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RESUMO 
 
 
 

O interesse em gerenciamento de projetos está crescendo significativamente. No mundo 

empresarial moderno, cada vez mais complexo e competitivo, o trabalho com projetos vem 

ganhando mais espaço dentro das empresas, por isso é fundamental avaliarmos a formação 

que é oferecida aos futuros gestores de projetos. Este trabalho procurou analisar os aspectos 

que compõem o processo de ensino e aprendizagem em gerenciamento de projetos nos cursos 

de engenharia. Os dados foram coletados com a utilização de um questionário estruturado 

concebido em formato de declaração para capturar a opinião dos estudantes. As respostas 

foram analisadas utilizando ACP a fim de estabelecer as principais componentes que 

constituem a experiência dos alunos com a disciplina. No geral, três componentes principais 

surgiram a partir dos dados (caracterizando as percepções dos respondentes do que é 

significativo em suas experiências de aprendizagem em gestão de projetos). A primeira 

componente, e-learning, reúne variáveis associadas com os recursos e a utilização de um 

ambiente online de aprendizagem, caracterizado na literatura como uma ferramenta de 

complementação ao ensino da gestão de projetos nos currículos acadêmicos atuais. A segunda 

componente, apoio docente, representa as ações dos educadores e das instituições de ensino 

para proporcionar aos alunos um ambiente adequado de aprendizado. A terceira componente 

representa o desenvolvimento de competências transversais, que incorpora variáveis como 

habilidades interpessoais, aprendizado cooperativo, transmissão de ideias, pro atividade na 

busca do conhecimento. Identificou-se dentro do contexto brasileiro um déficit em ações 

voltadas para o e-learning e uma necessidade de melhoria no apoio dado pelos professores à 

aprendizagem em gestão de projetos, além disso, os estudantes conseguem perceber que estão 

desenvolvendo competências transversais a partir do estudo da disciplina.  Conclui-se que as 

percepções dos alunos não são afetadas por suas diferenças individuais em termos de sexo, 

tipo de instituição, experiência em Engenharia e tempo de vinculação ao curso. Constata-se 

também que é preciso incluir com maior ênfase a disciplina nos currículos acadêmicos, 

especialmente nos cursos de engenharia, com vistas a proporcionar uma melhor formação 

para os estudantes. 

 

 

Palavras-chave: Gestão de Projetos. Ensino e Aprendizagem. E-learning. Apoio Docente. 

Competências Transversais.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The interest in project management is growing significantly. In the modern business world, 

that gets more and more complex and competitive, working with projects has been gaining 

more space inside the companies, that’s why it's crucial to evaluate the development granted 

to future project managers. This work tried to analyze the aspects that are part of the teaching 

and learning process in project management in engineering courses. The data were collected 

using a structured questionnaire in a declaration shape to capture students’ opinion. The 

answers were analyzed using ACP in order to establish the main components that form the 

students experience with the discipline. In general, three main components came up from the 

data (characterizing the perceptions from the answerers about the meaning of their learning 

experiences in project management). The first component, e-learning, gathers variables 

associated with the resources and utilization of an online learning environment, characterized 

in the literature as a tool of completion to the project management teaching in the current 

academic resumes. The second component, teacher support, represents the teachers and the 

teaching institutions actions to provide the students an adequate learning environment. The 

third component represents the development of transversal skills that incorporates variables as 

interpersonal skills, cooperative learning, transmission of ideas, and proactivity when 

searching for knowledge. It was identified in the Brazilian context a deficit in actions related 

to e-learning and a need of improvement on the support given by the teacher to the project 

management learning, furthermore, the students can realize that they are developing 

transversal competences from the discipline study. We conclude that the students’ perceptions 

are not affected by their individual differences in terms of gender, kind of institution, 

experience in Engineering and time of linking with the course. It is also noted that is 

necessary to include with greater emphasis this discipline in the academic resumes, especially 

on engineering courses, to provide a better student formation. 

 

 

Keywords: Project Management. Learning and Teaching. E-learning. Teacher Support. 

Transversal Skills. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso de técnicas de gerenciamento de projeto em geral cresceu nitidamente durante as 

últimas décadas. As organizações que lideram seus segmentos estão usando com sucesso o 

gerenciamento de projetos, seja para aprimorar seus produtos, capacitar suas equipes, 

melhorar os resultados financeiros e melhorar o atendimento ao cliente. O conjunto de 

habilidades necessárias para o sucesso no local de trabalho tem mudado dramaticamente ao 

longo das últimas duas décadas e o ritmo da mudança não mostra sinais de se abrandar. Essa 

tendência se torna evidente no campo da Gestão de Projetos (KERZNER, 2001). 

Dada a crescente importância de projetos em todos os contextos organizacionais, os 

líderes emergentes precisam estar preparados para contribuir eficazmente para ambientes de 

projeto e projetos específicos. Assim, a capacidade de liderar, administrar e fazer um projeto 

são habilidades fundamentais à liderança de hoje (SHRIBERG, et al, 2005). Há uma demanda 

ascendente por pessoas que podem obter as coisas certas na hora certa. Esta é a essência do 

gerenciamento de projetos eficaz. A competição global, downsizing corporativo, os mercados 

emergentes e compressão do ciclo de vida do produto fizeram do gerenciamento de projetos 

eficaz uma importante vantagem competitiva na maioria das organizações (ARBAUGH, 

2007). 

A formação de profissionais competentes para atuar na área vem cada vez mais 

ocupando uma posição de destaque nos debates sobre o assunto. Conforme o tema se torna 

mais comum nas organizações, cresce a procura no mercado por profissionais com 

conhecimento em gestão de Projetos (GP), aptos a alavancar os negócios empresariais e a 

obter sucesso em ambientes dominados pela alta competitividade e dinamismo. Muitos 

estudos mostram que a figura do gestor de projetos é crucial para o sucesso organizacional. 

Por exemplo, Raheb (1992) sugere que 70% dos projetos pesquisados (no Canadá) falharam 

devido ao fator pessoas. Chong (1993), por outro lado, estimou que até 60% das falhas de 

projeto (pesquisados na Malásia) foram devidos a fatores humanos. Embora a popularidade ou 

a utilidade de gerenciamento de projetos não seja questionável (Hobday, 2000), as razões 

sugeridas para o alto índice de fracasso de projetos e a complexidade prolongada se 

relacionam com uma percepção entre os estudiosos de que os gerentes de projeto não têm um 

nível adequado de competências (genéricas) e habilidades pessoais desejáveis para lidar com 

as complexidades dos projetos modernos (AZIM et al, 2010; GEOGHEGAN e DULEWICZ, 

2008). 
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Crawford (2000) sugere que à medida que mais organizações adotam gerenciamento de 

projetos como um modus operandi para entregar pacotes de trabalho, e a demanda por 

gerentes de projeto cresce, há um crescente interesse em habilidades pessoais dos gerentes de 

projetos e nos padrões de desenvolvimento e avaliação de competências de gestão de 

projetos. Blackburn (2001), Huemann (2002), Dainty et al. (2005) e  Moore et al. 

(2003) sugerem novas perspectivas que sustentam a necessidade de novas e melhores 

habilidades pessoais e comportamentos eficazes associados aos gerentes de projetos.  A 

maioria dos empregadores hoje espera que os trabalhadores demonstrem e se destaquem em 

muitas habilidades consideradas “mais suaves”, tais como o trabalho em equipe e o 

desenvolvimento em grupo (PANT & BAROUDI, 2008). 

Há ainda um grande número de termos usados para descrever o entendimento 

semelhante às “habilidades suaves”, em virtude da falta de clareza e definição. As mesmas 

habilidades são diversas, referidas por vários autores em frases como habilidades 

interpessoais (PMI, 2013), habilidades de pessoas, habilidades sociais, habilidades críticas 

(LEE et al, 1995), habilidades humanas (PANT & BAROUDI, 2008), habilidades-chave 

(SIMPSON, 2006) ou competências transferíveis (OJIAKO et al, 2010). Esse trabalho 

utiliza o termo “competências transversais” para caracterizar o conjunto de habilidades que, 

ao invés de ser de disciplinas específicas, podem ser aplicadas a uma ampla gama de 

atividades. 

Conforme explicitado, há uma crescente presença da área de gerenciamento de projetos 

nas organizações, permitindo a elas integrar, planejar e controlar seus processos e produtos e 

também melhorar seu desempenho global (LONGMAN & MULLINS, 2004). Para atender a 

esta demanda e para tornar a educação mais relevante para a realidade dos locais de trabalho, 

muitos currículos universitários estão oferecendo cursos de gerenciamento de projetos ou 

como programas nucleares ou como disciplinas eletivas (PANT & BAROUDI, 2008).  

Como a participação dos estudantes é importante para o aprimoramento do currículo, 

busca-se com esta pesquisa apresentar as percepções dos alunos em relação à forma como o 

ensino e a aprendizagem em gerenciamento de projetos estão sendo realizados nos cursos de 

engenharia no Brasil. Pretende-se também chamar a atenção para a necessidade de as 

universidades ampliarem seu foco nessa área, especialmente nos cursos de engenharia dada a 

intimidade que o tema possui com as atividades exercidas por grande parte dos engenheiros, 

investindo na formação de professores e em estratégias como um ambiente online de 

aprendizagem (e-learning) a fim de complementar o estudo da disciplina. 

http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786310001316#bb0040
http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786310001316#bb0015
http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786310001316#bb0075
http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786310001316#bb0045
http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786310001316#bb0125
http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786310001316#bb0125
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1.1 Justificativa 

O interesse em gerenciamento de projetos está crescendo significativamente. No entanto, 

os projetos continuam a falhar a um ritmo surpreendente. Ao mesmo tempo, a complexidade o 

caos e a incerteza dentro dos projetos e em ambientes de projetos estão ganhando 

reconhecimento em pesquisa e prática. Por isso, é hora de rever a educação em gestão de 

projetos e refletir sobre como podemos desenvolver os gerentes de projetos para lidarem com 

o crescente nível de complexidade, caos e incerteza em ambientes de projetos (THOMAS & 

MENGEL, 2008). Essa preocupação tem evoluído de forma a aumentar a busca pelas 

organizações por treinamento e educação em gestão de projetos (PRINCE & DOLFI, 2004; 

THOMAS & MENGEL, 2004). Dessa forma, torna-se relevante aprofundar a compreensão 

sobre educação em gestão de projetos, bem como refletir sobre como se pode desenvolver 

gerentes de projetos aptos a lidar com a complexidade e os desafios que permeiam o ambiente 

de projetos. 

Crawford (2005) argumenta que as competências comportamentais e pessoais dos 

gerentes de projetos são na atualidade mais relevantes para o desempenho do trabalho do que 

as ferramentas e técnicas enraizadas nas normas. O mesmo autor afirma que há uma tendência 

em se prestar maior atenção a esses fatores por serem mais difíceis de adquirir. Além disso, 

continua, há pouca ou nenhuma evidência empírica de que gerentes de projetos certificados 

ou treinados são mais bem sucedidos do que os gestores de projetos “acidentais” no mundo 

complexo de hoje.  

Corroborando com esse argumento, Thomas & Mengel (2008) em um extenso 

levantamento, descobriram que o desenvolvimento de gestores de projetos até o momento tem 

seguido uma abordagem linear com foco no desenvolvimento e transferência de habilidades 

técnicas que visam melhorar a competência dos gestores de projetos sobre “a maioria dos 

projetos na maior parte do tempo”. Este nível de formação ensina as pessoas a pensar, sentir e 

executar instruções, mas não prepara para lidar com as situações únicas e inesperadas, 

tornando-as incapazes de inovar em técnicas e estratégias (SIEBERT, 2005 apud THOMAS & 

MENGEL, 2008). 

As habilidades técnicas, específicas de uma profissão, são a porta de entrada do 

profissional no mercado de trabalho, sem elas lhes falta o substrato necessário para ocupar 

qualquer vaga de emprego. Contudo, para se diferenciar e progredir no caminho profissional é 

preciso desenvolver competências transversais que são passíveis de aplicação em situações 
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variadas (CORDEIRO et al., 2008). São essenciais para o mercado de trabalho, 

especificamente em cenários altamente competitivos, e em contextos profissionais de 

engenharia é cada vez mais importante dominá-las em conjunto com as competências técnicas 

(KING, 2012). 

Na perspectiva do desenvolvimento de competências transversais a partir da educação em 

gerenciamento de projetos, entende-se que é preciso discutir mais a respeito do tema a fim de 

proporcionar aos estudantes um nível de ensino que permita a eles desenvolver as habilidades 

necessárias para trabalhar com confiança dentro dos ambientes organizacionais dinâmicos e 

complexos dos projetos atuais. Esse artigo se propõe a analisar na perspectiva do estudante, 

quais competências têm sido mais ou menos desenvolvidas dentro do contexto acadêmico, a 

postura dos educadores e a inserção da aprendizagem online para ensino da disciplina. 

Pretende-se contribuir para formação de um amplo quadro sobre o tema, ajudando na 

discussão e reflexão sobre melhorias no ensino da disciplina no país.   

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar, sob a perspectiva do aluno, o ensino e a aprendizagem em gerenciamento de 

projetos nos cursos superiores de engenharia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar as habilidades e competências desenvolvidas pelos estudantes a partir do 

estudo da área de gerenciamento de projetos; 

 Apontar a forma como a área de gerenciamento de projetos vem sendo trabalhada 

pelos professores nos cursos de Engenharia; 

 Discutir acerca da aprendizagem virtual como estratégia de ensino complementar da 

Gestão de Projetos nos cursos superiores brasileiros; 

 Analisar se as características individuais dos estudantes interferem na forma como eles 

veem a área de gerenciamento de projetos dentro do curso; 

 Contribuir para o conhecimento e reflexão sobre as atividades de ensino e 

aprendizagem em  Gerenciamento de Projetos. 
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1.3 Metodologia  

Para realização da pesquisa foram utilizados a pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de 

levantamento de dados do tipo survey. Segundo Malhotra (2001), o método survey para 

obtenção de informações se baseia no interrogatório dos participantes, aos quais se fazem 

várias perguntas sobre o seu comportamento, intenções, atitudes, percepções, motivações e 

características demográficas e de estilo de vida. Ou seja, o método survey constitui-se de um 

questionário estruturado dado a uma amostra de uma população e destinado a coletar 

informações específicas dos entrevistados.  

A pesquisa bibliográfica busca conhecer as diferentes contribuições científicas 

disponíveis sobre o assunto, dando suporte às várias fases da pesquisa, especialmente na 

análise dos resultados. 

O levantamento de dados primários foi realizado por meio da aplicação de um 

questionário aos estudantes de engenharia do Brasil. O questionário foi adaptado do modelo 

utilizado por Ojiako (2010), como parte de um projeto de cooperação entre pesquisadores do 

Reino Unido, África do Sul e Brasil. As questões são apresentadas em formato de declaração 

com vistas a captar o significado das experiências dos estudantes com a disciplina de Gestão 

de projetos. A metodologia empregada neste trabalho é abordada de forma mais detalhada no 

capítulo três. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos que serão descritos a seguir: 

Capítulo 1: Apresenta os aspectos introdutórios do presente estudo, compreendendo a 

introdução propriamente dita que sintetiza o tema a ser explorado, a descrição do problema de 

pesquisa, os objetivos do estudo e, por fim, a metodologia empregada para o alcance destes. 

Capítulo 2: Explicita a base conceitual desta pesquisa por meio da discussão sobre o 

conceito de gerenciamento de projetos, suas principais características e as exigências atuais 

que o gestor de projetos precisa atender. Além disso, apresenta alguns trabalhos relevantes 

para o entendimento do contexto da pesquisa realizada. Aborda-se o tema de ensino e 

aprendizagem, bem como a necessidade de inclusão da aprendizagem virtual no contexto da 

disciplina de gerenciamento de projetos, demonstrada por estudos anteriores a este trabalho.  

O capítulo 3: Apresenta de forma mais detalhada a metodologia empregada nesse 

trabalho. 
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Capítulo 4: Expõe os resultados obtidos através da exploração estatística dos dados 

coletados nesta pesquisa. E ainda discute e analisa esses resultados sob a ótica das percepções 

dos alunos. 

Capítulo 5: Descreve as conclusões que podem ser retiradas das informações obtidas no 

capítulo 4, apresenta as limitações desta pesquisa e sugere trabalhos futuros que possam 

corroborar com este estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo será apresentada a base conceitual em torno dos assuntos que envolvem 

o tema em questão: a gestão de projetos e o perfil do gestor de projetos; o ensino e 

aprendizagem em gerenciamento de projetos e a abordagem de educação à distância ou e-

learning. Envolve também a revisão da literatura, organizada por tema, que pretende mostrar 

as diversas pesquisas que estão sendo realizadas nesse campo de estudos, demonstrando as 

peculiaridades inerentes ao assunto tratado nesta pesquisa.  

2.1 A gestão de projetos 

A guerra fria, nos anos 50, por meio dos programas de defesa foi uma grande 

propulsora da gestão de projetos dita como moderna. A partir da Segunda Guerra Mundial, 

surgiu oficialmente a disciplina de gestão de projetos – a execução de grandes projetos 

militares trouxe a necessidade de uma melhor gestão das atividades, equipes e disciplinas 

diversas, presentes na construção de novos artefatos, obras ou produtos. Conforme a história 

confirma, só recentemente os limites dos grandes projetos ultrapassaram os limites 

tradicionais. A atualidade é marcada com a presença de gestão de projetos em todas as áreas, 

sejam indústrias, informática, saúde, governo e etc. 

O conceito de projetos tem sido aprimorado nos últimos anos visando estabelecer um 

entendimento comum nas organizações que trabalham com esse tipo de empreendimento. A 

literatura é rica em definições sobre projetos, ao analisá-las, nota-se que há um esforço dos 

autores em ampliar o escopo de enquadramento de projetos dentro da organização (TURNER 

& MÜLLER, 2003).  

Segundo o PMI (Project Management Institute), projeto é “um esforço temporário para 

produzir um produto, serviço ou resultado único”.  Turner (2004) complementa que um 

projeto é uma organização temporária para o qual recursos são atribuídos para fazer um 

trabalho e entregar uma mudança benéfica. Na visão de Kerzner (2001) um projeto pode ser 

considerado como uma série de atividades e tarefas que tem um objetivo específico a ser 

completado dentro de restrições específicas tem datas de início e fim definidos, limites de 

financiamento (se aplicável), consomem recursos (humanos ou não) e são multifuncionais.  

Analisando essas definições, pode-se perceber dois conceitos intrínsecos, um referente 

à temporalidade, ou seja, todo projeto tem um começo e fim bem definido e outro que se 



Capítulo 2 Fundamentação teórica e revisão da literatura 

 

19 

 

refere à unicidade ou singularidade, ou seja, que o produto ou serviço criado é, de algum 

modo, diferente de todos os similares feitos anteriormente. 

Existem ferramentas e técnicas para realizar as atividades de projetos, além do 

conhecimento e da experiência necessários para atingir tal fim. A aplicação destas 

ferramentas, técnicas, experiências e conhecimento, é o que se chama de gerenciamento de 

projetos (PRADO, 2003). Para Kerzner (2001), gerenciamento de projetos é o planejamento, 

organização, direção e controle de recursos organizacionais num dado empreendimento, 

levando-se em conta tempo, custo e desempenho estimados. Caso o projeto esteja sendo 

executado com o acompanhamento de um cliente externo, também deve ser considerada a 

preocupação em manter boas relações com o cliente e atendê-lo. Segundo o PMI 

gerenciamento de projetos “é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas em projetos com o objetivo de atingir ou até mesmo exceder às necessidades e 

expectativas dos clientes e demais partes interessadas do projeto”. A International Standards 

Organization (ISO) define a gerência de projetos como sendo “a aplicação de conhecimentos, 

habilidades e técnicas na elaboração de atividades relacionadas para atingir um conjunto de 

objetivos pré-definidos”. 

Na visão do PMI, a gestão de projetos envolve criar um equilíbrio entre as demandas de 

escopo, tempo, custo, qualidade e bom relacionamento com o cliente. O sucesso na gestão de 

um projeto está relacionado ao alcance dos seguintes objetivos: entrega dentro do prazo 

previsto, dentro do custo orçado, com nível de desempenho adequado, aceitação pelo cliente, 

atendimento de forma controlada às mudanças de escopo e respeito à cultura da organização. 

Existe um guia, publicado pelo PMI que constitui a base para o gerenciamento de 

projetos conhecido como Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Além de 

conceituar os aspectos fundamentais do gerenciamento de projetos, de forma a promover um 

vocabulário comum dentro dessa profissão, o Guia PMBOK formaliza diversos conceitos em 

gerenciamento de projetos, como a própria definição de projeto e do seu ciclo de vida. 

Também identifica na comunidade de gerenciamento de projetos um conjunto de 

conhecimentos amplamente reconhecido como boa prática, aplicáveis à maioria dos projetos 

na maior parte do tempo. Estes conhecimentos estão categorizados em nove áreas (Integração, 

Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos, Aquisições) 

e os processos relacionados são organizados em cinco grupos ao longo do ciclo de vida do 

projeto, a saber: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e 
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Encerramento. Em cada processo, são abordadas suas entradas e saídas, suas características, 

bem como os artefatos, técnicas e ferramentas envolvidas.  

O foco do PMBOK e da vasta literatura de gerenciamento de projetos tem sido sempre 

as habilidades técnicas ou hard necessárias à gestão de projetos, relegando as competências 

humanas, sociais, interpessoais ou transferíveis para o segundo plano. Inclusive, as duas áreas 

do conhecimento envolvidas com os aspectos humanos como a “gestão dos recursos 

humanos” e a “gestão da comunicação” são tipicamente vistas como secundárias em relação 

às áreas de base mais técnica (BOURNE & WALKER, 2004). Contudo, conforme afirmam 

Buckle & Thomas (2003), a profissão do gerente de projetos evoluiu e os estudiosos estão 

notando uma mudança de uma disciplina baseada em tecnologia e controle para uma 

disciplina com foco em interações e aprendizagem. 

2.2 O Gestor de Projetos  

Observa-se que para a gestão de projetos são exigidas diversas disciplinas de 

gerenciamento, bem como a escolha do padrão ideal para gerenciar o projeto pretendido. Cada 

projeto apresenta um conjunto de desafios, para os quais são necessários procedimentos 

formais de gerenciamento. Com isso, entende-se que, o gestor de projeto necessita dominar os 

ambientes da organização, bem como estar atualizado com o campo de atuação do projeto e 

ter qualificações em gestão de projetos, gestão de negócios e também técnica. 

É difícil priorizar e atribuir valor às habilidades de um gerente de projetos. De qualquer 

modo, a atividade há muito deixou de ser algo amador e intuitivo, pois exige conhecimento, 

assertividade e profissionalismo (PRADO, 2003). Apto a gerir cronogramas, orçamentos, 

contratos, pessoas e, sobretudo riscos, esse profissional é considerado fundamental no 

planejamento de negócios das empresas. É por meio dele que as companhias colocam em 

prática seus planos, sejam eles o lançamento de um novo produto, a atualização do seu pacote 

tecnológico, a estruturação de uma nova frente de atuação no mercado, implantação de uma 

nova fábrica etc. 

O trabalho do gerente de projetos é exigente, complexo e variado que requer o 

malabarismo de vários problemas ao mesmo tempo. Embora as competências tradicionais de 

gerenciamento de projetos sejam fundamentais para o sucesso do projeto, a comunicação 

entre membros da equipe e toda a rede é vital para apoiar um entendimento compartilhado do 

projeto e seus objetivos (RUUSKA & VARTIAINEN, 2004). Gerenciar projetos com 

sucesso, portanto, exige uma mistura de habilidades incluindo a capacidade interpessoal, 

http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786307000968#bib6
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competências técnicas e aptidão cognitiva, juntamente com a capacidade de compreender a 

situação e as pessoas e depois integrar dinamicamente comportamentos de liderança 

apropriados (STRANG, 2003). 

Os resultados de um estudo de benchmarking em Gerenciamento de Projetos realizado 

em 2010, composto pelo trabalho voluntário de vários profissionais de todo o país, 

representando suas respectivas seções regionais do Project Management Institute – PMI 

mostraram que as habilidades apontadas como mais valorizadas pelas organizações no 

gerenciamento de projetos é Liderança, aparecendo em primeiro lugar em todos os anos da 

pesquisa (iniciada em 2003) e Comunicação, em 2º lugar. Outro dado curioso apontado pela 

pesquisa é que Organização como habilidade aparece em último lugar neste quesito (posição 

recorrente observada em pesquisas anteriores). Em outras palavras, apenas 10.9% das 

organizações valorizam a organização como habilidade, concluindo-se a partir disso que os 

gerentes de projetos são pouco exigidos a ter senso de organização. Por outro lado, manter as 

pastas do projeto organizadas, padronizadas e com documentos atualizados, facilita o controle 

das atividades, o controle de recursos, o acesso às informações e agrega profissionalismo ao 

gerenciamento.  

Outra pergunta importante diz respeito às habilidades que as organizações valorizam em 

um Gerente de Projetos e que são deficientes nos profissionais dessas empresas (Fig. 2.2). 

Comparando-se com a pergunta anterior, a habilidade Liderança cai para 7º lugar, a 

habilidade Organização vai para 8ª posição na lista de habilidades deficientes e em 1º lugar 

como habilidade mais deficiente percebida pelas organizações em seus profissionais aparece a 

Comunicação. Em outras palavras, há um reconhecimento do mercado de que a Liderança é 

necessária e não é um problema nos profissionais, mas por outro lado o mercado diz que 

Comunicação é um problema.  Em resumo, as três habilidades apontadas no estudo como 

mais desejadas e que faltam nos profissionais hoje são: Comunicação, Administração de 

Conflitos e Conhecimentos em Ferramentas de Gerenciamento de Projetos. O estudo aponta 

ainda que as habilidades mais valorizadas e as habilidades mais deficientes são, ao longo dos 

anos de pesquisa, habilidades comportamentais. 

 

 

http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786307000968#bib7
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Figura 2.1 – Habilidades mais valorizadas pelas organizações no Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Benchmarking – PMI, 2010. 

 

Figura 2.2 – Habilidades que as organizações consideram deficientes em seus Gerentes de Projetos 

Fonte: Benchmarking – PMI, 2010 

Os dados desse estudo evidenciam que a profissionalização da área já é efetivamente 

reconhecida pelas organizações no país e vêm a corroborar com as atuais discussões sobre a 

necessidade de se trabalhar com mais intensidade não apenas os conteúdos e técnicas da 
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gestão de projetos na formação dos estudantes que atuarão na área, mas, sobretudo o 

desenvolvimento de competências mais suaves e que permitirão aos gestores se adaptarem a 

qualquer ambiente de projetos. De acordo com Kerzner (2001) a educação em gerenciamento 

de projetos tem sido a melhor forma de preparar as organizações para o futuro, com exemplos 

de alto retorno sobre os investimentos. Segundo Tierney (1998), os empregadores insistem em 

uma força de trabalho melhor preparada que seja mais adaptável, responsável e cujo 

aprendizado ajude a atender as realidades competitivas de uma economia global. 

Várias teorias diferentes sobre fatores de sucesso em projetos foram criadas (REDMIL, 

1990; SHENHAR ET AL, 1996; GILLARD, 2009) e a discussão sobre o que é mais 

importante: habilidades técnicas hard ou habilidades sociais soft foi quebrada (SUIKKI et al, 

2006).  Seja quais forem os argumentos usados, todos autores concordam que: (1) habilidades 

soft têm que ser levadas em consideração na gestão de projetos bem sucedida e (2) o líder do 

projeto precisa dominar habilidades soft especiais, que são necessárias para o sucesso da 

gestão de equipes. 

Após revisão geral da literatura de gerenciamento de projetos, Kliem e Ludin 

(1992) consideram que os gerentes de projetos bem-sucedidos reconhecem a importância da 

gestão de pessoas em projetos e conseguem aplicar um conjunto de habilidades de 

gerenciamento de pessoas. Eles sugerem que os gerentes de projetos precisam desenvolver e 

aplicar boas habilidades interpessoais, como mostrar empatia pelos sentimentos dos outros, 

ser capaz de ver as coisas do ponto de vista dos outros e respeitar os outros por aquilo que 

são.  

Verma (1996), considerando a gestão de conflitos, argumenta que a gestão de conflitos 

em um ambiente de projetos é tão inevitável quanto a mudança. Ele sugere que os gerentes de 

projetos precisam entender que há uma série de níveis de conflito e que cada nível, por 

exemplo, requer uma abordagem diferente para resolvê-lo. Os gerentes de projeto precisam 

adaptar seus comportamentos, dependendo do tipo e nível de conflito que está 

lidando. Thamhain (2004) considera que os líderes de projetos eficazes inspiraram sua equipe 

e fizeram com que todos se sentissem orgulhosos de fazer parte da organização do projeto e 

de sua missão. 

Dainty et al. (2005) investigando o perfil de comportamento de gerentes de projetos na 

indústria de construção, um dos setores industriais baseados em projetos mais complexos e 

dinâmicos, sugerem o que faz um bom gerente de projetos. Eles observam que os padrões de 

competência em gestão de projetos existentes revelam que as normas de avaliação e 

http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786310001316#bb0105
http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786310001316#bb0105
http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786310001316#bb0165
http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786310001316#bb0150
http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786310001316#bb0045
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desenvolvimento de competências são baseadas em habilidades e competências com base no 

desempenho, ao invés dos atributos comportamentais que suportam o desempenho eficaz em 

um papel funcional. 

Assim, o grande desafio atual é formar pessoas com perfil e conhecimentos adequados à 

atuação na área de gerenciamento de projetos desde o início de sua formação e, entende-se 

que isso só será possível de alcançar se as entidades formadoras estimularem discussões e 

reflexões acerca do tema, tratando com a devida atenção as necessidades dos alunos e as 

exigências do mercado de trabalho atual. 

2.3 Ensino e aprendizagem em gerenciamento de projetos 

O processo de ensino-aprendizagem tem sido historicamente caracterizado de formas 

diferentes que vão desde a ênfase no papel do professor como transmissor de conhecimento, 

até as concepções atuais que concebem o processo de ensino-aprendizagem com um todo 

integrado que destaca o papel do educando. O processo de ensino-aprendizagem envolve um 

conteúdo que é ao mesmo tempo produção e produto. Parte de um conhecimento que é formal 

(curricular) e outro que é latente, oculto e provém dos indivíduos (SANTOS, 2005). 

Anastasiou (2005), célebre professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR) introduziu novo conceito de ensino e aprendizagem a qual denominou de 

Ensinagem, termo usado para indicar uma prática social complexa efetivada entre os sujeitos, 

professor e aluno, englobando tanto ação de ensinar quanto a de apreender, em processo 

contratual, de parceria deliberada e consciente para o enfrentamento na construção do 

conhecimento escolar, resultante de ações efetivadas dentro e fora da sala de aula. 

Segundo a autora:  

No processo de ensinagem, os conhecimentos são tomados como parte de um 

quadro teórico-prático global de uma área. Contém uma determinada lógica que leva 

a uma forma específica de percepção, pensamento, assimilação e ação. Ao 

apreender-se um conteúdo, apreende-se também determinada forma de pensar e de 

elaborar esse conteúdo, motivo pelo qual cada área exige formas de ensinar e de 

apreender específicas, que explicitem e sistematizem as respectivas lógicas 

(ANASTASIOU, 2005). 

Todo ato educativo depende, em grande parte, das características, interesses e 

possibilidades dos sujeitos participantes, alunos, professores, comunidades escolares e demais 

fatores do processo (SANTOS, 2005). Assim, a educação se dá na coletividade, mas não 

perde de vista o indivíduo que é singular (contextual, histórico, particular, complexo). 
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Portanto, é preciso compreender que o processo ensino-aprendizagem se dá na relação entre 

indivíduos que possuem sua história de vida e estão inseridos em contextos de vida próprios. 

A eficácia do processo de ensino-aprendizagem está na resposta em que este dá à 

apropriação do conhecimentos, ao desenvolvimento intelectual e físico do estudante, à 

formação de sentimentos, qualidades e valores, que alcancem os objetivos gerais e específicos 

propostos em cada nível de ensino de diferentes instituições, conduzindo a uma posição 

transformadora, que promova as ações coletivas, a solidariedade e o viver em comunidade 

(FERNANDÉZ, 1998). 

Esclarecido o significado do termo ensino e aprendizagem, cumpre analisar a área de 

gerenciamento de projetos com suas demandas e como componente curricular. 

O gerenciamento de projetos é uma tendência crescente e cada vez mais as organizações 

estão esperando dos seus profissionais alguma experiência nesta área. Um número crescente 

de indústrias está complementando ou, em alguns casos, até mesmo substituindo suas 

estruturas tradicionais por estruturas baseadas em projetos (WHITLEY, 2006). O 

gerenciamento de projetos é tema recorrente hoje. Trabalho de pesquisa abundante tem sido 

feito, mas esse campo é tão dinâmico que cada ângulo mostra uma perspectiva diferente sobre 

o assunto. 

O uso generalizado de padrões de gerenciamento de projetos para avaliação de 

competência profissional e desenvolvimento é baseado em uma abordagem racionalista, 

segundo a qual a competência é vista como constituída por um conjunto pré-definido de 

atributos na forma de temas de conhecimento. No entanto, pouco se sabe sobre como esses 

atributos são usados por gerentes de projeto no local de trabalho. Argumenta-se que, enquanto 

há uma grande quantidade de trabalhos escritos sobre gerenciamento de projetos tradicional, 

sabemos muito pouco sobre a “verdade” do trabalho baseado em gestão de projetos (CHEN & 

PARTINGTON, 2006).  

Para Huemann & Turner (2001), a competência de gerenciamento de projetos é baseada 

em conhecimento e experiência. A oferta de programas de educação formais de 

gerenciamento de projetos é essencial para o desenvolvimento da nova gestão de projetos 

profissional. Os mesmos autores concluíram em seu estudo que as disposições do ensino de 

gerenciamento de projetos são diferentes em diferentes sociedades por causa de seu contexto 

específico. Algumas das razões para as diferenças de educação em gerenciamento de projetos 

apontadas por eles foram: (1) a maturidade da sociedade orientada para projetos; (2) a história 

da oferta de educação de gerenciamento de projetos; (3) a rigidez do sistema de educação na 
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sociedade; (4) o apoio do governo para fortalecer a educação em gerenciamento de projetos; 

(5) o fornecimento de treinamento de gerenciamento de projetos por empresas orientadas para 

projetos. 

A preocupação crescente com a difusão do conhecimento e das habilidades relacionadas 

ao gerenciamento de projetos tem levado muitos estudiosos a investigarem o processo de 

ensino e aprendizagem relacionado ao tema. Contudo, dada a amplitude e complexidade do 

assunto, vê-se na literatura grande diversidade de pesquisas contemplando aspectos variados 

da educação em gestão de projetos. Além de muitos estudos focarem na incorporação da 

modalidade de ensino online (e-learning) como estratégia complementar ou mesmo única 

para o ensino da disciplina.  

Williams & Loucks (2010), analisando a importância das habilidades de comunicação 

na formação de futuros gestores de projetos concluem que sua carreira na área é tão 

dependente das habilidades em realizar as diversas atividades relacionadas a um projeto 

quanto das habilidades de comunicação, especialmente a comunicação com a equipe, com os 

patrocinadores do projeto e outros participantes do projeto. Dada a crescente importância de 

projetos em todos os contextos organizacionais, os líderes emergentes precisam estar 

preparados para contribuir eficazmente para ambientes de projeto e projetos específicos 

(MENGEL, 2007). 

Divjak & Kukec (2008) realizaram um estudo de caso sobre ensino de gerenciamento 

de projetos na Croácia, em dois ambientes de aprendizagem diferentes e constataram que os 

alunos de ambos os ambientes apreciavam especialmente a interatividade, além disso, 

constataram uma especial ênfase no desenvolvimento de competências genéricas e no trabalho 

em equipe e, nesses aspectos ambos os grupos precisam de incentivo inicial do professor. 

Koskela & Howell (2002) estudando dois métodos de ensino em gerenciamento de 

projetos concluíram que é necessária uma transformação paradigmática da disciplina de 

gerenciamento de projetos. Tal transformação requer uma relação mais íntima entre a teoria e 

a prática criada na gestão de projetos. A educação em gerenciamento de projetos precisa 

aplicar uma abordagem de aprendizagem baseada em resultados claramente definidos, 

controlados e avaliados (CROCKER, 2002). 

Barron (2005) apresentou as dificuldades em torno de ensinar aos gerentes de projeto 

as habilidades necessárias para gerenciar projetos de forma eficaz. No entanto, ele também 

afirmou que através de uma avaliação devidamente projetada há um caminho possível para 

educar os nossos gerentes de projeto do futuro. Assim, os programas de educação de 
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gerenciamento de projetos precisam ser projetados e entregues indicando claramente os 

resultados pretendidos e a avaliação das respectivas capacidades. Assim, quanto ao ensino de 

habilidades de gerenciamento de projetos, é preciso expor o aluno a situações de trabalho com 

projetos e enquadrar claramente tanto os resultados pretendidos quanto as respectivas formas 

de avaliação (BARRON, 2005). 

A importância de aprender gerenciamento de projetos é aceita por muitas instituições 

de ensino superior. Em um estudo sobre o ensino de gerenciamento de projetos para 

estudantes de TI, Ibrahim (2011) demonstrou que a combinação de vários métodos e 

abordagens de aprendizagem pode ser considerada por instrutores a fim de facilitar o processo 

de ensino e aprendizagem. Ojiako, et al (2010) contribuem argumentando que os educadores 

precisam ajudar os estudantes de gerenciamento de projetos a se tornarem criadores de 

conhecimento ao invés de simples receptores de conhecimento. Tais demandas exigem uma 

ênfase em experiências de aprendizagem mais amplas. E continuam apontando que são 

necessárias mudanças dentro das instituições que ensinam gerenciamento de projetos. Os 

educadores, por exemplo, precisam adotar uma forma diferente de ensino, permitindo 

engajamento em módulos baseados em projetos, onde os alunos estejam autorizados a 

tornarem-se solucionadores de problemas proativos e pensadores críticos.   

Educadores universitários precisam tomar esses pontos de vista em conta para aumentar 

os seus esforços com vistas à melhoria das habilidades dos estudantes em todas as áreas 

pertinentes à prática da gestão projetos que incluem habilidades comportamentais, habilidades 

técnicas e conhecimento tácito e explícito (TURNER, 2000).  

2.4 E-learning ou Aprendizagem virtual 

O avanço da tecnologia permitiu que a Educação pudesse explorar a potencialidade 

interativa das TIC’s, transformando o paradigma espaço-tempo da sala de aula e da 

comunicação bidirecional entre professor e alunos em um “estar junto” virtual, no qual a 

comunicação é multidimensional, as distâncias espaço-temporais são rompidas e a 

interatividade permite múltiplas interferências, conexões e trajetórias. Os ambientes virtuais 

constituem uma densa rede de inter-relações entre indivíduos, valores, crenças e práticas, em 

um contexto de colaboração que favorece a aprendizagem significativa do aluno (LÜCK, 

2008).  

Sanchéz (2002) sublinha que a integração curricular das TIC’s deve embeber a 

proposta de formação com um propósito explícito no aprender. Em outras palavras, o 

http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786307000968#bib34
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currículo (entendido como princípios e conceitos que regem as ações e os processos 

educativos) deve orientar o uso da tecnologia e não a tecnologia orientar o currículo. O 

enfoque tecnocêntrico, muito em voga, mascara o real propósito educativo que subjaz ao 

currículo de muitos cursos que se dizem de EAD. Para estes servem as críticas mais ferozes, 

pois eles desvirtuam a concepção de Educação.  

Um instrumento de ensino utilizando tecnologias de comunicação e informação que 

vem crescendo no Brasil é o e-learning. O e-learning, por sua natureza, tende a transformar o 

ensino e a aprendizagem em diferentes contextos educativos, especialmente no ensino 

superior, e, em tempos de mudanças educacionais fundamentais, uma transformação bem-

sucedida não depende apenas de desenvolvimento estratégico, mas também de bases teóricas 

e conceituais. Para Garrison e Anderson (2003) ele pode ser considerado como o futuro da 

educação. 

E-learning é uma forma de ensino ou formação através da internet ou intranet. Ele foi 

adaptado a partir do treinamento baseado em computador usado na década de oitenta que 

utilizaram CD-ROMs para distribuir informações para os usuários do programa. E-learning 

refere-se ao uso de aplicações e processos eletrônicos para aprender. As tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) são utilizadas na educação em contextos muito 

diferenciados, com objetivos e formas de exploração distintas.  

O conceito de e-learning pode abarcar situações em que ele se enquadra em uma 

modalidade de educação à distância (EAD) e uma outra perspectiva onde não existe ligação 

entre ambos (GOMES, 2005). No segundo caso, o e-learning contempla situações de apoio 

tutorial ao ensino presencial, em que o professor-formador-tutor disponibiliza materiais, 

sugere recursos e interage on-line com os alunos (criando debates, elucidando dúvidas, 

estimulando um ambiente de aprendizagem e colaboração on-line). Neste contexto o e-

learning assume essencialmente a vertente de tutoria eletrônica no apoio aos estudantes que se 

enquadram em um cenário de caráter presencial.  

É contudo, na sua vertente de modalidade de ensino à distância que o e-learning pode 

maximizar o seu potencial ao servir de suporte ao desenho de cenários de educação e de 

criação de situações de aprendizagem baseadas na exploração de uma imensa quantidade e 

diversidade de recursos disponíveis na Internet, na partilha de experiências entre os 

participantes, no envolvimento decorrente da participação em uma comunidade de 

aprendizagem no espaço virtual, tudo isso facilitado por uma relação empática com a 

utilização da Web enquanto tecnologia de suporte (GOMES, 2005). O e-learning como 
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modelo de educação à distância pode ser caracterizado como pertencente à quarta geração de 

modelos de educação a distância (GOMES, 2004; CARVALHO & CARDOSO 2004), na qual 

é valorizada a componente de comunicação e a interação frequente entre aluno/professor 

numa perspectiva de trabalho colaborativo. 

Duffy e Cunningham (1996) afirmam que a tecnologia é vista como uma parte 

integrante da atividade cognitiva. Segundo eles esta visão da cognição distribuída impacta 

significativamente na forma como pensamos sobre o papel da tecnologia na educação e 

formação, o foco não está no indivíduo isoladamente e no que ele ou ela sabe, mas sobre a 

atividade no meio ambiente. É a atividade – focada e contextualizada – que é central. E 

continuam afirmando que o processo de construção é direcionado para a criação de um mundo 

que faz sentido para as pessoas, que é a adequado para suas atividades diárias. 

Aplicações de processos do sistema e-learning incluem a aprendizagem baseada na 

Web, aprendizagem baseada em computador, salas de aula virtuais e colaboração digital. E-

Learning, centra-se na aquisição pelo indivíduo de novos conhecimentos e nos meios 

tecnológicos para apoiar esse processo de construção (MIHALCA, 2008).  

  Atualmente, e-learning é amplamente implementado por professores acadêmicos e 

formadores empresariais tanto para fins de instrução como para sua conveniência e eficácia de 

custo. Tornou-se a principal preocupação de muitas empresas e um importante serviço 

oferecido pela maioria das instituições de ensino de alto nível ao redor de todo mundo 

(QWAIDER, 2011). As empresas, por exemplo, podem economizar significativamente em 

despesas, incluindo transporte, hospedagem e alimentação, e nas refeições que são necessárias 

para enviar funcionários para realizar programas de formação. No meio acadêmico, o e-

learning pode capacitar os alunos a completar a sua educação através de programações de 

cursos flexíveis (ZHANG et al, 2007). 

Apesar de e-learning proporcionar uma série de vantagens significativas para os 

usuários, também existem desvantagens para os alunos. E-learning requer paciência, 

motivação, autoconfiança, dedicação e um conhecimento geral em como usar um computador 

– características que os alunos podem não possuir totalmente. Além disso, a eficácia do e-

learning também varia de acordo com o estilo de aprendizagem de um indivíduo e com tipo 

de comportamento que ele assume (MEYER, 2003). Ou seja, as estratégias pedagógicas e 

tecnologias baseadas em computadores para apoiar a criação e o desenvolvimento do 

conhecimento exigem esquemas de desenvolvimento baseadas nas necessidades dos alunos 

(MIHALCA, 2008). 
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Algumas pessoas podem se frustrar com o uso de e-learning e podem até mesmo 

rejeitá-lo. Além disso, estudos têm indicado que vários fatores alteram o sucesso que cada 

indivíduo tem com o e-learning, tais como idade e sexo (HUANG, 2002). 

Em sua pesquisa, Zhang et al (2007) analisaram os efeitos do e-learning e concluíram 

que ele não pode ser utilizado para eliminar completamente a aprendizagem regular de sala de 

aula, pois nem sempre ele consegue proporcionar aos alunos conhecimento e compreensão 

abrangentes sobre um assunto, tampouco pode ser capaz de se adaptar eficazmente às 

necessidades individuais de cada estudante.  

Reconhecendo a natureza híbrida de aprendizagem, os educadores precisam começar a 

pensar de forma mais ampla e inovadora as maneiras de usar LMS (Learning Management 

System) e, como Gabriel et al (2007) argumentam, repensar maneiras de melhor facilitar as 

experiências significativas de aprendizagem dentro do espaço da sala de aula. Assim, é 

necessário ir além da utilização de tecnologias digitais como meros instrumentos de 

transmissão de informações, incorporando às discussões questionamentos tais como: de que 

forma o conhecimento é construído, transmitido, recebido e partilhado entre os estudantes? 

Assim sendo, torna-se cada vez maior o desafio de criar instrumento de gestão dos 

sistema de ensino que propiciem a melhoria da qualidade do ensino ofertado, bem como a 

estruturação harmoniosa da EAD na realidade educacional brasileira. 

2.5 Síntese do capitulo 

Gerenciamento de projetos está presente em todas as áreas e, atualmente se tornou 

fundamental para a sobrevivência e competitividade de muitas organizações. As habilidades 

técnicas em gerenciamento de projetos, bastante valorizadas em muitos livros e guias da área, 

a exemplo do PMBOK, estão passando a dividir a atenção dos estudiosos sobre o assunto com 

as habilidades pessoais necessárias para a realização do trabalho com projetos.  

Quando se fala em gestão de projetos, não se pode deixar de falar sobre a figura do 

gestor de projetos. Esse profissional é considerado fundamental no planejamento dos negócios 

de muitas organizações que utilizam projetos. Gerenciar projetos com sucesso exige uma 

mistura de habilidades, incluindo competências interpessoais, habilidades técnicas e aptidão 

cognitiva, juntamente com a capacidade de compreender a situação e as pessoas e depois 

integrar dinamicamente comportamentos de liderança apropriados (STRANG, 2003).  

Assim, formar gestores de projetos capazes de operar em ambientes de projetos cada 

vez mais complexos e dinâmicos, torna-se imprescindível para o sucesso de muitas empresas, 
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sendo atualmente fruto de debates em vários níveis. Dessa forma, a oferta de educação formal 

em GP é essencial para o desenvolvimento de uma nova gestão de projetos profissional 

(HUEMAN& TURNER, 2001). O ensino e aprendizagem em GP é tema amplo e incorpora 

diversos aspectos, sendo objeto de inúmeras pesquisas. Muitos trabalhos na área abordam a 

modalidade de ensino à distância (EAD) como estratégia complementar ou única para o 

ensino sobre o assunto. A EAD, da qual o e-learning faz parte, tornou-se a modalidade 

fundamental de aprendizagem e ensino no mundo inteiro, no Brasil é a modalidade de ensino 

que mais cresce, de acordo com Censo da Educação Superior de 2012. Os cursos à distância e 

as faculdades que oferecem o ensino a distância vem se multiplicando ano após ano e a 

tendência é que essa procura aumente ainda mais. Esta forma de aprendizagem deve ser 

considerada um benefício para os estudantes porque abrange menos teoria, os alunos 

aprendem em seu próprio ritmo, formam-se equipes, os alunos são mais engajados na parte 

prática e são responsáveis por terminar as suas obrigações no prazo e de acordo com os outros 

membros da equipe. Isso irá ajudá-los a dominar as habilidades interpessoais que são 

obrigatórias no ambiente de negócios de hoje (HERCEG et al, 2010). 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste capítulo será apresentada a metodologia empregada nesse estudo. Será 

identificada a natureza da pesquisa, questões sugeridas, público-alvo e caracterização do 

instrumento de levantamento de dados. 

Esse trabalho busca analisar quais são os desafios experimentados pelos estudantes 

brasileiros quando estudam gerenciamento de projetos no nível superior de ensino. Pretende-

se analisar, sob a ótica do discente, como se dá o processo de ensino e aprendizagem da 

disciplina, enfocando no desenvolvimento de habilidades pessoais (chamadas aqui de 

transversais) e na forma como a disciplina é trabalhada pelos professores. As questões que se 

pretende analisar são: 

 As características individuais dos alunos (sexo, experiência de trabalho, tipo de 

instituição, etc) afetam a forma como eles percebem o ensino e aprendizagem 

em gerenciamento de projetos? 

 Os estudantes brasileiros estão pouco habituados com a utilização dos recursos 

informáticos e de educação à distância para complementação de sua 

aprendizagem na disciplina? 

3.1 Classificação da pesquisa 

Segundo Gil (2007), existe várias formas de se classificar as pesquisas, podendo-se 

fazê-lo em termos de natureza da pesquisa, abordagem do problema, objetivos almejados e 

procedimentos técnicos empregados.  

Tratando-se da natureza, a presente pesquisa enquadra-se como básica, ou seja, ela 

procura gerar conhecimentos sem vinculação com aplicações imediatas. Segundo Kerlinger 

(1980), a pesquisa básica presta-se para testar teoria, compreender, explicar e predizer 

relações entre fenômenos, não sendo alvo de sua preocupação a aplicação dos resultados da 

pesquisa a problemas práticos e a esta denomina pesquisa científica. Sob o ponto de vista de 

abordagem do problema, esta pesquisa se enquadra na categoria qualitativa, isto é, considera a 

participação do sujeito como um dos elementos fundamentais na relação com o mundo real. 

Acredita-se que há uma relação dinâmica e indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.  
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Relativamente aos seus objetivos, esta pesquisa pode ser considerada descritiva, pois 

procurou descrever as características de uma população ou fenômeno. Sob a ótica dos 

procedimentos técnicos, esta pesquisa utilizou pesquisa bibliográfica e levantamento de dados 

(survey) por meio da aplicação de questionários estruturados. A pesquisa bibliográfica se deu 

através de buscas ao portal de periódicos da CAPES, com a utilização de palavras-chave 

combinadas entre si, tais como “Project management”, “project manager”, “education”, 

“teaching and learning”, “e-learning”. A partir da leitura e triagem dos artigos mais 

pertinentes à proposta do estudo, passou-se a buscar nesses trabalhos aqueles artigos que mais 

comumente eram citados em suas referências bibliográficas, servindo de base para novas 

pesquisas no portal da CAPES, dessa vez, por título ou autor. Relativamente ao questionário, 

buscou-se atingir o maior número possível de estudantes que já haviam tido algum contato 

com a disciplina de gerenciamento de projetos, solicitando aos entrevistados identificar, por 

meio de declarações, suas opiniões e sentimentos acerca do tema.  

3.2 População e Amostra 

 Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 

2012) existem atualmente no Brasil 3.487 cursos de Engenharia, sendo apenas 23 do tipo à 

distância. Das diversas modalidades dos cursos de engenharia, apenas a Engenharia de 

Produção (total de 625 cursos) possui um enfoque maior na área de GP, havendo nos demais 

cursos uma abordagem superficial com a inclusão de uma disciplina no currículo ou mesmo 

sua inexistência. Em razão de o público-alvo desta pesquisa ser estudantes de engenharia que 

já haviam cursado pelo menos uma disciplina de GP, a amostra foi predominantemente 

composta por alunos do curso de Engenharia de Produção.  

O processo de amostragem utilizado nessa pesquisa foi não probabilístico, justificado 

pela limitação de tempo imposta para realização desse trabalho. Curwin e Slater (1991) 

afirmam que uma pesquisa com amostragem não probabilística bem conduzida pode produzir 

resultados satisfatórios mais rápidos e com menor custo que uma pesquisa com amostragem 

probabilística. O tipo de amostragem foi por conveniência, através da aplicação de 

questionários aos estudantes que eram mais facilmente acessíveis ao pesquisador. Para Hair 

Jr. et al (2005), a amostragem por conveniência envolve a seleção dos elementos da amostra 

que estão mais disponíveis para tomar parte no estudo e que podem oferecer as informações 

necessárias.  
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Esta pesquisa alcançou 270 estudantes, sendo que desse total, 173 afirmaram já ter 

cursado alguma disciplina de gestão de projetos, constituindo, portanto, a amostra utilizada 

neste trabalho. 

3.3 Coleta de dados 

A pesquisa foi aplicada inicialmente aos estudantes da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), sendo posteriormente estendida aos estudantes das diversas unidades de 

ensino do país. Aos estudantes de Engenharia da UFPE, o questionário foi aplicado de forma 

presencial àqueles que estavam presentes nos dias escolhidos para aplicação do questionário, 

sendo orientados quanto aos objetivos da pesquisa. Outra forma de aplicação do instrumento 

de pesquisa foi sob o formato digital por meio de envio do link do questionário aos grupos de 

e-mails pertencentes aos bancos de dados da instituição. 

O questionário também foi aplicado presencialmente aos participantes do XXXIII 

Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) por meio de abordagem e 

explanação pelo pesquisador sobre os objetivos da pesquisa. O link do questionário também 

foi disponibilizado na Internet através de sua postagem em sites, blogs e em grupos de redes 

sociais relacionados ao tema, com a intenção de aumentar o alcance da pesquisa para os 

estudantes das diversas partes do Brasil. Em todos os casos, a participação do estudante só era 

considerada no caso de ele afirmar já ter cursado GP em algum momento dentro do curso. 

O link do questionário:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dFVzd2Ffa3U1Vml4dWt5

b0dnRE50TGc6MQ#gid=0 

3.4 Instrumento de pesquisa 

Essa pesquisa está baseada na aplicação de um questionário adaptado àquele 

desenvolvido por Ojiako et al (2010) a partir de estudos anteriores realizados por Ainley 

(2001), Ginns & Ellis (2007) e Kember & Leung (2009). O benefício do uso de questionários 

está bem estabelecido na literatura de pesquisa (SAUNDERS, LEWIS & THORNHILL 2000; 

BRYMAN 2001; BERNARD , 2000). A tradução do questionário foi realizada visando a 

precisão das informações, bem como o contexto cultural em que seria aplicado.  

O questionário (tabela 3.1), consistente em três seções, foi projetado com perguntas 

sequenciais, com os entrevistados sendo solicitados a classificar cada questão.  

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dFVzd2Ffa3U1Vml4dWt5b0dnRE50TGc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dFVzd2Ffa3U1Vml4dWt5b0dnRE50TGc6MQ#gid=0
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Tabela 3.1 – Composição do questionário da pesquisa (Adaptado de Ojiako et al., 2010) 

Seção Característica medida Nome da variável 

de sub-construção 

Descrição 
S

eç
ã

o
 2

 

Sexo Sexo 1= masculino, 2 = feminino 

Instituição Instituição 1 = pública, 2 = privada 

Programa Acadêmico Programa 
1 = Bacharelado, 2 = Mestrado/doutorado, 3 = 

MBA/especialização 

Tempo de vínculo com o 

curso/programa 
T_curso 

1 = < 1 ano 

2 = > 1< 2 anos 

 3 = > 2 < 5 anos 

 4 = >5 <10 anos 

Experiência em Engenharia 

anterior ao ingresso no curso 
Exp_curso_antes 

1 = < 1 ano 

2 = > 1< 2 anos 

 3 = > 2 < 5 anos 

 4 = >5 <10 anos 

Experiência prática/profissional 

em Engenharia 
Exp_prat_eng. 1 = sim, 2 = não 

Experiência prática em Gestão 

de Projetos 
Exp_prat_GP 1 = sim, 2 = não 

S
eç

ã
o

 3
 

O pensamento crítico 

Julg_alter 
Estou desenvolvendo minha capacidade de fazer 

julgamentos sobre diferentes alternativas. 

Consid_vista 
Estou me tornando mais disposto a considerar 

diferentes pontos de vista. 

Inic_prop Tenho sido incentivado a ter iniciativa própria. 

Apres_novas_ideias 
Tenho sido desafiado a encontrar ou apresentar 

novas ideias. 

Autogestão de tempo 

Resp_aprend 
Sinto que posso assumir a responsabilidade por meu 

próprio aprendizado. 

Apren_adicional 

Estou me tornando mais confiante em minha 

capacidade de prosseguir com aprendizagem 

adicional. 

Adaptabilidade 

Flexilibilidade 
Durante o meu tempo na universidade, aprendi a ser 

mais flexível. 

Aceitar_ideias 
Estou me tornando mais propenso a mudar de 

opinião e aceitar novas ideias. 

A resolução de problemas 

Resol_prob_área 

Tenho melhorado a minha capacidade de usar o 

conhecimento para resolver os problemas no meu 

campo de estudo. 

Resol_prob_geral 
Sou capaz de reunir informações e ideias diferentes 

para resolver problemas. 

As habilidades de comunicação 

Comun_com_outros 
Estou desenvolvendo minha capacidade de 

comunicar-me de forma eficaz com os outros. 

Comun_ideias 

No meu tempo na universidade estudando 

gerenciamento de projetos estou melhorando a 

minha capacidade de transmitir ideias. 

Habilidades interpessoais 

Interp_efic_equipe 
Aprendi a tornar-me um membro eficaz de uma 

equipe ou grupo. 

Interp_pessoas 
Sinto-me confiante em lidar com uma ampla gama 

de pessoas. 

Interp_pert_turma 
Sinto um forte sentimento de que pertenço à minha 

turma. 

Interp_equipe Habitualmente tenho trabalhado em equipe. 

Literacia em TIC 

TIC_confiança 
Sinto-me confiante em utilizar aplicações 

computacionais, quando necessário. 

TIC_apres_info 

 

Aprendi mais a respeito do uso de computadores 

para apresentação de informações. 

A aprendizagem ativa 

Ativa_met_var 
Meu(s) professores(s) usa diversos métodos de 

ensino. 

Ativa_participação 
Os alunos têm a oportunidade de participarem nas 

aulas. 
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Seção Característica medida Nome da variável 

de sub-construção 

Descrição 

Ensino e compreensão 

Ens_ent_mat 
O s professores se esforçam para nos ajudar a 

entender a matéria do curso. 

Ens_form_curso 
O formato de curso ajuda os estudantes a 

compreenderem o conteúdo do curso. 

Feedback 

Fback_mat 

Quando eu tenho dificuldade com os materiais 

didáticos, acho úteis as explicações fornecidas pelo 

corpo docente.  

fback_aprend 

Há feedback suficiente sobre as atividades e 

trabalhos para assegurar que podemos aprender 

com o trabalho que fazemos. 

Relação professor / aluno 

Prof_atenciosos 
Quando tenho dúvidas, encontro professores 

atenciosos. 

Prof_ens_mat 
O s professores se esforçam para nos ajudar a 

entender a matéria do curso. 

Carga de trabalho 

Trab_estress 
Consegui completar os requisitos do programa, sem 

me sentir demasiadamente estressado. 

Trab_razoável 
O volume de trabalho que se espera fazer é bastante 

razoável. 

Trab_tempo_comp 
Eu geralmente tinha tempo suficiente para 

compreender as coisas que precisava aprender. 

A aprendizagem cooperativa 

Coop_cursos 
Passei a conversar com outros estudantes sobre 

possibilidades de cursos fora da sala de aula. 

Coop_compren 

Descobri que discutir a matéria do curso com outros 

alunos fora das aulas me permitiu compreender 

melhor a matéria. 

Coerência Curricular 

Coeren_acess 

As informações necessárias para compreender o 

objetivo e o conteúdo do programa eram facilmente 

acessíveis. 

Coeren_orient As orientações de estudo foram claras para mim. 

Coeren_online 

Utilizou-se de um ambiente online para integrar as 

informações necessárias aos trabalhos que 

desenvolvemos.  

Coeren_formaç 

Eu posso ver como as disciplinas montadas em 

conjunto fazem um programa coerente de estudo 

para a minha formação.  

Coeren_programa 
O programa de estudo para a minha formação foi 

bem integrado. 

Qualidade dos recursos 

eletrônicos 

E-recur_explic 

Os materiais de ensino on-line nesta unidade de 

ensino são extremamente bons em explicar as 

coisas. 

E-recur_melhor 
As atividades online são concebidas para obter o 

melhor dos alunos. 

E-recur_interes 

Os materiais de ensino on-line são projetados para 

tentar tornar, no máximo possível, os tópicos 

interessantes para os alunos. 

E-recurs_presen 

Os materiais de aprendizagem on-line me ajudaram 

a aprender durante as situações presenciais nesta 

unidade de ensino. 

Ambientes virtuais de 

aprendizagem 

AVA_info 

O professor usou o ambiente on-line quando 

necessário para manter os alunos informados sobre 

os resultados. 

AVA_atual 

O professor usou o ambiente on-line para atualizar 

regularmente os estudantes sobre as informações 

relevantes da unidade de ensino. 

AVA_acess 
O professor garantiu o acesso contínuo a relevantes 

materiais on-line durante todo o semestre. 
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A primeira e a segunda seção buscam identificar a forma como o estudante foi 

alcançado pela pesquisa, bem como suas informações demográficas, como sexo, instituição de 

ensino, programa acadêmico e experiência em Gerenciamento de Projetos. A terceira seção, 

por sua vez, procura estabelecer os principais componentes envolvidos no processo de ensino 

e aprendizagem de gerenciamento de projetos, bem como procura mensurar o nível de 

experiência dos estudantes pesquisados com o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e 

com a utilização de recursos eletrônicos.  Para a terceira seção, as respostas foram medidas 

através de uma escala de Likert de sete pontos (LIKERT, 1932) e o questionário concebido 

em um formato de declaração para capturar a opinião dos entrevistados. A escala de Likert 

visava captar as dimensões avaliativas de significado dos entrevistados, suas categorias de 

respostas foram: 1 – ‘Discordo totalmente’, 2 – ‘Discordo’, 3 – ‘Discordo Ligeiramente’, 4 – 

‘Nem discordo nem concordo’; 5 – ‘Concordo Ligeiramente’, 6 – ‘Concordo’, 7 – ‘Concordo 

totalmente’. O objetivo da pesquisa foi descrito aos participantes, e eles foram solicitados a 

considerar as aulas de Gerenciamento de Projetos ao responder os itens do questionário da 

pesquisa.  

Para análise dos dados coletados se utilizou o programa SPSS versão 20.0.0 (versão de 

teste). 
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4. RESULTADOS 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir do estudo em questão. 

Parte-se da caracterização da amostra e em seguida a confiabilidade do instrumento de 

pesquisa é testada, prossegue-se então com a aplicação do método de Análise dos 

Componentes Principais (ACP) e em seguida é realizada uma análise da influência dos fatores 

individuais sobre as percepções dos alunos relativamente às componentes encontradas. 

4.1 Descrição da Amostra 

Esta pesquisa foi realizada através de aplicação de questionários aos estudantes de 

Engenharia de várias partes do Brasil, buscando avaliar quais eram as suas percepções em 

relação ao ensino e aprendizagem em gerenciamento de projetos. Do total de pesquisados, 

obteve-se 173 questionários válidos, compondo esse valor o total da amostra utilizada neste 

trabalho. Os participantes desta pesquisa eram 50,29% homens e 49,71% mulheres. Quase a 

totalidade, 96,53%, pertencia a instituições públicas e cuja distribuição geográfica está 

descrita na figura 4.1 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Distribuição geográfica dos respondentes 

Fonte: Elaboração própria 
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O programa de bacharelado foi o que teve maior predomínio na amostra, 87,9% (figura 

4.2). A faixa de tempo de vínculo com o programa respectivo foi na maioria dos casos entre 

02 e 05 anos (Figura 4.3). Praticamente metade da amostra já havia tido experiência 

prática/profissional em engenharia, e essa experiência, em geral, foi adquirida após a entrada 

no programa (bacharelado, mestrado/doutorado, MBA/especialização ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Programa Acadêmico 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3 – Tempo de vínculo com o programa 

Fonte: Elaboração própria 
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Em se tratando de experiência prática em gerenciamento de projetos, um percentual 

considerável, 72,0%, afirmou já haver tido alguma vivência profissional na área, o que torna 

as suas percepções sobre o tema ainda mais consistentes. 

4.2 Tratamento dos dados 

Os dados que emergem desta pesquisa foram analisados segundo determinadas etapas. 

Na primeira etapa foi realizada a análise da confiabilidade do questionário, a fim de verificar 

a consistência interna do instrumento. Segundo Trochim (2003), a consistência interna refere-

se ao grau com que os itens do questionário estão correlacionados entre si e com o resultado 

geral da pesquisa, o que representa uma mensuração da confiabilidade do mesmo. Para tal foi 

utilizado o coeficiente alfa de Cronbach. Uma vez verificada a confiabilidade do questionário, 

passou-se para a segunda fase do tratamento dos dados – redução do número de variáveis que 

mediam as experiências dos alunos para um número menor de componentes-chave. Utilizou-

se nessa etapa a análise fatorial por meio do método de análise das componentes principais 

(ACP). Esse método busca identificar padrões nos dados e os expressa de modo a salientar as 

similaridades e diferenças entre eles. A ACP também reduz a dimensionalidade dos dados, 

concentrando as informações significativas nas primeiras componentes geradas pela 

transformação. As variáveis com maior influência na formação de cada componente foram 

utilizadas para análise final dos resultados, sendo aquelas com baixo poder explicativo 

retiradas da análise. A penúltima fase compreendeu a utilização de testes para analisar a 

possível existência de diferenças entre as principais experiências dos alunos (medidas pelos 

componentes) e suas características individuais, como sexo, tipo de instituição de ensino, 

tempo de curso, etc. (seção 2). Por fim, foi realizada uma análise descritiva simples a fim de 

caracterizar o perfil das respostas dos estudantes para cada componente-chave encontrada. 

4.2.1 Análise da confiabilidade do instrumento de pesquisa 

Segundo Hair Junior et al. (2005), confiabilidade é o grau em que um conjunto de 

indicadores de uma variável latente (construto) é consistente em suas mensurações. Para se 

estimar o nível de confiabilidade do questionário utilizado, usou-se o coeficiente alfa (α) de 

Cronbach como medida de confiabilidade.  O uso de medidas de confiabilidade, como o alfa 

de Cronbach, não garante unidimensionalidade ao questionário, mas assume que ela existe 

(BLAND & ALTMAN, 1997). 
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Dado que todos os itens do questionário utilizavam a mesma escala de medição (escala 

ordinal), o coeficiente α, com α | [0,1], foi calculado a partir da variância dos itens individuais 

e das covariâncias entre os itens através da seguinte equação: 

 

 

 

 

 

Onde: k é o número de itens do questionário, S2
i é a variância do item i e S2

t é a 

variância total do questionário. De uma forma geral, o Coeficiente alfa de Cronbach mede a 

correlação entre as respostas em um questionário através da análise do perfil das respostas 

dadas pelos respondentes (HORA et al., 2010). 

Assim, a análise dos dados desta pesquisa gerou um valor igual a 0,935, indicando a alta 

confiabilidade das respostas atribuídas às questões. 

4.2.2 Análise das componentes principais (ACP) 

O questionário utilizado para coleta de dados foi dividido em três seções, sendo a 

primeira interessada em descobrir como o estudante fora alcançado pela pesquisa, a segunda 

era relativa às informações demográficas que visava caracterizar o perfil dos respondentes e a 

terceira procurava entender as experiências dos alunos com base em seu contato com a área de 

gerenciamento de projetos. Dentro dessa última seção foram incluídas algumas perguntas a 

respeito da experiência com o ambiente virtual de aprendizagem, conforme tabela 3.1.  

Após a verificação da confiabilidade do questionário, partiu-se para análise de 

componentes principais. Para utilizar a ACP, é necessário verificar se alguns pressupostos são 

atendidos, nomeadamente, o teste de esfericidade de Bartlett e a medida de adequação da 

amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (HAIR et al, 2005). 

Tabela 4.1 – Teste de adequação da técnica de ACP 

KMO e teste de Bartlett 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin 0,847 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 4253,201 

DF 861 

Sig. 0,000 

Fonte: Elaboração própria 
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A medida de adequação da amostra compara a magnitude dos coeficientes de 

correlação observados com a magnitude dos coeficientes de correlação parcial, variando entre 

0 e 1. Quanto mais próximo da unidade, mais adequada é a amostra. Nesta pesquisa, o valor 

calculado foi de 0,847, indicando uma boa adequação da amostra, como se apresenta na tabela 

4.1. O teste de esfericidade de Bartlett indica a presença ou ausência de correlação entre as 

variáveis. A estatística de Qui-quadrado calculada para esse teste foi significativa ao nível de 

0,000, indicando presença de correlação. Esta correlação é desejável, pois a ACP agrupa itens 

muito correlacionados, em componentes individuais. 

 Confirmada a aplicabilidade do método ACP, prosseguiu-se com a sua aplicação. A 

ACP implementada foi do tipo exploratória, sem definição a priori do número de dimensões. 

Assim, a análise de componentes principais permitiu a obtenção de 42 componentes, 

mostradas na tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Total da variância explicada – ACP 

Componentes Autovalores iniciais 

Total % de variância % Cumulativo 

1 11,956 28,467 28,467 

2 4,256 10,134 38,601 

3 2,372 5,648 44,249 

4 1,952 4,648 48,897 

5 1,519 3,617 52,513 

6 1,474 3,509 56,022 

7 1,412 3,361 59,384 

8 1,264 3,010 62,394 

9 1,150 2,738 65,132 

10 1,107 2,636 67,768 

11 0,976 2,325 70,092 

12 0,941 2,240 72,333 

13 0,873 2,079 74,411 

14 0,797 1,897 76,308 

15 0,729 1,737 78,045 

... ... ... ... 

42 0,085 0,202 100,000 

Fonte: Elaboração própria 

 

Componentes com valores (autovalor) menores que um devem ser desconsideradas. 

Neste caso obtivemos 10 fatores (componentes principais) que explicam cerca de 67,8% da 

variabilidade total dos dados. Isso pode ser visto graficamente por meio da figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Componentes Vs Autovalor 

Fonte: Elaboração própria 

A partir da visualização da figura 4.4 é possível perceber que as quatro primeiras 

componentes juntas são as mais importantes, visto que as demais não apresentam diferenças 

significativas na sua posição dentro do gráfico. As quatro primeiras componentes conseguem 

explicar 49% da variabilidade total dos dados e apresentam percentual de variância individual 

explicada acima ou próximo de 5%. 

 Com o objetivo de facilitar a visualização da relação entre as variáveis observadas e os 

fatores extraídos fez-se uso do método de rotação ortogonal VARIMAX que minimiza o 

número de variáveis que cada componente terá, simplificando a interpretação dos fatores. A 

lógica do método é mais fácil de interpretar quando as correlações variável-fator são próximas 

de +1 ou – 1, indicando assim uma clara associação positiva ou negativa entre a variável e o 

fator. Quanto mais próxima de zero há uma clara falta de associação (HAIR JÚNIOR et al, 

2005). 
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Tabela 4.3 – Matriz de pontuações dos coeficientes de cada componente 

Itens 
Componente 

Itens 
Componente 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Julg_alter -0,017 -0,077 -0,069 0,010 Ens_form_curso -0,066 0,171 0,034 -0,055 

Consid_vista -0,024 -0,020 -0,035 -0,102 Fback_mat -0,029 0,207 0,026 0,011 

Inic_prop 0,031 0,105 -0,035 0,069 fback_aprend -0,016 0,178 0,026 0,026 

Apres_novas_ideias 0,026 0,129 0,088 0,218 Prof_atenciosos -0,037 0,152 -0,079 -0,045 

Resp_aprend -0,018 0,003 -0,127 0,329 Trab_estress -0,022 -0,030 -0,037 0,042 

Apren_adicional 0,008 -0,101 -0,138 0,361 Trab_razoável -0,057 -0,061 -0,088 0,022 

Flexilibilidade 0,055 -0,114 -0,024 0,022 Trab_tempo_comp -0,002 -0,089 -0,038 -0,013 

Aceitar_ideias -0,052 0,043 -0,021 -0,020 Coop_cursos 0,025 -0,003 0,073 -0,024 

Resol_prob_área -0,007 0,068 0,097 0,265 Coop_compren -0,010 0,003 -0,152 0,068 

Resol_prob_geral 0,010 -0,036 0,082 0,237 Coeren_acess -0,031 0,101 0,010 -0,101 

Comun_com_outros 0,024 -0,141 0,272 -0,064 Coeren_orient 0,012 0,098 0,160 -0,175 

Comun_ideias -0,015 -0,028 0,107 0,085 Coeren_online 0,171 -0,081 0,135 0,027 

Interp_efic_equipe -0,004 -0,053 0,351 -0,041 Coeren_formaç 0,012 -0,042 0,060 -0,032 

Interp_pessoas -0,011 0,017 0,416 -0,052 Coeren_programa -0,040 0,041 0,061 -0,034 

Interp_pert_turma -0,095 0,013 -0,031 -0,085 E-recur_explic 0,137 -0,069 0,040 0,079 

Interp_equipe -0,041 0,102 0,050 -0,153 E-recur_melhor 0,156 -0,062 -0,065 0,002 

Interp_pessoas -0,005 -0,065 -0,060 -0,035 E-recur_interes 0,135 -0,054 -0,016 -0,023 

TIC_apres_info 0,071 -0,106 -0,024 0,004 E-recurs_presen 0,160 -0,038 -0,093 0,065 

Ativa_met_var -0,015 0,175 -0,093 0,159 AVA_info 0,174 -0,013 -0,018 -0,094 

Ativa_participação -0,038 0,220 -0,178 0,019 AVA_atual 0,169 0,009 -0,018 -0,039 

Ens_ent_mat -0,070 0,199 -0,106 -0,084 AVA_acess 0,199 -0,067 0,026 0,008 
 

Método de Extração: Análise de Componentes Principais (ACP)  

Método de Rotação: Varimax com Normalização Kaiser 

Fonte: elaboração própria 

Os itens que apresentaram pontuações acima de um (em módulo), representam aqueles 

itens que conseguem explicar o significado daquela componente de forma mais consistente. 

Como vimos na tabela 4.2, a componente 01 é aquela que consegue explicar um maior 

percentual da variância total da amostra, assim, todos os itens que apresentarem pontuação 

maior que 01 para esta componente serão atribuídos a ela, de modo que esses mesmos itens  

não poderão ser alocados em nenhuma outra componente seguinte. O mesmo raciocínio deve 

ser estendido quando da atribuição de itens às demais componentes. 

Portanto percebemos a partir da observação da tabela 4.3, que: 

 A Componente 01 (Alfa de Cronbach = 0,926) é formada pelos itens: AVA_acess, 

AVA_info, Coeren_online, AVA_atual, E-recurs_presen,  E-recur_melhor, E-

recur_explic e E-recur_interes. Claramente se nota que esses itens estão relacionados 
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com a experiência dos alunos relativamente à realização de atividades virtuais de 

aprendizagem e à utilização de recursos eletrônicos. Assim, designar-se-á esta 

componente como E-LEARNING. Como todos os itens apresentaram pontuações 

positivas, diz-se que todos estão positivamente relacionados. 

 A Componente 02 (Alfa de Cronbach = 0,858) é formada pelos itens: 

Ativa_participação, Fback_mat, Ens_ent_mat, fback_aprend, Ativa_met_var, 

Ens_form_curso, Comun_com_outros(-), Apres_novas_ideias, Flexilibilidade(-), 

TIC_apres_info(-), Interp_equipe, Coeren_acess. Os itens marcados com (-) são 

negativamente correlacionados. Esta componente está associada principalmente com o 

APOIO DOCENTE. 

 A componente 03 (Alfa de Cronbach=0,727), compõem-se dos itens: Interp_pessoas, 

Interp_efic_equipe, Coeren_orient, Coop_compren(-), Apren_adicional, 

Resp_aprend(-) e Comun_ideias(-), sendo os dois últimos e Coop_compren 

negativamente correlacionados. Esta componente será chamada de COMPETÊNCIAS 

TRANSVERSAIS. 

 A componente 04 (Alfa de Cronbach = 0,616) é composta pelos seguintes itens: 

Resol_prob_área, Resol_prob_geral e Consid_vista(-), a última, negativamente 

correlacionada.  

As denominações das componentes foram atribuídas de forma discricionária, mas 

procurou-se representar o conjunto de variáveis associadas a cada uma delas.  

Em razão do coeficiente alfa de Cronbach para a componente 04 ter sido abaixo de 0,7 

(considerado mínimo aceitável de confiança), decidiu-se não considerá-la na análise, além 

disso, ela sozinha explica apenas 4,6% da variância total dos dados. Com a saída desta 

componente, as três componentes de fundo da experiência do estudante de engenharia com a 

área de gestão de projetos explicam 44% de todas as experiências que foram medidas. Isto 

sugere que os alunos não são capazes de expressar todas as suas experiências de 

aprendizagem de forma inequívoca. 

Portanto, com apenas as três primeiras componentes principais passamos de 42 itens/ 

questões para 27 itens/questões.  
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 4.2.3 Análise dos Efeitos dos fatores  

De posse das três componentes principais, verificar-se-á se para estas componentes 

ocorrem diferenças significativas com relação ao sexo do respondente, experiência 

prática/profissional em Engenharia, tipo de instituição de ensino e tempo de vínculo com o 

programa. Os fatores utilizados nesta análise foram escolhidos de forma arbitrária pela 

pesquisadora.  

Para se fazer esta comparação é preciso decidir se será utilizada uma técnica 

paramétrica ou uma técnica não paramétrica. Esta decisão é tomada da seguinte forma:  

 Se os dados não forem normalmente distribuídos, deverá ser usado um teste não 

paramétrico; 

 Se os dados forem normalmente distribuídos se precisará ainda testar a suposição de 

homogeneidade de variância entre os grupos a serem comparados. Havendo 

homogeneidade de variância, prosseguir-se-á com um teste paramétrico. Se não 

houver homogeneidade de variância, usar-se-á um teste não paramétrico; 

Para os casos onde os grupos a serem comparados eram de tamanho razoavelmente 

grande, o teste de Normalidade mais indicado é o teste de Kolmogorov – Smirnov que possui 

as seguintes hipóteses: 

H0: os dados seguem uma distribuição normal 

H1: os dados não seguem uma distribuição normal  

Este teste observa a máxima diferença absoluta entre a função de distribuição 

acumulada assumida para os dados, no caso a Normal, e a função de distribuição empírica dos 

dados. Para todo teste existe um nível de significância associado que normalmente é 5% 

(alfa=0,05). É a probabilidade de rejeitar H0 quando ela é verdadeira, ou seja, temos 5% de 

chance de dizer que os dados não são normais quando na verdade são.  

O processo de decisão se baseia em dois casos: 

 Se o p-valor encontrado for menor que 5%, deve-se rejeitar H0, ou seja, os dados 

não são normais; 

 Se o p-valor encontrado for maior que 5%, não se deve rejeitar H0, ou seja, os 

dados são normais. 

Quando pelo menos um dos grupos analisados apresentar tamanho abaixo de 30, 

utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para verificação da hipótese de normalidade que tem as 

mesmas hipóteses e o mesmo processo de decisão acima narrado. 
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Em sendo confirmada a normalidade da distribuição, passou-se para verificação da 

homogeneidade da variância (teste de Levene) que se baseia nas seguintes hipóteses: 

H0: os grupos têm variâncias homogêneas 

H1: os grupos não têm variâncias homogêneas 

O processo de decisão pode ser descrito da seguinte forma: 

 Se o p-valor encontrado for menor que 5%, deve-se rejeitar H0, ou seja, os 

grupos a serem comparados não possuem variâncias homogêneas; 

 Se o p-valor encontrado for maior que 5%, não se deve rejeitar H0, ou seja, os 

grupos a serem comparados possuem variâncias homogêneas; 

Novamente, quando qualquer das suposições de normalidade ou homogeneidade for 

violada, opta-se pelo uso de um teste não paramétrico.   

4.2.3.1 Efeito do fator sexo 

Tabela 4.4 – Teste de normalidade (sexo) 

Componentes Sexo 

Kolmogorov-Smirnova 

Estatística 
Dist. 

Frequência 
Sig. 

1 
Masculino 0,085 87 0,165 

Feminino 0,126 86 0,002 

2 
Masculino 0,062 87 0,200* 

Feminino 0,073 86 0,200* 

3 
Masculino 0,096 87 0,048 

Feminino 0,123 86 0,003 

a. Significância da correlação de Lilliefors 

Fonte: Elaboração própria 

 

Vê-se, através da tabela 4.4 que a Componente 1 é normal para masculino mas não é 

para feminino, além disso a Componente 3 não é normal para ambos os gêneros; então deve-

se usar um teste não paramétrico (como sendo para dois grupos utilizar-se-á o teste U de 

Mann-Whitney) para comparar os grupos masculino e feminino dentro das componentes 1 e 

3. Viu-se também que a Componente 2 foi normal para os dois gêneros, necessitando assim 

que se faça a análise de homogeneidade de variância entre os grupos masculino e feminino. 
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Tabela 4.5 – Teste de amostras independentes (sexo) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Componente 2 apresentou homogeneidade de variância, conforme se depreende da 

tabela 4.5 pela confirmação no teste de Levene, contudo a aplicação do test t demonstrou que 

a hipótese de que os entrevistados do sexo masculino e feminino têm padrões semelhantes de 

percepções quanto ao Apoio Docente não pode ser rejeitada. 

Resta agora analisar se essa mesma conclusão pode ser estendida às componentes 1 e 3, 

precisa-se, então, aplicar um teste para verificação. Usar-se-á o teste de Mann-Whitney:  

H0: os dos dois grupos tendem a ter valores semelhantes 

H1: os dos dois grupos tendem a ter valores diferentes 

Tabela 4.6 – Resumo do teste de Mann-Whitney (sexo) 

 Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

1 

A distribuição dos valores da 

Componente 1 é a mesma para os 

dois gêneros 

Teste U de Mann-Whitney 

para amostras 

independentes 

0,930 Não rejeitar H0 

2 

A distribuição dos valores da 

Componente 3 é a mesma para os 

dois gêneros 

Teste U de Mann-Whitney 

para amostras 

independentes 

0,196 Não rejeitar H0 

O nível de significância é 5%. 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir da análise da tabela 4.6, tem-se que a hipótese nula não pode ser rejeitada, 

indicando que não há diferenças nas percepções dos alunos com base no gênero relativamente 

ao e-learning e ao desenvolvimento de competências transversais. 
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Teste de Levene para 

igualdade das variâncias 

Test t para igualdade das médias 

F Sig. t 
Dist. 

Frequência 

Sig. 

(2-

tailed) 

Média 

Diferença 

0,003 0,959 -1,189 171 0,236 -0,18059239 
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4.2.3.2 Efeito do fator experiência prática em Engenharia (EPE) 

O teste de normalidade (tabela 4.7) permitiu concluir que não há normalidade em 

relação às componentes 1 e 3 (Sig.<0 ,05), sendo apenas confirmada em relação à 

componente 2. 

Tabela 4.7 – Teste de normalidade (EPE) 

Componentes 

Tem experiência 

prática/profissional em 

engenharia? 

Kolmogorov-Smirnova 

Estatística 
Dist. 

Frequência Sig. 

1 
Não 0,113 76 0,018 

Sim 0,100 97 0,019 

2 
Não 0,088 76 0,200* 

Sim 0,076 97 0,200* 

3 
Não 0,152 76 0,000 

Sim 0,071 97 0,200* 

a. Significância da correlação de Lilliefors 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, aplicando-se o teste de Leneve a componente 2, tem-se: 

Tabela 4.8 – Teste de amostras independentes (EPE) 

Fonte: Elaboração própria 

Apesar de confirmada a homogeneidade da componente 2, o test t de Student não 

rejeitou a hipótese nula, indicando que não há diferenças nas percepções dos entrevistados 

quanto a componente Apoio Docente com base em sua experiência prática/profissional em 

engenharia. Aplicamos então, o teste U de Mann-Whitney às duas outras componentes (tabela 

4.9): 
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Teste de Levene para 

igualdade das variâncias 
Test t para igualdade das médias 

F Sig. t 
Dist. 

Frequência 

Sig. 

 (2-

tailed) 

Média 

Diferença 

2,946 0,088 -0,035 171 0,972 -0,00543964 
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Tabela 4.9 – Resumo do teste de Mann-Whitney (EPE) 

 Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

1 
A distribuição dos valores da 

Componente 1 é a mesma para EPE 

Teste U de Mann-Whitney 

para amostras 

independentes 

0,154 
Não se rejeita 

H0 

2 
A distribuição dos valores da 

Componente 3 é a mesma para EPE 

Teste U de Mann-Whitney 

para amostras 

independentes 

0,949 
Não se rejeita 

H0 

O nível de significância é 5%. 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir da aplicação do teste de Mann-Whitney às componentes 1 e 3, chega-se à 

conclusão de que a experiência prática em engenharia não muda a percepção dos estudantes 

quanto ao e-learning e ao desenvolvimento de competências transversais. 

4.2.3.3 Efeito do fator tipo de instituição de ensino 

A hipótese nula para este caso é de que o tipo de instituição de ensino (pública ou 

privada) não tem influência sob a percepção dos estudantes quanto à componente avaliada. 

Antes da aplicação do teste para confirmação ou rejeição dessa hipótese, tem-se que verificar 

a existência de normalidade e homogeneidade dos dados a fim de determinar qual teste é mais 

apropriado para ser aplicado (paramétrico ou não paramétrico). Como para este caso, tem-se 

um dos grupos com menos de 30 observações, utilizar-se-á o teste de normalidade de Shapiro-

Wilk: 

Tabela 4.10 – Teste de normalidade (instituição de ensino) 

Componentes 
Tipo de instituição 

acadêmica 

Shapiro-Wilk 

Estatística Dist. Freq. Sig. 

1 
Privada 0,890 6 0,316 

Pública 0,972 167 0,002 

2 
Privada 0,926 6 0,551 

Pública 0,978 167 0,009 

3 
Privada 0,802 6 0,061 

Pública 0,974 167 0,003 

Fonte: Elaboração própria 

A suposição de normalidade não foi verificada em nenhuma das componentes, assim, 

será preciso utilizar algum teste não paramétrico. Para tal será aplicado o teste de Man-

Whitney: 
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Tabela 4.11 – Resumo do teste de Mann-Whitney (instituição de ensino) 

 Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

1 

A distribuição dos valores da 

Componente 1 é a mesma para 

instituição de ensino Privada e Pública 

Teste U de Mann-Whitney 

para amostras 

independentes 

0,315 Não se rejeita 

H0 

2 

A distribuição dos valores da 

Componente 2 é a mesma para 

instituição de ensino Privada e Pública 

Teste U de Mann-Whitney 

para amostras 

independentes 

0,573 Não se rejeita 

H0 

3 

A distribuição dos valores da 

Componente 3 é a mesma para 

instituição de ensino Privada e Pública  

Teste U de Mann-Whitney 

para amostras 

independentes 

0,648 Não se rejeita 

H0 

 

O nível de significância é 5%. 

Fonte: Elaboração própria 

 

O teste de Mann-Whitney não rejeita H0, indicando que o tipo de instituição de ensino 

não influencia na percepção dos discentes quanto a cada componente avaliada.  

4.2.3.4 Efeito do fator tempo de permanência no curso 

Essa análise busca verificar se o tempo de vínculo do aluno com o programa respectivo 

proporciona a ele experiências diferentes com relação a cada uma das três componentes deste 

estudo. Verificar-se-á os pressupostos exigidos para escolha do teste mais adequado a 

apuração desse fator: 

Tabela 4.12 – Teste de normalidade (tempo de curso) 

Componentes 
Estou fazendo 

este curso a: 

Shapiro-Wilk 

Estatística Dist. Freq. Sig. 

1 

< 1 ano 0,874 12 0,073 

> 1 < 2 anos 0,934 17 0,258 

> 2 < 5 anos 0,946 115 0,000 

> 5 < 10 anos 0,975 29 0,709 

2 

< 1 ano 0,986 12 0,998 

> 1 < 2 anos 0,932 17 0,236 

> 2 < 5 anos 0,979 115 0,068 

> 5 < 10 anos 0,970 29 0,551 

3 

< 1 ano 0,972 12 0,929 

> 1 < 2 anos 0,962 17 0,669 

> 2 < 5 anos 0,946 115 0,000 

> 5 < 10 anos 0,935 29 0,076 

Fonte: Elaboração própria 
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Para a componente 2, verificou-se a existência de normalidade na distribuição, sendo a 

mesma negada para as componentes 1 e 3. Passa-se então para análise da homogeneidade da 

componente 2, confirmada a homogeneidade dessa componente, far-se-á uso do teste 

ANOVA (teste de comparações múltiplas): 

H0: os grupos não diferem entre si  

H1: pelo menos um grupo é diferente 

Tabela 4.13 – Teste de homogeneidade da variância (tempo de curso) 

Componente 2 

Teste Levene Dist. Freq 1 Dist. Freq 2 Sig. 

1,936 3 169 0,126 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 4.14 –Teste ANOVA (tempo de curso) 

Score do fator 2 (ANOVA) 

 Soma quadrados Dist. Freq. Quad. médio F Sig. 

Entre grupos 3,676 3 1,225 1,230 0,300 

Dentro dos Grupos 168,324 169 0,996 
  

Total 172,000 172 
   

Fonte: Elaboração própria 

Embora o teste de Levene confirme a homogeneidade da variância da componente 2, a 

aplicação do teste ANOVA indicou que não há diferenças entre os grupos, ou seja, o tempo de 

vínculo do estudante com o seu programa acadêmico não afeta a sua experiência com a 

componente apoio docente. Quanto às outras duas componentes (1 e 3), usar-se-á o teste de 

Kruskal Wallis, por se tratar de dados não paramétricos. 

Tabela 4.15 – Teste Kruskal Wallis (tempo de curso) 

Teste de Kruskal Wallis,b 

 Score do fator 1 Score do fator 3 

Qui-quadrado 3,162 4,502 

DF 3 3 

Assint. Sig. 0,367 0,212 
b. Agrupando variável: Tempo de curso 

Fonte: Elaboração própria 

A mesma conclusão encontrada para a componente 2 pode ser também aplicada às 

outras duas componentes, ou seja, não ocorrem diferenças.  
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Em suma, para nenhum dos fatores estudados, considerados como diferenças 

individuais (sexo, experiência prática em Engenharia, tipo de instituição de ensino e tempo de 

curso) obtiveram-se percepções distintas dos estudantes em relação às experiências com as 

três componentes encontradas nesse estudo (e-learning, apoio docente e competências 

transversais).  

4.3. Análise dos Resultados 

O objetivo deste trabalho foi identificar algumas das componentes principais das 

experiências dos estudantes quando estuda gestão de projetos e considerar as implicações da 

visão do estudante sobre o futuro do ensino e aprendizagem desta disciplina. Assim, 

identificadas os três principais componentes, são analisados o que cada uma pretende medir, 

as variáveis que as compõem e os fatores pessoais dos entrevistados que podem afetar a sua 

interpretação. A seguir, entrar-se-á na análise e discussão dos resultados obtidos.  

4.3.1 Interpretação da Componente 01 (E-learning) 

A interpretação do significado desta componente está relacionada com as variáveis que 

a compõem. Assim, as variáveis com maiores pontuações para esta componente foram 

AVA_inf (uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem para manter os alunos informados), 

Coeren_online (uso do ambiente online para integrar informações necessárias ao trabalho), 

AVA_atual (uso do ambiente online para atualizar regularmente os estudantes), E-

recur_presen (os materiais online ajudam no aprendizado em situações presenciais), E-

recur_melhor (atividades online concebidas para obter o melhor dos alunos), E-recur_explic 

(os materiais online são bastante explicativos) e E-recur_interes (os materiais online são 

projetados para tornar o aprendizado o máximo interessante). Avaliando as variáveis que 

formam esta componente, pode-se ver que se trata de uma representação da experiência do 

aluno com o e-learning e os recursos associados a ele. Como todas as pontuações associadas 

às variáveis formadoras são positivas, entende-se que a eficácia do ensino virtual aumenta 

quando maior for o contato do estudante com cada uma das variáveis associadas a esta 

componente. Por exemplo, quanto maior for o uso do AVA para manter os alunos 

informados, para integrar informações ou quanto melhor forem os materiais utilizados nesse 

contexto, maior será o êxito na utilização do e-learning.  
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4.3.2 Interpretação da Componente 02 (Apoio Docente) 

A segunda componente possui maior número de variáveis associadas a ela, quando 

comparada com as duas outras. As variáveis, em ordem decrescente de cargas ponderadas 

para a componente 02 foram: Ativa_participação (há oportunidade de participar nas aulas), 

Fback_mat (professores preocupados em ajudar os alunos a superar as dificuldades com os 

materiais didáticos), Ens_ent_mat (os professores se esforçam pra ajudar os alunos a 

entenderem a matéria do curso), Fback_aprend (os professores dão feedback quanto ao 

desempenho dos alunos), Ativa_met_var (os docentes diversificam os métodos de ensino), 

Ens_form_curso (o formato do curso ajuda os alunos a entenderem as matérias), 

Comum_outros (desenvolvimento de habilidades de comunicação), Apren_novas_ideias 

(desafio à apresentação de novas ideias), Flexibilidade (comportamento mais flexível), 

TIC_apres_inf (uso de computador para apresentação de informações), Inter_equipe 

(habitualidade com o trabalho em equipe), Coeren_acess (acessibilidade das informações 

sobre o objetivo e conteúdo do programa).  

Analisando as variáveis apresentadas acima, claramente se percebe que a maioria delas 

está diretamente relacionada ao trabalho e à postura do professor, por isso essa componente 

foi chamada de “Apoio Docente”, enfatizando que essas variáveis medem como está sendo 

realizado o trabalho do professor dentro da disciplina de acordo com a percepção dos 

discentes. Assim, a partir dos resultados encontrados, os alunos observam que quanto mais 

oportunidade eles tiverem de participarem das aulas, quanto mais os professores forem atentos 

às dificuldades dos alunos e quanto mais diversificados forem os métodos de ensino utilizados 

por eles, mais expressivo será o apoio docente para o ensino da(s) disciplina(s) de 

gerenciamento de projetos.  

Chama-se a atenção para as variáveis Comum_outros, Flexibilidade e TIC_apres_inf 

que apesar de estarem ligados à essa componente, mostram-se inversamente relacionadas. 

Pode-se interpretar que a carga negativa dessas variáveis indica que a eficácia do apoio 

docente reduz um pouco a necessidade dos alunos em se comunicarem de forma mais 

expressiva com os outros, em adquirir comportamentos mais flexíveis e em entender do uso 

de computadores. Se comparássemos os comportamentos expressos nessas variáveis com a 

componente 01 (e-learning), verificar-se-ia que elas são extremamente necessárias, mas em 

situações presenciais em que o apoio do professor possui um impacto muito maior no 

aprendizado dos estudantes, ser flexível, entender do uso de computadores e se comunicar 
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eficazmente com outras pessoas podem ser habilidades de menor relevância para a 

consecução do aprendizado discente, na percepção dos estudantes participantes desta 

pesquisa.  

4.3.3 Interpretação da Componente 03 (Competências Transversais) 

As variáveis com maiores pontuações na componente 03, em ordem decrescente foram: 

Interp_pessoas (confiança em lidar com ampla gama de pessoas), Interp_efic_equipe 

(facilidade em tornar-se um membro eficaz dentro de uma equipe), Coeren_orient (habilidade 

de entender as orientações de estudo), Coop_compreen (aprendizagem cooperativa), 

Aprend_adicional (interesse em aprender além dos conteúdos trabalhados dentro de sala), 

Resp_aprend (responsabilização pelo próprio aprendizado) e Comum_ideias (capacidade de 

transmitir ideias). Vê-se que as variáveis que compõem essa componente são medidas de 

competências possíveis de aplicação em situações variadas, desde contextos profissionais a 

pessoais. Chama-se essas competências de “transversais”, elas servem de apoio e ponte entre 

o conhecimento técnico e o mercado na prática. 

O primeiro aspecto a assinalar relativamente às competências transversais é o fato de 

não haver uma designação universalmente aceita. Na literatura sobre o assunto é possível 

encontrar muitas designações que significam aproximadamente o mesmo que competência 

transversal. Tien et al., (2003) apresenta alguns exemplos de designações para competências 

transversais: competências essenciais, competências-chave, habilidades nucleares, 

competências básicas, habilidades de empregabilidade. Além dessas, é possível encontrar as 

competências transversais sendo denominadas de competências transferíveis, genéricas ou 

comuns. Um conceito muito similar ao de competência transversal foi introduzido por 

Leonard Mertens (1996) sob a designação de competência laboral. O autor introduziu um 

novo conceito de competência, caracterizado pela necessidade de melhorar a preparação dos 

jovens com vista à sua inserção profissional, num mercado cada vez mais competitivo e 

sujeito à mudança constante.  

Neste sentido, o conceito de competência transversal engloba o conjunto de 

competências que, tal como o nome sugere, são transversais às diferentes 

profissões/atividades profissionais e que facilitam a empregabilidade (em sentido lato) de 

quem as possui. Trata-se de capacidades genéricas que permitem aos indivíduos ter sucesso 

numa ampla variedade de tarefas e ocupações. Nessa mesma linha, King (2012) conceitua 

competências transversais como comportamentos transferíveis que podem ser usados dentro 
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de uma ampla gama de funções, atividades e contextos. Afirma que são essenciais para o 

mercado de trabalho, especificamente em cenários altamente competitivos, e em contextos 

profissionais de engenharia é cada vez mais importante dominá-las em conjunto com as 

competências técnicas. 

Em seu estudo sobre as competências transversais dos profissionais com formação de 

nível superior na perspectiva das entidades empregadoras e dos diplomados, Cabral-Cardoso 

et al (2006) observaram que havia um consenso entre diplomados e empregadores 

relativamente ao que consideraram ser as competências transversais mais importantes. O 

planejamento/organização, a resolução de problemas, as tecnologias de informação e 

comunicação, o relacionamento interpessoal, a motivação e a disponibilidade para a 

aprendizagem contínua são as competências às quais ambos atribuem maior importância. 

Trata-se de competências de natureza essencialmente instrumental, sendo, talvez, o motivo 

pelo qual tanto os diplomados e empregadores lhes atribuíram mais importância.  

  Os mesmos autores concluem ainda que as instituições de ensino superior têm como 

uma de suas obrigações potencializar a aquisição/desenvolvimento de competências 

transversais dos seus alunos, fato que apresentou alto nível de concordância entre diplomados 

e empregadores. As universidades de todo o mundo estão cada vez mais sendo necessárias 

para o desenvolvimento de habilidades que permitam aos graduados serem capazes de 

responder às necessidades complexas e mutáveis do local de trabalho contemporâneo 

(ANDREWS & HIGSON, 2008). Ajudar os alunos a desenvolverem competências 

transversais pode melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem nas universidades, bem 

como melhor preparar os alunos para o emprego. 

4.3.4 Diferenças nas experiências dos estudantes nas três componentes devido a 

diferenças individuais 

A fim de explorar as possíveis diferenças de percepções para cada uma das três 

componentes causadas por diferenças individuais dos estudantes, realizaram-se alguns testes 

estatísticos. As diferenças foram analisadas em termos de sexo, experiência profissional na 

área de engenharia, natureza da instituição de ensino e tempo de vínculo com o curso. 

Esperava-se que algumas dessas diferenças pudessem afetar a forma como os estudantes 

enxergavam a experiência com o e-learning, com o apoio docente e com o desenvolvimento 

de competências transversais, contudo, os resultados dos testes provaram o contrário. 

Constatou-se que essas diferenças não eram significativas para justificar um posicionamento 
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diferente entre os grupos do sexo masculino e feminino, entre os grupos com ou sem 

experiência profissional em engenharia, entre os grupos vinculados às instituições privadas e 

públicas e entre os grupos com tempos diferentes de curso. Assim, homens e mulheres 

percebem da mesma forma a experiência com o e-learning, com o apoio dado pelos 

professores no aprendizado da disciplina e no desenvolvimento de competências transversais. 

Estendemos essa conclusão para os demais grupos citados aqui.   

4.3.5 Visão geral dos resultados 

A partir da análise realizada, podemos concluir que as três componentes principais que 

compõem a experiência dos estudantes de engenharia com a área de gestão de projetos podem 

ser definidas como: (1) aprendizagem utilizando e-learning, (2) apoio docente ao aprendizado 

da disciplina e (3) desenvolvimento de competências transversais. Como vimos na tabela 4.3, 

estas três componentes explicam 44% de todas as experiências que foram medidas. O baixo 

percentual da variância explicada pode ser devido ao fato de os alunos não conseguirem 

expressar suas experiências de aprendizagem de forma inequívoca.  

4.3.6 Análise do perfil das respostas para cada componente 

Depois da interpretação realizada para cada uma das componentes principais, vamos 

agora analisar o perfil das respostas dos entrevistados em relação a cada uma delas. Foi 

realizada uma análise simples dos dados, na qual foram calculadas algumas medidas de 

tendência central e de frequência, ou seja, calculou-se a moda, a mediana e os percentuais das 

respostas associadas a cada declaração no questionário (THOMAS & MENGEL, 2008).  

A moda e a mediana são medidas de tendência central de um conjunto de dados. São 

chamadas também de medidas de posição, pois servem para “resumir”, em apenas uma 

informação, a característica desse conjunto de dados. A mediana é um valor que caracteriza as 

observações de uma determinada variável de tal forma que este número (a mediana) de um 

grupo de dados ordenados separa a metade inferior da amostra, população ou probabilidade de 

distribuição, da metade superior. Mais concretamente, 1/2 da população terá valores inferiores 

ou iguais à mediana e 1/2 da população terá valores superiores ou iguais à mediana. Já a moda 

é uma estatística descritiva que indica o valor que mais se repete num conjunto de valores. A 

moda caracteriza-se por sua aplicabilidade a todos os níveis de medida, especialmente aos 

dados categóricos.  
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4.3.6.1 Perfil das respostas para experiência com e-learning 

A partir da análise que se faz da tabela 4.16, vê-se que as respostas dos alunos para as 

variáveis pertencentes à componente e-learning apresentaram alto percentual de respostas 

para as declarações entre 1 e 3 (descordo totalmente até descordo), indicando grande 

desacordo dos respondentes com as declarações. Além disso, a mediana apresentou valores 

em torno de 3 e 4, confirmando a discordância indicada pela verificação da moda. Chama-se 

atenção para as variáveis Coeren_online e E-recur_explic que apresentaram moda igual a 1, 

ou seja, a maior parte dos entrevistados discordavam totalmente quanto ao uso de um 

ambiente online para integrar informações necessárias ao trabalho e quanto à existência de 

materiais online explicativos. A conclusão que se pode obter desses resultados é de que o e-

learning nos cursos de engenharia brasileiros não se mostra bem desenvolvido, é pouco 

explorado ou é inexistente. 

Tabela 4.16 – Perfil das respostas para a componente 01(e-learning) 

Variáveis 
Frequência das respostas 

Moda Mediana 
1 2 3 4 5 6 7 

AVA_Acess 34 17 20 37 34 20 11 

4 4 % 19,7% 9,8% 11,6% 21,4% 19,7% 11,6% 6,4% 

% acumulado 19,7% 29,5% 41,0% 62,4% 82,1% 93,6% 100,0% 

AVA_info 27 16 23 27 41 26 13 

5 5 % 15,6% 9,2% 13,3% 15,6% 23,7% 15,0% 7,5% 

% acumulado 15,6% 24,9% 38,2% 53,8% 77,5% 92,5% 100,0% 

Coeren_online 35 23 24 22 33 22 14 

1 4 % 20,2% 13,3% 13,9% 12,7% 19,1% 12,7% 8,1% 

% acumulado 20,2% 33,5% 47,4% 60,1% 79,2% 91,9% 100,0% 

AVA_atual 29 14 21 35 41 24 9 

5 4 % 16,8% 8,1% 12,1% 20,2% 23,7% 13,9% 5,2% 

% acumulado 16,8% 24,9% 37,0% 57,2% 80,9% 94,8% 100,0% 

E-recur_melhor 33 17 19 44 36 16 8 

4 4 % 19,1% 9,8% 11,0% 25,4% 20,8% 9,2% 4,6% 

% acumulado 19,1% 28,9% 39,9% 65,3% 86,1% 95,4% 100,0% 

E-recur_explic 39 22 28 37 31 15 1 

1 3 % 22,5% 12,7% 16,2% 21,4% 17,9% 8,7% 0,6% 

% acumulado 22,5% 35,3% 51,4% 72,8% 90,8% 99,4% 100,0% 

E-recur_interes 34 13 23 35 36 23 9 

5 4 % 19,7% 7,5% 13,3% 20,2% 20,8% 13,3% 5,2% 

% acumulado 19,7% 27,2% 40,5% 60,7% 81,5% 94,8% 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 
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4.3.6.2 Perfil das respostas para experiência de Apoio docente 

A componente apoio docente reflete as variáveis que estão associadas ao trabalho do 

professor com a disciplina de gerenciamento de projetos. A tabela 4.17, fornece a visão geral 

do perfil das respostas para cada uma dessas variáveis.  

Tabela 4.17 – Perfil das respostas para a componente 02(Apoio docente) 

Variáveis 
Frequência das respostas 

Moda Mediana 
1 2 3 4 5 6 7 

Ativa_participação 6 5 10 26 51 44 31 

5 5 % 3,5% 2,9% 5,8% 15,0% 29,5% 25,4% 17,9% 

% acumulado 3,5% 6,4% 12,1% 27,2% 56,6% 82,1% 100,0% 

Fback_mat 6 14 19 45 45 34 10 

5 5 % 3,5% 8,1% 11,0% 26,0% 26,0% 19,7% 5,8% 

% acumulado 3,5% 11,6% 22,5% 48,6% 74,6% 94,2% 100,0% 

Ens_ent_mat 9 18 26 28 46 34 12 

5 5 % 5,2% 10,4% 15,0% 16,2% 26,6% 19,7% 6,9% 

% acumulado 5,2% 15,6% 30,6% 46,8% 73,4% 93,1% 100,0% 

Fback_aprend 11 17 31 38 40 31 5 

5 4 % 6,4% 9,8% 17,9% 22,0% 23,1% 17,9% 2,9% 

% acumulado 6,4% 16,2% 34,1% 56,1% 79,2% 97,1% 100,0% 

Ativa_met_var 12 19 21 40 48 25 8 

5 4 % 6,9% 11,0% 12,1% 23,1% 27,7% 14,5% 4,6% 

% acumulado 6,9% 17,9% 30,1% 53,2% 80,9% 95,4% 100,0% 

Ens_form_curso 6 26 27 36 47 25 6 

5 4 % 3,5% 15,0% 15,6% 20,8% 27,2% 14,5% 3,5% 

% acumulado 3,5% 18,5% 34,1% 54,9% 82,1% 96,5% 100,0% 

Comum_com_outros 2 3 5 17 43 70 33 

6 6 % 1,2% 1,7% 2,9% 9,8% 24,9% 40,5% 19,1% 

% acumulado 1,2% 2,9% 5,8% 15,6% 40,5% 80,9% 100,0% 

Apres_novas_ideias 5 8 11 25 46 41 37 

5 5,5 % 2,9% 4,6% 6,4% 14,5% 26,6% 23,7% 21,4% 

% acumulado 2,9% 7,5% 13,9% 28,3% 54,9% 78,6% 100,0% 

Flexibilidade 1 6 7 23 34 60 42 

6 6 % 0,6% 3,5% 4,0% 13,3% 19,7% 34,7% 24,3% 

% acumulado 0,6% 4,0% 8,1% 21,4% 41,0% 75,7% 100,0% 

TIC_apres_info 7 6 8 19 46 55 32 

6 5 % 4,0% 3,5% 4,6% 11,0% 26,6% 31,8% 18,5% 

% acumulado 4,0% 7,5% 12,1% 23,1% 49,7% 81,5% 100,0% 

Interp_equipe 4 3 7 15 43 57 44 

6 6 % 2,3% 1,7% 4,0% 8,7% 24,9% 32,9% 25,4% 

% acumulado 2,3% 4,0% 8,1% 16,8% 41,6% 74,6% 100,0% 
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Coeren_acess 2 11 22 44 51 35 8 

6 5 % 1,2% 6,4% 12,7% 25,4% 29,5% 20,2% 4,6% 

% acumulado 1,2% 7,5% 20,2% 45,7% 75,1% 95,4% 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 

As respostas mais frequentes ficaram entre 5 (concordo parcialmente) e 6 (concordo), 

indicando, em geral, boa concordância dos estudantes em relação às questões apresentadas. 

Para as variáveis Ativa_participação, Apres_novas_ideias, Flexibilidade, TIC_apres_info e 

Interp_equipe, verificou-se um baixo percentual para respostas discordantes (1 a3) e um alto 

percentual para respostas concordantes (de 5 a 7). Além disso, a mediana e a moda também se 

apresentaram dentro desses níveis de concordância, corroborando com a inferência de que os 

alunos percebem que para essas questões o apoio docente é efetivo. 

Observou-se também que em termos de Fback_aprend, Ativa_met_var e 

Ens_form_curso obtiveram-se medidas de valores intermediários: moda de valor 5, mediana 

de valor 4 e frequência de respostas discordantes (1 a 3) acima de 30%. 

Verificou-se, dessa forma, que essa componente demonstra que em alguns aspectos o 

apoio docente se mostra eficaz e isso é percebido pelos estudantes, tais como 

Ativa_participação (envolvimento do aluno para participarem das aulas), Apres_novas_ideias 

(desafio aos alunos para apresentarem novas ideias) e Interp_equipe (utilização habitual de 

trabalho em equipe). Contudo, em outros aspectos, como Ativa_met_var (diversificação dos 

métodos de ensino), Fback_aprend (feedback do aprendizado dos alunos) e Ens_form_curso 

(facilitação para os alunos entenderem o conteúdo do curso), identificou-se a existência de 

oportunidades de melhoria. 

 

4.3.6.3 Perfil das respostas para o desenvolvimento de Competências transversais 

Quando analisamos as respostas dos estudantes para competências transversais, 

percebemos um perfil regular em torno das respostas concordantes para todas as variáveis. A 

frequência maior das respostas foi em torno de 6 (concordo ), a mediana posicionou-se dentro 

desse valor e os percentuais de respostas concordantes (5 a 7) também foram elevados. Em 

outras palavras, os alunos percebem que conseguem desenvolver competências transversais ao 

estudar gestão de projetos dentro do curso de engenharia, isso é confirmado por todas as 

medidas expressas na tabela 4.18. Assim, os participantes desta pesquisa percebem que 

conseguiram desenvolver competências interpessoais (lidar com pessoas e contribuir para o 

trabalho em equipe), habilidades de aprendizado cooperativo, de transmissão de ideias, pro 
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atividade na busca do conhecimento, bem como assunção de responsabilidade pelo próprio 

aprendizado. 

Tabela 4.18 – Perfil das respostas para a componente 03(Competências transversais) 

Variáveis 
Frequência das respostas 

Moda Mediana 
1 2 3 4 5 6 7 

Inter_pessoas 7 2 10 26 49 48 31 

6 5 % 4,0% 1,2% 5,8% 15,0% 28,3% 27,7% 17,9% 

% acumulado 4,0% 5,2% 11,0% 26,0% 54,3% 82,1% 100,0% 

Interp_efic_equipe 4 1 7 25 51 54 31 

6 6 % 2,3% 0,6% 4,0% 14,5% 29,5% 31,2% 17,9% 

% acumulado 2,3% 2,9% 6,9% 21,4% 50,9% 82,1% 100,0% 

Coeren_orient 5 7 31 42 49 33 6 

5 5 % 2,9% 4,0% 17,9% 24,3% 28,3% 19,1% 3,5% 

% acumulado 2,9% 6,9% 24,9% 49,1% 77,5% 96,5% 100,0% 

Coop_compreen 2 6 5 18 34 64 44 

6 6 % 1,2% 3,5% 2,9% 10,4% 19,7% 37,0% 25,4% 

% acumulado 1,2% 4,6% 7,5% 17,9% 37,6% 74,6% 100,0% 

Apren_adicional 1 2 4 18 47 60 41 

6 6 % 0,6% 1,2% 2,3% 10,4% 27,2% 34,7% 23,7% 

% acumulado 0,6% 1,7% 4,0% 14,5% 41,6% 76,3% 100,0% 

Resp_aprend 3 2 6 18 36 66 42 

6 6 % 1,7% 1,2% 3,5% 10,4% 20,8% 38,2% 24,3% 

% acumulado 1,7% 2,9% 6,4% 16,8% 37,6% 75,7% 100,0% 

Comum_ideias 8 2 10 40 45 48 20 

6 5 % 4,6% 1,2% 5,8% 23,1% 26,0% 27,7% 11,6% 

% acumulado 4,6% 5,8% 11,6% 34,7% 60,7% 88,4% 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 

4.4 Discussões 

A relação entre ensino e aprendizagem é algo que tem sido objeto de debate 

considerável por muitos anos. Em todas as formas de educação, os aspectos relacionados com 

o ensino e a aprendizagem têm sido cada vez mais examinado tanto do ponto de vista do 

professor quanto do aluno. Entende-se que é a percepção do aluno do ambiente acadêmico, ao 

invés do ambiente por si só, que influencia mais diretamente a aprendizagem. Essa pesquisa 

buscou, por meio da exploração das percepções dos estudantes, encontrar os aspectos que 

compõem sua aprendizagem na disciplina de gestão de projetos, considerando que as 

implicações de sua visão terão impacto sobre o futuro da pedagogia dentro da disciplina. Com 
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os resultados encontrados, espera-se aumentar as discussões acerca do tema, especialmente 

sobre a formação dos futuros gestores de projetos, para que as universidades consigam 

desenvolver profissionais mais reflexivos, criativos e com alta capacidade de se adaptar e 

transformar o ambiente dinâmico e complexo que os cerca, por isso o desenvolvimento de 

competências transversais se apresenta de forma tão significativa. Ressalta-se, contudo, que a 

avaliação do trabalho do professor ou a proposição de mecanismos de avaliação da disciplina 

escapam do objetivo deste estudo.  

Num mercado global e cada vez mais dinâmico, o engenheiro necessita estar preparado 

com um conjunto sólido de conhecimentos técnicos, mas também de competências 

transversais como a resolução de problemas, tomada de decisão, aprendizagem autônoma e 

contínua. Este mercado procura também profissionais flexíveis capazes de lidar com as 

constantes mutações tecnológicas e sociais (CORDEIRO et al., 2008). A pesquisa em 

educação em engenharia deve possuir como umas das áreas prioritárias de investigação o 

conhecimento e as competências necessárias que os futuros engenheiros devem aprender em 

sala de aula e desenvolver durante a prática profissional (THE RESEARCH..., 2006). 

Os desafios para as instituições de ensino também são significativos. As universidades, 

por sua vez, têm um compromisso social de formar cidadãos e profissionais capazes de 

atender às demandas do mercado e cuja formação esteja em sintonia com o que a sociedade 

deseja e precisa. Investir na formação do professor e oferecer melhores estruturas de ensino 

são ações importantes. Com base no que se refere Franco (2009), o docente universitário 

necessita de uma pluralidade de saberes e práticas que possam romper as fronteiras existentes 

entre o conhecimento pretendido e o conhecimento postulado. Pensando assim, as instituições 

de ensino superior são consideradas como espaços que podem promover uma transformação 

social e que necessitam ter como finalidade principal o permanente exercício da crítica 

construída através do ensino, da pesquisa e da extensão.  

Identificou-se dentro do contexto brasileiro um déficit em ações voltadas para o e-

learning e uma necessidade de melhoria no apoio dado pelos professores à aprendizagem dos 

estudantes na disciplina de gestão de projetos. O e-learning, embora já seja a algum tempo 

utilizado em amplos contextos coorporativos, ainda é pouco explorada dentro do ensino 

acadêmico brasileiro, razão pelo qual encontramos um nível tão baixo de concordância para 

essa componente entre os estudantes brasileiros. O e-learning é visto como tendo o potencial 

de: melhorar a qualidade da aprendizagem, melhorar o acesso à educação e formação, de 

reduzir o custo da educação além de melhorar a relação custo-eficácia da educação 
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(ALEXANDER, 2001). Esta modalidade de ensino à distância é apontada por muitos 

estudiosos como uma tendência atual de treinamento, aprendizagem e formação continuada e 

pode ser utilizada como estratégia complementar ao ensino da gestão de projetos. 

 Observou-se, ainda, que o ensino de GP pode beneficiar os estudantes em termos de 

desenvolvimento de competências transversais. Assim, os resultados trazidos por esta 

pesquisa apontam para a importância de se considerar uma abordagem mais flexível e 

dinâmica no processo de ensino e aprendizagem em gestão de projetos. Reconheceu-se que o 

envolvimento do aluno é imprescindível para o aprimoramento da disciplina dentro do 

currículo universitário, identificando os benefícios que a gestão de projetos pode proporcionar 

aos estudantes em termos de desenvolvimento técnico e, principalmente, em termos de 

aprimoramento de competências transversais.  

Viu-se por fim, que para os três fatores encontrados (e-learning, apoio docente e 

competências transferíveis) não há mudanças nas percepções dos respondentes considerando 

suas diferenças individuais em termos de sexo, experiência prática em engenharia, natureza da 

instituição de ensino e tempo de curso.   

Os resultados encontrados são particularmente interessantes e são validados por 

pesquisas anteriores, tal como a pesquisa empreendida por Ojiako et al. (2010) em que duas 

das três componentes citadas neste trabalho foram também identificadas: o e-learning e as 

competências transferíveis. Apesar de não delinearem o perfil das respostas obtidas a partir de 

seu estudo, os autores reconhecem a importância crescente das habilidades mais suaves 

(transferíveis) e da introdução das ferramentas de e-learning para o aprendizado na disciplina.  

O que é particularmente relevante neste estudo é que aqueles que precisam aprender 

essas habilidades (estudantes) acreditam que conseguem desenvolvê-las a partir do estudo da 

gestão de projetos. 
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5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões que podem ser realizadas a 

partir da revisão da literatura e dos resultados observados nesta pesquisa. Iremos também 

fazer algumas sugestões de trabalhos que possam futuramente corroborar com este estudo, 

bem como evidenciaremos as suas principais limitações. 

5.1 Conclusões 

Educação em gerenciamento de projetos é um campo importante para um corpo 

crescente de universidades e educadores. Além disso, os gerentes de projeto desempenham 

um papel importante em numerosos setores industriais e públicos. Percebendo essa 

importância buscou-se nesse trabalho apontar e analisar os fatores que refletem no 

desempenho dos estudantes quando estudam gerenciamento de projetos. Viu-se que é possível 

identificar três fatores que afetam de forma mais expressiva a experiência do aluno com a 

disciplina, esses fatores foram chamados de e-learning, apoio docente e competências 

transversais.  

O e-learning congrega variáveis relacionadas com os recursos e a utilização de um 

ambiente online de aprendizagem, configura-se em uma ferramenta bastante utilizada no 

ensino de gestão de projetos em várias partes do mundo, contudo ainda é pouca explorada no 

contexto das universidades brasileiras. Representa, por isso, um desafio atual para o ensino 

brasileiro, pois exige que os professores sejam capazes de integrar o e-learning em seu 

ensino. Embora haja muito na literatura sobre o e-learning como ferramenta de apoio ao 

ensino e aprendizagem, sem um estímulo mais amplo de políticas nacionais e institucionais, 

mudanças de grande escala na prática docente nesse sentido poderão não acontecer. 

O apoio docente pode ser traduzido como a forma com que a universidade e seus 

educadores apoiam a gestão de projetos. Os professores representam uma figura de suma 

importância no processo de aprendizagem e sua postura em relação a isso afeta de forma 

significativa os resultados apresentados pelos alunos. Nessa pesquisa identificamos algumas 

oportunidades de melhorias do trabalho docente especificamente em termos de diversificação 

das estratégias de ensino e de reporte de desempenho aos estudantes. O alto percentual de 

respostas discordantes para essas questões sugerem essa conclusão. Em outros aspectos, como 
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envolvimento dos alunos para participarem nas aulas e esforço em fazer os discentes 

entenderem o conteúdo trabalhado, verificou-se maior satisfação dos alunos, indicando que 

nesses aspectos o apoio docente é eficazmente realizado.  

O terceiro fator encontrado neste trabalho são as competências transversais, traduzida 

como competências que podem ser aplicadas em uma variedade de contextos, sendo comuns a 

diversas profissões e passíveis de serem adquiridas. A importância desse conceito para as 

áreas da educação e do trabalho está no fato de que o que se espera de um bom profissional 

não é apenas conhecimento teórico ou técnico sobre um assunto, mas que este demonstre 

competência, ou seja, que saiba aplicar os conhecimentos em situações da vida real, sabendo 

ajustar-se a diferentes contextos. O desenvolvimento de competências, tanto técnicas quanto 

transversais, está bastante relacionado aos processos de formação dos profissionais. Nesse 

sentido, os resultados demonstrados nesta pesquisa apontam para uma necessidade de 

introduzir mudanças curriculares que favoreçam disciplinas que, como a gestão de projetos, 

promovam o desenvolvimento de habilidades e atitudes que facilitem a transição para o 

mercado de trabalho e possibilitem o progresso na carreira. Dentre as competências 

desenvolvidas a partir do estudo da disciplina de GP aquelas que foram apontadas pelos 

estudantes como mais significativas foram: responsabilização pelo próprio aprendizado, busca 

autônoma por aprendizagem adicional, habilidades de participação em equipe e de 

relacionamento interpessoal, aumento da capacidade em transmitir ideias e aprendizagem 

cooperativa. Para essas competências os alunos demonstraram alto nível de concordância.  

Em resumo, a formação na área de gestão de projetos poderia ser ampliada, as 

instituições de ensino poderiam incluir com maior ênfase a disciplina nos currículos 

acadêmicos, especialmente nos cursos de engenharia, com vistas a proporcionar uma melhor 

formação aos estudantes na área. Dado o papel crescente e importante de projetos na 

sociedade, educadores de gerenciamento de projetos precisam aumentar os seus esforços para 

melhorar as habilidades dos estudantes em todas as áreas pertinentes à prática de gestão de 

projetos, especialmente as habilidades transversais. Entende-se também que é desejável que o 

contato dos discentes com a disciplina se dê cada vez mais cedo, assim a graduação passa a 

ter uma posição de destaque nessa tarefa. Além disso, a educação à distância, representada 

aqui pelo e-learning, oferece uma abordagem ideal para identificação de novas pedagogias, 

incluindo tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, aumentando as competências 

dos estudantes em TIC.  
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5.2 Limitações 

Este trabalho buscou analisar o processo de ensino e aprendizagem relativo à disciplina 

de gerenciamento de projetos nos cursos de engenharia. Ocorre que a maior parte dos cursos 

de engenharia não oferece em seus currículos a disciplina ou quando oferecem é com um 

escopo limitado ou é eletiva. Assim, uma das primeiras limitações desse trabalho é o fato de 

que a amostra foi predominantemente composta por alunos de engenharia de produção, pois 

este é um dos poucos cursos de engenharia cujo currículo abrange um maior número de 

disciplinas relacionadas à área. Assim, tornava-se mais fácil para a pesquisadora encontrar 

alunos que já tivessem alguma experiência de aprendizagem em gestão de projetos no curso 

de engenharia de produção. Outra dificuldade está relacionada com o fato de a maior parte da 

amostra ser pertencente a uma mesma instituição de ensino, nomeadamente a UFPE. Essa 

limitação foi imposta pela conveniência para a pesquisadora em buscar respondentes 

inicialmente na instituição de ensino ao qual estava vinculada.  

Uma terceira limitação é relativa ao fato de que os estudantes que participaram da 

pesquisa terem tido pouco contato com a área de gestão de projetos – em muitos casos os 

alunos só haviam cursado apenas uma disciplina. Essa pouca experiência poderia afetar a 

capacidade dos respondentes em individualizar as questões levantadas por esta pesquisa 

daquelas referentes às demais disciplinas do curso. Contudo, esta limitação só poderia ser 

superada se a pesquisa se concentrasse apenas nos cursos de pós-graduação em gerenciamento 

de projetos. Em virtude de um dos interesses deste trabalho ser verificar o ensino e 

aprendizagem em GP nos cursos de graduação prioritariamente, e por não haver graduação no 

Brasil voltada unicamente para esta área, esta limitação é algo que teríamos que aceitar para 

realização deste estudo.  

Por último, podemos considerar o fato de a amostra não ser representativa da 

população-alvo como outra dificuldade a ser destacada. O universo de estudantes de 

engenharia no país é bastante amplo, contemplando 3.487 cursos (INEP, 2012). Assim, 

precisaríamos antes de tudo analisar dentro desse universo quais seriam os cursos que 

ofereciam pelo menos uma disciplina de GP e depois precisaríamos verificar quantos alunos 

de cada curso já haviam cursado a disciplina. A exiguidade de tempo imposta para finalização 

deste trabalho impossibilitaria realizarmos essas atividades e ainda atingirmos uma amostra de 

tamanho muito acima do encontrado. 
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Desse modo, os resultados e conclusões da pesquisa aqui relatada não podem ser 

generalizados para toda a população. Apesar disso, eles compõem um referencial importante 

para a realização de pesquisas mais amplas e generalizáveis, além de contribuir para reflexão 

sobre o tema tratado. 

5.3 Sugestões para trabalhos futuros 

Considerando as limitações desta pesquisa, apresentadas na seção anterior, os resultados 

obtidos e o conhecimento adquirido neste trabalho, pode-se sugerir os seguintes trabalhos a 

serem desenvolvidos: 

 Realizar levantamento das universidades brasileiras que oferecem a disciplina de 

gerenciamento de projetos e criar uma base de dados que sirva de referencial 

para indicar a posição atual da disciplina nos currículos acadêmicos brasileiros;  

 Reaplicar esta pesquisa utilizando amostras representativas e randomizadas que 

permita a generalização de seus resultados; 

 Aplicar este estudo a estudantes de cursos de pós-graduação em gestão de 

projetos a fim de obter resultados absolutamente livres de interferências de 

outras disciplinas; 

 Aplicar este estudo a alunos com e sem experiência de aprendizagem em GP e 

comparar os resultados a fim de determinar o grau de influência da disciplina no 

aprendizado dos estudantes; 

 Avaliar o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de gestão de projetos 

sob a percepção dos professores da área. 
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APÊNDICE 1 

(QUESTIONÁRIO) 

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE ENGENHARIA EM RELAÇÃO AO ENSINO E APRENDIZAGEM EM 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS  
(Adaptado de Ojiako et al, 2011) 

Este pequeno questionário faz parte de um projeto internacional que objetiva eduzir o status atual das 

experiências dos estudantes de Engenharia com referência ao ensino e aprendizagem em Gerenciamento de 

Projetos. Esta pesquisa deve estar em conformidade como o sistema e políticas dos Comitês de Ética em 

Pesquisa das várias Universidades participantes. Quaisquer dados usados (para efeitos de publicação da 

pesquisa) em jornais científicos serão tratados ANONIMAMENTE, a menos que seja concedida a permissão 

para uso de outra forma. Os dados coletados serão utilizados exclusivamente neste trabalho e nenhum dos 

respondentes será identificado.  

 

Ao participar desta pesquisa, você expressa o seu consentimento do uso dos dados fornecidos visando pesquisas 

científicas. Você também concorda em liberar e sempre isentar as universidades envolvidas, de quaisquer 

reivindicações de qualquer tipo ou natureza decorrente do processo de avaliação.  

Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento e por qualquer motivo. Ao participar 

deste estudo, você afirma que tem mais de 18 anos de idade e que concorda em participar desta pesquisa. Os 

dados que surgem do estudo serão disponibilizados a todos os participantes, quando solicitados. Obrigado! 

 

1. Fonte da Informação 

 

Questão Marque a opção adequada 

Eu ouvi falar sobre essa 

pesquisa:  

□ Através de instituição 

□ Através de contatos pessoais [por exemplo, outros alunos ou colegas de 

trabalho] 

□ Boca a boca 

□ Outro 

 

2. Informações Demográficas dos Entrevistados 

 

Questão Marque a opção adequada 

Sexo: □ Feminino                  □ Masculino 

Instituição de Ensino 

UF: ______ 

 

□ Capital                      □ Outra cidade. ___________________________ 

 

□ Pública                      □ Privada 

                                 

Programa acadêmico: 

□ Graduação 

□ Mestrado / Doutorado 

□ MBA / Especialização 

Curso: 

□ Engenharia de Produção 

□ Engenharia Civil 

□ Administração 

□ Outro. Especifique  _________________________________________ 

 

Estou fazendo este curso a: 
□ < 1 ano                      □ > 1 < 2 anos                   

□ > 2 < 5 anos              □ > 5 < 10 anos                 

Quantos anos de experiência 

em engenharia você teve antes 

□ < 1 ano                      □ > 1 < 2 anos                     

□ > 2 < 5 anos              □ > 5 < 10 anos                 
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de ingressar no curso? 

Tenho experiência 

prática/profissional em 

engenharia? 

□ Sim                           □ Não 

Já cursou alguma disciplina 

relacionada à Gestão de 

Projetos? 

□ Sim. Quantas? ________  □ Não 

Tem experiência prática em 

Gerenciamento de projetos? 
□ Sim                                    □ Não 

 
3. Considere as características da população-alvo e área temática 

 

Por favor, identifique a extensão do seu acordo ou desacordo com as seguintes declarações. Assinale o número 

apropriado que melhor corresponde a sua escolha: 1 – Discordo totalmente, 2 – Discordo, 3 – Discordo 

Ligeiramente, 4 – Nem discordo nem concordo; 5 – Concordo Ligeiramente, 6 – Concordo, 7 – Concordo 

totalmente, N.A. – Não se Aplica. 

 

Declarações  1 2 3 4 5 6 7 

Estou desenvolvendo minha capacidade de fazer julgamentos sobre diferentes 

alternativas. 
       

Estou me tornando mais disposto a considerar diferentes pontos de vista.        

Tenho sido incentivado a ter iniciativa própria.        

Tenho sido desafiado a encontrar ou apresentar novas ideias.        

Sinto que posso assumir a responsabilidade por meu próprio aprendizado.        

Estou me tornando mais confiante em minha capacidade de prosseguir com 

aprendizagem adicional. 
       

Durante o meu tempo na universidade, aprendi a ser mais flexível.        

Estou me tornando mais propenso a mudar de opinião e aceitar novas ideias.        

Tenho melhorado a minha capacidade de usar o conhecimento para resolver os 

problemas no meu campo de estudo. 
       

Sou capaz de reunir informações e ideias diferentes para resolver problemas.        

Estou desenvolvendo minha capacidade de comunicar-me de forma eficaz com os 

outros. 
       

No meu tempo na universidade estudando gerenciamento de projetos estou 

melhorando a minha capacidade de transmitir ideias. 
       

Aprendi a tornar-me um membro eficaz de uma equipe ou grupo.        

Sinto-me confiante em lidar com uma ampla gama de pessoas.        

Sinto um forte sentimento de que pertenço à minha turma.        

Habitualmente tenho trabalhado em equipe.        

Sinto-me confiante em utilizar aplicações computacionais, quando necessário.        

Aprendi mais a respeito do uso de computadores para apresentação de informações.        

Meu(s) instrutor(es) acadêmico(s) usa diversos métodos de ensino.        

Os alunos têm a oportunidade de participarem nas aulas.        

O s professores se esforçam para nos ajudar a entender a matéria do curso.        

O formato de curso ajuda os estudantes a compreenderem o conteúdo do curso.        

Quando eu tenho dificuldade com os materiais didáticos, acho úteis as explicações 

fornecidas pelo corpo docente.  
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Há feedback suficiente sobre as atividades e trabalhos para assegurar que podemos 

aprender com o trabalho que fazemos. 
       

Quando tenho dúvidas, encontro professores atenciosos.        

Consegui completar os requisitos do programa, sem me sentir demasiadamente 

estressado. 
       

O volume de trabalho que se espera fazer é bastante razoável.        

Eu geralmente tinha tempo suficiente para compreender as coisas que precisava 

aprender. 
       

Passei a conversar com outros estudantes sobre possibilidades de cursos fora da sala 

de aula. 
       

Descobri que discutir a matéria do curso com outros alunos fora das aulas me 

permitiu compreender melhor a matéria. 
       

As informações necessárias para compreender o objetivo e o conteúdo do programa 

eram facilmente acessíveis. 
       

As orientações de estudo foram claras para mim.        

Utilizou-se de um ambiente online para integrar as informações necessárias aos 

trabalhos que desenvolvemos.  
       

Eu posso ver como as disciplinas montadas em conjunto fazem um programa 

coerente de estudo para a minha formação.  
       

O programa de estudo para a minha formação foi bem integrado.        

Os materiais de ensino on-line nesta unidade de ensino são extremamente bons em 

explicar as coisas. 
       

As atividades online são concebidas para obter o melhor dos alunos.        

Os materiais de ensino on-line são projetados para tentar tornar, no máximo 

possível, os tópicos interessantes para os alunos. 
       

Os materiais de aprendizagem on-line me ajudaram a aprender durante as situações 

presenciais nesta unidade de ensino. 
       

O professor usou o ambiente on-line quando necessário para manter os alunos 

informados sobre os resultados. 
       

O professor usou o ambiente on-line para atualizar regularmente os estudantes sobre 

as informações relevantes da unidade de ensino. 
       

O professor garantiu o acesso contínuo a relevantes materiais on-line durante todo o 

semestre. 
       

 

Por favor, informe seu e-mail para eventuais esclarecimentos: ____________________________________ 

 

Obrigada por sua colaboração! 

  

  

 

 


