  Medida do 
adesivo     de 
conclusão da Sprint 

 
Fonte: Elaborada pela 
autora 
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5.1.2.2 Identidade Visual 

 
Figura 26 - Paleta de Cores 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 27 - Tipografia 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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6 CONCLUSÃO 

Com este estudo foi possível perceber que, de 2018.1, período em que o Projeto              
Integrado I foi executado, para 2018.2 os alunos entrevistados nos dois períodos            
demonstraram ter evoluído seus domínios em relação ao processo de elaboração de            
um projeto de design digital, já que passaram a ter um senso crítico muito maior sobre                
as disciplinas de projeto integrado em questão, comparando as experiências e           
aprendizados que tiveram nas duas disciplinas. Mas problemas como a má           
administração do tempo, a distribuição desigual de tarefas por etapa de trabalho e a              
limitada compreensão sobre a importância da execução de algumas das etapas de            
trabalho ainda acontecem. 

Diante do problema apresentado, este trabalho trouxe uma proposta de melhoria           
para a execução da disciplina de Projeto Integrado II do curso de Design Digital, da               
UFC em Quixadá, através da estruturação de métodos ligados a outras áreas do             
design e a processos de gerência de projetos, bem como às experiências empíricas             
dos discentes da disciplina extraídas por meio da observação não participativa nas            
aulas e de entrevistas semi-estruturadas realizadas com esses mesmos discentes nos           
períodos de maio a novembro de 2018. A proposta é uma Ferramenta de Gestão              
projetual, que se propõe a indicar o passo a passo para a execução de um projeto de                 
design digital condizente com as demandas previstas no plano da disciplina,           
considerando as necessidades dos clientes e usuários como pilares desde a           
conceituação e desenvolvimento, até a entrega final do produto. 

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) está em constante            
mutação. A cada ano, centenas de novas descobertas chegam ao mercado, tanto em             
relação a produtos quanto em relação a técnicas e ferramentas de trabalho.            
Considerando que o Design Digital está inserido neste contexto e ainda, que se trata              
de uma área em expansão no Brasil, pode-se prever que muitas mudanças irão ocorrer              
nas configurações dessa profissão nos próximos anos, por consequência, os Projetos           
Integrados do curso também são passíveis de adaptações constantes, já que têm            
como função principal trazer para o ambiente acadêmico um pouco desse cenário do             
mercado com o qual será necessário lidar após a formação. Logo propor uma             
Ferramenta de Gestão que acompanhe a dinâmica da disciplinas foi uma tarefa            
desafiadora. 
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Se tratando de uma monografia, o tema desenvolvido neste trabalho exige uma            
bagagem de conhecimentos muito extensa, que poderia se desdobrar em uma           
pesquisa ainda maior. A experiência adquirida nesta pesquisa foi de grande valia para             
ampliar a compreensão sobre o que significa fazer design digital: talento de olhar para              
trás e identificar as marcas indesejadas deixadas por um problema e ressignificá-las            
em algo que agrega valor a todos os envolvidos. Esses pontos e outros tantos foram               
levados em consideração na composição da Ferramenta de Gestão proposta a fim de             
atender ao que o trabalho se propôs a entregar: o pontapé inicial para a consolidação               
de uma metodologia projetual capaz de dar estrutura ao andamento do Projeto            
Integrado II do curso de Design Digital.  

Ao longo de todo o ano em que esta pesquisa foi desenvolvida, foram             
executadas várias etapas para se chegar no resultado esperado: 

A etapa de identificação do problema foi um ponto muito interessante desta            
pesquisa, pois era sabido que existiam questões sobre o processo de desenvolvimento            
dos projetos a serem trabalhadas, mas não se sabia qual contribuição esta pesquisa             
poderia ter para esse cenário. Até que começaram a ser percebidas dificuldades dos             
alunos em relação a conceituação do projeto e assim, percebeu-se que existia uma             
carência de métodos de projeto do ponto de vista do design oficialmente organizados             
para as disciplinas de Projeto Integrado I e II. E assim se deu início a pesquisa, que em                  
sua primeira fase teve como material de estudo as experiências empíricas vividas            
pelos alunos de Projeto Integrado I e os livros de design e áreas pertinentes ao projeto                
integrado que serviram de fundamentação teórica para este trabalho. 

Com o fim do semestre que correspondia a disciplina de Projeto Integrado I,             
percebeu-se que a disciplina de Projeto Integrado II se relacionava mais com os             
propósitos deste trabalho, por ser ainda um dos primeiros contatos dos alunos de             
Design Digital com os projetos integrados, mas já existir maior maturidade por parte             
desses alunos em relação às demandas das disciplinas em questão, que facilitariam a             
reflexão e o entendimento do processo proposto. Foram analisadas também nesta           
etapa as experiências empíricas dos alunos, que quando comparadas às primeiras           
análises realizadas na etapa anterior e aos livros estudados, trouxeram o caminho para             
a solução de Ferramenta de Gestão aqui apresentada.  
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Por se tratar de um tema bastante abrangente, uma das principais dificuldades            
encontradas ao longo da pesquisa foi manter o alinhamento e dar foco apenas aos              
pontos que realmente ajudariam a resolver as demandas de metodologia projetual do            
Projeto Integrado II. Em alguns momentos, principalmente no início da pesquisa,           
acabou-se perdendo um pouco o direcionamento da pesquisa, fazendo com que fosse            
necessário voltar algumas vezes ao objetivo geral do trabalho e fazer a reflexão se, de               
fato o que estava sendo desenvolvido correspondia ao propósito do trabalho.  

Outra grande dificuldade enfrentada no desenvolvimento desta pesquisa foi         
explorar e relacionar todos os conteúdos adquiridos (leituras de livros, entrevistas,           
observações em campo e comparações entre todos os anteriormente citados) em um            
curto período de tempo, já que cada um deles merecia um olhar especial para que               
fossem melhor aproveitados e aplicados na Ferramenta de Gestão. 

Entretanto, considerando tudo o que foi apresentado, o desfecho da pesquisa           
mostrou resultados condizentes com o planejado em seu início, mas muito ainda            
precisa ser feito para que se chegue a uma metodologia concreta o suficiente para dar               
direcionamento aos alunos e, flexível o suficiente para contemplar a variação nas            
demandas de concepção dos projetos. 

Uma das principais vantagens de se usar a ferramenta de gerência de            
processos aqui apresentada é o fato de que com as tarefas pequenas e bem definidas               
apresentadas em cada passo pode ficar mais fácil para a equipe saber o que precisa               
ser realizado. Outra vantagem é a ordem em que esses passos precisam ser             
executados, pois mostram para a equipe o que é prioridade em cada etapa do projeto e                
porque é necessário realizar aquela tarefa. Mais uma vantagem é que tendo a duração              
estimada para cada Sprint e a quantidade de tarefas a ser realizada em cada etapa, dá                
a equipe a noção da complexidade de cada etapa e a permite se organizar da melhor                
forma para evitar atrasos ou falhas graves por má gestão de tempo. Outra vantagem é               
a repetição das etapas do projeto, que incentiva a equipe a revisar o trabalho e               
incrementá-lo (iterativo e incremental), mantendo sempre uma versão atualizada de          
todos os documentos.  

Mas existem algumas coisas que poderiam ser aperfeiçoadas, como o espaço            
limitado para se preencher as informações e o fato de ser necessário que as pessoas               
envolvidas no projeto vejam a ferramenta no ambiente de trabalho para que consigam             
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compreender em que fase este projeto está, questões que poderiam ser resolvidas            
com uma versão digital da ferramenta.  

Logo, uma possível chance de continuidade deste trabalho seria aperfeiçoar a           
interação com a ferramenta e torná-la uma aplicação digital, para que todos os             
membros das equipes que a adotarem em seu processo de trabalho pudessem usá-la             
simultaneamente e para administrar as tarefas do projeto de onde estiver. 

A aplicação desta ferramenta em um projeto de design digital ou ainda na             
disciplina de Projeto Integrado II são outras maneiras de dar continuidade a esta             
pesquisa, possibilitando a averiguação de sua efetividade e potencializando sua          
capacidade de auxílio aos discentes e professores da disciplina, já que em razão do              
tempo necessário para se chegar ao resultado final desta pesquisa, não competia            
realizar a avaliação de uso da Ferramenta de Gestão apresentada.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento para Entrevista Semi-estruturada com          
alunos de Projeto Integrado I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Prezado(a) participante:  

Sou estudante do 7º semestre do curso de Design Digital na Universidade Federal do Ceará,               
Campus Quixadá. Estou realizando uma pesquisa sob supervisão do professor Paulo Victor e da              
professora Diana Braga, meus orientadores de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), cujo objetivo é               
estudar como têm sido as experiências dos alunos de Projeto Integrado I em relação aos trabalhos                
desenvolvidos na disciplina.  

Sua participação envolve uma entrevista semi-estruturada inicial e a possível solicitação de            
participação em outras entrevistas ou atividades no decorrer deste semestre (2018.1) ou do semestre              
seguinte (2018.2). A participação neste estudo é voluntária, portanto, se você decidir deixar de participar               
durante qualquer etapa, tem absoluta liberdade de fazê-lo. Em caso de desistência, se já existir o                
registro de alguma informação, o mesmo será desconsiderado, exceto quando já tiver sido utilizado no               
desenvolvimento do trabalho. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais rigoroso             
sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, você estará contribuindo para a compreensão             
do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. Qualquer dúvida relativa à              
pesquisa poderá ser esclarecida através do email: kikyoliveira@gmail.com. 

 

Atenciosamente 

 

     ________________________________ 
Kimberly Oliveira da Silva  

 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de  

Consentimento. 

 

_____________________________ 

Participante 

______________________________ 

Local e data 
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APÊNDICE B - Modelo de Entrevista Semi-estruturada com alunos de Projeto           
Integrado I 

Entrevista Semi-estruturada com alunos de Projeto Integrado I 
 
Qual o seu semestre? 
 
Como tem sido a sua primeira experiência com o Projeto Integrado? Quais os pontos positivos e                
negativos? 
 
Já tinha vivido alguma experiência com Projeto(s) Integrado(s) antes?  
Se sim, como foi(ram)?  
Se não, a falta de experiências em Projetos Integrados, prejudicou seu desempenho de alguma forma? 
 
Quais suas maiores dificuldades em relação ao Projeto? Teve problemas em alguma etapa específica do               
processo? 
 
Qual o tema do seu projeto? 
 
Como você desenvolve o processo de criação (funcionalidade, capacidade de criação)?  
 
Como se deu a identificação dos problemas e a concepção da ideia do Projeto? 
 
O que teve mais facilidade de compreender e fazer no Projeto até agora? 
 
Sua equipe é constituída que quantas pessoas? 
 
Como foi a formação da equipe de Projeto? Vocês tem habilidades complementares no time?  
 
Existe real cooperação? Como o trabalho em equipe poderia ser facilitado? 
 
O que acha do uso do Taiga na disciplina? Encontrou alguma dificuldade em se adaptar a ferramenta?                 
Como ela influencia no desenvolvimento do projeto? 
 
Como você se organiza para cumprir as tarefas do Projeto? 
 
Existe algum método além do Taiga utilizado por você ou por sua equipe? 
 
Como você e sua equipe se organizam para chegar a soluções no desenvolvimento do projeto?  
 
Na sua opinião, como seria possível tornar o Projeto 1 mais interessante? 
 
O projeto tem mudado sua postura em relação ao curso (a área de design digital)? 
 
Você tem algo mais a considerar? Quer falar qualquer outra coisa sobre o projeto? 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento para Observação Não-participativa para          
os alunos de Projeto Integrado II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Prezados(as) participantes:  

Sou estudante do 8º semestre do curso de Design Digital na Universidade Federal do Ceará,               

Campus Quixadá. Estou realizando uma pesquisa sob supervisão do professor Paulo Victor, meu             

orientador de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), cujo objetivo é estudar como têm sido as                

experiências dos alunos de Projeto Integrado II em relação aos trabalhos desenvolvidos na disciplina e               

às metodologias utilizadas.  

Minha pesquisa envolve uma observação não participante nas atividades realizadas em sala,            

onde farei anotações sobre as atividades e reuniões realizadas ao decorrer do semestre vigente              

(2018.2). Para que eu possa incluir sua equipe em minha pesquisa, é necessário que todos os                

integrantes da mesma estejam de acordo com este termo. 

A participação neste estudo é voluntária, portanto, se algum dos integrantes da equipe decidir              

deixar de participar durante qualquer etapa, tem absoluta autonomia de fazê-lo, no entanto todos os               

demais integrantes deixarão de participar da pesquisa também. Neste caso, se já existirem registros de               

informações, os mesmos serão desconsiderados, exceto quando já tiverem sido utilizados no            

desenvolvimento do trabalho. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, a identidade de todos os envolvidos será mantida              

no mais rigoroso sigilo, sendo omitidas quaisquer informações que possam identificar a equipe ou algum               

de seus integrantes.  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, vocês estarão contribuindo para a            

compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico.  

 

Qualquer dúvida relativa à pesquisa poderá ser esclarecida através do email:           

kikyoliveira@gmail.com. 

 

Atenciosamente 

 

     ________________________________ 

Kimberly Oliveira da Silva  
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Consentimos em participar deste estudo e declaramos ter recebido uma cópia deste Termo de  
Consentimento: 
 
 

__________________________________ 
Participante 

___________________________________ 
Participante 

 
 

__________________________________ 
Participante 

___________________________________ 
Participante 

 
 

__________________________________ 
Participante 

___________________________________ 
Participante 

 
 
 
                                     ______________________________________ 
 

                                                     Local e data 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento para Observação Não-participativa para          
o(a) professor(a) de Projeto Integrado II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Prezada professora:  

Sou estudante do 8º semestre do curso de Design Digital na Universidade Federal do Ceará,               

Campus Quixadá. Estou realizando uma pesquisa sob supervisão do professor Paulo Victor Barbosa de              

Sousa, meu orientador de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), cujo objetivo é estudar como têm                

sido as experiências dos alunos de Projeto Integrado II em relação aos trabalhos desenvolvidos na               

disciplina e às metodologias utilizadas.  

Minha pesquisa envolve uma observação não participativa e registro das atividades realizadas            

em sala, onde farei anotações sobre as atividades e reuniões realizadas ao decorrer do semestre               

vigente (2018.2). Para que eu possa incluir seus alunos em minha pesquisa, é necessário que esse                

estudo seja consentido por você. 

A participação neste estudo é voluntária, portanto, se em algum momento você se sentir lesada               

de alguma forma e quiser interromper a permissão para o acompanhamento, tem absoluta autonomia de               

fazê-lo. Neste caso, se já existirem registros de informações, os mesmos serão desconsiderados, exceto              

quando já tiverem sido utilizados no desenvolvimento do trabalho. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais rigoroso             

sigilo, sendo omitidas quaisquer informações que possam te identificar. Mesmo não tendo benefícios             

diretos em participar, você estará contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a               

produção de conhecimento científico.  

Qualquer dúvida relativa à pesquisa poderá ser esclarecida através do email:           

kikyoliveira@gmail.com. 

 

Atenciosamente:     ________________________________ 

Kimberly Oliveira da Silva  

 
Consentimos em participar deste estudo e declaramos ter recebido uma cópia deste Termo de 
Consentimento: 
 

__________________________________ 
Professora 

___________________________________ 
Local e data 
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APÊNDICE E - Modelo de ficha de Observação Não-participante com os alunos de             
Projeto Integrado II - Aulas 

Data da aula: 
Identificação da equipe: 
Tema ou produto desenvolvido pela equipe: 
 

Ficha de acompanhamento em aulas do Projeto Integrado II 

Data da aula:  

Identificação da equipe: 

Tema ou produto desenvolvido pela equipe: 

Principais observações: Análise prévia: 
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APÊNDICE F - Modelo de ficha de Observação Não-participante com os alunos de             
Projeto Integrado II - Avaliações em aula e Bancas 

 
Ficha de acompanhamento em aulas do Projeto Integrado II 

Data da aula:  

Identificação da equipe: 

Tema ou produto desenvolvido pela equipe: 

Problema que será resolvido Nível de desenvolvimento do documento a ser 
entregue (de 0 a 5): 

Considerações sobre cliente e usuário: Apresentação da Identidade visual: 

Impressões / análise prévia: 
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APÊNDICE G - Termo de Consentimento para Entrevista Semi-estruturada com          
alunos de Projeto Integrado II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado(a) participante: 

Sou estudante do 8° semestre do curso de Design Digital na Universidade Federal do Ceará,               
Campus Quixadá. Estou realizando uma pesquisa sob supervisão do professor Paulo Victor, meus             
orientadores de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), cujo objetivo é estudar como têm sido as                
experiências dos alunos de Projeto Integrado II em relação aos trabalhos desenvolvidos na disciplina. 

Sua participação envolve uma entrevista semi-estruturada inicial e a possível solicitação de            
participação em outras atividades no decorrer deste semestre (2018.2). A participação neste estudo é              
voluntária, portanto, se você decidir deixar de participar durante qualquer etapa, tem absoluta liberdade              
de fazê-lo. Em caso de desistência, se já existir o registro de alguma informação, o mesmo será                 
desconsiderado, exceto quando já tiver sido utilizado no desenvolvimento do trabalho. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais rigoroso             
sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a). Mesmo não tendo benefícios             
diretos em participar, você estará contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a               
produção de conhecimento científico. Qualquer dúvida relativa à pesquisa poderá ser esclarecida            
através do email: kikyoliveira@gmail.com.  

 

Atenciosamente: 

 

________________________________ 
Kimberly Oliveira da Silva 

 
Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de              
Consentimento. 
 

_____________________________                         ______________________________  

Participante   Local e data 
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APÊNDICE H - Modelo de Entrevista Semi-Estruturada com alunos de Projeto           
Integrado I 

Entrevista Semi-estruturada com alunos de Projeto Integrado II 
 
Qual o seu semestre? Você fez Projeto Integrado II semestre passado? 
 
Se não: Você acha que o fato de você ter feito o projeto anterior em outro semestre teve alguma                   
influência no seu desempenho neste projeto? 
 
Qual o tema do seu projeto? 
 
O que teve mais facilidade de compreender e fazer no Projeto até agora? 
 
Vocês tem habilidades complementares no time ou todos executam todas as funções?  
 
Existe algum método utilizado por você ou por sua equipe no desenvolvimento do projeto? 
 
Como tem sido a sua experiência com o Projeto Integrado II? Quais os pontos positivos e negativos? 
 
Os conhecimentos adquiridos no Projeto Integrado I auxiliaram no desenvolvimento do atual projeto? 
 
Quais suas maiores dificuldades em relação ao Projeto II? Teve problemas em alguma etapa específica               
do processo? 
 
O processo de criação do Projeto II foi diferente do utilizado no Projeto I? Se sim, o que mudou?  
 
O uso da metodologia proposta por Chico Homem de Melo na DIsciplina trouxe alguma mudança               
relevante para o desenvolvimento do trabalho? 
 
Qual a sua opinião sobre a divisão do projeto em Sprints? 
 
A divisão das tarefas nas Sprints deu o mesmo peso a todas as etapas do projeto ou alguma parte foi                    
mais evidenciada que outra? 
O fator tempo sofreu alguma modificação do Projeto I para o Projeto II? Em qual dos projetos você e sua                    
equipe consideram que conseguiram controlar melhor o tempo e por quê?  
 
A integração com outras disciplinas de fato aconteceu? Como isso atrapalhou ou ajudou no              
desenvolvimento do trabalho? 
 
Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas pela equipe até agora em relação a metodologia              
utilizada na disciplina? 
 
Na sua opinião, como seria possível tornar o Projeto II mais interessante? 
 
Você tem algo mais a considerar? Quer falar qualquer outra coisa sobre o projeto? 
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APÊNDICE I - Transcrição da Entrevista Semi-estruturada 1 com aluno do Projeto            
Integrado I 

P = Pesquisador 
E 1 = Entrevistado 1 
 
P - Qual o seu semestre? 
 
E 1 - Estou no terceiro semestre. 
 
P - Como tem sido a sua primeira experiência com o Projeto Integrado? Quais os pontos                
positivos e negativos? 
 
E 1 - Tudo bem. Inicialmente Projeto I foi a soma das expectativas, que criar um subprojeto                 
que era uma coisa totalmente nova. Nunca tinha pensado em desenvolver alguma coisa real,              
que fosse totalmente obrigatório a gente fazer mas que nos fez botar a mão na massa mesmo,                 
sabe? Desenvolver alguma coisa e acreditar que está sendo uma experiência legal do início              
até o fim do projeto, e que mais pessoas vão fazer juntas, as pessoas vão conseguir juntas;                 
então gerou aquela expectativa.  
 
Aí, os pontos positivos: está sendo muito bom, porque eu estou conhecendo de fato como são                
as etapas de desenvolver algo no projeto, inicio, fundamentação, metodologia, as aplicações…            
Enfim, tem sido muito bom e ao mesmo tempo desafiador, porque como era tudo muito novo, a                 
gente não sabia como começar, quanto tempo iria levar para a gente perceber as coisas, o                
quão relevante é a parte de cada projeto, apesar de algumas serem mais chatas, outras mais                
fáceis de serem desenvolvidas… mas eu particularmente tive a ciência de que cada parte é               
essencial para o desenvolvimento, para ele ter a sua eficiência de um modo geral. Ah… deixa                
eu ver mais pontos positivos do projeto…  
 
Trabalhar em equipe é essencial em cada projeto que a gente faz na faculdade, ajuda a evoluir                 
como pessoa, saber lidar com as pessoas, saber administrar o tempo, os recursos financeiros,              
psicológicos e emocionais, o que é muito desafiador, e… um ponto positivo é que eu estou                
tendo uma equipe muito boa, que eu já venho trazendo de outros semestres de outras               
experiências de trabalho e a gente tem uma comunicação muito boa e a gente sabe distinguir                
bem o profissional do pessoal, se a gente tiver que fazer as coisas, a gente faz as coisas, se                   
tiver algum problema a gente fala, a gente não tem problema com isso, a gente esquece do                 
lado emocional da amizade pra falar na cara, brigar mesmo e corrigir as coisas, porque acima                
de tudo a gente está levando isso com seriedade e a gente tem que saber lidar com isso, saber                   
receber as críticas, não levar para o pessoal, porque a gente sabe que acima de tudo é um                  
projeto que está em jogo e essa é a nossa futura vida profissional, então a gente tem que                  
‘diluir’ isso. Claro que muitas coisas a gente acaba absorvendo, mas é bem equilibrado isso,               
pelo menos na nossa equipe; mais puxando para o profissionalismo do que para o pessoal. A                
gente se dá bem, a gente se dá bem no dia-a-dia, na faculdade e, consequentemente, a gente                 
se dá bem pra executar trabalhos. 
 
Pontos negativos do projeto… ah… como é uma primeira disciplina e a gente não sabia de fato                 
como fazer, foi muito desafiador ter que fazer tudo assim, como eu posso dizer, ter que correr                 
atrás de como fazer as coisas, saber ‘como é que faz esse processo? Como faz esse?’, ter que                  
correr atrás. Certo que está sendo bom o projeto porque a gente tem orientação de dois                
professores, um mais da prática mesmo e outro mais da burocracia, está sendo bom pra isso,                
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mas na parte da prática mesmo fica um pouco sobressalente essa parte do que a gente tem                 
que fazer especificamente em cada etapa. Mas esse ponto negativo, nossa equipe transformou             
em forças pra correr atrás, saber de fato cada processo e tirar dúvidas para ser possível driblar                 
essas coisas. A orientação é um pouco falha, porque é somente na sala de aula e poder ter                  
gente que não está sabendo contornar isso, mas na nossa equipe é um problema que já foi                 
vencido. 
 
P - Muito bem, se vocês já venceram esse problema no primeiro projeto, vai ser mais fácil lidar                  
com o que vem pela frente nos outros. 
 
E 1 - Isso, isso, exatamente, a gente já sabe.  
 
P - Que bom... 
 
P - Já tinha vivido alguma experiência com Projeto(s) Integrado(s) antes?  
 
E 1 - Já, já… no mundo acadêmico sim, já participei de um para saber como era a experiência,                   
e outro eu desenvolvi por conta própria mesmo, no ensino médio. Era um projeto científico,               
para a feira de ciências, basicamente, a gente escolhia alguma problemática e trabalhava em              
cima dela. Posso citar? 
 
P - Sim! 
 
E 1 - Eu desenvolvi um projeto para deficientes visuais com perda total ou parcial da visão em                  
que o objetivo era inserir essas pessoas no meio da informática, inserir eles ao meio da                
tecnologia e, ao mesmo tempo usar isso como um mecanismo de aprendizado para eles.              
Esses se inseriam na tecnologia fazendo as funções básicas no computador, braille, claro,             
deles né? A gente fez um estudo de braille e tentou aplicar as tecnologias. A gente                
desenvolveu uma película para o teclado que era toda em braille, só as letras, porque as                
funções era um pouco complicado e o projeto não foi tão adiante nesse sentido, mas a gente                 
fez uma película para colocar em cima do teclado e eles podiam digitar e também usar o                 
comando do voz do Windows das assistentes virtuais… e ficaria fácil. O projeto teve duração               
de 2 anos e como eu tava no ensino médio e no estágio foi um pouco difícil a gente fazer, mas                     
foi bem desenvolvido, foi bem recebido pela banca da feira estadual, tiramos o segundo lugar e                
foi uma experiência boa, foi meio que uma prévia do que eu estou vivendo agora, só que de                  
uma forma bem mais difícil e em um ritmo não tão intenso como o da faculdade, porque era um                   
projeto extracurricular, não era obrigatório. 
 
P - Parabéns! E durou muito mais tempo né? Equivaleria a 4 semestres se comparado a                
faculdade.  
 
E 1 - Sim, sim, mas era aquela coisa, no segundo ano era o início da escola profissional o dia                    
inteiro, porque lá é base regular e base técnica, no terceiro ano foi o meu último ano e o                   
segundo ano do projeto, foi mais difícil por causa do estágio, aí só dava pra sentar e fazer um                   
momento extra a noite pra fazer esse projeto. Foi bem desafiador, tive alguns problemas em               
questão de saúde, enfim, mas eu consegui fazer as coisas, foi muito bom, foi muito gratificante,                
foi muito bom. Tive a sorte de ter um professor orientando que era mestrando e ele era da área                   
e eu tinha orientação praticamente direto, que era com quem eu estava desenvolvendo, então              
foi muito bom? 
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Se já tinha tido a experiência de projeto, como foi?  
 
Sim, sim, em todos os sentidos, até na forma de articulação, porque eu era um pouco travado                 
nisso e eu fui meio que obrigado a mudar o meu semblante, fazer estudo de linguagem técnica,                 
de linguística, de leis, e no curso a gente via leis, então ajudou muito a melhorar meu jeito de                   
falar, em qualquer instância, acho que foi uma das coisas mais positivas que aconteceram, me               
ensinou a falar de um jeito formal. Acho que isso invade um pouco o meu lado pessoal, porque                  
as vezes eu começo a falar e as pessoas dizem “menino, fala direito, me respeita”, só que é                  
praticamente natural em mim, falar formalmente. 
P - Quais suas maiores dificuldades em relação ao Projeto? Teve problemas em alguma etapa               
específica do processo? 
 
E 1 - Eu individualmente ou a equipe toda de projeto? 
 
P - Você pode falar as duas coisas, mas comece falando de você? 
 
E 1 - Tá… O que foi mais difícil pra mim no projeto? Hum… acho que mais a parte de                    
documentar mesmo, fundamentar, de sair correndo atrás de fazer pesquisa, se bem que eu já               
fazia isso, mas eu não gosto muito, não sou muito familiarizado com procurar isso, mas quando                
eu estou disposto a fazer eu consigo… é questão de disposição mesmo pra poder correr, mas                
esse semestre eu não tive problemas com relação a isso... E de escrever, produzir. Acho que é                 
porque eu fique um grande tempo sem fazer isso, acho que foi no ensino médio a última vez,                  
então ficou um tempo ocioso nesse sentido aí eu tive dificuldade com isso, de correr atrás da                 
fundamentação teórica, escrever. 
 
Enquanto equipe, a gente teve problemas mesmo pra fundamentar em si, saber o que iria               
propor e converter isso para o design, fazer a ‘Estratégia de Design’, que tem os princípios de                 
design… a solução tem que estar fundamentada no design. E nesse sentido a gente teve muita                
dificuldade, porque a gente queria se portar como uma estratégia de comunicação, foi um dos               
pontos que a Pré-banca tocou de que a solução não estava parecendo de Design e sim de                 
Comunicação. Então foi um desafio a gente correr atrás de justificar a solução com uma               
estratégia de Design. A solução que encontramos foi muito boa, até pela nota que tivemos foi                
bem avaliada, mas como molde para a Comunicação, não para o Design, aí esse foi o maior                 
desafio; a gente tá conseguindo resolver aos pouquinhos, claro, a gente tá tendo orientação do               
professor ‘X’ e tá sendo muito difícil pra gente, mas a gente tá conseguindo.  
 
Só que teve pouca assistência do professor ‘X’ e foi ruim pra gente estruturar isso, porque a                 
gente tinha que ir atrás dele no corredor, como a gente só tinha assistência na sala de aula,                  
tinha que ficar indo atrás mesmo, era difícil de se encontrar com o nosso professor ‘X’ e ainda                  
tinha a dificuldade de que ele não conseguia entender o que a gente queria e era muito difícil a                   
gente passar isso, mas o pouco que a gente conseguiu conversar e ele entender e contribuir                
deu pra gente resolver esse ponto da Estratégia de Design, esse foi o maior desafio. 
 
P - Esse desafio é comum, principalmente no começo, quando a linha que separa o design das                 
áreas correlatas ainda não parece estar bem traçada, né? 
 
E 1 - Sim, pois é, é bem desafiador isso, mas acho que isso é válido para nós, porque aí a                     
gente vai ter maturidade pra fazer isso nos próximos é praticamente esse o desafio de projeto,                
agora uma equipe homogênea, de boa a gente tem, uma equipe diversificada, cada um tem um                
tipo de perfil que agrega ao projeto: um é mais da concepção visual, outro é mais da                 
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programação, da parte científica, outro é mais da concepção de ideias, outro de faz tudo… a                
gente tem uma equipe boa, homogênea. Não tem desafio, o desafio foi só esse mesmo. 
 
P - Que bom… 
 
P - Qual o tema do seu projeto? 
 
E 1 - A gente tá se baseando na ODS da ONU, formalizar parcerias entre os empresários e a                   
Universidade, a gente tá tentando trabalhar essa temática de aproximar a sociedade dos             
empresários e desenvolver soluções, nossa palavra-chave é parceria. Com isso a gente tá             
tendo o foco de tratar de empresas, tentar trazer os empresários até aqui, porque a gente vê                 
que aqui tem muitas iniciativas de pesquisa, mas eles não sabem que esses trabalhos estão               
sendo desenvolvidos aqui, que a gente está desenvolvendo soluções que poderiam ser para             
essas empresas.  
 
As empresas têm preconceito com a Universidade por achar que ela tem um foco maior na                
academia e não para o mercado, né? Mas a Universidade em si, ela tenta quebrar isso, então                 
a gente tá tentando aproximar a relação, quebrar esse preconceito de que a academia só se                
preocupa com a própria academia, mas ela também desenvolve soluções para o mercado,             
então a gente tem um núcleo de inovação e tecnologia aqui do Campus, esse núcleo é o                 
INOVE que ajuda nesse fortalecimento, ela tem contato com grandes empresas e as pesquisas              
podem ser hospedadas nesse núcleo em facilitar a relação da empresa com os pesquisadores.              
Só que existem formas limitadas de fazer esse contato com as empresas, no caso, são só os                 
representantes do INOVE que vão até as empresas, ou então, elas vem aqui a cada 2 anos                 
para formalizar uma possível parceria. Aí a gente tá trabalhando nisso de tentar mostrar              
soluções, alternativas para se fazer negócio com os valores que nós vimos que os empresários               
querem, que no caso é empatia, ele quer que o pesquisador se coloque no lugar dele, veja a                  
necessidade de ele e desenvolva algo pra ele; Temos que ver que aqui é um polo de                 
tecnologia, temático e que temos projetos consagrados ao redor do Brasil e do mundo e que                
esses valores vão agregar a imagem dos pesquisadores e dos empresários, que essa             
comunicação seja mais fácil, por meio de apresentar isso com esses recursos. Como é que a                
gente vai demonstrar a empatia e a confiança? A gente expõe os projetos de forma mais                
simples, de forma relativamente mais fácil, uma linguagem visual que demonstra signos que             
remetem a confiança… mostrar que aquilo é viável para a empresa. Então a ideia é usar esses                 
valores de forma visual pra atrair os empresários e fazer com que eles acreditem que o                
Campus pode trazer algo de bom para eles. Deu pra entender mais ou menos do que se trata o                   
projeto? 
 
P - Sim… 
 
E 1 - Porque a gente está tendo, desde o início dificuldade de explicar o que que é o projeto, tá                     
um pouco complicado, muita gente tem dúvida sobre o que é a nossa solução. 
 
P - Como você desenvolve o processo de criação (funcionalidade, capacidade de criação)?  
 
E 1 - Sim. Eu tenho que estar bem, relaxado, tenho que ter dormido bem, o que é quase                   
impossível, mas a gente dribla isso, eu tento estar sempre atento ao que me rodeia, porque                
qualquer coisa pode servir de inspiração. Eu busco sempre sites de design, de tecnologia,              
qualquer coisa relacionada a publicidade, eu sempre gosto, comunicação visual, linguagem           
das cores… eu estou sempre vendo algo sobre. Quando precisa fazer alguma coisa eu vou ver                
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o que está sendo usado na atualidade e que faça sentido. Eu pesquiso mais sobre. Não sei se                  
eu respondi de forma correta, mas é isso. É porque eu nunca parei pra pensar nisso, pra mim                  
já é natural, eu não paro pra pensar nisso. 
 
P - E enquanto equipe, como acontece esse processo? Como se deu a identificação dos               
problemas e a concepção da ideia do Projeto? 
E 1 - Sim, a gente leu o documento da ONU e poderíamos escolher qual tema a gente queria                   
trabalhar, que a gente tivesse facilidade, aí cada um foi ler um ponto que interessava e                
desenvolver um texto com isso, daí a gente se reuniu para decidir. É sempre assim, quando a                 
gente tem que fazer alguma coisa, todo mundo faz a mesma coisa e depois demonstra os                
resultados, se tiver coisas em comum a gente acata, se não a gente vai vendo os pontos                 
positivos e negativos de cada solução e faz votação, o que a maioria decidiu é escolhido. Cada                 
um tem seu modo de pensar e desenvolver as ideias, depois a gente reúne tudo em um                 
brainstorming e seleciona. A gente sempre faz isso, cada um faz uma coisa, defende, analisa e                
depois acata. Sempre de forma pacífica, a gente não se incomoda de abrir mão da nossa ideia                 
se sabe que a outra ideia pode ser melhor. Conseguimos abrir mão disso, pelo menos eu sou                 
assim. 
 
P - O que teve mais facilidade de compreender e fazer no Projeto até agora? 
 
E 1 - Mais fácil? Nossa… não sei, acho que a concepção visual mesmo, da solução, acho que                  
em relação a outras coisas que a gente tinha terminado isso, nas primeiras tentativas, a gente                
já conseguiu fazer isso, a gente fez estudo de cores, a gente fez análise semiótica e na                 
primeira tentativa a gente conseguiu demonstrar o que a gente queria ser, isso foi              
relativamente fácil. Foi consensual, “A gente propôs isso, vamos acatar? Vamos. Deu certo?             
Deu.” Então é a mesma história, a gente testa, se for realmente bom como a gente achou que                  
era, a gente continua acatando. 
 
P - Sua equipe é constituída que quantas pessoas? 
 
E 1 - São seis integrantes.  
 
P - Como foi a formação da equipe de Projeto? Vocês tem habilidades complementares no               
time?  
 
E 1 - Já nos conhecíamos da experiência de outros trabalhos. A gente já tinha experiência do                 
projeto anterior, foi incrível que todo mundo teve experiências terríveis com equipes antes e              
ficou meio que de escanteio, porque os demais não trabalhavam, aí juntou esse grupo de               
desesperados e construiu a nossa equipe. Depois a gente foi se conhecendo como equipe,              
como pessoa e viu que tudo isso se maturando conforme os processos iam acontecendo e foi                
dando certo. 
 
P - O que acha do uso do Taiga na disciplina? Encontrou alguma dificuldade em se adaptar a                  
ferramenta? Como ela influencia no desenvolvimento do projeto? 
 
E 1 - Ah… eu não sei, porque existe uma pessoa específica para administrar o Taiga, então eu                  
não tenho muito pra dizer, porque eu não peguei pra usar. Uma única pessoa que pega as                 
coisas e coloca lá, por questão de organização a gente deixou só uma pessoa. A gente usa                 
para ver os processos que ainda estão em aberto, o que já foi feito, o que precisa ser                  
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acrescentado e também a gente faz uma avaliação das sprints, então a gente usa o Taiga                
somente pra isso. 
 
P - E como tem sido o uso do SCRUM no projeto de vocês? Vocês já tinham familiaridade com                   
essa metodologia de gerência de projetos?  
 
E 1 - A gente tinha conhecimento prévio mas nunca tinha aplicado, de fato, trabalhar com                
Sprints, né? E esse parte de tarefas… minto, minto, minto… na primeira vez a gente tinha                
usado uma plataforma de administração, que era o Trello no outro projeto, só que a gente não                 
tinha essa ideia de SCRUM, a gente só usava ele porque a gente sabia que era uma                 
ferramenta de administração de tempo, mas não sabia a nomenclatura. Aí nos foi apresentada              
no projeto a plataforma Taiga que em tese ia ajudar a gente no desenvolvimento, nas etapas                
do processo. A gente está usando ele secundariamente, porque a gente sempre acaba             
preenchendo um cronograma físico, então a gente está usando pouco o Taiga. 
 
P - Por que você diz que o Taiga “em tese” deveria ajudar?  
 
E 1 - Pois é, é porque tem muitos problemas lá de interface, de fazer as coisas que não são                    
agrupadas como deveriam, porque já estavam acostumados com outras plataformas, é o que             
me dizem, eu não posso julgar, porque eu não usei, e também, a gente nunca discutiu isso em                  
equipe. 
 
P - Voltando ao SCRUM, você acha que ele tem ajudado ou atrapalhado a gerir o projeto? 
 
E 1 - Sim, sim, sim… na primeira Sprint a gente… por mais que a gente tenha fracassado na                   
primeira, a gente teve a etapa de avaliação, aí a gente organizou melhor o tempo… Daí, como                 
nas proximas a gente conseguiu a gente tá usando de boa, a gente sabe que tem etapas nos                  
processos que tem que ser cumpridas, porque se não vai acumular no final de tudo, então a                 
gente entrega nas datas específicas, muitas vezes antes dos prazos que a gente tinha, porque               
a gente tem uma margem de erro, para que caso aconteça alguma coisa a gente consiga                
corrigir a tempo, então a gente tá conseguindo, tá bem… 
 
P - Existe algum método além do Taiga utilizado por você ou por sua equipe? 
 
E 1 - Ah, não sei dizer, porque eu não tenho ciência de quais outras metodologias pode-se                 
usar, a gente pode até estar fazendo isso, mas não sabemos o nome específico… 
 
P - Você disse que vocês tem um sistema de entrega antecipada das atividades? E como                
vocês gerenciam essa entrega antecipada? 
 
E 1 - nas reuniões, a gente fecha a semana, o que tem pra entregar… por exemplo, a gente                   
começa a reunião recebendo resultados do que aconteceu na reunião anterior e no final a               
gente propõe coisas pra entregar na próxima reunião, a gente tem esse feedback nas reuniões,               
mas ao longo da semana a gente faz informalmente, fica nos corredores “já fez isso? Já fez                 
aquilo?”. Vamos supor que a gente está fazendo o Plano Executivo, aí fica uma pessoa               
específica pra ficar cobrando a turma inteira, o grupo inteiro, de como é que tá o andamento,                 
por exemplo, o responsável pelo ‘P.E’ pergunta “Como é que tá? Concluiu ou não concluiu?”,               
se tiver concluído, beleza, daí vem os pontos a serem discutidos e a gente divide de novo as                  
tarefas; se não a gente vê porque que não deu certo e a gente age diante daquilo, quando o                   
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responsável por aquilo não consegue cumprir com o que tinha que cumprir, a gente age como                
equipe e resolve entre si.  
 
P - Na sua opinião, como seria possível tornar o Projeto 1 mais interessante? 
 
E 1 - Acho que mais tempo de supervisão da gente. Porque tem as aulas para discutir as                  
coisas, mas eu não acho que é muito tempo, porque o projeto, muitas vezes, tem uma                
complexidade tão grande que a gente precisa de mais tempo para falar sobre isso. Não sei,                
assim… acho que maior suporte, porque às vezes a gente faz as coisas meio que na incerteza                 
e a gente tem que sempre estar fazendo extra com os professores para eles poderem orientar                
a gente, não vai ser assim tão positivo pra gente, porque a gente já está fazendo, mas para a                   
disciplina de Projeto I seria bom, porque algumas equipes têm mais facilidade de aprender do               
que outras. Nós como equipe não estamos tendo tanta dificuldade, só na parte de Estratégia               
de Design, como eu já tinha dito e era bom a gente ter maior dedicação por parte dos                  
professores. Mais orientação. Acho que essa orientação maior é mais para Projeto I, porque a               
gente já teve problemas de evasão de equipes. Por falta de orientação, muitas equipes              
desistiram. Se a pessoa não tem maturidade ou não gostam de ser desafiadas, elas não               
conseguem lidar com isso. Eu particularmente gosto de ser desafiado e me dói muito ver as                
pessoas desistindo, porque a gente pode se ajudar e… enfim,... continue. 
 
P - O projeto tem mudado sua postura em relação ao curso (a área de design digital)? 
 
E 1 - Ser mais responsável com as coisas, a gente tem um choque de realidade “nossa, tem                  
muita coisa pra fazer, isso tudo depende de mim!” e se você não faz, você se sente                 
menosprezado ou questiona até a sua existência, comigo aconteceu, nossa… tem muita coisa             
pra fazer, muita coisas depende de mim, então é uma responsabilidade muito grande e a gente                
pensa “nossa, agora a coisa ficou séria mesmo”, se a pessoa reprova. Se ela não tem metas,                 
ela não sabe como mensurar o desafio dela e acaba sofrendo, como aconteceu comigo, mas tá                
dando pra driblar. 
 
P - Você tem algo mais a considerar? Quer falar qualquer outra coisa sobre o projeto? 
 
E 1 - Pois é, acho que era até isso, sobre essa última fala aqui, da pra saber que isso a um                      
‘baque de realidade’ do que vai ser daqui pra frente, esse ritmo pesado, está sendo um                
processo de maturação ainda, pelo menos pra mim. Saber trabalhar em equipe também está              
sendo engrandecedor, estou sabendo lidar mais com pessoas e controlar também o meu             
emocional, às vezes, essas coisas desafiantes mexem muito com a gente e… eu estou              
tentando aprender a lidar com isso, sozinho. De vez em quando a gente pede ajuda, que é                 
sempre essencial, enquanto equipe, enquanto apoio, para dar um suporte, que às vezes a              
gente não… não entra as coisas… a gente mesmo… eu vejo muita gente chorando nos               
corredores, tristes, desesperadas, que são muitas coisas pra fazer e realmente se a pessoa for               
‘fraca do juízo’ ela acaba desistindo e se desestruturando como pessoa. Mas é desafiador,              
engrandecedor e, acredito que no futuro vai ser benéfico profissionalmente. 
 
P - Então, muito obrigada, sua entrevista foi muito útil para o desenvolvimento da minha               
pesquisa. 
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APÊNDICE J - Transcrição da Entrevista Semi-estruturada 2 com aluno do           
Projeto Integrado I  

Entrevista 2: E 2 
 
P = Pesquisador 
E 2 = Entrevistado 2 
 
P - Qual o seu se mestre? 
 
E2 - Estou no terceiro semestre. 
 
P - Como tem sido a sua primeira experiência com o Projeto Integrado? Quais os pontos                
positivos e negativos? 
 
E2 -  Tem sido uma experiência desafiadora. 
 
Os pontos positivos, até agora, têm sido o suporte que a Professora ‘Y’ está dando para nós                 
com a parte do artigo, por exemplo. 
 
Agora o ponto negativo é justamente essa parte de nós termos que fazer coisas que não                
sabemos como fazer ainda, e que muitas vezes não tem assistência, por exemplo do Professor               
‘X’, que é o professor que está responsável por toda essa parte de Design. Nós ficamos um                 
pouco perdidos, não sabemos para onde ir e, em algumas situações, nós nos desesperamos.              
Então este é um ponto negativo da disciplina, o fato de nós termos que nos virar, mas não                  
sabemos para onde ter que ir exatamente porque fica tudo muito abstrato e dependente de               
você correr atrás para conseguir desenvolver o projeto 
 
P - Já tinha vivido alguma experiência com Projeto(s) Integrado(s) antes?  
 
E2 – Não como a disciplina do Projeto Integrado, mas no semestre passado teve a iniciativa de                 
uma disciplina de desenvolver um projeto que envolvesse outras disciplinas também, então foi             
como um Projeto Integrado 0. E aí foi uma experiência muito boa apesar de termos tido apenas                 
três semanas para fazer o projeto, mas foi muito bom. Nós tivemos um suporte muito bom. 
 
P – Você acha que esse projeto ajudou vocês a terem um melhor desempenho neste oficial ou                 
não? 
 
E2 – Não. Não em fazer (o projeto) mas em saber lidar com a equipe, porque como minha                  
equipe é, mais ou menos, a equipe deste projeto, nós já sabíamos o que cada um é capaz de                   
fazer, o que cada um tem mais afinidade e como lidar com os desafios. Então nós já nos                  
conhecíamos, por termos trabalho neste projeto antes, e eu soube que queria continuar com              
esta equipe e lidar com os mesmos desafios, porque nós sabíamos como distribuir as tarefas.               
Esse foi um ponto positivo de ter tido (esse projeto). Mas foram projetos diferentes, porque tem                
coisas na disciplina de Projeto Integrado I que nós não tivemos que fazer antes. 
 
P - Quais suas maiores dificuldades em relação ao Projeto? Teve problemas em alguma etapa               
específica do processo? 
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E2 – No começo nós tivemos muita dificuldade com Briefing porque o Professor ‘X’ explicou,               
mas mesmo assim ficou muito subjetivo, e na hora que nós fomos fazer surgiram muitas               
dúvidas, nós tivemos muitas dificuldades. Também nós estamos tendo muita dificuldade nesta            
parte de fazer as telas. E acho que na diagramação do sistema a gente teve um pouco de                  
dificuldade, não saber exatamente o que eles queriam, não sabíamos mais ou menos que linha               
seguir, e tudo mais. 
 
P – Vocês conseguiram superar essas dificuldades de alguma forma ou ainda estão passando              
por elas? 
 
E2 – A gente conseguiu superar com muito esforço. Como a gente não teve muita orientação                
por causa da disponibilidade do professor, tivemos que conversar com outras pessoas que já              
fizeram a cadeira e pedir a orientação dessas pessoas, e foi a partir da orientação de ex-alunos                 
da disciplina que conseguimos fazer as coisas  
 
P - Qual o tema do seu projeto? 
 
E2 – O tema geral da disciplina é você pegar um dos objetivos da Agenda 2030 da ONU e                   
trazer para a realidade de Quixadá. A gente pegou o objetivo 17.17 que é fomentar a                
tecnologia, tem a ver com investimentos em universidades, projetos de pesquisa, e aí             
aplicamos ao Campus UFC – Quixadá. O objetivo da nossa plataforma é chamar a atenção               
dos empreendedores, através da construção de confiança para conseguir investidores,          
parcerias, para os projetos de pesquisa que são desenvolvidos aqui na UFC – Quixadá. 
 
P - Como você desenvolve o processo de criação (funcionalidade, capacidade de criação)?  
 
E2 – Nós lemos muitos artigos para ver o que precisávamos para a plataforma. Eu não fiquei                 
responsável por essa parte das telas, mas o que a gente levou mais em consideração foi a                 
questão da inovação, de como nós poderíamos, através das telas, mostrar que o Campus da               
UFC – Quixadá pode ser inovador, ele é inovador. E como isso pode ser refletido no noticiário                 
e tudo mais. A aí como a gente tem que trabalhar essa questão da confiança e da empatia com                   
o empresário, porque querendo ou não, o Campus – Quixadá fica muito afastado da capital,               
Fortaleza. Então quem dirá você conseguir investidores em outros países ou até em outros              
estados. Então, para isso a gente tem que construir uma plataforma que passe essa confiança               
e que envolva essa relação entre pessoas e tudo mais para facilitar essa questão da               
aproximação. Então a gente pesquisou coisas tentando resolver essa questão, que           
demonstrasse confiança, como é que vai ser o site e como é que ele passa confiança para                 
outras pessoas de que aquilo é seguro, correto, através da imagem e da empatia. E também a                 
gente procurou desenvolver a plataforma pensando na prioridade de informações para o nosso             
público-alvo, como é que a gente pode facilitar a vida deles com a nossa plataforma, como é                 
que a gente pode distribuir as informações dentro da plataforma pensando neles. 
 
P – Então vocês já tinham um problema a ser resolvido e dentro de uma lista vocês tiveram                  
que escolher um específico? 
 
E2 – Isso, a gente teve uma lista. A primeira etapa foi assim: eles disseram que era para cada                   
um ler a lista de problemas e cada integrante da equipe escolher um problema e escrever um                 
texto sobre, aí cada pessoa escreveu sobre assuntos diferentes. Depois a gente deu uma              
peneirada, cada um leu a sua ideia desse texto que tínhamos uma proposta de solução. E                
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acabou que ninguém pegou nenhum dos textos que foram selecionados. A gente resolveu que              
não gostamos muito de nenhuma das abordagens, nenhum dos outros temas, não queríamos             
trabalhar com isso, a gente queria trabalhar com algo que fosse daqui. E relendo a gente reviu                 
esse sobre projetos de pesquisa e nos interessamos muito por isso. E aí foi quando               
resolvemos trabalhar com esse objetivo em si. 
 
P – E então todos vocês chegaram em um consenso e escolheram um tema? 
 
E2 – Foi. Aí todo mundo adorou isso. E aí a gente gostou muito dessa ideia de poder trabalhar                   
com o nosso Campus e, quem sabe, até mesmo esse projeto ir mais para frente porque o                 
diretor do Campus gostou muito, a administradora da INOVE, que é o Núcleo de Inovação e                
Empreendedorismo aqui do Campus, amou também nosso projeto, então a gente já pensou             
em desenvolver ele, a gente desenvolveu ele já pensando em ele poder realmente se tornar               
algo real, algo que o Campus realmente pudesse aproveitar. Acho que esse foi nosso maior               
incentivo. 
 
P – Agora que você já falou das dificuldades, o que teve mais facilidade de compreender e                 
fazer no Projeto até agora? 
 
E2 – Deixa eu ver... De facilidade? Acho que se envolver, talvez, muito talvez, o artigo. É                 
porque o artigo é muito difícil de escrever. 
 
P – Se não tiver nada, pode dizer nada. 
 
E2 – É, eu acho que não tem nada. Acho que a única coisa fácil que a gente teve no projeto                     
todo, não foi nada em desenvolver o projeto e sim em distribuir as atividades, sabe? O que                 
cada um vai fazer. Foi mais na questão da organização, foi a coisa mais fácil de tudo, como é                   
que a gente vai distribuir as atividades em si, mas de atividades que os professores passavam                
para nós, acho que não teve nada. Pelo menos para mim não teve nada fácil 
 
P – Então você julga que a sua equipe é bem diversificada em relação a capacidade de cada                  
um e isso facilitou a divisão do trabalho? 
 
E2 – Sim, facilitou bastante, porque cada um já sabia mais ou menos o que é que queria, isso                   
facilitou bastante. Fora as orientações da Professora ‘Y’ que falou que era muito interessante              
que cada pessoa ficasse com o que ela tem mais afinidade para fazer. Claro que em um                 
projeto é muito interessante que todo mundo consiga desenvolver todas as habilidades, mas a              
gente sabe que não é assim, e aí ela deu a sugestão de cada um ficar com aquilo que tem                    
mais afinidade e o interessante da nossa equipe é que cada pessoa tem afinidade com alguma                
coisa, tem uns que têm afinidade com todos os setores das divisões do trabalho, mas que não                 
fica com um específico, ajuda em todos. Acho que esse foi o ponto mais positivo, não pesar                 
tanto assim. Pelo menos eu não senti que pesou tanto para mim, porque eu fiquei responsável                
por uma coisa que eu gostava, por algo que eu tinha mais afinidade, e acho que as outras                  
pessoas da equipe também. A única coisa ruim mesmo são os prazos, que são muito               
pequenos e aí a gente acaba criando nojo, essas coisas assim, mas essa foi a maior facilidade.                 
E ninguém na equipe nunca brigou, sempre teve a relação muito boa, se tinha alguma               
dificuldade falava na hora, então acho que a maior facilidade foi o relacionamento entre a               
equipe, mas da disciplina em si não teve nada que eles passaram para nós que foi fácil de                  
fazer. Hoje com as outras etapas é que a gente vê que talvez essa coisa tenha sido mais fácil                   
de fazer do que essa outra. Mas na hora não foi fácil, foi muito difícil. 
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P – Mas você disse que a equipe vocês já tinham desde o semestre passado formada                
basicamente? 
 
E2 – Foi. 
 
P – Então vocês já tinham uma sinergia? 
 
E2 – É. 
 
P - Sua equipe é constituída que quantas pessoas? 
 
E2 – 6 pessoas, mas tem equipe de duas pessoas no projeto.  
 
P – Sério? 
 
E2 – Isso foi no começo da disciplina porque muitas pessoas desistiram da disciplina porque é                
muito difícil o projeto. E se você está trabalhando com pessoas que pelo menos você tem um                 
pouco de contato ou se são pessoas que são comprometidas cada um ampara um ao outro,                
porque é muito difícil a disciplina, é muito difícil de você lidar com essa disciplina que exige                 
muito e ainda têm as outras disciplinas do semestre que exigem também bastante, então acho               
que a sua equipe não for uma equipe muito boa, se você não tiver um bom relacionamento, ou                  
pelo menos uma parceria, acaba não dando certo. 
 
P – É verdade, eu também acho que a equipe é um dos pilares para o projeto dar certo. Foi                    
muito difícil para mim conseguir encontrar uma equipe assim como a sua, então você teve               
muita sorte. 
 
E2 – Sim. 
 
P - Como foi a formação da equipe de Projeto? Vocês têm habilidades complementares no               
time?  
 
E2 – Assim, eu já era amiga desde o primeiro semestre de duas pessoas da nossa equipe, e aí                   
depois, no segundo semestre, foi que a partir de outros trabalhos mais dois se juntaram, e                
depois no final do semestre teve esse trabalho que foi tipo o “Projeto 0”, que aí teve mais uma                   
pessoa que se juntou. Acabou que ficou nós seis e foi muito bom. Mas foi uma construção, eu                  
já conhecia e outras pessoas foram se juntando no semestre passado, com outros trabalhos de               
outras disciplinas. E foi aí que a gente viu que dava certo nós trabalharmos em conjunto.                
Provavelmente o Projeto II não vai ser assim porque tem gente que não vai fazer. 
 
P - O que acha do uso do Taiga na disciplina? Encontrou alguma dificuldade em se adaptar a                  
ferramenta? Como ela influencia no desenvolvimento do projeto? 
 
E2 – Assim, eu não sou responsável por usar o Taiga, mas quando eu tentei usar eu não                  
gostei dele. Eu sou melhor do que o Taiga, eu falo isso mesmo porque eu sou, eu sou a que                    
faz as anotações das coisas, o que precisa ser feito, o que precisa ser entregue, eu que lembro                  
as outras pessoas de entregar as coisas, então assim, eu não gostei muito do Taiga, eu não                 
consigo entender. Eu falei com o aluno ‘A’ sobre isso, aí depois que eu conversei com ele, ele                  
falou que só dava para entender o Taiga se você soubesse a metodologia que ele usa. 
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P – O SCRUM. 
 
E2 – Isso, o SCRUM. Eu não entendi, quando apareceu eu não consegui entender e não fui                 
atrás de saber não. Mas eu não gostei muito do Taiga. A gente, no semestre passado, tentou                 
usar o Trello. Foi muito bom usar o Trello, mas eu ainda prefiro manualmente, eu consigo                
entender melhor. 
 
P – Tem um SCRUM Master na sua equipe? 
 
E2 – O SCRUM Master é tipo o líder? 
 
P – O SCRUM Master é a pessoa que gere, mas não lidera. 
 
E2 – Tem, o Integrante ‘B’ é a pessoa que gere essa equipe. Desde o começo era ele que                   
estava meio que liderando, mas aí depois a gente tentou fazer outra abordagem, para cada               
coisa que a gente precise fazer tem um SCRUM Master, em cada uma dessas etapas, e aí                 
esse SCRUM Master ele não fica responsável por fazer a liderança em si, ele poderia se ele                 
quisesse, mas o combinado é que tivessem outras pessoas que fossem fazer, aquela             
atividade, e ele é quem ia ficar responsável pelo prazo e entrega, ele é quem ia ficar                 
responsável por cobrar essas pessoas, pela divisão de tarefas para fazer aquele tópico. E a               
gente tá fazendo isso. Mas ainda tem uma pessoa que é a cola da equipe toda, meio que o                   
SCRUM Master da equipe. Mas ele só dá um toque, vamos para esse lado aqui, etc. Mas tem. 
 
P – Esse método de divisão de tarefas, vocês inventaram entre vocês ou já tinham visto em                 
algum lugar? 
 
E2 – Não, o integrante ‘B’ já tinha ouvido falar, acho que quem falou para ele foi a professora                   
‘Y’ ou um aluno de outro semestre. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas ele que descobriu e a                  
gente implementou. A gente tá gostando, é bom. Só tem que as pessoas esquecem de fazer                
as coisas, mas acontece. Mas tá sendo bom a experiência porque acho que é importante que                
cada pessoa da equipe saber liderar, né? Saber administrar tarefas, até mesmo porque talvez              
no mercado de trabalho isso seja necessário. Então é importante a gente resolver essa              
liderança. E foi pensando nisso que a gente resolveu adotar esse método. Nem todo mundo da                
nossa equipe se sente confortável em liderar, mas a gente tenta ao máximo. Quando essa               
pessoa não consegue, a gente tenta lembrar essa pessoa que ela precisa fazer isso ou então                
dar dicas de como ela precisa fazer isso, porque querendo ou não a gente não sabe as vezes                  
como cobrar de um outro membro da equipe alguma coisa, e aí a gente tenta se ajudar. 
  
P - Na sua opinião, como seria possível tornar o Projeto I mais interessante? 
 
E2 – Eu não tinha pensado sobre isso. Assim, o que eu pensei mais, por exemplo, é em                  
relação a darem mais assistência aos alunos. E uma integração maior com as outras              
disciplinas também. Porque por exemplo, acho que foi depois de um mês, um mês e meio, não                 
tenho noção de tempo, mas em pouco tempo, a disciplina de Projeto Integrado, os professores,               
pediram o protótipo, sendo que em HC só agora que ela pediu o protótipo. Faltando um mês                 
para as aulas terminarem ela veio pedir e veio dizer para nós como que devemos fazer a                 
avaliação, então existiu um abismo entre esses protótipos, que são os mesmos, mas que a               
gente teve que criar muito antes, sem os conhecimentos necessários de HC. Na disciplina de               
Semiótica por exemplo, a mesma coisa, ele só veio tomar partido do que a gente precisa com                 
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relação a isso, aquilo, depois que a gente já tinha feito há muito tempo, porque a gente não                  
tinha essa bagagem semiótica antes para poder fazer na hora mas que, querendo ou não, a                
gente vai ter que modificar algumas coisas, ou pelo menos arranjar formas de justificar as               
coisas que a gente fez porque na época foi uma escolha muito sem sentido, sabe? A gente só                  
escolheu e pronto, porque a gente achou que tal coisa ia combinar e tudo mais. A gente não                  
tinha bagagem para fazer. Ou então, a gente não aprendeu antes, ou não estava aprendendo               
na hora em que estávamos fazendo. Então, hoje eu vejo que era uma coisa necessária porque                
foi um dos fatores que a gente teve muita dificuldade. E a assistência, porque tinha coisas que                 
não sabíamos para onde ir. Por exemplo, o Professor X, ele explicava, dava milhões de voltas                
em uma coisa que podia ser, sabe? Simples. Eu já sou meio lesada, e ele indo e voltando, eu                   
nunca que ia entender. Então o que ajudou foi a disponibilidade, a boa vontade de outros                
alunos em ajudar a gente, porque tem coisas que a Professora Y não pode ajudar, por mais                 
que ela esteja sempre disponível, tem coisas que ela não sabe, que ela não tem conhecimento,                
e que a gente não teve outro suporte, a gente teve que fazer “na doida” e seja o que Deus                    
quiser. Então acho que faltou muito esse suporte dos professores e a integração com as outras                
disciplinas, que foi uma coisa que eu senti muita falta, porque não teve muito não. A cadeira de                  
modelagem também não teve nada que fizesse parte, que complementasse o Projeto            
Integrado. Eu não consigo lembrar de outra disciplina, mas enfim, não teve muito isso, sabe?               
Essas coisas fazem falta, querendo ou não, é Projeto Integrado I, não é só Projeto I, então fez                  
muita falta. 
 
P - O projeto tem mudado sua postura em relação ao curso (a área de design digital)? 
 
E2 - Eu consigo visualizar mais ou menos o que eu talvez fosse fazer no futuro. Tem mudado                  
mais em relação a isso e, eu consigo ver agora o porquê das disciplinas passadas, porque no                 
primeiro ano as coisas são muito assim, espalhadas demais, sabe? Aí o Projeto Integrado              
parece que juntou todas essas coisas, porque a gente precisava ter essa base, de desenho, de                
história, de como manipular os softwares para poder fazer as coisas de agora , então  
mostrou mais uma luz no fim do túnel. 
 
P – Um sentido para as coisas? 
 
E2 – Isso, um sentido para as coisas. 
 
P - Você tem algo mais a considerar? Quer falar qualquer outra coisa sobre o projeto? 
 
E2 – Tem sido uma experiência muito desafiadora porque os professores exigem muito sobre a               
gente, e as vezes eu sinto que é mais do que a gente pode dar, se não fosse a minha equipe                     
eu acho que não conseguiria lidar com o que eles pedem, porque é muita coisa e, fora a                  
faculdade, a gente tem outros problemas também, não é? Nossa vida pessoal, e essas coisas               
interferem muito, então se não fosse por eles eu não conseguiria fazer tudo o que a disciplina       
exige porque é muito difícil, eles exigem bastante. Acho que é isso.  
 
P - Então, o meu projeto de TCC é tentar fazer uma metodologia que ajude vocês na sua                  
primeira etapa do projeto que é essa parte mais conceitual de identificação do problema e da                
solução, sabe? De criação, do desenvolvimento do projeto e, de certa forma, tentar unir isso a                
metodologia SCRUM que vocês já estão usando e vão continuar usando nos outros projetos e               
fazer uma metodologia híbrida que dê suporte a vocês no decorrer do projeto. 
 
E2 – Legal. Desculpa, acho que não ajudei muito. 
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P – Ajudou sim, claro que ajudou! Foi ótimo a sua entrevista. Ajudou bastante. 
 
E2- Ah, obrigada! Eu acho muito confuso o SCRUM, eu devia ter dito isso antes, não é? 
 
P – Não, pode falar! 
 
E2 – Eu achei um pouco confuso o negócio das sprint, eu não sei talvez se é porque a gente                    
esteja aplicando errado, a gente faz as sprints e tudo, mas por exemplo, eu fico muito confusa                 
com esse negócio de nós termos que fazer a sprints antes e depois que você realiza a                 
atividade, para você ver o que você achava, algo assim. Mas, eu acho que nisso perde muito                 
tempo. Nas nossas reuniões, às vezes demora uma reunião, que são de quatro horas, e nas                
primeiras duas horas a gente perde só para fazer a retrospectiva, sprint, e a gente nem fala                 
muito, é pelo fato de ser um pouco demorado, isso faz com que a gente perca muito tempo, aí                   
é muito chato. 
 
P – É uma das características do SCRUM, essa burocracia, que é para a equipe toda estar o                  
tempo todo ciente do que está acontecendo. 
 
E2 – Isso, a parte boa é porque a gente consegue saber quais foram os desafios que a outra                   
pessoa teve, como é que a gente faz para contornar esses desafios na próxima tarefa. Mas                
esse negócio de dar os pontinhos é muito chato . A parte boa é normalmente essa, da gente         
ver a dificuldade e como contornar o problema, mas de resto não curti muito não. E ainda não                  
consigo usar o Taiga direito. Eu acho a plataforma muito confusa. 
 
P – Porque tem muitas coisas, não é? Para administrar. 
 
E2 – Tem. Tem muitas coisas para administrar. 
 
P – Vocês, eu acho que são a primeira turma que estão usando o SCRUM no Projeto Integrado                  
I. Porque é por isso que eu vim fazer essa pesquisa. Antes a gente usava o SCRUM nos                  
Projetos 3 e 4, então eu já tenho uma maturidade em relação a isso, e os projetos são um          
pouco mais diferentes. Aí como é a primeira vez que estão utilizando o SCRUM logo na                
primeira experiência dos alunos, eu imaginei que isso teria um impacto mesmo. 
 
E2 – E são poucas as equipes que realmente estão usando o Taiga e que estão aplicando as                  
sprints e tudo mais. Porque eu acho que da nossa turma só quem faz retrospectiva sprint é só                  
a gente, é a minha equipe. Porque teve uma vez que a Professora ‘Y’ perguntou quem estava                 
fazendo, e só a gente que levantou a mão, ninguém mais perdia tempo fazendo sprint. Eu não                 
sei se eles atualizam o Taiga, mas se eu não me engano, a equipe que mais utiliza o Taiga é a                     
nossa, porque a gente tenta seguir isso que ela pediu. Mas acho que pouquíssimos são os que                 
usam.  
 
P - Então, muito obrigada, sua entrevista foi muito útil para o desenvolvimento da minha               
pesquisa. 
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APÊNDICE K - Transcrição da Entrevista Semi-estruturada 3 com aluno do           
Projeto Integrado I  

P = Pesquisador 
E 3 = Entrevistado 3 
 
P - Qual o seu semestre? 
 
E 3 - Estou no terceiro semestre. 
 
P - Como tem sido a sua primeira experiência com o Projeto Integrado? Quais os pontos                
positivos e negativos? 
 
E 3 - Nós tivemos o Projeto Integrado 0 e eu sempre vou com a mesma equipe, aí os                   
problemas são sempre os mesmos, eu não sei trabalhar muito bem em equipe, não sei porque,                
eu consigo interagir bem com as pessoas só que às vezes eu vou pra reunião, mas não é                  
produtivo, as vezes quero fazer alguma coisa em casa e eles querem que eu fique mandando                
pelas redes sociais como está indo o produto e o andamento, para mim é uma perda de tempo,                  
e acaba prejudicando muito para mim, essa parte. O projeto a gente meio que dividiu: 3 ficaram                 
responsáveis pela parte do artigo eu com toda a parte visual, aí está sendo um drama, o artigo                  
tá ficando terrível, terrível mesmo. O que está salvando é a parte visual e mesmo que eu seja                  
só uma pessoa fazendo essa coisa e três fazendo outra coisa é o que está salvando as notas,                  
é o que está nos deixando na média, aí tá sendo assim, tá sendo ‘tenso’, mas eu espero que                   
nos próximos projetos a gente acabe aprendendo mais, porque no Projeto 0 eu fiz sozinha. Eu                
acabei fazendo, porque o pessoal era focado no desenho, com professor X e eu falei ”pronto,                
fiquem fazendo aí os vasinhos que eu cuido do Projeto Zero”, fiquei fazendo toda a parte de                 
interface visual mesmo, das imagens que tinha que fazer... aí está sendo complicado para todo               
mundo. O desafio é sempre trabalhar em equipe. 
 
P - Quais os pontos positivos e negativos do Projeto? 
 
E 3 - Ah, o positivo é que nós acabamos tendo uma maturidade maior, porque sabe que                 
quando chegar no TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) já vai saber fazer um artigo, já sabe                 
fazer... Já dá para pensar no que produzir, porque sempre é um drama, porque eu era de                 
Redes e meus colegas estão fazendo TCC agora, aí tá sendo complicado eles terem uma ideia                
de qual vai ser o tema deles, os professores às vezes não aceita os temas que eles querem, aí                   
eu espero que quando eu tiver mais pra frente assim, eu já tenha mais maturidade para isso. O                  
mais importante é eu já vou saber fazer artigo,  já estamos treinando bastante. 
 
O pessoal de Redes disse "a gente deveria fazer Projetos como optativa", não sei se é possível                 
não, mas, eles queriam para ter essa experiência. 
 
P - Você disse que já viveram o Projeto 0 semestre passado, além do Projeto 0, você já teve                   
alguma experiência com Projeto Integrado antes? 
 
E 3 - Ainda não, eu só... É que eu converso com todo mundo de todas as áreas, aí fico me                     
perguntando "como é o projeto?" aí eu assisto as apresentações, para ter uma ideia de como                
é, aí o conhecimento que eu tenho é só com isso, de ver o pessoal fazendo.  

 



143 

 
P - O Projeto 0 auxiliou, de alguma forma, o desenvolvimento do Projeto 1? Ou é muito                 
diferente a experiência? 
 
E 3 - É, mas para mim não... Acho que para outra turma, para as outras pessoas, outras                  
equipes deu certo, mas é porque para mim... Eu fiz dois testes de Redes, aí tinha                
empreendedorismo e tinha Método e Tecnico de Pesquisa, aí a gente tinha que apresentar tipo               
o Projeto 0, aí eu já usei no Projeto 0 o que tinha aprendido no Empreendedorismo e no                  
Método Técnico, que era na parte de pesquisa e na parte de produção mesmo, aí tinha uma                 
banca, era igual o Projeto Integrado, só que não tinha artigo, tinha uma coisa que era parecida                 
com artigo, que era voltada para a parte de Empreendedorismo de criar… um Plano de               
Negócio, deu um monte de páginas. Isso que me deu a experiência que eu tenho agora. Serviu                 
para alguma coisa. 
 
P - Quais são as maiores dificuldades para vc que o projeto integrado traz? Tem algum etapa                 
do processo especifica? Que foi foi mais difícil de realizar? 
 
E 3 - Primeiro que foi achar um foco, um grupo focal, a gente pensou na água, algum problema                   
na água, aí a gente parou e o menino pensou em fazer sobre economia, mas uma solução                 
para a economia, principalmente para moradores de rua, com formas tecnológicas é            
complicado, porque como eles iam conseguir a tecnologia para isso? Aí até chegar no              
agricultor e os professores aceitarem, foi bem complicado.  
 
P - Qual foi a maior dificuldade no processo até agora? 
 
E 3 - Pois é, a dificuldade foi isso e a parte de entrevista, de você ir no interior atrás do                     
pessoal, a parte de pesquisa mesmo foi a mais dificultosa. 
 
P - Qual o tema do seu Projeto? Me explica melhor sobre ele? 
 
E 3 - O nosso é focado na agricultura familiar, tipo agronegócio, é que "agronegócio" dá um ar                  
de que é algo maior, bem grande, agricultura familiar é coisinha mais pequena, aí o objetivo                
era fazer como se eles tivessem uma plataforma para divulgar os produtos deles, assim como               
entrar em contato com técnicos, da secretaria e de outros parceiros, esses outros órgãos que               
são mais focados em agricultura familiar. O técnico tem muita dificuldade porque muitas             
prefeituras não têm transporte e eles não podem ir visitar o agricultor e nessa plataforma eles                
poderiam tirar alguma dúvida, porque a gente olhou e alguns agricultores de toda essa região               
aqui eles não sabem bem o tempo certo de cultivar o produto, aí se ele tivesse esse técnico                  
que desse essa assistência nem que fosse online, ia ajudar eles e a parte da comercialização é                 
porque eles não tem uma divulgação geral e a maioria das vezes são atravessadores que               
compram seus produtos por um preço e revendem por outro. Aí, evitando os atravessadores              
eles poderiam ganhar mais. 
 
P -É, porque daí eles poderiam vender por um preço mais comercial, que é mais alto. 
Como você e sua equipe desenvolvem o processo de criação do trabalho? Como vocês              
chegaram nessa ideia? 
 
E 3 - A parte de decidir que seria um aplicativo foi durante as entrevistas, que eu via que eles                    
tinha filhos ou as esposas tinham celulares e eles tinham acesso a internet, porque eles tem                
tipo um assentamento e nesse assentamento tem WI-FI e tudo mais, eles são mais              
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tecnológicos hoje em dia, aí eles têm mais acesso a isso e têm curiosidade de aprender coisas                 
novas, nem todos tem, mas "ah, a minha esposa tem, meu filho tem" aí isso auxilia, foi daí que                   
a gente decidiu que seria um aplicativo.  
 
P - E como vocês identificaram a identidade visual? Qual a linguagem que vocês escolheram e                
por que?  
 
E 3 - A gente decidiu não usar ícones, muitos ícones, porque primeiro que eles não têm o                  
conhecimento total do que significam aqueles símbolos (que às vezes a gente vê e já tá                
acostumado), o que é compartilhar, o que é o menu, essas coisas, a gente decidiu cortar                
ícones e fazer mais... A gente transformou em cores, mais variações do verde e a gente                
colocou palavras, porque pelo menos eles sabem ler, a maioria, aí através das palavras eles               
conseguem destrinchar o aplicativo tranquilamente. 
 
P - O que teve mais facilidade de compreender e fazer no Projeto até agora? 
 
E 3 - O aplicativo em si foi fácil, só que eu tive toda aquela pesquisa de saber quais eram as                     
coisas exatas, seria usar o verde mais escuro ou um verde mais claro, porque eles vão usar de                  
dia em ambiente mais externo, aí um tom mais escuro não ia dar para eles enxergarem bem, aí                  
o que eu achei mais fácil foi a criação do aplicativo, só que é trabalhosa, mas pelo que deu                   
certo, ao contrário do artigo que eu achei que ia ser mais fácil e eles estão tendo dificuldade,                  
então acho que mais fácil está sendo criar o aplicativo mesmo. 
 
P - Sua equipe é constituída que quantas pessoas? 
 
E - Quatro. 
 
P - Você disse que vocês já faziam trabalhos juntos né? Desde o primeiro semestre, entãos                
vocês já tinham essa formação desde sempre e isso facilitou ou dificultou o trabalho? 
 
E 3 - Sim facilitava porque eles já sabem como eu sou, as vezes eu sumo desapareço e do                   
nada eu apareço com as coisas feitas, aí isso eles já sabem, aí o que dificulta é que muitas                   
vezes eles confiam demais em mim, teve uma vez que era para apresentar as telas, para trazer                 
impresso, aí eu já tinha explicado que eu estava sem dinheiro para ficar imprimindo as coisas,                
que até agora a parte financeira estava sendo só comigo, aí eles não falaram nada e no dia de                   
trazer as telas eu não fui porque estava fazendo os restos das telas e tava sem dinheiro para                  
imprimir, eu não fui e eles foram, todos, aí depois eles falaram comigo online, "você fez a gente                  
passar vergonha" e eu "vocês nem ao menos foram falar comigo, pra saber se eu tinha feito ou                  
não feito", aí essa parte dificulta que eles não vão nem puxar assunto se eu fiz ou não fiz, eles                    
confiam demais.  
 
P - Como o trabalho em equipe pode ser facilitado na sua opinião? 
 
E 3 - Eu ainda tô pensando nisso, eu vivo vendo aqueles vídeos de auto-ajuda, de como                 
trabalhar em equipe, eu tava até assistindo uma série que é nos Estados Unidos que o pessoal                 
se junta para construir uma casa e aí é trabalho em equipe e eu vi que o líder quando fazia ter                     
mais habilidade, ficar na sua zona de conforto a equipe acabava perdendo e o líder que fazia                 
com que as pessoas saíssem da sua zona de conforto, fossem fazer algo que eles não sabem                 
fazer e eles tivessem que aprender para ganhar a competição eles acabavam ganhando, aí eu               
ficava refletindo sobre isso porque eu fiquei muito na minha zona de conforto, eu fiquei fazendo                
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as telas porque já fazia as telas desde o primeiro semestre, qualquer trabalho que envolvesse               
tela eu ficava fazendo e eles ficaram na parte de artigo, porque eles já vinham de escola                 
técnica, tiveram que fazer um artigozinho lá, mais simples, mas tiveram que fazer, eles ficaram               
nessa zona de conforto e tá sendo meio um caos isso aí, mas eu acho que da próxima vez eu                    
vou tirar da zona de conforto, eles ficarem fazendo tela e eu fazendo artigos, sei lá, sei lá. 
 
P - O que acha do uso do Taiga na disciplina? Encontrou alguma dificuldade em se adaptar a                  
ferramenta? Como ela influencia no desenvolvimento do projeto? 
 
E 3 - Eu abandonei, quem fica mexendo são eles, eu nem sei se eles ainda estão mexendo, eu                   
abandonei porque eu estava fazendo a parte das telas e está ficando uma zona tão grande,                
que a gente só fica sabendo quando é o dia pra mostrar as coisas em cima da hora, aí eu                    
estou usando uma tabelinha que ela (professora Y) colocou lá no Drive, com o dia que é para                  
mostrar aquilo dali, mas o Taiga em sí eu não estou fazendo, eu tava querendo colocar...                
porque eu gostava da cor do quadro físico né? Que antes colocava tipo umas cores lá, eu via                  
aquilo e achava mais legal, porque aí vc pode ir lá "ah, preciso fazer isso". Lá no Taiga tem que                    
entrar no site e tudo mais, eu acho chato é isso no Taiga, eu gostava do físico. 
 
P - Na questão do Scrum, as reuniões, esse feedback do que as pessoas estão fazendo, vocês                 
usam isso ou não usam? Isso ajuda ou atrapalha? isso é burocrático? 
 
E 3 - A gente parou de fazer reuniões, porque vimos que não nos leva a lugar nenhum, mas o                    
pessoal que está fazendo o artigo, eles estão sempre juntos, só eu que fiquei separada, pra                
mim não tá contribuindo, aí é a parte do feedback das outras pessoas a gente tá... Eu converso                  
com todas as equipes o que está acontecendo, aí eu dou umas ideias pra eles, eles dão umas                  
ideias para mim, é o que está ajudando. 
 
P - Mas e dentro da sua equipe, estão sempre acompanhando o que o outro está fazendo ou                  
não?  
 
E 3 - Não. Eles não fazem a mínima ideia do que eu estou fazendo 
 
P - Como vocês se organizam para cumprir as tarefas do projeto dentro do prazo atendendo as                 
expectativas se vocês não se comunicam?  
 
E 3 - Pois é. Eu tô refletindo sobre como está esse artigo, eu ainda não li, li o começo do artigo                      
e não gostei aí eu peguei e "não, não vou ler mais isso não, porque vai me dar raiva, aí eu                     
abandonei, aí o que está sendo complicado é que na produção do PDP e do Plano Executivo                 
tem as explicações que tá no artigo, aí eu tô mudando tudo, eu tô fazendo outras coisas, minha                  
forma de explicar é mais fácil porque os professores não estão entendendo onde eles estão               
querendo chegar com o artigo. Está tenso, mas estamos conseguindo fazer tudo.  
 
P - Tem alguma outra coisa que vocês estão fazendo ou que você particularmente está               
fazendo? Está utilizando algum método para desenvolver o trabalho?  
 
E 3 - Não eu só tenho uma agenda que eu fico assim sempre anotando as coisas e quando eu                    
olho a planilha lá que é a professora Y deixou que tal dia é para mostrar tal coisa, é só operar                     
as datas mesmo, por isso que nós estamos com um problema aí, uma ‘deadline’ aí… Aí eu                 
tava querendo fazer tipo um Taiga manual, lá em casa, para pelo menos eu ver e pensar “o                  
foco é hoje, hoje preciso terminar tal coisa”. 
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P - Na sua opinião, como seria possível tornar o Projeto I mais interessante de alguma forma? 
 
E 3 - Até agora, apesar de estar nessa confusão eu tô gostando muito, eu gosto dessa forma                  
de ter o artigo, ter que produzir alguma coisa com base num problema, até agora ‘tá de boas’,                  
acho que não tem nada a acrescentar não. Acho que só seria bom se eles selecionassem as                 
equipes, por exemplo, no terceiro semestre ou principalmente no quarto, que eles já vão estar               
conhecendo todo mundo, sabendo as habilidades de todo mundo, eles formarem as equipes,             
os professores, mas acho que seria demais. 
 
P - Eles formariam as equipes com base no que?  
 
E 3 - Assim, com base nas habilidades, porque se muitos... Eu sei que já aconteceu muito de                  
sobrar um pessoal sem equipe eles decidiram juntar todo mundo, e eles abandonaram, eram              
nove projetos e agora são oito, porque esse equipe formada por eles, os restantes, não deu                
certo, mas se eles conhecessem cada um, as habilidades de cada um, por exemplo, ah, tem                
um número ‘x’ que programa muito bem, e tem esse número ‘y’ que é bom em fazer interface e                   
tudo mais, aí dá pra colocar um bom programador em cada equipe, porque agora eu estou                
preocupada com Projeto II, porque na minha equipe tem dois bons programadores, e no dos               
meus amigos que eu nem sei se eu vou fazer, também tem um bom programador lá, mas nas                  
outras, ninguém sabe programar bem, tão ainda em FUP, por exemplo, mas eu acho que em                
FUP não dá pra fazer Projeto II, né? Tem outros que estão em POO só se arrastando, aí, como                   
é que vai ficar essa equipe dessas pessoas que não sabem programar direito? aí é               
complicado, aí eu acho que se eles pelo menos selecionassem alguém... porque todo mundo já               
vai ter afinidade, mas as vezes afinidade não é o suficiente. Mas jamais eu faria Projeto II se eu                   
não tivesse pelo menos alguém que soubesse programar bem. 
 
P - O projeto tem mudado sua postura em relação ao curso (a área de design digital)? 
 
E 3 - Ainda não, tô a mesma coisa, mas eu quero muito mudar.  
 
P - Você tem algo mais a considerar? Quer falar qualquer outra coisa sobre o projeto? 
 
E 3 - Eu acho que esse Projeto II, esse negócio de implementar coisas,de ter que ser real.                  
Acho bem tenso, só essa parte do projeto que não é de boas. Só sei lá, se tivesse como focar                    
mais na parte de programação não sei como é o quarto semestre, se ta focando mais em                 
programação, é só isso a parte de programação que é bem tensa, que está fazendo as                
pessoas saírem do curso e outros ficarem quase que ‘jubilados’ 
 
P - É isso, sua entrevista contribuiu muito para o meu trabalho, agradeço muito pela sua                
participação. 
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APÊNDICE L - Transcrição da Entrevista Semi-estruturada 4 com aluno do           
Projeto Integrado I  

P = Pesquisador 
E 4 = Entrevistado 4 
 
P - Qual o seu semestre? 
E 4 - Estou no terceiro semestre. 
 
P –  Em que semestre você está? 
 
E 4 – Terceiro 
 
P – Como tem sido sua experiência com o projeto integrado até agora?  
 
E 4 – Bem cansativo, por conta de não me organizar com os horários, aí acaba acumulando                 
muitas vezes, muita coisa, certas entregas ficaram atrasadas, mas professores deram força e             
falaram que mesmo com esses atrasos a gente podia conseguir, era só seguir em frente e tá aí                  
né? Tá algumas coisas meio em cima, mas a gente tá fazendo, tá sendo cansativo.  
 
P – Além do cansaço, tem algum outro ponto negativo e algum ponto positivo que você está                 
enxergando no processo do projeto até agora?  
 
E 4 – Não, não, eu acho que é mais cansaço mesmo pela falta de organização, alguns outros                  
problemas é pela minha falta de experiência em manusear certas ferramentas que poderiam             
auxiliar. Por exemplo, um dos integrantes é muito bom na área de ilustração, ele consegue               
fazer as telas e os cenários facilmente, no nosso projetos e eu queria poder auxiliar, mas não                 
consigo, aí fica em cima dele, é uma pessoa para fazer muita coisa, aí nisso complica também,                 
é uma dificuldade, a falta de conhecimento em outras áreas. 
 
P – E os pontos positivos?  
 
E 4 – Ah... É tudo que nós estamos aprendendo, tipo, nos semestres passados nós fizemos                
trabalhos pouco parecidos, só que eram mais simples se comparados ao projeto, e esse              
semestre a gente vê que tem que ter muito mais coisas, tem muito mais exigência, eu acho que                  
nos primeiros semestres quando nós estávamos iniciando acho que pegavam um pouco mais             
leve, mas esse semestre a gente já tem ideia de como é ser um designer, então eles já cobram                   
muito mais coisas; e nós estamos abrindo os olhos para muita coisa positiva que pode ser                
aprendida na área de design. 
 
P – Você já tinha feito algum outro trabalho, já tinha tido a experiência com projeto integrado                 
antes? 
 
E 4 – No semestre passado as cadeiras de comunicação visual, edição digital de imagem e                
história do design nós fizemos um projeto, chamado de Projeto 0, que era parecido com o                
Projeto Integrado, tinha que fazer as estampas pra uma loja, aquelas coisas do projeto ‘Te               
conheço Laranjeira’ que o professor ‘X’ trouxe, aí algumas diretrizes para aquele trabalho eram              
bem parecidas com o Projeto Integrado, só que ele foi passado pra gente para ser entregue em                 
três ou duas semanas, então é um tempo muito curto para ser totalmente igual ao Projeto                
Integrado, mas algumas coisa que a gente teve que criar são bem parecidas. 
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P – Mas essa experiência que vocês tiveram, auxiliou, modificou de alguma forma o Projeto               
Integrado I? 
 
E 4 – Auxiliou porque a gente pôde ter mais alguma ideia na criação das telas, enxergar mais a                   
visão do cliente, ver o que ele vai querer, e também a análise da banca ano passado, serviu                  
para a banca deste ano, para as duas apresentações. A gente vê que não só a minha equipe,                  
mas as outras equipes também aprenderam como a apresentação da banca ano passado. 
 
P – Quais suas maiores dificuldades no projeto? Teve algo mais específico que você teve mais                
dificuldade em fazer? 
 
E 4 – Estão mais relacionadas a parte textual do projeto, a minha maior dificuldade as vezes                 
acho que é dar algumas ideias, as pessoas da minha equipe estão dando mais as ideias e eu                  
estou só auxiliando nisso, mas eu não estou conseguindo dar ideias novas ao projeto. 
 
P – “Dar ideia nova” que você fala, diz respeito a parte inicial de fechar a ideia e a solução para                     
o projeto? 
 
E 4 – Exatamente. 
 
P – Qual o tema do projeto de vocês? 
 
E 4 – Agenda 2030 da ONU, a gente escolheu combater a evasão escolar, um dos tópicos que                  
tinha. Nós estamos fazendo uma plataforma verificada que trabalha com cooperação entre            
alunos e o ensino de matemática para combater a evasão. 
 
P – Você disse que tinha mais dificuldade nessa parte de criatividade né? E como vocês                
conseguiram desenvolver essa idéia, quais os processos criativos que vocês desenvolveram           
para fechar essa solução? 
 
E 4 – Um dos integrantes da equipe, ele tem processos criativos muito bons, sabe? Aí ele                 
lança para a equipe e quando ele lança meio que abre as nossas mentes para “caramba, nós                 
poderíamos ter pensado nisso antes” aí nós começamos a trabalhar em cima daquilo, aí dessa               
maneira vamos desenvolvendo aquilo, ele lança uma ideia, aquela ideia a gente absorve e              
começa a trabalhar em cima dela, assim que funciona. 
 
P – Então essa parte fica mais concentrada nas experiências dele né? No processo que ele                
mesmo desenvolve… O que você teve mais facilidade de fazer até agora no projeto?  
 
E 4 – No caso o professor ‘X’ de início dizia que nós pensamos mais na solução do que no                    
problema, aí eu fiquei responsável por essa parte das pesquisas e eu consegui achar muitas               
fontes de problemas, o que causa a evasão, a quem está mais relacionado aqui no Brasil, pais,                 
filhos, os próprios professores; essa parte da pesquisa sabe? Para saber mais sobre o              
problema eu tive mais facilidade, consegui e até contribuiu muito. 
 
P – Na sua equipe como um todo, qual foi a parte que vocês tiveram facilidade em                 
desenvolver? Também foi essa parte da pesquisa? 
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E 4 – Eu acho que sim, houveram alguns atrasos, mas acredito que foi porque conseguimos                
com quatro integrantes e essa parte da pesquisa era a única que todos atuavam juntos sabe?                
Porque a parte das telas era só um integrante mesmo, mais gráfico. Essa parte da pesquisa                
todos atuaram juntos houveram alguns problemas, mas foi a parte que todos se juntou mesmo               
para fazer, Então acredito que foi a parte que teve mais facilidade, ainda com bastante               
dificuldades. 
 
P – E como foi a formação da equipe de vocês? Já se conheciam? Já tinham trabalhos antes?  
 
E 4 – Já, já, eu já tinha trabalhado junto com duas pessoas, mas uma delas saiu, nossa equipe                   
éramos cinco, uma delas desistiu, tipo, eu já tinha feito dois trabalhos no primeiro semestre, aí                
eu topei, aí foi isso, todo mundo já se conhecia, todo mundo já se dava bem, às vezes algumas                   
brigas, mas todo mundo se dá muito bem. 
 
P – Você disse que a parte visual fica mais com uma pessoa, mas e as outras tarefas? Vocês                   
conseguem equilibrar bem entre as outras pessoas da equipe ou acha que poderia melhorar              
essa divisão? 
 
E 4 – A gente consegue, mas no começo quando a gente tinha certas pesquisas para fazer ,                  
muitos tópicos a gente conseguia dividir muito bem, para cada um o tópico que ia ficar, a                 
pessoa da parte gráfica ia ficar só na parte gráfica, porque são muitas telas para entregar, a                 
gente conseguia dividir bem, um dos maiores problemas era só o atraso por parte de alguns                
integrantes, inclusive eu já demorei bastante para entregar certas pesquisas e isso complica a              
equipe como um todo, aí nós fomos aprendendo no decorrer do semestre, nessa reta final todo                
mundo já ta entregando as coisas bem mais no tempo.  
 
P - Vocês estão usando Taiga e a metodologia SCRUM né? Neste semestre? Como está               
sendo para vocês esse uso da ferramenta Taiga e da metodologia SCRUM? Tem ajudado?              
Atrapalhado? 
 
E 4 – O Taiga foi muito complicado, sabe? Eu via turma como um todo no semestre com                  
dificuldade de utilizar, as pessoas não entendiam muito bem a interface, ficavam confusas com              
o que tinha que fazer, então foi meio complicado de início. Outro que você citou eu não                 
cheguei a usar. 
 
P – O Taiga é baseado na metodologia do SCRUM, metodologia SCRUM é aquela de fazer                
reuniões diárias, semanais, dividir projetos em sprints que você tem que entregar nesse             
período, entendeu? É a metodologia na qual o Taiga é baseado. 
 
E 4 – Eu imaginei que era um site, desculpa. A metodologia do Taiga nós conseguimos aplicar,                 
a gente não conseguiu utilizar o Taiga e tem muita gente reclamando do Taiga... Um pouco                
complicado.  
 
P – E como vocês superaram essa dificuldade? Ou não superaram?  
 
E 4 – A gente foi conseguindo usar o Taiga sabe? A maioria das vezes a gente utilizava o                   
Taiga para enviar certos trabalhos, avisos que tinha lá, a professora ‘Y’ passava alguns avisos,               
a gente pegava mais ao vivo o que tinha que fazer ou perguntávamos para outro grupo ou                 
outro amigo, mas no Taiga a gente não buscava tanta informação.  
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P – Como você e sua equipe se organizam para cumprir as tarefas do projeto, manter esses                 
prazos, você disse que tinha dificuldades né? De manter o cronograma como vocês             
conseguiram, estão conseguindo ou estão tentando fazer com que isso seja diferente, tentando             
manter esse cronograma, entregar nas datas certas manter as notas, ... 
 
E 4 – A gente costumava mais se reunir durante a semana, as vezes a noite, que era o horário                    
que o pessoal estavam disponíveis, e nos finais de semana a gente costumava se reunir quase                
sempre, aí dividia o que cada um ia fazer, o que tinha que entregar só que era meio                  
complicado, rolava muito atraso por parte de alguns, a gente acabou se atrasando por parte               
das entregas, mas era isso, eram reuniões que a gente fazia  
 
P – Além do Taiga e das reuniões que vocês faziam, havia algum outro método que a própria                  
equipe adotou para tentar mudar essa questão da do cronograma que vcs não estavam              
conseguindo cumprir?  
 
E 4 – Não não. A gente tem muita dificuldade no cronograma, até a professora ‘Y’ falou que                  
devíamos seguir aquilo, só que às vezes nós pensamos mais na frente sabe? Pensamos mais               
na entrega que tinha na frente, acabou que não vimos o cronograma desses atrasos de               
entrega, aí complicou bastante a equipe. Nessa reta final nós estamos mesmo fazendo cada              
um na sua casa, fazendo as coisas, a gente conversa por WhatsApp, para tirar alguma dúvida,                
todas as noites alguém da minha equipe tá lá fazendo alguma coisa para finalizar logo.  
 
P – Na sua opinião teria alguma outra forma de fazer com que o projeto um ou alguma outra                   
coisa que poderia ser acrescentada no projeto fizesse com que ele fosse mais interessante,              
mais fácil de desenvolver? 
 
E 4 – Olha, eu não sei se tem uma maneira de fazer com que ele seja mais fácil, mas a                     
maneira que tá eu acho que muita gente tá aprendendo sabe? Acho que tá encaminhando               
muito bem, as pessoas estão com outra visão do design, eu mudei bastante nos estudantes,               
então para mim está muito bom, porque, acho que foi o professor ‘Z’ que falou que próximo                 
semestre a gente já vai estar bem amadurecido quanto a esse projeto, organizar os horários...               
A dor de cabeça que está sendo esse semestre, eu acho que é bom ter essas dificuldades                 
para as pessoas abrirem os olhos, pra entenderem que daqui pra frente será assim, até na vida                 
profissional. 
 
P – Então você acha que esses problemas iniciais ajudam a ganhar experiência para os               
próximos?  
 
E 4 – Sim, sim.  
 
P – Tem mais alguma coisa que você gostaria de considerar sobre a sua experiência?               
Qualquer coisa que você tenha percebido no projeto. 
 
E 4 – Sim, organização, organização é essencial para essa cadeira e qualquer outra, mas               
depois que fazer projeto, ela pega tanto tempo do semestre que o aproveitamento das outras               
cadeiras é baixo comparado com ela, se eu tivesse me organizado antes conseguiria ter              
aproveitado todas, então acho que organização é das coisas que mais sendo focada esse              
semestre para mim. Daqui pra frente ser bem mais organizado. 
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APÊNDICE M - Transcrição da Entrevista Semi-estruturada 5 com aluno do           
Projeto Integrado II  

P = Pesquisador 

E8 = Entrevistado 8 

 

P - Então... Como você já assinou o termo do semestre passado e lá constava que podia ser                  

esse semestre de novo, então não precisa de outro termo, tá. 

E 8 - Tá bem. 

P – É... Qual é o tema do seu projeto? 

E 8 – O tema geral do projeto é saúde e bem estar porém a gente pegou o rumo da                    

acessibilidade, posso falar a pesquisa do meu projeto? É a gente tá criando uma ferramenta               

colaborativa onde pessoas... é.... que são desenvolvedoras, que tem um domínio de            

programação, podem contribuir com construção de scripts para facilitar o acesso a web para os               

deficientes visuais. Deu pra entender  

P – Sim, você tinha falado no semestre passado de um projeto que você fazia antes que era                  

com deficientes visuais  

E 8 – Isso, exatamente, não estava nem lembrando você tem a memória boa. Sim, eu já tinha                  

trabalhado mas era um foco diferente, era do foco pessoas do ensino fundamental, no caso pra                

ensinar braile, as escolas, como forma de alfabetizar eles e saber que o braile é necessário                

tanto quanto outras linguagens, como o português e libras também, está nas políticas públicas              

de inclusão e ver se aquelas políticas estava sendo posta em prática. 

P – Então o tema que você está fazendo agora, já é o tema que você tem bastante                  

familiaridade. 

E 8 – Isso, de fato, já conheço a área de acessibilidade algumas leis políticas públicas, porém                 

a gente afunilou mais, a gente tá trabalhando a acessibilidade na web que é uma coisa bem                 

diferente no projeto e dessa vez a gente não utilizou braile  

P – Hã, não é pra tocar na tela, é  

E 8 – Mas todo o nosso projeto, inclusive o manual de marca do projeto de plano executivo a                   

gente pensou em ser acessível também, tanto com áudio descrição quanto com... a gente              
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pensou também na possibilidade de colocar braile, porém a gente não conseguiu validar a              

nossa pesquisa de campo. 

P – E qual foi a parte mais fácil desenvolvida do projeto até agora? 

E 8 – Você fala desenvolver no contexto geral de equipe ou do meu contexto, a parte que... 

P – Pra você  

E 8 – Pra mim, a parte que eu mais gostei de desenvolver foi pensar num designer que fosse                   

agradável tanto aos olhos das pessoas videntes, que enxergam, também ser um site simples,              

porque na nossa pesquisa de campo a gente viu que eles querem muita simplicidade, eles não                

querem nada muito bonito, porque enfim dificulta pros ledores interpretarem os códigos e             

interpretar isso pro usuário final, então quanto mais simples o site fosse melhor e foi fácil pra                 

mim pra projetar pra esses dois perfis, pras pessoas videntes e pras pessoas que eram               

deficientes visuais, fazendo um meio termo nem tão simples mas também não tão complexo e               

na parte do designer também, da concepção, da identidade visual, é acredito que foi a parte                

que mais me interessei em fazer, em colocar os valores, tanto dos clientes e do projeto, a                 

gente pode colocar a nossa identidade a nossa marca, e pra mim foi a parte mais fácil sabe?                  

que foi a parte que eu mais tive contato, não sei se responde sua pergunta. 

P – Responde sim... é... e a parte que você achou mais difícil? 

E 8 – A parte do desenvolvimento em si, programar mesmo, a construção do site eu não tenho                  

tanta afinidade com programação, é... pra mim foi mais difícil porque tipo, apesar de eu não                

participar diretamente do desenvolvimento eu pude contribuir com alguns componentes do site,            

isso foi um pouco difícil pra mim porque não gosto muito de treinar programação, foi uma coisa                 

desafiadora, mas foi positivo, gostei de fazer e foi a parte mais difícil, responde sua pergunta?  

P – Responde, em termo de equipe tem uma parte que vocês acharam mais complicada? 

E 8 – Há pesquisa em campo, pra gente encontrar os usuários e definir, o que seria nosso                  

produto sabe, o que a gente… no final das contas a gente queria que o usuário tivesse essa                  

experiência, mas a questão é como a gente tem que pesquisar e ir atrás ver o que já tinha na                    

web, como era o uso do acesso a web para os deficientes visuais, ficou um pouco difícil a                  

nossa pesquisa de campo, chegar até eles mas a gente já tem decidido o que vai ser do                  

projeto que as outras coisas são mais fáceis, também na fundação teórica não tem muitos               

autores que falam sobre acessibilidade, entanto que a gente mudou o foco do nosso projeto               

mais para tecnologia em si e não fundação de acessibilidade e tal, que foi procurar coisas                

relacionada a tecnologia entendeu? a gente não recorreu a autores e sim a plataformas,              

pessoas especialistas da área... que pudessem falar sobre acessibilidade porque pra           
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fundamentar não tem tantos autoras, de automação, de scripts essa coisa de acessibilidade no              

Brasil é um pouco limitada, a legislação é um pouco antiga, é isso, responde sua pergunta?  

P – Sim, responde, e como vocês dividem as tarefas do projeto na sua equipe, vocês tem                 

habilidades complementares? 

E 8 – Sim, que nem eu já tinha falado da outra vez, a equipe é bem versátil, cada pessoa tem                     

um domínio em alguma área específica, tem pessoa que gosta de programar, tem gente que               

gosta de fazer a parte visual gráfica, tem que gosta da pesquisa de ir atrás, tem gente que                  

gosta de ilustrar e tem gente que faz tudo no final das contas faz tudo, mas tipo esse semestre                   

foi mais fácil porque a gente queria que todo mundo fizesse um pouco de cada apesar de ‘ah,                  

eu não tenho tanta afinidade com design mas eu vou contribuir com alguma coisa, vou ver                

como é e treinar’ e a pessoa que sabe vai me orientar a fazer a gente vai fazer tudo junto, qual                     

foi sua pergunta mesmo? 

P – Se vocês tem habilidades complementares ou se todo mundo faz junto as coisas 

E 8 – Sim, sim cada um tem seu dominar mas não impediu que experimenta se outras coisas,                  

a gente permitiu, não obrigou, pode ter essa oportunidade de treinar isso, mas a gente não                

queria obrigar. 

P – Então vocês separaram e cada um contribuiu? 

E 8 – Sim, sim, primeiro a gente falava quem quer fazer, ai levantava a mão, quem não                  

levantava é porque não tinha afinidade, ai tá, a gente pensava como os membros da outra                

equipe podia contribuir de maneira direta ou indireta nessa atividade, tipo tem um artigo das 5                

pessoas 3 mostra interesse e as outras 2 não mostrava, então elas podiam fazer coisas               

relacionadas que pudessem contribuir no artigo, como desenvolvimento, processo criativo,          

direção de arte, manual de marca... cada um fazia o que gostava e ao mesmo tempo fazia um                  

pouco do que não gostava pra treinar. 

P – Esse método que você está dando que todo mundo se oferecia pra fazer uma tarefa e da e                    

das coisas que a professora y está utilizando na disciplina, vocês estão usando algum outro               

método pra gerenciar o projeto, pra facilitar os processos, algum ferramenta, alguma coisa             

assim? 

E 8 – A gente ta usando o Scrum novamente, né? e a gente tá usando o Trello… e acho q não                      

tem nenhuma outra ferramenta adjacente, não tô me recordando, a gente utiliza o ‘planilhão’              

dela, é válido pra gente, a gente tem o nosso Trello e as nossas reuniões semanais, a gente                  

define entregas e… a gente não adota nenhum outro modelo. 
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P – Existe algum ponto negativo que você está vendo no projeto aqui agora, tanto em relação a                  

sua equipe, ou em relação a metodologia, ou relação ao tempo, qualquer coisa? 

E 8 – Eu precisamente não posso dizer sobre metodologia porque não estou a fundo nisso mas                 

tenho colegas que relatam que a metodologia não está sendo como deveria ser na bibliografia,               

porque tem coisas que vem antes mas era pra vir depois, e tipo tenho um colega que questiona                  

isso que poderia até contribuir melhor, que ele poderia explicar quais os problemas que ele               

identifica no processo, e sim, enquanto equipe, a gente já falou com a professora, mas como                

ela está em um processo de construção do projeto, o método está sendo testado né, é um                 

aprendizado mútuo... ai você de problemas com a metodologia, a pergunta? 

P – Sim, é existe algum ponto negativo que você tenha identificado  

E 8 – Na metodologia, pessoal, de equipe? 

P – Se existe algum problema na equipe, no tempo?  

E 8 – Em relação a equipe, como é que posso explicar, de certa forma a equipe é homogênea,                   

coesa, conseguimos fazer as coisas, porém quando algum membro deixa de fazer alguma             

coisa ou não diz como o processo da atividades, o receio por querer entregar e não entender o                  

tempo da pessoa porque tem ritmos diferentes que as pessoas trabalham, simplesmente pega             

uma atividade e faz... vai fechando a pessoa porque se sente incapaz por não ter feito a                 

atividade... de fazer, isso é problema de equipe que eu acho que tem mas em relação as                 

outras coisas a equipe flui, mas quando é momento de lavar roupa suja, a gente fala, a gente                  

recebe bem as críticas uns dos outros pelo menos eu acho isso 

P – O processo de criação de vocês foi fácil de identificar a identidade visual do projeto e todas                   

essas coisas? 

E 8 – De início, andamento do projeto e direção de arte já tinha que definir… no começo foi                   

difícil, você criar um coisa que você não sabe o que é ainda, entendeu, é um pouco                 

complicado, foi a parte mais difícil, definir o conceito de criação, pra dizer o que o projeto é                  

sendo que a gente não tinha pesquisa de campo ainda, as disciplinas demandam tempo              

diferentes, cronogramas diferentes , acho que deveriam se unir mais, sabe? as datas... 

P – Então quando na época de definir o conceito vocês estavam pesquisando 

E 8 – A gente não sabia pra quem pesquisar ainda, a gente sabia que era pra deficientes                  

visuais mas não sabia o perfil se era deficiente parcial ou total, enfim pessoas que tinha                

domínio, pessoas que não tinham, é uma coisa muito ampla que é estudar depois afunilar,               

depois que a gente conseguiu ai foi fácil… a gente sabia o que queria e a gente definiu as                   
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coisas, ai novamente pegando a pesquisa de campo a gente conseguiu identificar os valores              

dele, com questionários e entrevistas semi-estruturadas onde transparecer isso a gente pegou            

os valores deles, os valores estéticos do cliente e a gente juntou isso e tentou transparecer no                 

projeto. pra mim foi um pouco mais fácil, pra mim foi engrandecedor a gente conseguiu juntar                

vários valores numa coisa só. 

P – Vocês em algum momento utilizaram a metodologia do Chico Homem de Melo no trabalho                

de vocês? 

E 8 – Sim, sim, Signofobia? 

P - isso 

E 8 – Sim, esse mesmo colega que criticava a metodologia ele leu o livro e sempre que ele lia                    

ele sempre levava pautas pras aulas, discutia…  

P - É bom ou ruim o sistema de divisão por sprints? 

E 8 – Acho válido, totalmente válido, porque... tem coisas que terminam mais continuam na               

outra versão, sabe? a entrega, defini por tempo, acho válido, tanto pra estrutura do trabalho e                

estruturação do projeto, é bom usar todas essas sprints pra fazer a construção do projeto               

constituição do projeto, acho válido. 

P – Teve alguma sprint que você e sua equipe acharam mais complicada do que outra, mais                 

difícil? 

E 8 – A segunda… segunda ou a terceira, eu acho 

P – Por que? 

E 8 – Porque foi uma das que mais me marcou sabe, porque tinha pesquisa de campo, PDP,                  

era tudo ao mesmo tempo sabe? mas em compensação da metade pro fim, deu uma aliviada,                

sabe? as outras coisas relativamente fáceis de fazer, a gente tinha que fazer coisas e ao                

mesmos tempo fazer pesquisa de campo, a tese já era pra gente tem a pesquisa de campo,                 

fazer o briefing e tudo mais e depois partir pra fazer as coisas … enfim foi a parte mais                   

complicada, a gente tava, não tentando inventar, mas se colocar no lugar do cliente de fato                

mostrando os valores dele pra gente realmente fazer as coisas certas, por isso acha que esse                

é o processo mais trabalhoso, mais delicado. 

P – Tudo tem que ser definido ao mesmo tempo  

E 8 – Exato porque teve a sprint zero que era pra fazer isso, né? saber o que fazer, preparar o                     

terreno pra ir pra pesquisa de campo, na sprint 1 já era pra ter a pesquisa de campo, já era pra                     
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ter tudo isso consolidado, mas só que dependendo de cada área de conhecimento do projeto               

demanda tempos diferentes, é complicado. 

P – Vocês estão conseguindo controlar o tempo melhor ou pior, tipo entregar as coisas no                

prazo, tem um semestre mais tranquilo? 

E 8 – Eu diria mediano tá? você está perguntando da flexibilidade, a gente não tinha condições                 

de atrasar coisas e tipo a Professora Y teria que ser onipresente pra responder tudo ao mesmo                 

tempo, ela tem o tempo dela, ela dedica várias horas num projeto, tem projetos que anda bem,                 

têm projetos bem gravíssimos que não tem pesquisa de campo ainda se falar da parte inicial,                

então ela dedicava mais tempo pras pessoas mais deficientes que estavam bem atrasadas, e              

como nós estávamos bem em algumas coisas meio que deixava pra corrigir depois. 

Ela disse ontem que quem não entregasse as coisas ia receber uma punição, porque ela tinha                

que entregar tudo pra banca, então quem não entregasse até lá ia receber uma punição 

P – O que seria essa punição? 

E 8 – Meio ponto pra cada dia de atrasado... 

P – Você acha que a integração com outras disciplinas realmente aconteceu? 

E 8 – Sim, aconteceu, mas como eu falei, tem algumas coisas que não deram muito certo...                 

claro, não estou querendo criticar o cronograma da Professora Y que é a base centralizadora               

desse curso mas ajudou bastante, acho que cada disciplina tem seu tempo e é um desafio                

muito grande tentar integrar de fato todas as disciplinas porque tipo precisa de mais tempo, de                

maturidade, tanto do feedback da equipe e da professora, a professor estudar como integrar              

mais ainda entendeu, mas assim pra esses estágio, dessa fase tá tudo ok. 

P – E como você acha que poderia ser melhor todas essas questões, como poderia ser melhor                 

o Projeto II em geral? 

E 8 – Na integração ainda? 

P – Em relação a qualquer coisa, como você acha que seria mais fácil, mais interessante o                 

processo do Projeto II? 

E 8 – Tipo pegar algumas coisas que a gente se enganchou muito  

P – Como por exemplo? 

E 8 – Projeto informação, porque tipo não tinha livro pra basear isso a Professora Y tinha que                  

fazer trabalhos extras por fora e tentar explicar isso pra gente, mas ela ta começando agora e                 

meio que a gente tá tentando entender mas ainda é muito cedo, e meio que a gente ficou                  
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deficiente nisso, projeto de informação é parte essencial pra dar base aos outros projetos de               

navegação, de interface, de interação e a gente ficou deficiente nisso. Então sei lá, no início da                 

disciplina ter um tutorial de como fazer as coisas de projeto. Certo que ao longo do semestre                 

ela vai dando diretrizes (artigo, PE, PDP, Plano Executivo) acho que tudo isso vale no início da                 

disciplina, ela também explicou… porque tipo, no Projeto I a gente não sabia nada de Scrum, a                 

gente só seguiu o ritmo e tal, já no segundo ela já definiu como é que funciona o Scrum, como                    

é que funciona a divisão por Sprints, como utiliza a ferramenta (no caso o Trello, porque o                 

Taiga só fez atrapalhar) e ninguém sabia mexer e ficou chato trabalhar, a gente teve que usar                 

ferramentas por fora fazer planejamento por fora, porque tava difícil a ferramenta. Nesse             

semestre ela já deu a introdução de como usar a ferramenta, o que fazer no projeto… e                 

também o de ter apresentação do tema também é válido, por exemplo ‘esse projeto vai ser                

Bem Estar, pesquisem sobre isso e semana que vem tragam isso’ é muito válido isso, expor                

sua opinião e na outra semana as pessoas já levam possíveis hipóteses do que trabalhar e                

fazer discussões com isso, achei isso válido também, então sempre dar a introdução de coisas               

que vão acontecer no projeto porque tem pessoas que vão se sentir leigas, pelo menos nós                

nos sentimos leigos em algumas coisas, entendeu? acho que essas introduções no início da              

disciplina ou dizer ‘oh, chegar semana tal a gente vai estudar isso aqui’, entendeu? 

P – Uhum… Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre sua experiência até               

agora nesse projeto? 

E 8 – Não… tô me sentindo feliz, novamente, por estudar acessibilidade, não tanto quanto eu                

queria. é...poderia ter me dedicado mais a essas coisas mas por n motivos isso não foi                

possível, falando emocionalmente, sabe? sempre atrapalha o processo, e várias coisas,           

então… se a pessoa não está bem emocionalmente, ela não consegue fazer as outras coisas               

bem... 

P - Sim… é verdade. 

E 8 - Por isso, eu poderia ter contribuído mais, porque é um tema muito familiar meu, mas por n                    

motivos, não consegui. Mas o trabalho que eu tenho feito, apesar de tudo, eu me sinto                

realizado. 

P - Que bom então. 

E 8 - Eu to fazendo o que posso… 

P - Sim, a gente sempre faz o melhor que pode, né? Então é isso. Muito obrigada mais uma                   

vez pela sua ajuda. 
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E 8 - Não precisa agradecer. 

APÊNDICE N - Transcrição da Entrevista Semi-estruturada 6 com aluno do           
Projeto Integrado II 

P = Pesquisador 

E9 = Entrevistado 9 

 

P – Então, em qual semestre você está? 

 

E9 - Sexto. 

 

P – Sexto semestre. 

 

P – É a primeira vez que você faz o Projeto Integrado II? 

 

E9 – Sim. 

 

P – Você fez o I no semestre passado? 

 

E9 – Sim. 

 

P – Qual é o tema do projeto? 

 

E9 – Do I da minha equipe? 

 

P – Do II. 

 

E9 – É sobre atividades físicas. É uma forma de motivar as pessoas a fazerem atividades                

físicas. 

 

P – Hm... O que você ou sua equipe tiveram mais facilidade em desenvolver no projeto até                 

agora? 

 

E9 – Facilidade? Vários nada. Não, eu acho que a parte do site mesmo. 

 

P – Como assim a parte do site? 
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E9 – A parte do código... 

 

P – Ah sim... A programação, o desenvolvimento. 

 

E9 – Sim. 

 

P – Isso é porque na sua equipe tem muitas pessoas que programam? 

 

E9 – Eu acho que é porque tinha facilidade mesmo. A parte de ter ideias eu acho muito difícil,                   

porque é muito cansativo. Quando você tem todas as ideias, fica mais fácil de colocar no site. 

 

P – Hm... Entendi. 

 

P – Então agora é o inverso. Qual parte você achou mais difícil até agora? 

 

E9 – A parte do começo, a parte de você ter a ideia principal. Porque era um tema muito                   

amplo, que era Saúde e Qualidade de Vida, então a gente teve que pesquisar bastante e ver o                  

que a gente gostava mais. Demorou muito pra gente, pelo menos pra minha equipe. 

 

P – E como vocês chegaram a uma conclusão em relação a isso? Como vocês chegaram ao                 

tema de vocês? 

 

E9 – A gente passou por... Pior que eu nem lembro quais foram os temas. Ai teve uma hora                   

que a Professora Y falou “Não, a gente tem que se decidir”, ai a gente “Ah, podia ser algo                   

sobre atividade física, vamos pesquisar”, porque ninguém estava fazendo, ai à gente viu que              

quando as pessoas fazem atividades físicas juntas elas ficam mais motivadas, a gente viu isso               

num artigo se eu não me engano, ai a gente “será que é verdade?” e fizemos a pesquisa e                   

depois dela começamos a fazer o desenvolvimento mesmo. 

 

P – Hm... Entendi. 

 

P – Como vocês dividem as atividades na equipe de vocês? Vocês têm habilidades              

complementares ou cada um faz uma coisa ou então todo mundo faz junto? 

 

E9 – Então assim, por exemplo, uma pessoa da minha equipe é melhor escrevendo, ai ela fica                 
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mais com o artigo. Já eu sou melhor na programação, ai eu fico mais com o site. Assim, todo                   

mundo ajuda todo mundo, mas é como se cada um fosse o líder da equipe, de sua parte. 

 

P – Vocês fazem reuniões semanais? 

 

E9 – Sim, a gente faz uma reunião semanal no dia de quarta-feira, ai quando precisa mudar vai                  

pra terça, porque como a aula é quarta, às vezes precisa mudar. 

 

P – Hm. Vocês fazer as reuniões de vocês antes ou depois da aula? 

 

E9 – Geralmente é quarta de noite, mas ai quando tem entrega, a gente tem que mudar pra                  

terça de noite. 

 

P – Hm. Vocês utilizam métodos além dos que a Professora Y passa na aula dela pra                 

desenvolver o projeto que tenha facilitado, ou vocês só usam algo como algum processo ou               

alguma ferramenta que vocês mesmos desenvolveram? 

 

E9 – Não assim, a gente só usa o Whatsapp pra se comunicar, mas Trello a gente usa porque                   

ela pediu, e também o Google Drive, mas fora isso, nada. 

 

P – E vocês estão conseguindo usar o Trello, por exemplo, que é uma das ferramentas que ela                  

pediu, direitinho? 

 

E9 – A gente esquece assim de usar, mas quando a gente lembra estamos sempre colocando                

lá o que estamos fazendo, quem é... Só que tem coisas que a gente nem olha não por que...                   

Não sei, não sei se ajuda, pra mim acho que não faz diferença. Faz diferença da parte tipo, tem                   

aquilo pra fazer, mas não ficar mudando direto eu não sei se ajuda. 

 

P – Sim. 

 

E9 – Pode ser que com o hábito, né? Ai você se acostuma a depender daquilo. 

 

P – É a primeira vez que você usa o Trello? 

 

E9 – Sim. 
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P – Bem, você já disse isso em outras palavras, mas como tem sido a experiência de Projeto                  

Integrado II pra você? Quais são os pontos que você considera mais positivos e mais negativos                

em relação a qualquer coisa. 

 

E9 – Deixa eu ver... Positivos, eu gosto muito das Sprints que ela está fazendo, que eu acho                  

mais fácil de organizar o que tem pra fazer, qual o dia pra entrega, porque ela o deixa muito                   

bem exposto. Negativos... Não sei. Negativos só em equipes mesmo, tipo os atrasos, algumas              

pessoas fazem e outras não, esse é o mal de equipe, né. 

 

P – A experiência do projeto I pro II foi diferente, ou foi bem parecida? Teve alguma coisa que                   

mudou? 

 

E9 – Sim, o projeto I eu achei mais, tipo assim, quando você chega e não sabe nem o que é,                     

eles só passam assim, tipo tem plano executivo, tem isso, tem isso, e eles não explicam. Só                 

que como o projeto II a gente já sabe o que é, acho que fica mais fácil. Fora isso, acho que não                      

mudou muita coisa não. 

 

P – Só adquiriu experiência das coisas que você não conhecia... 

 

E9 – É, é isso. 

 

P – Você disse que a parte que vocês mais tiveram dificuldade foi a parte do conceito, não é? 

 

E9 – Sim. 

 

P – Quais foram as dificuldades específicas nessa parte que vocês tiveram? Porque que foi               

difícil? 

 

E9 - Têm as três palavras-chaves que precisam ter né, e a gente sabia o que queríamos                 

colocar, mas não sabíamos as palavras certas. Ai, eu sei que agora a gente já tem isso, só que                   

ai surgiu outro problema depois da pré-banca, que é o termo que a gente usa. Na verdade a                  

gente usa três termos, que achamos que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Ai a gente                   

estava tentando encontrar um termo pra isso. Acho que só. 

 

P – Na parte de criação mesmo, de identidade visual, vocês estão conseguindo se sair bem e                 

entregar as coisas? Foi fácil de conseguir essa parte? 
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E9 – Não. A marca, a gente fez ontem, conseguimos fazer ontem porque, a da pré-banca a                 

gente não teve nenhuma conversa com o professor né, porque só tem duas pessoas na nossa                

equipe fazendo a cadeira com ele, que seria pra ajudar né, só que essas duas pessoas estão                 

com outra equipe. Pois é, porque eles não iam ficar só, ai eles não conseguiram falar com o                  

professor e a gente ficou meio perdido na parte da Identidade Visual. 

 

P – Essa parte da Identidade Visual está sendo mais trabalhada na disciplina do Paulo, não é? 

 

E9 – É. 

 

P – Na metodologia que a Professora Y está passando nesse Semestre, tem algum momento               

que vocês se concentram nessa parte de criação do conceito do projeto, da parte de               

Identidade Visual ou algo assim? 

 

E9 – Em Projeto Integrado não, mas na cadeira do Professor Z tem né, mas como a nossa                  

equipe estava em equipe com outra equipe, ai eles levam pra outra equipe e não pra gente, ai                  

complicou. 

 

P – Entendi. 

 

P – A Professora Y passou um livro do Chico Homem de Melo, aquele da capa laranja. Que                  

era para vocês terem como referência de metodologia. Vocês utilizaram esse livro em algum              

momento? 

 

E9 – Não, em nenhum momento. 

 

P – Você disse que gostou das Sprints não é? 

 

E9 – Sim. 

 

P – Mas porque você gostou das Sprints? Elas te ajudam há gerenciar o tempo? 

 

E9 – É nos ajudam, porque ali eu consigo eu ver o que eu tenho que fazer para essa semana,                    

para a próxima, quando é que vai ser a banca. Tenho tudo ali divido. 
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P – É mais fácil de administrar as atividades por semana. 

 

E9 – Sim. 

 

P – Teve alguma Sprint que você achou mais difícil que as outras? Mais pesada ou mais cheia                  

de atividades que as outras? Ou todas estão equilibradas? 

 

E9 – Não, eu acho que, não sei se é a segunda ou a terceira que ela passou muita coisa e                     

nossa equipe estava atrasada, acho que foi a segunda. Não tinha ideia, não tinha nada, ai a                 

gente foi puxando tudo para a próxima, ai... 

 

P – Acumulou. 

 

E9 – Acumulou 

 

P – Você acha que a integração com as disciplinas está maior esse semestre do que foi no                  

Projeto I, ou está da mesma forma? 

 

E9 – Bem maior. Eu até acho que complica porque, por exemplo, têm duas equipes que não                 

tem integrantes em algumas cadeiras, ai a gente fica dependendo de ninguém, porque se              

tivesse uma pessoa da nossa equipe na outra cadeira, a gente poderia pelo menos saber o                

que estava acontecendo. Ai a gente tem que falar com as outras equipes pra ver quando é a                  

entrega, o que tem que fazer... 

 

P – Porque a integração está tão grande que na disciplina de projetos que então, essas partes                 

que são das outras disciplinas e não estão sendo trabalhadas na disciplina de projetos, só nas                

disciplinas mesmo. 

 

E9 – Isso. 

 

P – E você acha que isso dificulta acompanhar o resto da turma. 

 

E9 – É assim, a integração tem uma ideia boa, só acho que tinha que ter um pouquinho assim                   

de projeto mesmo. 

 

P – Em geral, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram até agora, em               
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relação a qualquer coisa. 

 

E9 – Hm... Só consigo pensar em equipe mesmo. 

 

P – Quais foram as dificuldades em equipe? 

 

E9 – Algumas pessoas deixam de fazer o que devem fazer, então, por exemplo, tinha essa                

entrega pra hoje, e elas não estavam nem ai, ai tinha que ficar para o resto da equipe, acho                   

que só isso. 

 

P – E assim acumula trabalho mais pra um do que para outros. 

 

E9 – É. 

 

P – Sei como é 

 

P – Como seria possível tornar o Projeto Integrado II mais interessante e mais fácil de                

executar, na sua opinião. 

 

E9 – Mais fácil... Eu ia falar menos entregas, mas ele já tem menos entregas que o Projeto I,                   

eu acho, então... 

 

P – Quais entregas você acha que são mais exageradas? 

 

E9 – Exageradas? Não, é isso que eu estou falando, eu acho que não está exagerado como                 

era no Projeto I, porque nele tinha que ficar entregando coisas direto, já o projeto II eu não                  

acho tanto assim, não sei o que poderia fazer pra melhorar. 

 

P – Tem mais alguma coisa que você queria falar sobre sua experiência nesse semestre?               

Nessa disciplina. Alguma consideração? 

 

E9 – É, está sendo puxado né, mas, é assim mesmo. 

 

P – Porque está sendo puxado? 

 

E9 – É porque eu estava fazendo a cadeira de LMS né, que tem que fazer a de projeto e a de                      
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desenho. E eu tive que trocar a de desenho porque eu não estava conseguindo conciliar, e                

marketing também, eu não estava conseguindo conciliar LMS, projeto e desenho, já que eu              

estava deixando desenho só pra depois, ai... 

 

P – Por causa da grande quantidade de coisas ou por causa do tempo? Ou os dois? 

 

E9 – Os dois, por exemplo, LMS tinha atividades toda semana, ai eu tinha que ficar fazendo e                  

esquecia o desenho, e também tinha atividade de projeto, e eu também esquecia desenho por               

causa do projeto, e acho que é só isso. 

 

P – Então é só isso mesmo, muito obrigada pela sua consulta, lembranças a você por ter me                  

ajudado. 

 

E9 – Obrigada 

 

P – Eu que agradeço. 

APÊNDICE O - Transcrição da Entrevista Semi-estruturada 7 com alunos do           
Projeto Integrado II 

P - As perguntas são bem parecidas com as do semestre passado. É... Qual o tema do projeto                  

da sua equipe? 

 

E 10 - Acessibilidade. 

 

P - Acessibilidade. Como é o projeto de vocês? 

 

E 10 - É... O nosso... A gente vai... Vai ser uma rede colaborativa no que... é, os deficientes                   

visuais, vão poder, é... por exemplo... dizer um site que eles querem entrar, sei lá, tipo, eles                 

querem acessar por exemplo o histórico deles no SIGAA. Só que o SIGAA ele não é...                

Acessível. Aí uma pessoa vai lá e faz... Ele, ele diz o que é que ele quer, exatamente, e aí uma                     

outra pessoa, é... que tem conhecimentos básicos de programação, sabe um pouco de HTML,              

ele faz um script pra esse deficiente visual, pra que ele possa acessar aquele site. Aí, é um                  

script automatizado que faz todos os passos sozinho até ele chegar onde o deficiente visual               

quer. Aí outra pessoa vai lá, faz esse script, compartilha com o deficiente visual e ele pode usar                  

quando ele quiser. Aí isso é só um exemplo, mas pode ser aplicado em... em... Sei lá, tipo, ele                   

quer pesquisar passagens aéreas e o site não é muito acessível, ou ele tem dificuldade, aí...                
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Outra pessoa pode fazer um script pra eles também. É só troca de scripts. 

 

P - Humrum. É... E qual foi a parte mais, a etapa mais fácil de executar até agora? 

 

E 10 - A etapa mais fácil... Acho que a pesquisa de campo. 

 

P - A pesquisa de campo? Porquê foi mais fácil? 

 

E 10 - Porquê... [inaudível] Eu acho que a mais fácil, porquê... Eu não sei explicar. 

 

P - Só porque é mais fácil. 

 

E 10 - As que eu acho as coisas mais fáceis, porque tipo assim: a gen... quer dizer, mas fácil                    

vírgula, acho que a parte mais difícil da pesquisa de campo é só elaborar o questionário... as                 

perguntas que você quer fazer. Mas depois disso, eu acho que é mais fácil você, por exemplo,                 

você fazer uma entrevista, eu acho, eu acho mais fácil. Ou fazer um questionário e               

disponibilizar... Acho que é m... Acho que são dados que vêm até você mais facilmente, por                

exemplo, porque pra uma pesquisa teórica você tem que ler milhões de coisas pra poder               

depois extrair aquilo.. acho que é muito... eu acho que é mais difícil. É um pouco mais difícil. 

 

P - Essa é a parte mais difícil pra você ou tem outra mais difícil do que essa? 

 

E 10 - Não que é mais difícil... 

 

P - O que é mais difícil? 

 

E 10 - Mas que... Eu acho que a parte mais difícil, né nem no projeto em si, mas é antes, é a                       

gente decidir o que é que vai ser o projeto. Escolher um, porque tipo, eles dão um tema geral e                    

a parte mais difícil é a gente ter que, da nossa cabeça, pensar em alguma coisa. Porque nem                  

sempre... A ideia sai. É muito... Acho que o nosso foi um dos... uma das equipes que mais...                  

demorou pra dizer o que que ia ser o projeto. Tipo... A gente já sabia com o que a gente queria                     

trabalhar, mas a gente não sabia o que fazer... E mesmo depois de fazer uma pesquisa, tipo,                 

uma pesquisa teórica básica, mesmo depois de fazer as entrevistas iniciais a gente ainda ficou               

com muita duvida do que... que é que ia ser... quê que a gente ia desenvolver. Acho que isso                   

foi a ma... a parte mais difícil. Fora as outras coisas, de como fazer tela, essas coisas... 
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P - Pensar na solução, então, é a parte mais difícil. 

 

E 10 - Isso. Isso, exatamente. 

 

P - (risos) 

 

E 10 - Exatamente. Exatamente. Não soube falar com outras palavras bonitas. 

 

P - Que palavras boni... (risos) É... Vocês utilizaram algum método, ah, no decorrer do projeto                

pra facilitar facilitar o processo, ti.. além das coisas que vocês estão vendo na disciplina? 

 

E 10 - Tu fala ali do... Ali... de usar a metodologia do Scrum? 

 

P - É, e o Trello, essas coisas que a Tânia... Teve alguma ferramenta ou alguma coisa que                  

vocês acordaram na equipe pra facilitar o trabalho? 

 

E 10 - Hmm... Não... Acho que a gente só usa mesmo as coisas tipo o Trello, o Drive... Aí                    

gente tenta... É... A gente tenta aproveitar o máximo. O Trello e o Drive. Mas... Acho que só                  

isso. Só foi isso que a gente usou. Não consigo lembrar assim mais de nenhuma outra                

ferramenta que... no pro... a gente tenha usado no processo. Assim, por fora. Quer dizer,               

porque tipo, a gente usou sei lá, Skype, Hangout, WhatsApp, mas acho que isso não entra                

nesse...  

 

P - Humrum... 

 

E 10 - Categoria. 

 

P - (risos) Vocês... Você... Aliás, você, é... saberia me dizer quais são os pontos positivos e                 

negativos que você tá... Vendo no projeto até agora? 

 

E 10 - Olha... Pontos posi... [inaudível] Vamos começar primeiro pelos pontos negativos. 

 

P - (risos) 

 

E 10 - Os pontos negativos... eu achei, por exemplo... o... acho que... a... a metodologia em                 

projeto integrado ela não é muito flexível, porque por exemplo, muita gente [ininteligível] no              
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começo. Muita gente termina a pesquisa referencial teórica muito cedo. Por exemplo, no nosso              

grupo a gente teve que... como a gente não sabia exatamente com o que a gente ia trabalhar,                  

a gente teve que alongar um pouco mais... por e... tipo, no.. na primeira sprint, por exemplo... a                  

gente teve que... teve coisas que era pra gente ter terminado na sprint que a gente só                 

conseguiu terminar na... na seguinte, na metade da seguinte. 

 

P - Humrum. 

 

E 10 - E... e sendo que era pra terminar antes... é... outra coisa muito confusa, também..                 

foram... foram, por exemplo... os projetos de informação, navegação... esses projetos que são             

importantes pra você, por exemplo, construir as células. Porque... eles devem ser feitos antes              

de você... pra fazer os protótipos. A gente só faz isso... isso só é cobrado bem depois, sabe,                  

tipo... eles só começam a ser feitos depois que a gente faz o protótipo, sendo que deveria ser...                  

essas especificações deveriam ser feitas antes. Porque sempre que a gente faz depois, e isso               

foi uma coisa que a gente notou principalmente agora no projeto 2, a gente vê que nós                 

cometemos erros nas prototipações. Tipo, na distribuição das informações... Ou na navegação            

do pró.. da pró... do pró.. da própria plataforma. Tipo... 

 

P - Humrum... 

 

E 10 - Sabe? 

 

P - Sim. 

 

E 10 - A gente começa a notar erros que tipo, não dá mais pra gente consertar, porque já tá na                     

hora de desenvolver. E isso... E... Não dá mais. Fora... Co... Como fazer, também... Foi uma                

coisa que eu fiquei muito confusa. Esse semestre... Tipo... O que era projeto de informação e o                 

que era projeto de navegação... Foi uma coisa que deu... Deu muito problema na hora de                

fazer. 

 

P - No semestre passado não tinha esses projetos, né? 

 

E 10 - Tinha. Também deu muito problema porque... é... principalmente no projeto informação              

porque a gente não sabia direito como fazer e aí cada equipe fez um projeto de informação                 

totalmente diferente, tipo... Ele não seguiu um padrão, sabe? 
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P - Humrum. 

 

E 10 - E aí... faze... a gente tentou repetir o que a gente fez no semestre passado só que aí a                      

gente viu que tava errado... não é desse jeito... acho que foi por... principalmente a Tânia, tipo,                 

é... na hora de... e também a gente na hora de fazer ficou confuso, porque as informações que                  

a gente tinha no projeto passado eram totalmente diferentes da desse... e como a gente não                

tinha estudado com profundidade o que é o projeto de informação... arquitetura da informação,              

a gente não sabia como organizar essas informações. 

 

P - Humrum. 

 

E 10 - Tipo, o semestre passado foi um pouco... baldeado... essa parte... e nesse... não, não foi                  

porque a Tânia tentou... tentou... tentou explicar, mas nem ela sabia o que era pra fazer direito,                 

entendeu? E aí acabou que a gente também não sabia direito e tal... tipo, ela disse que a gente                   

fizesse do jeito que a gente achasse que fosse o certo. 

 

P - (risos) 

 

E 10 - A gente sabe que... tipo... não é assim, né, que tem um... Um padrão a ser seguido. Aí...                     

deixa eu ver mais pontos negativos... [ininteligível]. Pontos positivos. Era do quê mesmo? 

 

P - Em relação ao Projeto como um todo. 

 

E 10 - O projeto como um todo.  

 

P - A disciplina, e tal. 

 

E 10 - Ah, foi muito bom desenvolver o projeto, eu... é... a Tânia dá muito suporte, tipo,                  

qualquer duvida assim que a gente... as dúvidas que a gente tem... ela tira na hora, e se ela                   

não souber ela dá materiais que ela acha que vão ajudar. É... a... a organização também que                 

ela fez no Trello ficou muito boa... ajudou bastante, o Trello... ach... é... inclusi... eu nem lembro                 

o que foi que a gente usou semestre passado... mas... o Trello ajudou bastante a controlar, a                 

saber o que a gente precisa entregar na Sprint sem ter que ficar indo o tempo todo no                  

cronograma... é... as notificações que o Trello manda... assim... ajudou bastante a gente a              

lembrar do que precisava ser feito, o que... o que precisa ser entregue... e as especificações                

que ela fazia, tipo... do, o que é que é pra ser entregue, por exemplo... [ininteligível] é pra ser                   
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entregue, por exemplo. Mas o que é que é pra ser entregue? É a gravação? Ou é só os textos?                    

Ou é só, sabe, uma parte? Ela sempre especificava essas coisas. Aí o Trello ajudou bastante.                

E... e os templates que ela sempre dá. Ajudam muito. 

 

P - Os templates, é, de documentos, ou... 

 

E 10 - De documentos. Ajudou bastante. 

 

P - É... Você acha que a... as experiências que você teve em projeto 1 auxiliaram ou                 

atrapalharam alguma coisa no projeto 2? 

 

E 10 - Acho que auxiliaram. Porque em Projeto 1 a gente já sabia mais ou menos pra qual...                   

qual caminho seguir e... como fazer as coisas. Então, a gente teve que basicamente tirar da                

nossa cabeça, sabe, assim? A gente já sabia mais ou menos como fazer. Como fazer... Como                

é que.. como é que escrevia o artigo... É... como é que fazia o documentação... como... como                 

fazer pesquisa de campo... como ir atrás dos e... das pessoas que a gente queria entrevistar...                

é... foi muito... foi... foi boa a experiência. tipo... foi bom já ter essa experiência que a gente                  

tinha antes. Porque ajudou... pra dar um norte em Projeto 2. Mesmo não sendo... Mesmo tendo                

um foco... Porque Projeto 2 tem um foco diferente... é... muita parte da documentação é a                

mesma. E a gente já sabia pra onde ir, e aí foi bom. 

 

P - Humrum. E... Como foi o processo de criação de vocês? A parte conceitual e a parte visual                   

do projeto, como vocês definiram? 

 

E 10 - Foi assim: é... essa parte... do visual a gente definiu mais em direção de arte... é... foi, foi                     

onde a gente escolheu, tipo, quais cores iam, iam ser utilizadas, os grafismos que... que a                

gente ia usar também... como que ia ser a logo da marca... tudo isso foi desenvolvido na                 

disciplina de direção de arte. E aí... a equipe de direção de arte, que não é a... não é a mesma                     

de projeto... a gente... foi pesquisando, tipo, cada pessoa tinha que chegar com uma proposta,               

por exemplo, da logo. Cada um, cada pessoa tinha que chegar com uma proposta de logo e a                  

partir dessa proposta a gente mostrava pro Paulo, né, e aí ele falava mais ou menos pra onde                  

ele achava baseado nos nossos valores ele falava pra qual... lugar mais ou menos tinha que ir.                 

Até que a gente decidiu qual ia ser e depois passou pra parte das cores... porque a nossa logo,                   

ela... é toda preta. Aí foi que a gente decidiu usar... é... as cores que a gente queria usar na...                    

nas outras coisas, né... na... na nossa paleta de cores. Porque não combinava com... é... não                

combinava. Aí, é... enfim, as cores a gente escolheu baseado num teste de... de daltonismo...               
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porque... a gente sabia que o nosso público principal seriam os deficientes visuais, mas              

principalmente quem não enxerga. Mas... Se a gente for se basear só no público que não                

enxerga a gente não precisaria fazer nada de visual. Então a gente tinha que seguir pra quem                 

enxergava e pra outros tipos de deficientes visuais. E aí a gente fez testes de core pra... pros                  

quatro tipos de daltonismo, e aí baseado nessas cores, nesses testes e nas cores que ficaram                

tipo, nas paletas originais sem ser dos testes, a gente escolheu as outras cores que               

representassem os nossos valores. E aí... foi. E aí os grafismos, como a gente não... por nosso                 

público-alvo serem deficientes visuais, a gente não quis usar muito... muita imagem... muito...             

muita coisa assim... um visual muito forte, muito apelativo, porque... na hora que o ledor de                

telas fosse passar, por exemplo, teria que ter muita audiodescrição, a gente pensou muito em               

como seria a experiência pro deficiente visual que não vê. Que não enxerga. E aí a gente se                  

baseou um pouco nisso, e resolveu não ter muitos grafismos. Na parte dos desenvolvimentos              

das telas, é... a gente dividiu... é... a quantidade de telas que teria... e pediu pra cada pessoa,                  

é... fazer um protótipo das telas que ficou. Um protótipo de baixa fidelidade, tipo um wireframe.                

E aí depois disso uma pessoa só ficou responsável por estilizar essas telas, porque a gente                

chegou à conclusão que se cada pessoa fosse ficar responsável por estilizar as telas depois de                

func... tipo, juntar tudo, não ia ficar legal, porque uma coisa ia ficar de um jeito, outra tela ia                   

ficar de outro jeito... elas não iriam seguir provavelmente um padrão. E o, e era muito                

importante seguir um padrão, né... Aí... Foi... Aí uma pessoa só ficou responsável pelas... Por...               

Por meio que dar estilo ao esqueleto que já tinha, por dar cor, vida, essas coisas. E aí é isso...                    

Tem mais, tem mais alguma coisa nessa pergunta? 

 

P - Não, mas eu queria saber... Cê falou que... na... não são as mesmas pessoas que tão                  

fazendo projeto que tão fazendo direção de arte? 

 

E 10 - Isso, tão fazendo direção de arte. É... tipo, do nosso grupo... nosso grupo tem cinco                  

pessoas. Aí três tão fazendo direção... o mesmo grupo tão fazendo direção de arte com o                

Stakeholders, e outras duas não estão, tão fazendo outro projeto. Aí... assim, era mais pessoas               

na nossa equipe, só tem uma pessoa que não é de projeto. Mas, é, só três pessoas do nosso                   

grupo que tão em direção de arte. 

 

P - E isso influenciou em alguma coisa? 

 

E 10 - Não, porque... porque... assim... os outros meninos só não tinham meio que, por                

exemplo, eles tinham voz mas não tanta. Eles deram bastante liberdade principalmente pra             

gente que tava em direção de arte fazer o... fazer tudo... toda a escolha de paleta de cores...                  
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por exemplo, a... a logo. Eles também... eles também opinaram... mas praticamente tudo foi              

decidido só na disciplina de direção de arte. Não foi decidido na... na... na cadeira de Projeto                 

Integrado mesmo. A gente decidiu tudo em Direção de Arte. Só a equipe de direção de arte. 

 

P - Entendi. Vocês utilizaram em algum momento do desenvolvimento até agora a metodologia              

do Homem de Melo que a Tânia passou, do livro Signofobia? 

 

E 10 - Olha, eu não li o livro... Sendo bem sincera [ininteligível]. Então eu não sei dizer se a                    

gente realmente usou alguma coisa. Eu não sei te dizer. 

 

P - Isso já é uma resposta. (risos) É, e qual sua opinião sobre a divisão por sprints, no projeto? 

 

E 10 - Ah, eu gosto. Eu gosto da divisão por sprints. O problema mais que eu acho é só o fato                      

de por exemplo às vezes a gente não conseguir fazer tudo dentro da sprint, seja pelo projeto                 

exigir mais, mais, tipo, exigir algo a mais daquela... daquela parte da sprint ou por, por                

exemplo, entrevistas, é... entrevistas... a gente depende de outras pessoas sem ser a gente, a               

gente depende da disponibilidade de horário delas... da agenda delas... e aí muitas vezes isso               

atrapalhava e a gente não conseguia terminar dentro da sprint. A gente acabava conseguindo              

terminar as coisas fora. Fora outras coisas, que... a gente não conseguiu terminar.  

 

P - Teve alguma sprint que você achou mais complicada que outra, mais cheia de coisa, mais                 

difícil de passar? Ou todas foram bem niveladas? 

 

E 10 - Eu acho que essa agora. Por causa da viagem que o pessoal fez pra... pra... pra Belém.                    

Porque a gente passou uma semana sem produzir nada, porque 80%, 90% praticamente do              

grupo tinha viajado. E aí... como cada pessoa fica responsável por alguma coisa e muitas               

tarefas dependem, tipo... dependem... depende da outra... aí muita coisa atrasou... por conta...             

por conta disso. Sendo que o final da sprint é agora, né. Aí... Atrasou muito, porque uma                 

semana sem produzir nada? É muita coisa. Em Projeto Integrado é um tempo muito precioso               

que a gente perde... Justamente pela demanda de trabalho. E aí... Isso acabou atrasando              

muita coisa, atrasou o desenvolvimento, que começou agora, que a gente não conseguiu             

entregar ainda tudo do desenvolvimento... atrasou diagramação do PE... atrasou o artigo...            

porque o artigo é dividido... e aí... quem viajou não conseguiu terminar... esses eventos assim               

atrapalham muito... no decorr... no desenvolvimento do projeto. 

 

P - Mas foi mais os eventos externos, não pela sprint.  
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E 10 - Isso, não pela sprint. Eventos externos. 

 

P - Vocês acham que conseguiram controlar melhor o tempo nesse semestre do que no outro,                

em relação... 

 

E 10 - Sim. Com certeza! Acho que a gente conseguiu controlar bastante. Principalmente pelo               

fato de a gente já saber o que deveria ser feito, tipo, que norte a gente deveria seguir, a gente                    

não tava aprendendo o que é que precisava ser feito... a gente já sabia. E aí... isso ajudou                  

bastante. No... no trabalho. Não foi tão difícil, não foi tão complicado como o primeiro que a                 

gente tinha que, além aprender, tentar fazer as coisas, nesse a gente já sabia como fazer e a                  

gente tinha só que ir atrás de fazer. Tipo, a gente não, não tinha que perder tempo                 

aprendendo. A gente perdeu tempo aprimorando o que a gente já sabia, mas é... era um                

trabalho que, que a gente se aprimorava fazendo, então... foi bem melhor. Eu achei bem               

melhor.  

 

P - É... Você achou que foi mais, mais ou menos ou a mesma coisa integrado com o semestre                   

passado? Tipo, a integração foi maior, foi... ou... não? 

 

E 10 - Com os professores...? 

 

P - Com as outras disciplinas, sim. Como foi essa integração? 

 

E 10 - Eu achei maior, a integração. Eu achei que... Que foi principalmente em Direção de Arte.                  

Eu achei que foi maior a integração com a outra disciplina. 

 

P - E isso auxiliou? (risos) 

 

E 10 - Isso, exatamente... Isso auxiliou bastante... É... eu acho que foi a disciplina que mais                 

integrou, porque... avaliação de IHC algumas coisas atrasaram... dentro da própria disciplina...            

aí... a Tânia teve que meio que reformular o cronograma baseado na, no atraso que teve da                 

disciplina, né, em projeto integrado, na disciplina. Mas mesmo assim ainda continua integrado,             

porque ela deu essa flexibilidade pra poder acompanhar a disciplina. E... em comunicação             

visual... assim... É... teve integração mais com direção de arte, porque por exemplo, a paleta, a                

escolha da paleta de cores, a comunicação... a gente sempre tinha que ficar, é... no começo a                 

gente sempre tinha que falar com a Diana, pra pedir dicas, explicava o projeto, e ela deu um                  
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norte na escolha. E, com o Vítor, a gente tá começando agora, tá integrando agora, com o                 

desenvolvimento, mas... o desenvolvimento começar agora ajudou bastante, porque a gente já            

tem todo um... toda a base, pelo menos aquela parte inicial de HTML e CSS pra poder fazer o                   

desenvolvimento. Se o desenvolvimento começasse no começo, seria horrível, porque a gente            

não saberia o que a gente precisa saber pra poder fazer. 

 

P - Humrum... e... qual... como você acha que podia ser melhor ainda essa disciplina de projeto                 

2? Você tem alguma ideia de como tornar ele mais interessante, ou mais fácil? 

 

E 10 - Mais interessante, eu não sei como. Mas, eu acho que... por exemplo. O que eu tinha                   

dito antes, os projeto de informação, é, navegação... eu acho que eles deveriam ser feitos               

antes dos protótipos, acho que deveria ser... eles deveriam ser feitos an... antes dos protótipos               

pra poder justamente seguir essa ordem que quando eles ensinam pra gente, por exemplo, em               

Projeto 1, eles falam que o certo é a gente fazer esses projetos antes, apesar de a gente não                   

fazer isso na disciplina. Porque são eles que, que por exemplo auxiliam você a desenvolver a                

plataforma, né. Então eles deveriam vir antes. É... eu acho que também algumas coisas, tipo               

as sprints, elas deveriam ser mais flexíveis, tipo, o conteúdo a ser entregue... como... o negócio                

que eu falei, da pesquisa referencial teórica... poderia ser um pouco mais flexível, as datas de                

entrega. É... Eu acho que é isso. Acho que é só, porque eu não consigo me lembrar assim. 

 

P - (risos). 

 

E 10 - O que poderia ser... Melhorado. 

 

P - Tem mais alguma coisa que cê queria acrescentar sobre a sua experiência? Nesse               

semestre? Em relação a qualquer coisa. 

 

E 10 - Não... Só que foi muito difícil tirar a ideia do projeto. Acho que foi o pior, pra gente. Até,                      

até o momento, foi ter que... tirar a ideia de algum lugar da nossa cabeça, baseado na, nas                  

pesquisas. Acho que isso foi o mais difícil. 

 

P - Você acha que o tema geral tem alguma relação com isso ou foi só um problema interno                   

mesmo? 

 

E 10 - Foi assim, o tema geral ele tem relação com o Proje... assim... [ininteligível] mas acho                  

que é muito... uma ligação muito, muito longe. Porque, por exemplo: o nosso objetivo é com...                
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É, tipo, melhorar a qualidade de vida dos deficientes visuais, tornar a web mais acessível, se a                 

gente tornar ela mais acessível isso vai trazer um bem-estar pra eles. Então, eu acho que isso                 

é relacionado com... se relaciona com a parte da saúde, do bem-estar. Mas é uma ligação                

muito longe, sabe... Então eu acho que o... quando você fala assim em saúde, que é o tema                  

geral da disciplina, você pensa, tipo, desenvolver, um... algo mais voltado realmente pra área              

da saúde, que eu digo, tipo [ininteligível] medicina. O nosso projeto não é voltado pra medicina,                

ele é voltado pra uma coisa completamente diferente. Então, acho que o tema geral é muito                

geral, pra gente poder daí tirar um pouquinho, sabe, tipo, uma parcela. E é isso... E isso dá                  

muita, tipo... Acho que isso dá muita liberdade pra gente mas a gente ainda não consegue                

saber o que fazer com essa liberdade direito. Porque até... a gente descobrir como aproveitar               

essa liberdade que é dada por um tema muito geral demora muito, é um processo um pouco                 

longo pro tempo que a gente tem, por exemplo. Assim, o semestre todo é pouco tempo, né,                 

pouco tempo de fazer muita coisa, e a gente ainda ter que... tipo, pensar em algo... não que                  

não dê pra você pensar [ininteligível], mas acho que é pouco tempo pra gente surgir com a                 

ideia. Acho que ela deu só uma ou duas semanas pra gente trazer a ideia do que deveria ser.                   

Do que que a gente queria desenvolver, o quê que seria o projeto. E eu, particularmente, acho                 

pouco tempo. É isso. 

 

P - Então, é isso. Muito obrigada pela sua ajuda. Foi muito útil mais uma vez (risos). 

APÊNDICE P - Transcrição da Entrevista Semi-estruturada 8 com alunos do           
Projeto Integrado II 

P - É... Em qual semestre você está? 

 

E 11 - Tô no sexto. 

 

P - Você já... tinha feito Projeto Integrado 2 antes, não né? 

 

E 11 - Não. É a primeira vez. 

 

P - Qual o tema do seu projeto? 

 

E 11 - O nosso tema é... Pera aí... Deixa eu... Do nosso projeto, da minha equipe, né? 

 

P - Humrum... 
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E 11 - A gente tá fazendo um sistema pra ajudar com um sistema é, de prontuário eletrônico                  

pro... Pro hospital Eudásio Barroso aqui do... de Quixadá. 

 

P - E qual parte você teve mais facilidade de fazer do projeto até agora? 

 

E 11 - Na parte de projeto, é... No que estou inserido é mais na parte visual e também eu tô                     

ajudando com a organização do sistema, também, como... A criação das telas... Foi o que eu                

mais participei. Mas no geral eu participei em tudo, tanto de escrita como de produção. Mas o                 

que eu estive mais inserido é a parte visual e telas do sistema. 

 

P - E qual foi a parte que você achou mais difícil de lidar, e mais fácil? 

 

E 11 - A mais fácil pra mim é a parte visual, que eu já tô mais habituado a fazer, e a mais difícil                        

é a parte de escrita, porque eu realmente tenho muita dificuldade, em escrita, não sou bom. 

 

P - Humrum (risos). É... como funciona a divisão do trabalho da sua equipe? Vocês tem                

habilidades complementares ou todo mundo faz a mesma coisa? 

 

E 11 - A gente tenta fazer com que todo mundo faça um pouco de cada coisa justamente                  

porque a gente tenta que cada... é... porque a gente quer que todos tenham o mesmo                

conhecimento, entendeu, pra não deixar tipo... Tu faz essa parte, eu faço essa outra, e essa                

pessoa aqui acaba não tendo o mesmo conhecimento que eu tenho. E justamente Projeto              

Integrado é pra gente acabar aprendendo melhor. Na prática, né. 

 

P - Sim. 

 

E 11 - Então a gente tenta fazer com que todos participem de tudo, mas aí acaba que às vezes                    

a gente não consegue, então cada um vai pra um lado diferente, mas em geral, a gente tenta                  

fazer com que todos participem de tudo. 

 

P - Humrum. Vocês utilizam algum método pra gerenciar o trabalho de vocês, ou pra facilitar o                 

processo, além das coisas que vocês vêem na disciplina da Tânia? 

 

E 11 - É... a gente fez um... como é o nome? Esqueci. É tipo um, um relatóriozinho do que é...                     

de cada reunião que a gente faz, do que a gente precisa fazer naquela reunião. Então a gente                  

cadastra num documento tudo o que a gente quer fazer e designa a atividade que cada um vai                  
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fazer em cada reunião e... e o que vai levar pra casa. 

 

P - Ah, sim. Como se fosse uma Ata... 

 

E 11 - É, uma Ata, pronto, é porque eu não tinha lembrado. 

 

P - (risos). 

 

E 11 - (risos). A gente faz uma ata de reunião em toda reunião que a gente tá. 

 

P - É... E vocês usam alguma outra ferramenta que não seja o Trello, pra gerenciar o trabalho? 

 

E 11 - Não, acho que não. Só os que a gente já usa mesmo, assim. Que é o WhatsApp, que é                      

pra se comunicar, e tem o Google pra guardar as coisas. 

 

P - Humrum. É... Como tem sido a sua experiência no Projeto 2? Quais pontos positivos e                 

negativos que você observa até agora? 

 

E 11 - O que eu gosto muito do Projeto 2 com a Tânia é porque ela é muito organizada, e aí ela                       

acaba que você fica organizado igual ela. Apesar de às vezes a gente se perder, você acaba                 

também tendo essa organização, porque tem o prazo e você quer entregar tudo no prazo... cê                

quer receber aquela nota que ela designa praquela sprint... 

 

P - Sim. 

 

E 11 - Então, essa divisão de sprint que ela fez é boa. Aí o que me incomoda um pouco nesse                     

semestre foi mais a escolha do tema, que eu achei complicado, principalmente a da minha               

equipe, porque a gente ficou com a parte de arquitetura da informação... e... eu acho que                

complicou pra gente, um pouco. Tipo, a gente teve mais trabalho do que a gente precisava.                

Mas na disciplina mesmo, uma coisa ruim, deixa eu ver... Não sei. 

 

P - (risos). É tudo ótimo na disciplina. 

 

E 11 - É, por enquanto é bom, pra mim o que me complica mais é a parte realmente do tema                     

do meu projeto, mas não é uma coisa da disciplina, é uma coisa pontual que minha equipe                 

escolheu e, por isso que tá sendo um pouco puxado. Mas não é ruim, é só puxado. 
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P - É complexo. 

 

E 11 - É, é complexo. 

 

P - É... Qual parte do processo até agora vocês tiveram mais dificuldade de concluir, por                

exemplo, ah, foi a concepção da ideia, foi o processo de criação... 

 

E 11 - A marca. A marca... a construção do visual. A gente teve muita dificuldade, tanto que a                   

gente concluiu a ideia ontem, sendo que a turma inteira já tinha concluído na sprint 2, eu acho,                  

e só tava retrabalhando a marca. A gente não fez, isso, justamente porque tava muito               

complicado, por conta que o Paulo tinha dito que a nossa parte do projeto era mais questão de                  

organização e não visual, e ele disse, como tinha que focar nisso, a nossa marca não                

precisava chamar tanta atenção, e a gente teve muita dificuldade nisso. Por enquanto tá sendo               

dificuldade também na criação das telas, né, porque o grupo se perdeu um pouco na data, até                 

por conta que teve IHC e tudo mais... aí se perdeu e tá um pouco desequilibrado mas tamo                  

retomando. 

 

P - Sim. (risos). É... A etapa de proce... da criação, mesmo do projeto, da... da concepção da                  

ideia, foi diferente do que foi no Projeto 1, ou foi a mesma coisa, pra você? 

 

E 11 - Assim, é, eu acho que foi a mesma coisa, porque, acho que nas primeiras reuniões que                   

a gente teve a gente já definiu o que era que a gente ia trabalhar. A gente não teve dificuldade                    

nesse semestre de definir o que a gente ia trabalhar. A dificuldade realmente foi o projeto, mas                 

o tema que a gente escolheu, acho que no segundo dia que a gente se reuniu. Por conta que a                    

gente foi atrás de uma pessoa que realmente precisava de uma solução e ela deu qual era o                  

problema dela e a gente trabalhou em cima disso, então pra achar um tema não foi difícil.                 

Assim como Projeto 1, também. Mesmo fazendo muito tempo, eu lembro que assim que a               

gente saiu da sala, a gente já tinha uma ideia do que a gente ia trabalhar e já... 

 

P - Humrum. É, a Tânia tá usando como uma das bases da disciplina o livro do Chico Homem                   

de Melo, né? Aquele da capa laranja. Vocês tão usando ele de alguma forma no trabalho de                 

vocês? 

 

E 11 - Assim, eu não sei a equipe inteira, mas eu e... eu, a Marianna e o Emiliano, que é da                      

minha equipe, a gente praticamente leu o livro todo e foi muito bom, porque tem etapas que ele                  
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mostra lá que ajudou a gente na parte do projeto. E ajudou mais a mim e à Marianna porque a                    

gente teve que apresentar Direção... não, Direção não. Design e Inovação, esse livro inteiro,              

então a gente meio que devorou o livro e sabia o que era que ele queria dizer e tudo. Então, a                     

gente aplicou muito isso no projeto. Ajudou sim. 

 

P - Ajudou. É, qual sua opinião em relação à divisão de sprints, cê tinha falado que gostou, né? 

 

E 11 - Sim. 

 

P - As sprints... Você acha isso bom... 

 

E 11 - Eu acho bom. A única parte puxada foi a sprint ... a mais puxada foi a sprint 2, por conta                      

que, ela mesma disse que era pra ser puxada, então se ela disse eu acredito. (risos). Porque...                 

tinha muita coisa pra entregar e pouco tempo, porque assim, cada, cada sprint é dividida só em                 

três semanas, então não existe uma sprint que tem 4, por exemplo. E na sprint, na sprint 2,                  

tinha muita coisa pra entregar, comparado às outras sprint. E eu acho que foi só essa que, que                  

ficou ruim. Mas em questão da sprint mesmo eu acho a divisão boa até mesmo pra forçar a                  

gente a ficar entregando as coisas e num ficar se atrasando. 

 

P - Sim. 

 

E 11 - Se atrasa quem quer. 

 

P - Mais fácil de gerenciar o tempo, né? 

 

E 11 - Sim. 

 

P - Então, é, você acha que no Projeto 2 tá mais fácil de gerenciar o tempo do que foi no                     

Projeto 1? 

 

E 11 - Muito mais. (risos). Porque o Projeto 1 era muito, sei lá, jogado, sabe, faz isso, a gente                    

às vezes não sabia nem o que era que a gente tava fazendo... eu acho que até mesmo o                   

primeiro contato com Projeto, né, também influenciou a isso. Mas o Projeto 2 com certeza é                

mais organizado, se tivesse essa metodologia no Projeto 1, acho que já facilitaria muito mais.               

Porque a gente não teve isso no Projeto 1, mesmo a Tânia estando com a gente, só que como                   

o professor é, o... Era o José Neto e a Tânia só tava auxiliando, então ela não... não                  
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implementava tudo dessa metodologia dela em Projeto 1. Foi mais no 2. 

 

P - Sim. Humrum. É, você acha que a integração com as outras disciplinas realmente               

acontecem mais dessa vez do que as outras? E...  

 

E 11 - Sim. Porque assim, no meu Projeto 1 não teve tanta integração, mas o dos meninos                  

parece que teve mais, aí... na minha parte de Projeto 1 foi muito mais integrado, tanto que...                 

é... quem tá atrasado no curso, como eu, por exemplo, que não tá fazendo as cadeiras de                 

Direção de Arte, Avaliação e Comunicação Visual, a gente acaba que tem que fazer a cadeira                

praticamente de novo, porque a gente tem que ajudar nessa parte do projeto. Então a gente                

participa de tudo o que tem dessas disciplinas. Então acho que eu como não tô fazendo a                 

disciplina, eu vejo que tá tão integrado que tá puxando trabalho pra mim que tô atrasado, que                 

não tô fazendo a disciplina. Então, acho que, vendo dessa forma, que eu não tô nas                

disciplinas,  mesmo assim eu tô fazendo os trabalhos, realmente eu acho que tá integrado. 

 

P - (risos). Tá integrando até você. 

 

E 11 - É. Tá integrando até quem não tá fazendo a disciplina. 

 

P - Sim. É... E como seria, na sua opinião, possível, tornar mais interessante, mais fácil o                 

Projeto 2? 

 

E 11 - Projeto 2... 

 

P - A execução do Projeto. 

 

E 11 - Vixe, não sei.  

 

P - Não sabe. 

 

E 11 - Não sei, porque assim... Eu acho que se todos os Projetos fossem igual Projeto 2 seria                   

mais simples de ir levando. Acho que a complexidade tá mais porque a gente tá aprendendo                

ainda a fazer, mas eu acho que o Projeto mesmo não... Eu não vejo muito o que melhorar. Pra                   

mim tá bom. Acho que se tiver o que melhorar é pontos pequenos, não uma coisa muito                 

grande. Mas... Acho que é isso. 
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P - Tem mais alguma coisa que você queria dizer em relação à sua experiência até agora,                 

nesse Projeto? 

 

E 11 - No Projeto 2?  

 

P - Qualquer coisa, em relação a qualquer... Não só a metodologia, qualquer coisa que você                

tenha percebido. 

 

E 11 - Deixa eu ver. Uma parte que eu achei ruim na... no Projeto 2 foi por conta que, por                     

exemplo, a gente acaba de sair de uma sprint já, quando a gente entra em outra, a gente,                  

geralmente a gente quer receber o feedback da Tânia. Porque se a gente recebe uma semana                

depois, a gente tem a impressão que a sprint passou muito rápido. Porque é como se a gente                  

tivesse a impressão que a sprint só começou depois que ela avaliou. O que a gente realmente                 

tá fazendo aquilo dentor da sprint, quando a gente já tem todo o feedback dela, do que a gente                   

precisa melhorar e ajustar. Por exemplo, nessa sprint agora, que passou a 3, já passou a 4 e a                   

gente nem percebeu. E... porque não... ela não deu o feedback tão rápido porque teve o IHC,                 

né, então acho que puxou pra ela. Não deu pra ela avaliar. 

 

P - Tem os Encontros também. 

 

E 11 - Tem os Encontros também. Pois é, mas só disso, então acho que não é exatamente                  

culpa dela, né, porque... ela também tem outras coisas pra fazer. 

 

P - (risos). Então era isso. Foi bem rápido, né. Mas foi muito bom. Muito obrigado pela sua                  

ajuda. 

APÊNDICE Q - Transcrição da Entrevista Semi-estruturada 8 com alunos do           
Projeto Integrado II 

P = Pesquisador 

E 12 = Entrevistado 12 

 

P - Então, em qual semestre você está? 

 

E 12 - No sexto semestre. 

 

P - Qual é o tema do semestre de vocês esse semestre? 
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E 12 -  É.. o tema geral do projeto? Ou só do nosso grupo? 

 

P - Do seu grupo. 

 

E 12 - Do nosso grupo é um prontuário eletrônico pro hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso                

daqui de Quixadá. 

 

P - uhum. O que vocês tiveram mais facilidade  de desenvolver do projeto até agora? 

 

E 12 - Eu acho que a arquitetura da informação, porque graças a Deus a gente conseguiu ter                  

acesso aos prontuários físicos. Por mais que teve toda a parte burocrática e demorou um               

pouco. A gente teve que falar com a secretaria, a secretaria da saúde do Estado. Falar com os                  

diretores do hospital. Mas a gente conseguiu acesso a todos os papéis e um membro, um                

membro da equipe já tinha experiência com arquitetura da informação então foi mais fácil,              

digamos assim.. e que mais? Acho que foi isso porque o resto foi trash. 

 

P - E qual foi o resto? Quais foram as partes mais difíceis? 

 

E 12 - A parte mais difícil, sem dúvida alguma, foi a marca. Por quê? Quando a gente faz o                    

trabalho durante as disciplinas, geralmente a gente tenta, por mais que tenha um tema geral,               

né. A gente sempre tenta ir pra nossa zona de conforto. Por exemplo projeto 1 que o tema foi                   

crianças, eu já tenho criança em casa, porque eu tenho 3 irmãs mais novas, então pra mim foi                  

bem fácil, é.. ficar inserida naquele contexto do que esse agora que é de saúde que é fechado                  

exclusivo pra um hospital, que é uma área que eu não tenho nenhum contato. Só minha mãe,                 

que enfim ela é técnica de enfermagem. Ela ajudou, foi o bônus assim, mas foi muito difícil                 

elaborar uma marca pra isso sem saber exatamente o que era o produto, porque você elaborar                

qualquer coisa assim pra nossa área né é mais fácil, coisa de jovem, coisa de roupa, é muito                  

mais fácil, enfim. Aí foi bem difícil tanto que a gente ta finalizando agora quase no final do                  

projeto, e isso já era previsto tanto pela gente, quanto pelos professores, por conta dessa               

dificuldade de entender o que é o produto e conseguir passar na marca tudo que ele é né,                  

digamos assim. E eu acho que a parte também da visualização dos dados do gestor ainda ta                 

sendo um pouco difícil.. é.. porque a gente não tem boa parte do sistema implementado então                

a gente não sabe o que é que vai aparecer exatamente lá, que é na parte web, mas a gente                    

sabe que é o mais importante do sistema.  
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P - É o mais importante, mas vocês ainda não têm informaççoes o suficiente pra desenvolver? 

E 12 - Não, a gente têm as informações, mas a gente não programou o suficiente pra saber o                   

que é que vai ta lá. Basicamente é isso. 

 

P - Como vocês dividem os trabalhos na equipe? É… o time tem habilidades complementares               

ou vocês fazem tudo juntos? 

 

E 12 - Bom, eu sou a Scrum Master né da equipe.. aí quando a gente finaliza… Inicialmente,                  

antes de começar. a gente decidir o projeto, a gente combinou que quem tinha mais afinidade                

com alguma coisa iria ficar mais com essas partes. Exemplo: quem tem mais afinidade com               

programação, quem tem mais habilidade com criação. Porém todo mundo teria que contribuir             

com tudo. Porque a gente percebeu né com os outros projetos que se uma pessoa fica fechada                 

só naquela função dela ela acaba aprendendo muito bem a função dela, mas ela não consegue                

absorver o que as outras pessoas absorveram. Mais experiência. Isso é muito ruim porque a               

gente… pelo curso que a gente tá fazendo né tem que ter todas essas habilidades. Limitar o                 

conhecimento só pra uma pessoa não é uma coisa boa. Aí durante as sprints, quando a gente                 

finaliza as sprints, a gente pergunta o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, e pra                    

outra sprint a gente tenta alocar, agora a gente ta tendo alocar mais ainda, quem tem afinidade                 

com aquilo, fazer aquilo, porém tudo tem que ter a opinião do grupo. A gente tenta ao máximo                  

não ignorar os conhecimentos de ninguém. E algumas pessoas têm os conhecimentos extras.             

Que é a parte de banco de dados, duas pessoas da equipe já fizeram e uma tá fazendo.                  

Algumas pessoas têm conhecimento mais na parte de vídeo, elas vão ficar mais inseridas              

naquilo, mas não menosprezando os demais, digamos assim.  

 

P - Tudo passa por todo mundo? 

 

E 12 - Sim. 

 

P - É… existe algum método que vocês utilizam pro desenvolvimento do trabalho além do que                

a professora passa em aula. Alguma ferramenta auxiliar que vocês usam pra conseguir manter              

o ritmo.  

 

E 12 - Além do Trello, eu pessoalmente peguei uma lousa em casa e boto aqueles post-its                 

semanais com as coisas do projeto, e eu tento ficar falando “pessoal olha, tem isso pra data                 

tal”, vamo fazer tal. E a gente já tentou fazer tipo um painel numa cartolina pra botar as datas                   

né de entrega, mas acho que é só isso mesmo. A gente estudou outras tecnologias de outros                 
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designers em CDP e a gente tentou trazer isso pros projetos , mostrar pros meninos essas                

outras partes. Mas basicamente a gente faz o que a Tânia sugeriu, que é o Chico Homem de                  

Melo. 

 

P -  A então vocês tão usando como base além das aulas da Tânia.  

 

E 12 - A gente leu o livro e ta colocando em prática a metodologia. A gente tenta né, se                    

encaixar. Seguir é muito forte, mas a gente tenta.  

 

P - Sim.  Quais os pontos positivos e negativos que você considera? 

 

E 12 - Em geral? 

 

P -  Em geral, na disciplina. 

E 12 - Os pontos positivos, eu acho que ta muito bem organizado, muito bem estruturado. Pelo                 

que eu vivi em Projeto I, pelo que eu acompanhei em Projeto II né que eu ajudei a equipe do                    

Dyego. Eu participei do projeto em outras disciplinas. É, ta muito bem estruturado. Ponto              

negativo, as vezes o atraso das correções da Tânia. Mas a gente sabe né que nem tudo pode                  

ser seguido tão fielmente. E tempo mesmo, porque nosso projeto é, os professores mesmo              

falam, que é  o mais complexo de todos, por a gente não entender bem sobre.  

 

P - Então tem mais pontos positivos do que negativos? 

 

E 12 - É.  

 

P - Você acha que a experiência em projeto I auxiliou de alguma forma o desenvolvimento do                 

II? 

 

E 12 - Acho que sim, porque apesar do tema ter sido muito diferente, a gente já ter tido a                    

bagagem de um projeto de design mesmo foi muito bom pra gente poder saber até que ponto                 

a gente pode chegar. Os sermões do José Neto, enfim, é muito presente ainda. A gente tem                 

uns flashbacks assim e eu acho que essa parte mesmo de ter um contato com design e ver                  

realmente como é projetar uma coisa, acho que isso a gente vai utilizar em todos os projetos, é                  

inevitável. E aprimorar né, acho que é o intuito deles, que a gente melhor. Tanto a parte boa                  

quanto a parte ruim de projeto I ajuda em projeto II. É um aprendizado.  
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P - A parte ruim ensina até mais que a boa, né/ 

 

E 12 - Pior que é, infelizmente… Outro ponto rim também, voltando na pergunta, acho que é a                  

pressão psicológica mesmo, porque não é só a Tânia. Você tem que dar conta de outros                

professores. Eu não tô no semestre regular né, mas a pressão psicológica de saber que tem                

que entregar isso pra um professor, passar por isso, e um professor não concordar, isso é                

muito ruim porque a gente passa muito tempo trabalhando e às vezes parece que o trabalho foi                 

jogado no lixo, foi em vão. Isso é uma coisa ruim também. Mas eu não sei se projeto tem                   

toTalmente controle sobre isso. Acho que pode ser um problema acima. Os professores             

mesmo tem que sentar e alinhar. 

 

P - Você acha que não estar no semestre regular, como você disse, influência alguma coisa no                 

seu desempenho?  

 

P - Influência porque no caso a Ruth, o Emiliano e o André, eles tão semestre regular, né. E                   

todas as disciplinas realmente são integradas, então eles.. eles passam a semana se vendo              

praticamente, tem que ter aquelas reuniões em conjunto. E muita coisa de direção de arte, eu e                 

o Edney, a gente teve que entrar. Tanto que a marca foi feita umas 15 vezes, brincando assim,                  

e a última tentativa fui eu. E eu não faço direção de arte mas eu tive que entrar. E além das 4                      

cadeiras que eu faço, eu tive que voltar a viver o drama de direção de arte Isso é muito ruim,                    

mas é aquela coisa, nem dá pra gente ignorar os problemas de direção de arte e dizer “A,                  

façam vocês três, eu já fiz a cadeira”, mas não é justo também a gente ter que se envolver                   

tanto. Isso é ruim de você ta no semestre à frente. Em relação à avaliação de IHC acho que foi                    

mais controlado, e comunicação visual acho que não tem tanta influência não. Mas esse de               

direção de arte foi o drama maior que a gente teve que se envolver. Bem mais, além das                  

nossas cadeiras. Eu tô fazendo de novo, praticamente. é a minha sensação. A ponto de ter que                 

ir atrás do Paulo, mostrar as coisas pra ele, sendo que eu já fiz a disciplina. Isso é muito                   

frustrante porque a gente acaba se sentindo incapacitado por não conseguir dar conta daquela              

coisa porque teoricamente você que já fez a disciplina sabe, e na prática não é. Então a gente                  

tem que ta ali envolvido nem que seja minimamente. E eu acho que quem ta passando por                 

essa mesma situação, os outros membros da equipe devem ta sentindo o peso.  

 

P - Uhum. 

 

E 12 - Mas é basicamente isso. 
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P - É... qual é a sua opinião na divisão por Sprints, no projeto II. Isso ajuda, atrapalha, a                   

controlar o tempo e tudo mais? 

 

E 12 - Bom, eu acho que no início algumas coisas foram feitas mais rápido. Certo que tem a                   

questão das três semanas. Eu acho que foi bom essa coisa das três semanas mais rápidas                

porque foi acostumando né, mas eu acho que dessa metade agora pro final, se pudesse               

estender mais um pouquinho. Três semanas e alguns dias, acho que era muito bom e tem                

coisas que, por exemplo, teve a viagem agora, sai do nosso controle né. Eu acho que quem ta                  

atrasando as coisas é porque realmente não ta tendo uma boa comunicação no grupo né, mas                

pra algumas coisas eu acho mais que o suficiente, pra outras, nem tanto. Acho que a Tânia                 

poderia ver de caso a caso. Eu sinto que ela tenta ser justa porque na vida real é assim, tem o                     

prazo, você não cumpriu, é demitido né. Mas acho que poderia ser um pouquinho mais               

equilibrado. 

 

P - Tem alguma sprint que você acha que foi mais difícil, teve mais alguma coisa do que                  

outras? 

 

E 12 - Teve, com certeza, deixa eu ver aqui. Teve uma que foi estilo fim do semestre. A gente                    

ta na quatro, eu não sei se foi a três, que a gente tava em tempo de ficar louco. Eu acho que foi                       

a três, porque a gente chegou a virar noite, a gente não tinha virado. Foi a três. 

 

P - Qual foi a dificuldade da sprint três, que tornou ela mais difícil que as outras? 

 

E 12 - Porque a gente não teve feedback do artigo pra enviar pra banca. Isso foi muito ruim, a                    

gente ficou louco. Pelo menos a nossa equipe não teve tantos comentários ruins em relação ao                

artigo, mas a gente não teve feedback. É… o PDP foi mais ok, mas foram problemas do grupo                  

mesmo. Sabe? A pessoa ficar responsável pelo cartão, mas ela não tomar tanta             

responsabilidade assim porque, como eu te disse, a gente tenta fazer o máximo das coisas em                

grupo, mas cada um.. Nesse caso, tanto o PDP, quanto a pesquisa de campo, as pessoas                

responsáveis não tiveram tanto pulso de falar “olha gente, ta faltando isso”, e no caso eu tive                 

que olhar o material. E é uma coisa que eu não gosto de fazer, porque se cada um tem um                    

cargo a gente tem que confiar né, e não ficar lá checando. E na S2 também ficou um pouco                   

apertado porque a gente não tinha entendido claramente que algumas coisas precisariam estar             

mais completas do que realmente estavam, tipo o artigo. Na sala todo mundo da equipe tinham                

entendido uma coisa e na sala a gente foi ver que era outra. Isso foi muito paia. Mas na três a                     

gente conseguiu a nota máxima e na dois não, porque a gente tinha entendido uma coisa e na                  
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avaliação foi outra. Mas de resto… essa agora, acho que ela deveria ter sido mais tranquila e                 

poderia ter sido se a gente não tivesse viajado. Mas de resto, foi de boa. 

 

P - Como seria possível tornar o projeto II mais interessante, mais fácil de executar, na sua                 

opinião? Menos sofrimento. 

 

E 12 - Acho que um tema menos complexo. É bom porque a gente sai totalmente da nossa                  

zona de conforto né, mas tem esses poréns. 

 

P - Como vocês chegaram no tema de vocês mesmo? 

 

E 12 - O nosso foi porque antes de começar projeto, o Jonatan tinha falado que uma amiga                  

dele da Católica, ela tinha muito interesse em fazer algum projeto de algum aplicativo, alguma               

coisa, que beneficiasse a área da saúde, né. E quano veio esse tema eu pensei “nossa, pode                 

ser o casamento perfeito”, a gente entrou em contato com ela elafoi super simpática, ela é até                 

a nossa cliente do projeto, a potencial cliente, aí a gente conversou com eal, ela falou sobre o                  

problema dos hospitais de Quixadá, que era tudo manual. Aí a gente foi pesquisar e viu que o                  

buraco era mais embaixo. Aí surgiu o projeto. Aí também a gente foi conversar com o José                 

neto e ele disse que já fez um prontuário eletrônico com alunos da Anhembi pra um hospital lá                  

de São Paulo. Aí tanto que algumas coisas ele que deu assim uma orientação. Surgiu assim o                 

projeto. Mas eu acho que ta muito bom, projeto II. E pelo feedback que eu recebi dos outros                  

alunos, é o melhor né. O mais bem estruturado.  

 

P - A gente não tinha nada disso… 

 

E- Pois é, eu imagino o sofrimento. Mas pra mim ta muito bom. Acho que é só isso da                   

orientação, é muito difícil ter que dar conta de sete grupos, mas, a não ser que pra um futuro                   

projeto II tivesse um tempo extra fora de sala pra orientar, porque só na sala acho pouco.                 

Tanto que em projeto I teve várias vezes que a gente ia pra casa do José Neto pra receber                   

orientação. Que não é o correto né, já que tem aquele horário. Mas enfim era necessário. 

 

P - Então, acho que era basicamente isso. Você ajudou bastante.  

 

E- Imagino. 

 

P - Muito obrigada. Desculpa ter atrapalhado seu café da tarde. 

 


