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Resumo:  Após  o  surgimento  da  área  da  Engenharia  de  Software  foram  criadas  várias 
metodologias de desenvolvimento com foco no mercado de trabalho e que a utilização dessas 

metodologias no meio acadêmico passa por várias adaptações, surgiu a necessidade da criação de 

uma metodologia com foco acadêmico que se adequasse nesse ambiente, com o intuito de amenizar 
as dificuldades que são encontradas durante o aprendizado de desenvolvimento de software. Nesse 

sentido, foi criada em 2014, a Metodologia Ágil de Desenvolvimento Acadêmico (MADA) no curso 
Sistemas de Informação (CERES - UFRN). Seu uso durante o processo de criação passou por 

mudanças buscando melhor se ajustar a realidade dos alunos, o que trouxe espaço para mais 
estudos sobre a MADA. A partir dessa afirmação, este trabalho apresenta uma proposta de avaliação 

desta metodologia que pretende apontar as dificuldades, forças e fraquezas de sua utilização 

trazendo melhorias para a mesma. 
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INTRODUÇÃO 

Entendendo que a Engenharia de Software (ES) nos cursos da área de Tecnologia 
da Informação (TI), expõe vários aspectos quanto à construção de sistemas de 
forma prática, é necessário aproximar as metodologias que estão sendo mais 
utilizadas no mercado e adaptá-las para a academia (RODRIGUES; ESTRELA, 
2012). A partir desse contexto, metodologias foram criadas para levar aos alunos 
das disciplinas da área de ES, uma prática que reduzisse as limitações do curto 
período de tempo para o desenvolvimento e o risco de desviar do foco ágil das 
metodologias dessas utilizadas no mercado de trabalho (GARCIA; SILVA, 2013). 
Essas metodologias ágeis, tanto acadêmicas quanto de mercado, seguem os doze 
princípios ágeis vindos do Manifesto Ágil, uma reunião onde dezessete líderes de 
ideias, metodologias e processos, que apesar das diferentes práticas defendidas 
chegaram a um conjunto de valores e princípios para essas metodologias que 
recebeu o termo “Ágil” (SABBAGH, 2013; PHAM, 2011). 
Duas dessas metodologias, voltadas para a academia, são a easYProcess (YP), 
criada e utilizada na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), utilizada 
também no curso Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e a segunda é a Metodologia Ágil de 

Desenvolvimento Acadêmico (MADA) que começou a ser usada no BSI (ARAÚJO, 
2014; GARCIA,2004). Sendo assim, este trabalho propõe focar na metodologia 
MADA com a finalidade de avaliá-la, para apontar seus pontos positivos e negativos, 
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além de suas dificuldades de utilização  através da análise de sua aplicação 
em algumas equipes.



 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Para realização do presente trabalho, inicialmente foi necessário encontrar equipes 
de desenvolvimento de software que fossem iniciar seus projetos utilizando a 
metodologia MADA. As duas equipes são compostas de quatro membros cada, 
alunos do 6º período do curso BSI. 

Para analisar como seria o comportamento os alunos diante das fases da 
metodologia, foi feito o acompanhamento das equipes durante o desenvolvimento 
de seus projetos. Analisando os problemas e dificuldades encontrados, de acordo 
com as etapas, cerimônias e artefatos dessa metodologia. 

Para observar como a metodologia estava sendo aplicada conforme os princípios 
ágeis  e  como  os  membros  das  equipes  desempenharam  a  experiência  da 
utilização da mesma foram realizadas entrevistas com os membros de cada equipe 
baseadas no que diz cada princípio. 
Os dozes princípios especificam sequencialmente: 1) A equipe deve manter a 
satisfação do cliente com entregas de software de valor contínuo e frequente; 2) A 
equipe deve ser capaz de manter o acolhimento às mudanças de requisitos em 
qualquer  fase  do  projeto;  3)  A  equipe  deve  realizar  a  entrega  de  software 
funcional com frequência de  algumas  semanas  ou meses; 4)  As  equipes  de 
negócio e desenvolvimento devem se manter trabalhando juntas; 5) A equipe 
deve  se  manter  motivada  fornecendo  apoio  e  confiança  para  realização  do 
trabalho; 6) Conversas face a face devem ser mantidas para compartilhamento de 
informações entre a equipe; 7) A equipe deve manter o software funcional para 
ter progresso; 8) A equipe deve ser capaz de manter o ritmo de desenvolvimento 
constante (sustentável); 9) A equipe deve ser capaz de manter a atenção contínua 
a excelência técnica e um bom projeto para aumentar a agilidade; 10) A equipe 
deve ser capaz de manter a simplicidade na resolução de erros, pendências, 
planejamento, implementação, etc.; 11) A equipe deve se manter organizada para 
promover  melhores  arquiteturas,  requisitos  e  projetos;  12)  Em  intervalos 
regulares, a equipe deve refletir como se tornar mais eficaz para então ajustar e 
adaptar seu comportamento (ARAÚJO, 2014; SBROCCO; MACEDO, 2012). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização das entrevistas com todos os membros das duas equipes, 
começaram-se as transcrições das falas dos oito entrevistados juntando-as por 
princípios ágeis para facilitar a próxima tarefa, que foi categorizar a análise. Cada 
princípio ágil foi categorizado e levando os pontos importantes da fala de cada 
entrevistado, como pode ser visto na figura 1 o princípio ágil 5 (P5) sobre a confiança 
e o apoio entre os integrantes das equipes, categorizado. 
Dos pontos encontrados nas falas dos membros das equipes, as mais citadas foram: 
boa convivência, ajuda mútua e simultânea, e a falta de confiança. Em uma 
primeira análise, visto que a análise final ainda não foi realizada, foi possível 
constatar  que  para  haver  confiança  e  apoio  é  necessário  manter  uma  boa 

convivência e estar sempre ajudando um ao outro buscando o melhor para o 
progresso do projeto. Todavia em equipes de disciplinas onde os membros se 
conhecem pouco, percebeu-se falta confiança no trabalho do outro. 
Este trabalho está apenas em suas fases iniciais de pesquisas e análises dos dados 
coletados. O estudo poderá evoluir com o aprofundamento das análises.



Figura 1 - Pontos importantes da análise do P5. 
 

 

CONCLUSÕES 

Com o acompanhamento da utilização da MADA, foi possível observar que essa 
metodologia permite o conhecimento para os alunos que a usam também sobre as 

metodologias easYProcess (YP) e Scrum, por ser uma combinação das melhores 
práticas das duas. Na primeira experiência com a aplicação da MADA, os alunos 
tiveram  algumas  dificuldades  para  compreendê-la,  porém,  é  natural  essa 
ocorrência no primeiro contato com outras metodologias, e aos poucos se obtém 
mais compreensão do fluxo da metodologia usada. 
Com a realização das entrevistas, é possível afirmar que há muitas informações 
importantes e quando os dados extraídos estiverem totalmente analisados, trará 
resultados bem consolidados e poderemos para apontar as dificuldades da 
metodologia. 
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