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RESUMO 
 

Título: Procedimento de Avaliação de um Programa Vivencial em Gestão de 

Projetos. 
 

Objetivo do trabalho: 

O objetivo do estudo é propor um procedimento sistematizado de avaliação de um programa 

vivencial de gestão de projetos, elaborado por um modelo teórico constituinte das premissas 

em habilidades e atitudes de gerenciamento de projetos, um modelo para o estudo funcional 

para aplicação em um curso de graduação em administração de uma IFES. 
 

Procedimentos para a solução do problema: 

Por meio de revisão bibliográfica e estudos teóricos, sugerir por meio de análise de caminhos, 

desenvolver o modelo teórico de avaliação do programa vivencial para aplicação nas 

disciplinas de gestão de projetos. 
 

Resultados: 

Com o procedimento de avaliação do programa vivencial, observou-se que o simulador do 

programa vivencial contribui para o interesse e um método complementar de ensino ao 

auxiliar a prática de um ambiente real. Alinhar a teoria aos componentes de entrada, processo 

e saída para descrever o modelo de avaliação ao ser incorporado pelo auxílio da modelagem 

de equações estruturais e suas interpretações para conhecer as variantes que interferem no 

objetivo de aprendizado do aluno, contribuindo com a educação em gestão de projetos e a 

utilidade para o mediador. Além de a pesquisa colaborar para a melhoria dos jogos simulados 

ao contribuírem com a aprendizagem educacional. 
 

Possíveis implicações práticas: 

Entender os componentes que integram um programa vivencial para interpretá-los no modelo 

teórico de avaliação, contribuindo para a aprendizagem e possibilitando cobrir possíveis 

deficiências. As implicações desta pesquisa estão relacionadas às disciplinas de Gestão de 

Projetos, que fazem uso da simulação como forma de aprendizado vivencial aos alunos de 

graduação, o que contribui como um método para se avaliar a utilidade do programa 

vivencial, além de estudos nesta área. E que auxilie a aplicação em instituições educacionais 

e organizações, colaborando com o desenvolvimento do estudante e incorporação de 

conhecimento, práticas e atitudes do gestor de projetos. Além de contribuir para a experiência 

do gestor de projetos no ambiente organizacional.  
 

Proposta de originalidade e contribuições: 

A proposta de procedimento visa contribuir para o avanço do conhecimento prático das 

disciplinas de gestão de projetos que utilizam o simulador e os jogos de empresa, ao auxiliar 

a aprendizagem do ensino superior, aliando ensino tradicional e prático, além de ser uma 

forma de avaliação do procedimento aplicado em sala de aula. 
 

Produção Técnica/Tecnológica:  

Enquadra-se em um produto tecnológico por pertencer ao Eixo 1 – Produtos e Processos, por 

caracterizar-se pelo desenvolvimento de produto técnico ou tecnológico. Contribuindo ao 

direcionar o professor na condução da disciplina, a melhoria do simulador e seus processos 

para auxiliar a condução do conhecimento, não sendo o único, mas uma soma de fatores, para 

o crescimento e disseminação do conhecimento. Além de contribuir para a experiência do 

gestor de projetos, o que facilita a entrada no ambiente organizacional. 
 

Palavras-Chave:  

Gestão de Projetos, Aprendizagem Vivencial, Modelagem de Equações Estruturais (SEM), 

Jogo de Empresas. 



x 

 

ABSTRACT 

Title: Evaluation Procedure for an Project Management Experiential Program 
 

Objective:  
The study proposes a systematic procedure of evaluation for a experiential program of project 

management elaborated by a theoretical model that constitutes the premises in project 

management skills and attitudes, to propose a model for functional study to application in an 

administration study course of an IFES. 
 

Method:  
Bibliographic review and original institutional theoretical studies. Showing through path 

analysis and using the structural equation modeling of Smart PLS simulator, to develop the 

theoretical model for evaluating the experiential program for application in project 

management discipline. 
 

Results:  
By contribution to a procedure for evaluating the experiential program, it was observed that 

the simulator contributes to the interest and a complementary teaching method by providing 

the practice of a real environment. Align the theory with the input, process and output 

components to describe the evaluation model when incorporated by the MEE and its 

interpretations to understand the variants that interfere with the student's objective, 

contributing to project management education. The research collaborates to improve 

simulated games by learning. 
 

Practical implications:  
Understanding the components that build up an experiential program to apprehend them in 

the theoretical evaluation model, contributes to learning and making it possible to cover 

possible deficiencies. The implications of this research are related to the Project Management 

discipline, which use simulation as a form of experiential learning for graduation students, 

which contributes as a method to evaluate the usefulness of the experiential program, and 

studies in this area. And that helps the application in educational institutions and 

organizations, collaborating with the development of the student and assimilation, practices 

and attitudes of the project manager. In addition to contributing to the project manager's 

experience, which facilitates getting into the management environment. 
 

Originality and contributions: 

The project aims to advance practical knowledge of project management disciplines that use 

the simulator and business games, by assisting higher education learning, combining 

traditional and practical teaching, in addition to being a way of assessing the procedure 

applied in the classroom. 
 

Technological production: 

It fits into a technological product because it belongs to Axis 1 - Products and Processes, 

focus in developing a technological or technical product. Contributing to direct the teacher in 

the discipline, improving the simulator and its processes to help conduct knowledge, not 

being the only one, but a sum of factors, for growth and dissemination of knowledge. In 

addition to contribute to the project manager's experience, which facilitates getting into the 

management environment. 
 

Keywords:  

Project Management, Experiential Learning, Structured Equation Modeling, Business 

Games. 
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1. INTRODUÇÃO 

A importância dos estudos sobre gestão em projetos iniciou-se no pós-guerra, a fim de 

garantir recursos e técnicas em gerenciamento nas organizações (CODAS, 1987; PMI-MT, 

2020; PMI-BR 2020), aplicado inicialmente à análise de sistemas de computação e implantação 

de empreendimentos físicos, devido às técnicas específicas para gerenciar interfaces de 

engenharia de projetos, suprimentos e construção, dentro dos recursos necessários para sua 

execução com condições de prazo, qualidade e custo, passando após para os campos ligados a 

informática e obras de grande porte.  

Sendo formalizadas as técnicas de gerenciamento de projetos no início dos anos 60 

como uma ciência, e trouxe benefícios em relação ao trabalho sistematizado na qual sua 

interação a diversos departamentos e profissões foram importantes para diferentes organizações 

(CODAS, 1987; PMI-MT, 2020; PMI-BR 2020), com a expansão dessas técnicas, ainda na 

década de 1960, surge o PMI – Project Management Institute, uma entidade criada nos Estados 

Unidos, com o objetivo de reunir e normatizar boas práticas em gerenciamento de projetos que 

visava fomentar as iniciativas de desenvolvimento do conhecimento nessa área (PMBOK, 

2013). 

Com o surgimento do PMI, se normatizou o guia facilitador do domínio do 

conhecimento em gestão de projetos conhecido como PMBOK, cada vez mais necessário para 

melhores aplicações em instituições (PMBOK, 2013), investindo em recursos e técnicas para 

gerenciamento de projetos (CARVALHO, RABECHINI, 2015; CARREIRO, 2016), para que 

se desenvolvam e garantam competências essenciais para a eficiência das organizações 

(OZORHON, 2016; CARREIRO, 2016).  

Atualmente, as técnicas para gerenciamento de projetos vêm sendo aplicadas em todos 

os campos da organização, pois foi difundido seu conceito e foi interligada às atividades de 

implantação, ao incorporar diversos conhecimentos, como relações humanas, finanças e 

administração.  

Atribuindo capacidades significativas ao perfil do gerente de projetos, ao ser mais 

articulador em solucionar conflitos, adquirir continuamente novos conhecimentos e a trabalhar 

mudanças que possam vir a ocorrer no ambiente que envolve o projeto na sua fase de execução, 

ou seja, são capazes de trabalhar em equipes multifuncionais ou interdisciplinares de projeto 

(CODAS, 1987; GEITHNER E MENZEL, 2016; PMI-MT, 2020).  
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Atualmente, nas disciplinas de Administração, os participantes deparam-se com 

situações e problemas que demandam capacidade de interpretação e análise crítica, que 

envolvem conceitos relacionados a diversas disciplinas e áreas da empresa, contribuindo para 

o desenvolvimento de uma visão ampla, à medida que as soluções exigem a aplicação 

simultânea de conceitos e ferramentas de diversas áreas no processo de identificar problemas, 

avaliar alternativas, formular e implantar soluções e avaliar seus resultados (LACRUZ, 

AMÉRICO, 2018; DIAS, 2017; FARASHAHI, TAJEDDIN, 2018; MOHSEN, ABDOLLAHI, 

OMAR, 2019).  

Todavia, falta relação do que é ensinado em salas de aula e o que acontece nas 

organizações, sendo criticadas por não prepararem adequadamente os graduados para o 

ambiente de trabalho, ou seja, que a prática de desempenho organizacional e curricular se 

distancia das universidades (MORAES, SILVA, CUNHA, 2004; OLIVEIRA, 2009; SITAR, et 

al. 2016; RAMSGAARD, CHRISTENSEN, 2018; MOHSEN, ABDOLLAHI, OMAR, 2019).  

E em grande parte, o ensino se limita somente em transmitir o conhecimento teórico, 

identificando haver lacunas entre a aprendizagem de livros didáticos e as circunstâncias 

operacionais que se mantêm na vida real, mostrando que o aluno é passivo, acrítico e mero 

reprodutor de informações e tarefas (MARTIN, 2000; VASCONCELOS, PRAIA; ALMEIDA, 

2003; KOLB et al, 2014; KOLB, KOLB, SHARMA, 2014), não sendo oportunizado a vivenciar 

as dinâmicas que ocorrem ou possam vir a ocorrer no mundo real, buscando equilíbrio de 

vivência entre ação e reflexão (KEYS, WOLFE, 1990; DIAS, SAUAIA, YOSHIZAKI, 2013). 

Diante do exposto, organizações e academia buscam contemplar a aprendizagem 

gerencial para a criação de técnicas para auxiliar a gestão que englobassem a educação e o 

desenvolvimento gerencial em um ambiente experiencial.  

Procurando então construir artifícios para um melhor gerenciamento e pessoal, 

capacitado para gestão de projetos dentro de um ambiente mais dinâmico, além de Carvalho e 

Rabechini, (2015), Carreiro (2016) argumenta-se que as organizações se transformam e se 

organizam, para assim obterem respostas mais ágeis em relação ao ambiente, tornando-se 

importante o investimento em ferramentas e técnicas, auxiliando a aprendizagem prática em 

gestão de projetos, por estar em um ambiente cheio de incertezas e mudanças. 

A contribuição da educação com a incorporação de jogos simuladores aumenta os níveis 

de aprendizagem obtida ao longo das disciplinas e com propostas de desempenho do 

conhecimento de projetos, segundo Carreiro, Oliveira (2016); Wolf, Weige, Hammerschmidt 
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(2018); Salas-Rueda (2019) estudos em técnicas de avaliação de jogos simuladores limitam-se 

a avaliar pequenas turmas estudadas; contudo, não foram encontrados testes que passam por 

uma avaliação destes instrumentos utilizados em disciplinas de gestão no ambiente vivencial, 

desejando-se que se aplique um melhor desempenho do conhecimento adquirido (CARREIRO, 

OLIVEIRA, 2016; HERNÁNDEZ-LARA, SERRADELL-LOPEZ, FITÓ-BERTRAN, 2018; 

HERNÁNDEZ-LARA, SERRADELL-LÓPEZ, 2018). 

Dessa maneira, percebe-se a importância da formação prática dos conceitos na educação 

e no desenvolvimento de habilidades em gestão de projetos (CARREIRO, OLIVEIRA, 2018) 

para alinhar a aprendizagem prática em gestão de projetos aos critérios de qualidade sugeridos 

pelo modelo lógico adotado para o avanço no aprendizado (DIAS; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 

2018) e habilidades para se garantir um profissional conhecedor de tais técnicas e métodos 

utilizados pelo gerenciamento. 

1.1. Contexto da Realidade Investigada e Justificativa. 

Para Zwikael, Shtub, Chih (2015) e Zulfiqar et al (2019), o conhecimento seria uma 

necessidade para o desenvolvimento de habilidades do profissional e o fortalecimento de outras 

competências de gerenciamento de projetos, decisões de alocação de recursos e a compreensão 

de padrões complexos das informações.  

Por conseguinte, este conhecimento prático e vivencial seria necessário para ser levado 

em consideração durante a sua concepção e utilização, formando o estudante na área.  Além de 

que, necessariamente, houvesse a interação constante com a teoria e a vivência prática que o 

ambiente fornece. No estudo de Burdon, Munro, 2017; Hernández-Lara, Serradell-Lopez, Fitó-

Bertran, 2018; Mohsen, Abdollahi, Omar, 2019, o principal objetivo era entender o que os 

alunos haviam aprendido no jogo e como esse aprendizado afetava suas decisões e em suas 

práticas futuras.  

Carreiro (2016) argumenta que há necessidade de preparação profissional dos discentes 

e também no processo de desenvolvimento de propostas educacionais em gestão de projetos, 

corroborando os autores Salas et al. (2009), Oliveira, Sauaia, 2011, Ojiako, 2011, Carvalho, 

Rabechini (2011), Zwikael  Shtub, Chih  (2015), McBurnett et al (2018) reforçando que está 

preparação profissional seria uma abordagem centrada no participante, utilizando-se de técnicas 

para os alunos desenvolverem modelos de tomada de decisão para integrarem o processo de 

aprendizagem, oportunizando alternativas no ambiente de simulação de estudo de gestão em 
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projetos, unindo o conhecimento do professor às aulas expositivas, permitindo com isso que os 

alunos se envolvam ativamente nos processos de aprendizagem.  

Sendo essa aprendizagem um processo ativo e contínuo de interpretação de experiências 

(KOLB, 1984), que irá gerar impacto no desenvolvimento das habilidades em gestão de 

projetos, pois tornariam os indivíduos mais envolvidos, propondo soluções e sendo desafiados 

ao utilizar a técnica de jogos de empresa (SAUAIA; HAZOFF, 2009; PRIETO, MÉXAS, 2016).   

Conforme exposto pelos autores, os estudos de Carreiro; Oliveira (2018) argumentam 

que “existem esforços para integrar a teoria e a prática na Gestão de Projetos em algumas 

instituições acadêmicas” (CARREIRO; OLIVEIRA, p.46, 2018). E abordam haver lacunas 

referentes à todas as fases de um projeto além do planejamento. Os jogos de empresas em si, 

mediados pelos simuladores organizacionais, auxiliam a técnica e a prática da gestão ao 

englobar a educação, e abordar a aprendizagem gerencial, para atender as necessidades práticas 

de trabalho real (GEITHNER, MENZEL, 2016). 

Argumentos de diversos autores buscam efetivar e garantir a utilização de jogos de 

empresas para as academias como auxílio para a preparação do aluno para o ambiente real de 

trabalho, tanto em aspectos do jogo, quanto à aprendizagem e às habilidades técnicas, como 

mostra em estudos de contabilidade (Burdon, Munro, 2017; Calabor, Mora, Moya, 2019), 

administração (Hernández-Lara, Serradell-López, 2018; Hernández-Lara, Serradell-Lopez, 

Fitó-Bertran, 2018; Lacruz, Américo, 2018; Chaurasia, 2017; Cosenz, Noto, 2018), engenharias 

(McBurnett, Hinrichs, Seager, Clark, 2018; Geithner, Menzel, 2016)  tecnologias de informação 

(Gatti, Ulrich, 2019; Westera, 2017; Galgouranas, Xinogalos, 2018) garantindo a eficácia da 

aprendizagem vivencial na utilização dos jogos de empresa em gestão de projetos.  

Estudos de Carreiro; Oliveira (2015, 2018), Carreiro (2016), Dias (2017) abordaram o 

desenvolvimento de um simulador como forma de aprendizagem da teoria e vivência das 

disciplinas de gestão de projetos exposto em figura 1, no qual foi evoluindo o Programa 

Vivencial em Gestão de Projetos (PVGP) em análise das impressões dos profissionais sobre o 

simulador Project Management Simulation (PMS-SIM), a elaboração do programa vivencial e 

a análise da implementação do PVGP em cursos de graduação e especialização em 

Administração (CARREIRO, 2016) que utilizará como ponto de partida neste trabalho. 

 

 

 



22 

 

Figura 1: Fluxo da criação do PVGP. 

 
Fonte: Adaptado de Carreio, Oliveira (2015, 2018) e  Dias (2017). 

O relato abaixo apresenta uma linha do tempo sobre o desenvolvimento do ambiente 

laboratorial da pesquisa, para compreensão do trabalho, com o laboratório de gestão simulada, 

o desenvolvimento do simulador e suas melhorias ocorridas ao longo de sua implementação. 

Num primeiro esforço para apresentação do dilema do estudo, pretende-se descrever o 

Programa Vivencial em suas fases de evolução e trabalhos para contribuir com a educação.  

1.1.1. LAGOS 

O Laboratório de Pesquisas em Gestão Simulada de Organizações (LAGOS) é um grupo 

de pesquisa que usa de métodos ativos em educação gerencial, sendo o jogo de empresas a 

técnica de aprendizagem vivencial com foco nesta obra e um programa integrado de ensino, 

pesquisa e extensão no qual, seu objetivo é desenvolver a noção sobre o método de 

aprendizagem em Jogos de Empresas (Simulações Organizacionais), mostrando também que 

este método pode ser utilizado como instrumento de pesquisa e desenvolvimento 

organizacional. 

Desde 2007, seu começo com o Prof. Murilo Alvarenga Oliveira, coordenador do 

Programa Laboratório de Gestão Organizacional Simulada (LAGOS) na UFF, era definido 

como um programa integrado de ensino, pesquisa e extensão, seus alunos aprendem com a 

aplicação da abordagem educacional do Laboratório de Gestão em um ambiente de 

aprendizagem.  

Em 2010, ocorre de fato o grupo de pesquisa e extensão, no qual se destacam as linhas 

de pesquisa: Estratégia & Capacidades para Tecnologia e Inovação, Gestão de Projetos, Apoio 

à Decisão e Avaliação de Desempenho Organizacional e Jogos de Empresas, Simuladores 

Organizacionais e Experential Learning. No intuito de disseminar o método de aprendizagem 

e contando com o apoio de organizações ao longo de sua criação, desenvolve estudos e eventos, 

1ª parte 
•Impressão dos profissionais em gestão de projetos em uma automibilistica.

2ª parte 
•PMS-SIM

3ª parte 
•Modelagem do Programa e Adequação para cursos de graduação

4ª parte 
•Aplicação do PVGP em cursos de graduação e Pós-graduação e grupo focal.

5ª parte 
•Construção de procedimento sistematizado de avaliação de um programa vivencial.
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contando com o apoio da PROPI, PROEX, PROAC, FAPERJ e CNPQ, e oferecendo de bolsas 

para estudantes vinculados ao programa para projetos de pesquisa ao CNPQ (SILVA, 2015, 

OLIVEIRA, 2009). 

1.1.2. PMS-SIM 

A publicação do manual do jogo na biblioteca nacional iniciou-se com Oliveira e 

Teodoro (2013), diante do simulador PMS-Sim que foi desenvolvido por eles; com melhorias 

dos estudos de Carreiro (2016), buscou a construção do programa vivencial em gestão de 

projetos para o desenvolvimento da aprendizagem vivencial com os jogos de empresa.  

Dividido em dois artigos, onde o primeiro enfatiza a aplicação de um treinamento para 

a formação de gerentes de projetos, utilizando de teorias voltadas para a gestão de projetos, 

competências, jogos de empresas e aprendizagem vivencial para assim definir competências no 

simulador PMS-Sim.  

Ao desenvolver este simulador de gestão de projetos para um treinamento de uma 

automobilística e aplicar este treinamento para analisar a opinião de 21 especialistas de gestão 

(CARREIRO; OLIVEIRA, 2015), em uma atividade vivencial produzida pelo jogo de 

empresas, promovendo contribuições para a formação de competências em projetos, em sua 

área educacional de práticas e seus benefícios.  

Procurando a opinião em seus envolvidos, buscando as potencialidades dos discentes, 

com análise de opiniões, adequações ao projeto com melhorias do sistema e material didático, 

para assim trazer benefícios para a área de gestão de projetos e desenvolvimento de habilidades.  

Contudo, necessitavam de ajustes para o ambiente educacional como a criação de 

manuais, a pesquisa propriamente que seriam os pontos fundamentais que deveriam ser 

abordados e enfatizados para a criação do programa vivencial em gestão de projetos o PVGP 

(CARREIRO; OLIVEIRA, 2015; CARREIRO, 2016; CARREIRO, OLIVEIRA, 2018).  

Analisando a implementação, assim, no segundo trabalho, as opiniões dos envolvidos 

no PVGP permitiu aplicar decisões em todos os ciclos do projeto; compreender a sistemática 

de escopo, custo e risco em projeto; entender conceitos; aplicar teorias e práticas; aprender com 

os erros e acertos; desenvolver a pró-atividade; no simulador trabalhar o feedback, resultados, 

desenvolver certificações, além de trabalhar exercícios sobre as regras. Ainda o autor trabalhou 

o desenvolvimento teórico analítico para o programa implantado. 
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1.1.3. PVGP 

Carreiro (2016), utilizando a abordagem centrada no participante, procurou entender o 

contexto do ambiente simulado e o real e buscar aspectos de desenvolvimento que auxiliassem 

o PVGP, aliando as competências em gestão de projetos e o uso de jogos de empresa, 

identificando perfis das hierarquias com relação ao programa, em turmas de graduação, entre 

os atores da vivência do jogo.  

Aliando a sala de aula e as práticas das funções de gestão de projetos diante das 

circunstâncias vivenciadas por este, aplicando o estudo, obteve respostas ao PVGP: houve 

contribuição no aumento dos níveis cognitivos de aprendizagem, nestas atividades práticas, 

fazendo compreender sobre aspectos de dedicação, maturidade, habilidade interpessoal e 

conhecimento amplo das áreas para se conseguir melhor resultado. 

Com o estudo de Carreiro (2016), os procedimentos foram ajustados, permitindo assim 

a segunda aplicação em duas turmas de graduação e uma de especialização no estudo em que 

Dias (2017) analisou o modelo de avaliação do PVGP e buscou definir aspectos para o 

desenvolvimento e sua implementação, pelo modelo Kriz e Hense (2016). 

Em sua quarta fase, a avaliação da contribuição do PVGP em seu trabalho, Dias (2017), 

utilizou o ambiente laboratorial das disciplinas de gestão de projetos com alunos e professores 

dos cursos de graduação e pós-graduação, no qual adotou métodos mistos para a consecução 

das pesquisas ao comparar os níveis de evolução dos participantes em cada fase do programa 

com análise quantitativa, e utilizando a análise qualitativa a análise de conteúdo por meio de 

um grupo focal com os integrantes a fim de reforçar a pesquisa e obter o conhecimento 

avaliativo do PVGP (Programa Vivencial em Gestão de Projetos). 

 Estruturado na aplicação do estudo que utilizou o teste de usabilidade proposto no 

modelo lógico de boas práticas de avaliação de Kriz e Hense (2006), atribuindo avanço no 

aprendizado por alinhar aos critérios estabelecidos o artefato e aplicação do jogo, alinhado com 

a proposta de melhorar a simulação e o uso para propósitos práticos, norteou a segunda 

dimensão proposta, no qual os estudos em profundidade demonstraram suprir seu 

desenvolvimento e suas análises indicaram contribuição do programa, trazendo benefícios para 

a área de educação gerencial, sendo percebidas por discentes e professores (DIAS, 2017). 

Dessa maneira, a contribuição do Programa Vivencial em Gestão de Projetos apoiado 

pela abordagem vivencial e dinamizado pelo simulador funcional, iria despertar a consciência 

para outros conhecimentos, oportunizando aos alunos terem uma compreensão mais rica e 
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significativa de conceitos do curso e de como eles funcionam no mundo real, enfatizando ser 

uma importante abordagem para a educação (KOLB, KOLB, SHARMA, 2014; DIAS, 2017; 

CARREIRO, OLIVEIRA, 2018), contribuindo para o ambiente profissional.  

Os estudos anteriores utilizaram-se da análise qualitativa para avaliar a contribuição do 

PVGP como uma abordagem vivencial para a formação em gestão de projetos. De maneira 

complementar, este estudo adotará um método de revisão de literatura a fim sistematizar um 

procedimento de avaliação a partir de um modelo teórico adaptado para análise de equações 

estruturais do PVGP. 

1.2. Objetivos 

Ao compreender o contexto apresentado e do dilema teórico-empírico estabelecido no 

estudo ao buscar complementar o PVGP para uma melhor utilização nas disciplinas de 

graduação, o objetivo geral concentra-se em propor um procedimento de avaliação do programa 

vivencial estruturado em suas fases de entrada, processo e saída para as disciplinas voltadas à 

aprendizagem vivencial em gestão de projetos, utilizando um modelo teórico para o desenho da 

metodologia da proposta aplicada. E para o alcance do objetivo geral, delinearam-se os 

objetivos específicos abaixo: 

 Ordenar os conhecimentos adquiridos ao longo da implementação do Programa 

Vivencial de Gestão de Projetos; 

 Compreender teorias advindas de Educação em Gestão de Projetos, 

Aprendizagem Vivencial, Validade Educacional para concepção de melhor 

entendimento para os procedimentos sistemáticos de delinear as variáveis e 

fatores que afetem o conhecimento a serem estruturadas no modelo de formação; 

 Descrever o PVGP utilizando um modelo de boas práticas de avaliação de um 

programa vivencial, por meio de variáveis de entrada, processo e saída pela 

modelagem de equações estruturais (MEE) para o aperfeiçoamento e garantia do 

programa educacional; 

 Propor um modelo teórico capaz de ser adotado em contextos acadêmicos para 

avaliação e efeitos no ambiente educacional.  

Estudos anteriores buscaram analisar qualitativamente o programa vivencial, 

interessante é poder validar por meio quantitativo na construção do modelo de avaliação, pois 

analisar o programa vivencial cientificamente e por bases de análises quantitativas se produz 

um modelo que pode ser replicado a outros programas vivenciais. 
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1.3. Delimitação 

O estudo compreenderá a estruturação do modelo de avaliação como forma de garantia 

de confirmação de que o uso do Programa Vivencial em Gestão de Projetos em disciplinas de 

graduação seja válido, representando assim em suas variáveis as relações de causa e efeito no 

modelo teórico, contribuindo por propor um modelo de avaliação do programa vivencial a ser 

aplicado quantitativamente em próximas pesquisas no contexto do ambiente simulado, 

identificando as variáveis que interferem positivamente no ambiente simulado educacional, 

proporcionando o conhecimento. 

Ao utilizar da análise qualitativa para estruturar o procedimento de avaliação com uso 

do método de estimação com as teorias advindas de Educação em Gestão de Projetos, 

Aprendizagem Vivencial, Validade Educacional, e conceituar as variáveis a serem utilizadas e 

seus fatores específicos que vinculem o conhecimento utilizado em disciplinas de graduação, e 

a compreensão da interação do mediador, do tutor e dos discentes em relação ao PVGP. 
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2. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

Nesta seção, o dilema teórico-empírico do estudo é estabelecido com base na literatura 

a ser pesquisada para a construção da questão de observação; além disso, será apresentado um 

quadro teórico-analítico que orienta a perspectiva de análise. 

2.1. Problema da Pesquisa 

Ao aprender em ambientes simulados, há a necessidade da descoberta dos seus efeitos 

para os alunos e o que contribui e auxilia o docente, e com um plano de formação a 

aprendizagem baseada em jogos simulados busca descobrir os efeitos que esses proporcionam 

e promovem dentro do ambiente educacional, ao utilizar métodos e ferramentas para validar e 

aplicar os jogos (MAYER, 2012; RAVYSE et al, 2017). 

O simulador educacional estudado foi elaborado por Carreiro e Oliveira (2016, 2018), 

sendo utilizado no Programa Vivencial em Gestão de Projetos - PVGP que a partir desse estudo 

procurou comparar diversas opiniões de profissionais relacionados a gerenciamento de projetos 

para a criação de um simulador organizacional e suas potencialidades no uso para formação na 

área de projetos.  

Sua compreensão é sobre a implementação do simulador desenvolvido por meio de um 

recurso tecnológico e materiais instrucionais, com a observação de participantes dos cursos de 

graduação e especialização em Administração, que apresentou respostas de sua relevância na 

aprendizagem, contribuindo para desenvolver habilidades para a área de gestão de projetos ao 

longo do período estudado (CARREIRO, 2016; CARREIRO, OLIVEIRA, 2016; 2018).  

Sendo a formação de competências em gestão de projetos uma alternativa aos modelos 

convencionais, pois permite a prática. Pois ao formar essas competências haverá necessidade 

de treinamento de equipes, proporcionando um ambiente realista, ao aproveitar este ambiente 

de experimentação e poderá adquirir habilidades envolvidas na aprendizagem ao desenvolver 

estratégias de formação (ZWIKAEL, SHTUB, CHIH, 2015; MAYER, 2012).  

Ao desenvolver estratégias promove benefícios na aprendizagem como Dias, Oliveira e 

Teixeira (2018) argumentam que “O PVGP deve enfatizar os benefícios da experiência prática 

que a aprendizagem vivencial pode proporcionar” (DIAS; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2018, p.8). 

Ainda nesse estudo, foram procurados argumentos para se analisar a adequação do PVGP ao 
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modelo de Kriz e Hense (2006) e aplicá-lo numa IES, oportunizando analisar o valor percebido 

pelos participantes. 

Ao integrar o modelo de boas práticas de Kriz e Hense (2006) para alinhar ao estudo de 

Carreiro (2016) para reduzir a complexidade da realidade, Dias (2017) procura entender a lógica 

do programa vivencial desenvolvido e após seus objetivos da aprendizagem para contribuírem 

para a evolução da ciência em ambientes de aprendizagem ao utilizar as dimensões do modelo 

de avaliação para se estruturar um jogo. 

Para avanços científicos, optou-se por analisar o programa vivencial com orientação do 

modelo de Kriz e Hense (2006) para, assim, estruturar um modelo de procedimento sistemático 

de um programa vivencial de forma a ser adotado em disciplinas futuras ao abordar as 

dimensões do jogo, em relação às questões de sua modelagem, formação dos profissionais, para 

integrar ao PVGP e descrever sua relevância da interação dessas variáveis que levam as 

possíveis saídas que se desejam (DIAS, 2017).  

Para tanto, os argumentos de Stainton, Johnson e Borodziiz, (2010) em relação ao 

método de aprendizagem, sugerem que os estudos anteriores promovem tendências 

(CARREIRO; OLIVEIRA, 2016; 2018) e contribuições (DIAS; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 

2018), considerando as variáveis utilizadas nos estudos. 

Para a construção do procedimento sistemático do PVGP, busca-se apresentar um 

quadro que o utiliza com base em vários componentes, incluindo entradas, barreiras, 

facilitadores e os benefícios em nível do programa educacional e, ainda, pelas análises 

mapeadas na literatura e roteiro de questionário aplicado a docente e mediador da disciplina. 

 A forma de abordagem do PVGP é enfatizar os benefícios da experiência prática que a 

aprendizagem vivencial pode proporcionar aos participantes, pelo método educacional 

utilizado, com o plano de formação em questão. A interação do simulador (PMS-SIM), com 

materiais e manuais utilizados no contexto acadêmico trará benefícios ao aprendizado, ao trazer 

o realismo da simulação, mostrando o quão importante será o programa para a formação do 

indivíduo (STAINTON, JOHNSON, BORODZICZ, 2010). 

O teste de usabilidade proposto pelo modelo de Kriz e Hense (2006) examinou o projeto 

como um artefato para a educação em gestão de projetos na sua primeira dimensão e, a fim de 

melhorar a simulação, utilizou o conhecimento avaliativo do PVGP, recorrendo aos métodos 

ativos de aprendizagem por meio do PVGP na segunda dimensão do estudo (DIAS; 

OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2018). 
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E devido à falta de estruturas abrangentes para a avaliação longitudinal comparativa, 

poucos trabalhos formulam e testam hipóteses, questionários são validados, construção e 

escalas de outros campos, como para jogos; a ausência de projetos de pesquisa adequados, além 

de aplicações, que possam ser usados em um contexto dinâmico de aprendizado profissional e 

poder avaliar em um período maior e uma estrutura que permita avaliar os jogos simulados 

vivenciais (MAYER, 2012; MAYER, WARMELINK, BEKEBREDE, 2012; WESTERA, 

2017). 

Em síntese, a questão central foi estabelecida em: Quais componentes necessários 

para validar um programa educacional em projetos? 

No Quadro 1, para auxiliar, dividiu-se o eixo teórico da fundamentação da formação do 

modelo conceitual, utilizou-se a teoria base, associando-se aos fatores analíticos justificados 

que iram afetar de forma positiva a pesquisa, com referências na área de gestão de projetos para 

análise para a formação do modelo para categorização do modelo conceitual. 
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Quadro 1: Quadro teórico analítico para validação do PVGP. 

Eixo Teórico Teoria Base 

da literatura 

Fatores associados ao modelo 

conceitual 

Análise para a formação do modelo Autores  

 

 

 

 

 

Educação em 

Gestão de 

Projetos. 

Gerenciamento 

de Projetos; 

Planejamento; 

Teoria e 

Prática; 

Treinamento 

Baseado na 

Simulação. 

Compreender a sistemática de 

escopo,  

Custo e  

Risco em projeto;  

Entender conceitos;  

Aplicar teorias e práticas;  

Aprender com os erros e acertos;  

Desenvolver a proatividade;  

No simulador trabalhar o feedback,  

Resultados,  

Desenvolver certificações;  

Além de trabalhar exercícios sobre 

as regras. 

Evolução do conhecimento em Gestão de 

Projetos; 

Ciclo de vida; 

Princípios de gerenciamento de projetos 

em sua aplicação; 

Aplicações reais em ambientes 

simulados; 

Liderança; 

Lidar com dificuldades; 

Aprendizagem contínua. 

 

 

Kolb, 1984; Frame, 1999; Cidral, 2004; Zwikael, Gonen, 2007; Hense, 

Kriz, Wolfe, 2009;  

Campanário Et.Al., 2009; Carvalho E Rabechini Jr, (2011); Pmbook, 

2013; Zwikael Shtub, Chih 2015, Pietro E Mexas (2016); Silva, Teixeira 

E Rodrigues (2016); Carreiro, 2016;  

Wolfe 2016; Ruhi, 2016; Geithner, Menzel, 2016; Vergara Et Al., 2016, 

Chaurasia, 2017; Burdon, Munro, 2017; Chang, Liang, Chou, Lin, 2017;  

Dias, 2017;  Ravyse, Et. Al, 2017;  Vlachopoulos, Makri, 2017; 

Musawir, Serra, Zwikael, Ali, 2017; Hawlitschek, Joeckel, 2017; 

Carreiro, Oliveira, 2018; Klabbers, 2018 B; Zwikael, Chih, Meredith, 

2018; Farashahi, Tajeddin, 2018; Lara, Lopez, Bertran; 2018; Lara, 

López, 2018; Lacruz, Américo, 2018; Cosenz, Noto, 2018; Dias, 

Oliveira, Teixeira, 2018; Mcburnett Et Al, 2018; Lacruz, Américo, 2018;  

Zulfiqar Et Al, 2019; Fougère, Solitander, Maheshwari, 2019; Smith, 

Kempster, Trayner, 2019; Hallinger,; Wang, 2019; Gatti, Ulrich, 2019; 

Mohsen, Abdollahi, Omar, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagem 

Vivencial 

Abordagem 

Centrada no 

Participante; 

Métodos 

Vivenciais; 

Estilos de 

Aprendizagem. 

Benefícios para a prática,  

Procurando a opinião em seus 

envolvidos,  

Buscando as potencialidades dos 

discentes,  

Com análise de opiniões,  

Adequações ao projeto com 

melhorias do sistema e  

Material didático,  

Para assim trazer benefícios para a 

área de gestão de projetos e  

Desenvolvimento de habilidades. 

Redução entre teoria e prática; 

Experiência com diversas situações; 

Situação de aprendizado com incertezas 

e questionamentos; 

Desenvolver o estilo de criação do 

conhecimento; 

Criação de soluções através da 

experimentação de atividades. 

 

Kolb (1984); Keys, Wolfe, 1990; Kolb, 1997; Sauaia, 1995; Kriz, 

Noibauer, 2002;  Kriz; Hense, 2006; Hense, Kriz, Wolfe, 2009;  

Zwikael, Shtub, Chih, 2009 

Stainton, Johnson Borodziiz, 2010;  Oliveira E Sauaia, (2011),  Sauaia, 

Oliveira, 2011; Kolb Et Al, 2014; Finch Et Al, 2015; Vergara Et Al, 

2016; Kriz, Manahl, 2016; Baeten Et Al. 2016; Beaten, 2016;  Ruhi, 

2016; Wolfe, 2016; Ruhi, 2016;  

Ramsgaard, Christensen, 2016; Bell, 2016;  Carreiro, 2016;  Sitar Et Al, 

2016; Ravyse Et Al, 2017;  Kolb & Kolb, 2017;  Sugahara, Dellaportas, 

2018. Lacruz, Américo,2018;  Carreiro, Oliveira, 2018; Goi, 2019; 

Hallinger, Wang, 2019;  

 

 

 

 

 

 

Validade de 

Construto; 

Validação de 

testes; 

Jogos de Empresa, Processo,   

Simulador e Jogo 

Conhecimento do jogo CAPM e 

certificação. Interpretação dos 

relatórios. 

Ensino na simulação e jogos de empresa; 

Percepção do ambiente educacional; 

Construção do aprendizado por 

variedades de comportamento; 

Ambiente simulado e mundo real; 

 

Vianna, 1983; Klabbers (2003); Faria, Wellington, 2004;  Kriz E Hense 

(2006; Stainton, Johnson E Borodziiz (2010),  Hair, Ringle, Sarstedt, 

2011; Mayer,2012; Mayer, Warmelink, Bekebrede,2012;  Dias, Sauaia E 

Yoshizaki (2013); Kourea, Lo, 2016;  Lacruz, Américo, 2016; Toffoli El 
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Eixo Teórico Teoria Base 

da literatura 

Fatores associados ao modelo 

conceitual 

Análise para a formação do modelo Autores  

 

Validade 

Educacional 

Validação de 

Teorias. 

Realismo necessário; 

Motivação com metas; 

Confiabilidade testada em outros 

ambientes; 

Mediação entre o processo da 

aprendizagem vivencial para gerar 

efetividade da aprendizagem. 

Al, 2016;  Kourea, Lo, 2016;  Ravyse Et Al,2017;  Westera, 2017; 

Lynch, 2017; Padilha Et Al 2018 

Mainert Et Al (2018); Carreiro E Oliveira (2018); Farashahi, Tajeddin, 

2018;   

Wolf, Weiger, Hammerschmidt (2018); Salas-Rueda (2019); Salas-

Rueda, 2019; Zulfiqar Et Al, 2019; Silva, Pinho, 2019; Prado Et Al, 

2020 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 



32 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para a compreensão do estudo, estruturaram-se as teorias em educação em gestão de 

projetos base do trabalho, utilizando a aprendizagem vivencial como metodologia ativa, 

contribuindo com os textos de Carreiro, Oliveira (2016, 2018) e Dias, Oliveira, Teixeira (2018) 

para avaliar o programa vivencial pela validade educacional em gestão de projetos a fim obter 

um modelo de avaliação. 

3.1. Educação em Gestão de Projetos 

A formação em educação de gestão de projetos se expandiu, surgindo novos métodos 

de ensino a fim de interligar o estudo teórico de gestão à prática que a disciplina necessita, 

utilizando métodos vivenciais, aprender fazendo como uma ferramenta para aumentar a 

eficiência do meio de aprendizagem (VERGARA et al., 2016, CARREIRO, OLIVEIRA, 2018). 

Contudo a formação do profissional em gerenciamento demanda horas de práticas e anos de 

experiência.  

Auxiliado por um guia facilitador denominado PMBOK, abordam competências e os 

princípios de educação em gestão de projetos para que este profissional adquira a capacidade 

de aplicar continuamente o conhecimento necessário em projetos complexos da vida real. Para 

que, ao adquirir habilidades interpessoais e de atitudes, saiba trabalhar com equipes 

multifuncionais ou interdisciplinares de projetos.  

E para lidar com situações inesperadas que um ambiente dinâmico produz, com relativa 

incerteza. Para a conclusão de um projeto há um ciclo a ser seguido, orientando as fases de 

início do processo, a organização e preparação, execução do trabalho até seu encerramento, 

para que se torne um excelente profissional, explica esta experiência profissional conhecedor 

em gestão de projetos (PMBOK, 2013). 

Entretanto, estas competências e habilidades reflexivas dificilmente podem ser 

desenvolvidas em formas tradicionais de aprendizagem comum em universidades o que levou 

a uma falta de experiência prática na profissão, demandando, assim, adquirirem conhecimentos 

especializados e compreensão de conceitos teóricos para aplicá-los de maneira prática, e 

trabalhá-los em ambientes que envolvem a resolução de problemas de aprendizagem. 

E esta ferramenta educacional, os jogos de simulação de negócios, auxilia entrada, 

aplicação e reflexão compartilhados pelo feedback ao aluno, demonstrando que a aprendizagem 
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ativa facilita e auxilia os jogos de simulação, onde melhore a educação do aprender ouvindo e 

com a prática vivenciada, trabalhar habilidades no ensino educacional de gestão de projetos, 

tornando um conhecedor das habilidades. 

E como forma de aprendizado, o estudo vivencial em gestão de projetos não envolve 

custo real e irá transportar o aluno ao ambiente de projetos cheio de incertezas, sem custos reais; 

por ser simulado, este proporcionaria tensão às decisões a serem executadas para a finalização 

do projeto, e ao final será exposta no debriefing quando os alunos poderão analisar por meio de 

erros e acertos em seu projeto a experiência adquirida (GEITHNER, MENZEL, 2016; DIAS, 

OLIVEIRA, TEIXEIRA, 2018; MCBURNETT et al, 2018). 

Com um ambiente de incerteza a educação em gestão de projetos proporciona muito 

mais que ensinar aos integrantes o projeto em si, demonstra que projeto deve ser finalizado e 

controlado, e que habilidades como liderança e motivação para o desenvolvimento e interação 

com a equipe, a comunicação, a influência para estabelecimento de confiança no processo 

decisório. (PMBOK, 2013; LACRUZ, AMÉRICO, 2018; KRIZ, HARVIAINEN, CLAPPER, 

2018; ZULFIQAR et al, 2019). 

 Aliando ao conhecimento político e cultural, a negociação, o uso de ferramentas e 

técnicas disponíveis para adaptação às mudanças, o gerenciamento de conflitos e coaching, e 

controle de custos e orçamento será necessário no planejamento, para o sucesso de todo o 

processo (PMBOK, 2013; LACRUZ, AMÉRICO, 2018; KRIZ, HARVIAINEN, CLAPPER, 

2018; ZULFIQAR et al, 2019). 

O guia PMBOK enfatiza estas habilidades, relatando serem necessárias habilidades 

técnicas, interpessoais e conceituais para que auxiliem a análise de situações para que a 

interação ocorra de forma adequada dentro do ciclo do projeto (PMBOK, 2013; KLABBERS, 

2018 b; ZWIKAEL, CHIH, MEREDITH, 2018; FOUGÈRE, SOLITANDER, 

MAHESHWARI, 2019). 

Autores de jogos de simulação utilizam esta experiência, abordando habilidades 

(Farashahi, Tajeddin, 2018; Hawlitschek, Joeckel, 2017; Smith, Kempster, Trayner, 2019);  

jogos de simulação e interação (Hernandez-Lara, Lopez, Bertran; 2018), percepção do 

aprendizado e uso de debriefing (Hernandez-Lara, López, 2018; Lacruz, Américo, 2018; 

Chaurasia, 2017; Mohsen, Abdollahi, Omar, 2019), efetividade do ensino em aprendizagem dos 

jogos (Hallinger, Wang, 2019; Burdon, Munro, 2017; Chang et al, 2017; Cosenz, Noto, 2018; 

Dias, 2017; Gatti, Ulrich, 2019; Ravyse et al, 2017; Vlachopoulos, Makri, 2017). 
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Quando o conteúdo de uma disciplina consegue ser transmitido, a melhor forma para 

que ele se fixe é pelo ensinamento prático (KOLB, 1984, GATTI, ULRICH, 2019). Por meio 

de construções geradas pelos jogos como geração de experiência, compreensão dos conceitos, 

o desenvolvimento de habilidades e uma avaliação eficaz do jogo (MOHSEN, ABDOLLAHI, 

OMAR, 2019), ao avaliar o valor educacional, o aluno pode analisar o que contribuiu em 

conhecimento adquirido com os jogos de empresa (RAVYSE, et. al, 2017; VLACHOPOULOS, 

MAKRI, 2017; MOHSEN, ABDOLLAHI, OMAR, 2019). 

Carvalho e Rabechini Jr, (2011); Prietro e Mexas (2016) e Silva, Teixeira e Rodrigues 

(2016) argumentam que um processo na gestão de projetos será único, pois suas atividades são 

correlacionadas e devem ser gerenciadas com cronograma previsto de início e fim, como o Guia 

PMBOK descreve (PMI, 2013), ajudando a direcionar o gerente de projetos como deve ser 

tratada cada fase do projeto, agregando conhecimento e experiência. 

Existindo assim a necessidade de avaliar todas as ações como um conjunto de eventos 

realistas, mas inesperados, que ocorrem durante o ciclo do projeto, com o objetivo de melhorar 

a solução dos problemas de capacidades e habilidades na tomada de decisão, bem como 

aprimorar reações gerais (ZWIKAEL, GONEN, 2007; HENSE, KRIZ, WOLFE, 2009; 

MUSAWIR et al, 2017). 

Integrando o estilo analítico e prático de aprendizagem em sala de aula, o ensino 

gerencial (KOLB, 1984) constituirá as etapas do gerenciamento de projetos para que demonstre 

a realidade necessária, a disciplina precisa oferecer conhecimento necessário para reproduzir as 

definições de planejamento, execução, acompanhamento e encerramento do projeto, no qual 

estabelece os procedimentos a serem aplicados para tal sucesso, e aliando as competências de 

gerenciamento de projetos que o ambiente simulado proporcionaria. 

Para Frame (1999) competências de conhecimento do gerenciamento tem relação ao 

escopo, tempo, custo, risco, qualidade, contrato, comunicação e integração (PMBOK, 2013); já 

as competências sociais, estão relacionadas aos fatores interpessoais que facilitem o trabalho 

em equipe; e a competência de negócios, são capacidades de tomar decisões (FRAME, 1999; 

PMBOK, 2013).  

Integrando assim a teoria da sala de aula à prática, baseando-se nas experiências das 

organizações, podendo assim associar essas demandas à utilização de jogos de empresas 

(CARREIRO, 2016; RUHI, 2016). 
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Para que os discentes desenvolvam, reflitam as habilidades e aprendam em equipe, para 

torná-los criadores de conhecimento por meio de planejamento, o que torna as atividades mais 

ativas, (ZWIKAEL SHTUB, CHIH 2015, pg.3), razões essas para se obter um treinamento 

baseado em simulação (STB), que se aproxima de aprendizagem vivencial para compor o 

Quadro 2: 

Quadro 2: Benefício das atividades vivenciais. 

(1) Treinamento é superior a outras estratégias de formação em equipes de projetos para conferir 

competências complexas aplicadas; 

(2) Proporcionar um ambiente de aprendizagem mais complexa e realista do que outras estratégias de 

formação;  

(3) Fornecer um ambiente relativamente livre de riscos para a aprendizagem e da experimentação;  

(4) Ser um método ideal para o treinamento de habilidades críticas raramente envolvidas; 

(5) Ser geralmente simples de aprender e operar;  

(6) Ser uma forma de aprendizagem controlada ao aluno; e  

(7) Ser inerentemente mais atraente do que outros métodos de formação.  

Fonte: Adaptado de Zwikael, Shtub, Chih (2015). 

Como o treinamento educacional, torna-se possível conferir competências de 

conhecimento, habilidades e atitudes ao trabalhar as entradas em gestão de projetos, este irá 

integrar os estudantes no processo de aprendizado e suas estratégias na formação de equipes; a 

simulação e o jogo ao adquirir aspectos de gerenciamento de projetos que é mais complexa e 

realista que seriam outras estratégias de formação.  

E o mediador como franqueador da disciplina contribuindo para fazer das práticas 

pedagógicas um ambiente de reflexão e ação ao observar os alunos em seu engajamento, 

atitudes, habilidades e conhecimento. Sempre procurando atingir o objetivo fim que será a 

compreensão da disciplina por um modelo prático. 

Para o Processo, o método de treinamento de habilidades críticas do gestor de projetos, 

que será enfatizado as características e contribuições da aprendizagem social ao abordar 

aspectos característicos de gerenciamento. Ao interagir com o jogo de empresa, o simulador 

necessita estar adequado às particularidades de um gerenciamento de projetos para garantir a 

realidade necessária que o ambiente necessita, livre de riscos para a aprendizagem e a 

experimentação, simples e fácil de operar. 

Para as Saídas, a contribuição do Gerenciamento de Projetos se dará nos efeitos do 

aprendizado com a evolução do conhecimento adquirido gerando abstração devido à incerteza, 

contribuindo para estratégias e habilidades em negociação e ser uma forma de aprendizagem 

controlada para o aluno. A aceitação pelos estudantes leva em conta o reconhecimento do valor 

das certificações de gestão, temas de interesse estratégicos. 
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Para a aceitação do mediador, ele deve levar em conta a interação prática pedagógica ao 

incorporar o simulador à disciplina e trabalhar habilidades para discentes. E o objetivo dos 

efeitos no ambiente educacional é verificar o nível de interação do aluno em relação à simulação 

e seus níveis de aprendizado e as características do gestor de projetos para níveis 

organizacionais, o que seria mais atraente do que outros processos de formação (ZWIKAEL, 

SHTUB, CHIH, 2015). 

Na construção do conhecimento prático em gestão de projetos, os benefícios das 

atividades vivenciais, de acordo com Zwikael, Shtub, Chih (2015), proporcionam um ambiente 

realista e completo, que será livre de riscos, com treinamento de habilidades críticas dos 

processos de decisão e negociação, onde a estratégia corporativa é implementada e suas 

mudanças no negócio são realizadas, as equipes são desenvolvidas, a qualidade das entregas e 

o monitoramento e que as lições apreendidas são criadas. 

Salienta Carreiro e Oliveira (2018) que a etapa de planejamento da execução ser a mais 

abordada na disciplina de Gestão de Projetos, por ser uma disciplina prática, privilegiando a 

teoria por meio de uma metodologia, aplicando as três competências, conhecimento social e de 

negócios, para o processo de conhecimento e que suas respostas a este sejam capazes de gerar 

uma visão crítica ao discente, para a construção de conceitos de gerenciamento de projetos 

semelhantes à organização real. Ao auxiliar o aluno a crescer, visa a construção de 

conhecimento e não somente o acúmulo de informações (CIDRAL, 2004). 

Evoluindo para padrões específicos tanto internos, que seria o projeto em si, que utiliza 

recursos da organização, quanto externamente, que são instituições e mercados e estas 

combinações, poderiam gerar efetivas experiências, tanto para comunidades acadêmicas, 

quanto aos profissionais em sua utilização (CAMPANÁRIO et.al., 2009). 

Segundo Wolfe (2016), um simulador pode servir como uma garantia de aprendizagem 

na disciplina; porém, há que ter envolvimento do mediador e interação dos estudantes na 

simulação. Além disso, a execução de projetos estimula o desenvolvimento da capacidade de 

liderança do indivíduo (CARREIRO, 2016); aliada à uma disciplina prática, a educação em 

Gestão de Projetos necessitará de uma abordagem vivencial para sua complementação ao ensino 

teórico empregado em sala de aula. 
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3.2. Aprendizagem Vivencial 

Kolb (1984), um dos precursores da aprendizagem vivencial, conceitua o processo de 

desenvolvimento ao qual o conhecimento é criado através da transformação da experiência, 

sendo este o sentido da experimentação. A aprendizagem vivencial permite ao professor 

equilibrar as instruções diretivas, passando a assumir o papel de mediador, o que confere aos 

aprendizes autonomia para tomar decisões e aprender por meio de experimentação (SAUAIA, 

1995) sendo o aluno no centro do processo de formação (CARREIRO, 2016; RAMSGAARD, 

CHRISTENSEN, 2016; SITAR et al, 2016). 

As escolas de negócios têm incorporado os jogos de empresas para auxiliar o ensino por 

meio da aprendizagem vivencial que irá incorporar o estudo de pesquisa e prática, para facilitar 

a experiência na área de gestão da educação, colaborando para o desenvolvimento e 

desempenho neste ambiente.  

Ao envolver o aluno emocionalmente ao jogo, facilita a aprendizagem, pois observa-se 

que a motivação é significativa porque trabalha a aprendizagem ativa do participante em lidar 

e experimentar problemas e soluções para gerar reflexão, proporcionando assim o 

conhecimento (FINCH et al, 2015; RAVYSE et al, 2017, HALLINGER, WANG, 2019; GOI, 

2019); nesse sentido, a aprendizagem vivencial está se sobressaindo como um componente cada 

vez mais importante da educação gerencial (KOLB & KOLB, 2017; SUGAHARA, 

DELLAPORTAS, 2018). 

Os jogos de empresa enfatizam o ensinamento gerencial, por simular situações reais, 

nas quais se disputam recursos materiais, financeiros em um setor/mercado para avaliar o 

melhor desempenho, proporcionando aos alunos o estímulo do aprendizado (HENSE, KRIZ, 

WOLFE, 2009; VERGARA et al, 2016); por estar em um ambiente interativo de aprendizagem, 

os jogos de simulação tornam-se uma imitação da realidade para que alunos aprendam 

habilidades, por fornecer o realismo necessário (KRIZ, MANAHL, 2016; RAVYSE et al, 2017; 

KRIZ, HARVIAINEN, CLAPPER, 2018). 

Ainda Ravyse et al, (2017) abordam ser necessários cinco fatores para o sucesso entre 

jogos de empresa e aprendizagem para complementar o processo de aprendizagem, que seriam 

a história, as práticas do realismo, a inteligência artificial do jogo, a adaptabilidade, a interação, 

o feedback e o debfriefing (RAVYSE et al, 2017). Estas ações são transformadoras, pois farão 

com que alunos internalizem conceitos, princípios, ferramentas e maneiras de pensar, 
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proporcionando envolvimento ao jogo e, consequentemente, aprender fazendo (RAVYSE et al, 

2017; GOI, 2019). 

A aprendizagem vivencial, (KEYS, WOLFE, 1990; KOLB, 1997; RAMSGAARD, 

CHRISTENSEN, 2016; CARREIRO, OLIVEIRA, 2018) tem sido usada na educação gerencial 

para proporcionar ao aluno experiência concreta, associando teoria e prática, por meios de 

jogos, auxiliando o desenvolvimento na formação da gestão, sendo um meio de tomada de 

decisão de um ambiente de simulação a uma situação real.  

Sendo necessária para uma base de conhecimento de gerenciamento de projetos para o 

desenvolvimento de outras competências na melhoria dos resultados de aprendizagem, como 

decisões de alocação de recursos, buscando compreender padrões complexos de informações, 

para diagnosticar e buscar a compreensão do ambiente, utilizados testes dos métodos de ensino, 

sem riscos e custos para as organizações (BELL, 2016; CARREIRO, 2016).  

De forma análoga, a aprendizagem vivencial também é encontrada na literatura, na 

definição de Abordagem Centrada no Participante (ACP), que seriam os métodos ativos para 

este desenvolvimento, pois para Kolb (1984), tais métodos seriam meios para que alunos 

desenvolvam modelos formais para a tomada de decisão, facilitando assim o processo de 

aprendizagem, surgindo para o desenvolvimento de competências dos profissionais e dos 

estudantes das mais diversas áreas, inclusive em gerenciamento de projetos (BEATEN et al. 

2016, CARREIRO, OLIVEIRA, 2018).  

Estes métodos vivenciais centrados no participante são importantes e essenciais para a 

aproximação entre a teoria e a prática (VERGARA et al, 2016; CARREIRO, 2016; SAUAIA, 

OLIVEIRA, 2011; ZWIKAEL, SHTUB, CHIH, 2009) como, teoria desenvolvidas por meios 

de simulação, simulação computacional, realidade virtual baseada no agente, aprendizagem 

vivencial, jogos de empresas, estudo de caso, entre outros (CARREIRO, 2016). A ACP para 

Baeten et al. (2016) ajuda a contribuir em três fatores analíticos essenciais na educação para a 

aprendizagem vivencial. São explicitados no Quadro 3: 

Quadro 3: Fatores analíticos da Aprendizagem Vivencial. 

1 Estimulando a construção do conhecimento; 

2 Considerando o professor como um mediador deste processo de aprendizagem; 

3 Ajudando a programar o trabalho cooperativo. 

Fonte: Adaptado de Baeten et al. (2016). 

Esta estimulação do conhecimento de Beaten et al. (2016) são para Keys e Wolfe (1990), 

Oliveira e Sauaia, (2011), Carreiro e Oliveira, (2018), a aplicabilidade de métodos vivenciais 
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específicos para os jogos de empresas e para aplicação da técnica em formação em gestão de 

projetos, que facilita a construção do conhecimento e a fixação entre teoria e prática nos 

processos educacionais com estratégias de aprendizagem, no qual o participante envolvido no 

ambiente de aprendizagem, aplica os conhecimentos durante seu desenvolvimento, 

experimentando o sucesso e fracasso nos resultados.  

E as simulações em jogos têm provado ser um método muito eficaz em cultivar 

habilidades de aprendizagem específicas, incluindo análise, síntese e aplicação do 

conhecimento (KEYS, WOLFE, 1990; BEATEN, 2016; RUHI, 2016). 

E dentro do ambiente de gestão de projetos ocorrem situações adversas, gerando 

questionamentos, medos, incertezas por este ser temporário,  e o gestor de projetos é estimulado 

por situações de tomada de decisão sobre diversas questões enfrentadas pelas organizações do 

mundo real, gerando resultados de decisões dos indivíduos, influência em fatores e causas, 

interações e consequências no seu contexto organizacional (KRIZ; HENSE, 2006). 

Para Kolb et al, (2014) existe uma relação entre a aprendizagem e seu desenvolvimento, 

sugerindo que a educação não é somente a implementação de um conjunto de técnicas e, sim, a 

interação entre educadores e alunos no contexto das relações e experiências compartilhadas.  

Nele, o planejamento e estruturação das experiências dos alunos é um elemento 

importante da educação eficaz, ou seja, a educação vivencial é um processo relacional 

complexo que envolve o equilíbrio e a atenção para o estudante e para o assunto ao mesmo 

tempo, e equilibra a reflexão sobre o significado profundo das ideias com a habilidade em poder 

aplicá-las. (KOLB, 1984; KOLB et al, 2014; WOLFE, 2016) 

E esta reflexão, conhecida como debfriefing, trata de dispositivos utilizados ao final do 

jogo, como meio de investigar fatores que estão associados aos jogos, como uma forma eficaz 

para contribuir de uma maneira geral para o aprendizado dentro de um ambiente confortável, 

sem se sentirem pressionados com a sobrecarga de trabalho e que se sintam motivados (KRIZ, 

NOIBAUER, 2002; HENSE, KRIZ, WOLFE, 2009; STAINTON, JOHNSON BORODZIIZ, 

2010; RAVYSE et al, 2017; LACRUZ, AMÉRICO,2018; GOI, 2019) por meio do 

planejamento de estratégias de ação, no qual o processo em que as experiências do jogo seriam 

discutidas e transferidas, para seus efeitos de aprendizagem. 

Em síntese, a educação em gestão de projetos seria possível com estudos de caso 

dinâmicos numa abordagem sensata para capacitar o aluno a aplicar, analisar e integrar o 

conhecimento teórico no contexto de problemas de gestão, criando um método ativo que 
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proporcionaria a prática e a vivência de gestores e discentes de todas as áreas. (RUHI, 2016; 

CARREIRO, OLIVEIRA, 2018). 

Ao entrarem na disciplina, os estudantes trazem o conhecimento advindo de outras 

experiências, que serão somados aos que não o possuem, para integrar a disciplina prática, 

estando o simulador como um meio mais próximo da realidade, promovendo a reflexão, ação, 

o que fará desenvolver aspectos competitivos com o auxílio do mediador neste processo, ao ter 

suporte reflexivo e interpretativo. O mediador saberá identificar pontos fortes de cada 

participante trazer a experiência nas atividades simuladas em cada rodada expositiva, por ser o 

mediador deste processo de aprendizagem (BEATEN et al., 2016; RUHI, 2016; CARREIRO, 

OLIVEIRA, 2018). 

Na prática, ao lidar com diversos integrantes em um ambiente simulado que produza 

incerteza necessária de um ambiente real, trabalhará a aprendizagem individual e social ao 

interagirem com o jogo de empresa. Tomando decisões rápidas, aprendendo com erros e acertos 

advindos da experiência, estimulando a construção do conhecimento (BEATEN et al., 2016). 

Ao incorporar a aprendizagem ativa no processo de ensino, o professor será um observador de 

acontecimentos e decisões, para que, ao fim, possa produzir reflexão nos discentes sobre suas 

decisões no momento do jogo. 

Para a saída, muitos dos aspectos para a reflexão da construção da aprendizagem em 

gestão de projetos é garantir o efeito do aprendizado por utilizar métodos ativos, garantindo a 

evolução do conhecimento, pela aceitação dos estudantes e pelo mediador, e seus efeitos do 

ambiente educacional e o trabalho cooperativo (BEATEN et al., 2016; LACRUZ, 

AMÉRICO,2018; GOI, 2019). 

3.3. Validade Educacional 

De acordo com o dicionário Dicio online, “validar” é legitimar, fazer que se tornem 

válidos com as regras em vigor; “validade” seria o ato de produzir efeitos esperados, validação 

estaria de acordo com as regras e padrões já estabelecidos.  

No conceito de validade educacional para Stainton, Johnson, Borodziiz (2010); Mayer 

(2012); Mainert et al (2018) consiste em alcançar eficiência, aprender com eficácia nos meios 

de ensino em simulação e jogos de empresas, utilizando alguns procedimentos que se fazem 

necessários para que um teste, constituído para determinado fim, seja efetivamente válido, 

tornando-se uma medida de validade educacional. 
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Mayer (2012), em seu estudo, argumentou que com a crescente busca para a 

aprendizagem baseada em jogos simulados, tem a necessidade de descobrir os efeitos que os 

jogos proporcionam e promovem dentro do ambiente educacional, e isso requer métodos, 

ferramentas e princípios adequados com os quais os usuários de simuladores aceitam, podendo 

validar e aplicar (MAYER, 2012; RAVYSE et al, 2017). 

 No entanto, para determinar o que funciona na educação, é muito importante e relevante 

para a academia proporcionar com que os professores sejam constantemente solicitados a fazer 

mais em diversas salas de aula, necessitando assim que programadores de jogos analisem 

cuidadosamente a simulação para programar relações de causa e efeito (STAINTON, 

JOHNSON, BORODZIIZ, 2010; KOUREA, LO, 2016; LYNCH, 2017). 

Padilha et al (2018), observou em seu estudo que a parte reflexiva e prática em diversos 

jogos eram distintas, e, portanto, de importância para os estudos de novos modelos combinados, 

para que fossem utilizadas mais variáveis dentro do jogo (PADILHA et al 2018). Já no modelo 

estudado para Westera (2017), acabou produzindo resultados estáveis e reproduzíveis, no qual 

são consistentes com o empirismo em jogos de simulações e permitiu investigar detalhes e 

dependências quantitativas entre conceitos e as variáveis relevantes do estudo. 

E o estudo proposto por Prado et al (2020) trabalhou a aprendizagem em jogos de 

empresa nos meios de ensino para a validação do conceito sustentável, ambiental e econômico 

para o desenvolvimento de um código de ética para a sustentabilidade. Para se encontrar a 

validade educacional, os estudos necessitam de modelos e quesitos instrucionais, pois 

mudanças são percebidas no aluno, em ambiente de sala de aula; e consequentemente, a 

validade adquire grande relevância na área educacional no qual são enfatizados atributos como 

a validade de conteúdo e a validade de critério, exigidos para testes de ensino (HAIR, RINGLE, 

SARSTEDT, 2011). 

Segundo Stainton, Johnson e Borodziiz, (2010), para que ocorra a validade de um 

instrumento para o projeto de simulação, no Quadro 4, será necessário: 

Quadro 4: Projeto de simulação. 

Conhecimento e experiência para julgar o nível de realismo; 

Precisão e custo; 

Ser imparcial para sua estruturação; 

Não ser demasiadamente abstrata ou simplificada. 

Fonte: Adaptado Stainton, Johnson e Borodziiz (2010). 

O estudo sobre validade aplicada em jogos de simulação se expandiu, ao se aprofundar 

e se estruturar de diversas formas, como na avaliação do campo da aprendizagem, para 
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conhecimento, habilidades e atitudes dos modeladores de jogos, dos professores e para os 

participantes, para que produzam os efeitos no ambiente educacional e transfiram para o 

ambiente organizacional (STAINTON, JOHNSON, BORODZIIZ, 2010; MAYER 2012; 

SALAS-RUEDA, 2019). 

Ao serem divididas essas estruturas em métodos, utilizadas para se medir os estudos, 

chamadas assim por validade de construto ou validade de representação, que são as 

características que irão possibilitar qual atributo educacional explica-se sua variância ou seu 

significado, sendo que estes construtos são traços que supostamente existem de uma variedade 

de comportamentos que tenham significado educacional, como motivação e inteligência, e 

tenha sido abstraído. 

A validade educacional da simulação precisa ser reconhecida como uma ferramenta de 

aprendizagem que, ao ser certificada, justifique o investimento e seja eficaz; para essas ações 

sobre os resultados dos testes necessitarão da validade interna, na qual alterações do aluno em 

sala de aula sejam percebidas; e para a validade externa, produzam efeitos da aprendizagem em 

situações fora de sala e possam ser observadas na carreira do aluno, ocasionando interpretações 

justificadas (STAINTON, JOHNSON, BORODZIIZ, 2010; KOUREA, LO, 2016). 

Para que ocorra a validade representacional, há que apresentar um fenômeno, e esta tem 

a necessidade de lógica interna chamada de validade algorítmica, que demanda programas 

matemáticos; porém, o ambiente de negócios real é muito mais complexo que os ambientes de 

simulação; estes devem ser modelados de forma adequada para a percepção da realidade pelos 

seus usuários, pois com a falta de realismo podem gerar aprendizagem imprecisa. 

Para Hair, Ringle, Sarstedt (2011) a validade de construto será útil para explicar a 

natureza de instrumentos, em que os traços não possuem critérios externos e o instrumento que 

se está medindo a característica ganharia relevância quando se relacionasse a outra 

característica; como o rendimento escolar se liga à criatividade e à inteligência e ainda 

possibilitaria determinar se o teste seria a melhor medida de algo que se pretendia medir ou 

fornecer os elementos que não possuem a efetiva consequência na validação.  

E alcançar o aprendizado desejado é necessário que se estabeleça essas ligações das 

características para construir a validade interna e assim aprender, aplicando ao mundo real para 

contribuição da validade externa; e para a validade representacional, está será derivada dos 

dados de desempenho dos componentes simulados do ambiente real, para alcançar a eficácia da 
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aprendizagem e garantir a validade educacional (STAINTON, JOHNSON, BORODZIIZ, 2010, 

MAINERT et al, 2018). 

No estudo, os pontos centrais da validade são estruturados no Quadro 5, ao abordarem 

dois aspectos importantes: o desenho da simulação e a maneira pela qual está simulação será 

implementada, auxiliando os resultados da aprendizagem (STAINTON, JOHNSON, 

BORODZIIZ, 2010, MAINERT et al, 2018).  

Quadro 5: Implementação da Validade Educacional. 

O desenho da simulação: A maneira pela qual a simulação é implementada 

Validade algorítmica, lógica interna (nível de realismo 

necessário. 

Projetar dificuldades, para facilitar a aprendizagem 

experiencial a fim de alcançar a eficácia da 

aprendizagem e a validade educacional; 

Compreensão e representação da simulação. Necessitando de auxiliadores e motivação pessoal. 

Fidelidade para o tipo de ambiente, sem ser impreciso 

(aderir com precisão, adequando causa e efeito). 

Apoio de especialista para facilitar a reflexão, em 

folhas de tarefas, buscando a compreensão das razões 

do fracasso. 

Construção em computador; Contexto da simulação 

Coordenação de um facilitador para: 

 Dinâmica de cognição 

 Afeição 

 Carga de trabalho. 

Para orientar e aconselhar sobre questões, parâmetros, 

limites e variáveis. 

Necessidade da aprendizagem experiencial, seria a 

aprendizagem ativa (uso dos sentidos): aprender 

fazendo, participando e interagindo, e cognitiva através 

de pensamentos. 

O designer do jogo deverá ter experiência suficiente para 

julgar o nível de realismo e complexidade para alcançar 

níveis de aprendizagem de forma econômica. 

Automotivação  

O designer deverá ter entendimento e imparcialidade para 

construir a simulação; 

Motivação com estabelecimento de metas; 

Desenho deverá ser formulado com base em suposições. Debriefing – fases de reflexão dentro do ciclo de 

aprendizagem; 

 Feedback 

Fonte: Adaptado de Stainton, Johnson e Borodziiz (2010). 

Auxiliando o entendimento da implementação da validade, ao considerar o desenho para 

a simulação e sua maneira de implementação, Klabbers (2003) sintetiza em ciência do design e 

o divide em dois ramos: design pequeno, que utiliza jogos de simulação como artefatos para 

modelar processos de realidade, e design grande, que utilizaria os efeitos dos jogos de 

simulação, para mudar as situações existentes disfuncionais, padrões de comportamento ou 

estruturas de sistemas preferenciais.  

Para Kriz e Hense (2006), a simulação modelaria o uso e aplicação do jogo para a 

aprendizagem ou outros fins em um determinado contexto educacional. Como forma de 

assegurar o estudo, Stainton, Johnson, Borodziiz, 2010, estabelecem um quadro para a validade 

educacional, que seria um meio para aplicação e teste de validade, exposto no quadro 6, que 
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necessitaria de uma orientação para a base da pesquisa envolvendo os pontos principais para 

garantir relevância do estudo. 

Quadro 6: Meios para a validade educacional com jogos de empresas. 

Fornece orientação para o problema, implementação e avaliação; 

Objetivo e Desenvolvimento de proposições teóricas; 

Compreensão de inter-relações e dinâmicas que existem dentro do ambiente como fator interno; 

Fenômenos dos negócios como fator externo; e 

Clarificar os objetivos. 

Fonte: Adaptado de Stainton, Johnson e Borodziiz (2010). 

Para Mayer (2012), a questão importante, portanto, seriam os requisitos para uma boa 

estrutura de avaliação sobre jogos. Idealmente, uma estrutura de avaliação genérica (e 

procedimentos correspondentes) possui as seguintes características, que segundo o autor, 

ajudariam a orientar o processo de validade educacional e garantir o processo de ensino, 

segundo Quadro 7: 

Quadro 7: Requisitos de estrutura para os jogos. 

Escopo Ampla gama de contextos educacionais, jogos, objetivos e tópicos de aprendizagem. 

Comparativo Capaz de usar determinados dados de jogos diferentes para comparação.  

Padronizado Para usar projetos de pesquisa pré-quase-experimental, materiais e procedimentos 

necessitam ser padronizados. 

Específico Medindo dados precisamente, identificando variáveis. 

Flexível Como nem sempre se pode prever o jogo, a coleta de dados deve ser flexível para a 

medição, por mais padronizada, específica, etc. 

Triangular Usando uma abordagem de método misto com dados qualitativos e quantitativos.  

Multi-nivelado Indivíduo, jogo, equipe, organização, nível do sistema.  

Validado Métodos de pesquisa validados, por exemplo, método de pesquisa e design de jogos.  

Expansível Possibilidade de medidas sobre novas variáveis. 

Discreto Usando jogos para coleta sistemática e extensa de dados. (Pesquisa, avaliação comparativa 

ou baseada em teoria etc.) precisa ser discreta. 

Rápido e que 

não consome 

tempo 

O uso de casos do mundo real para a coleta de dados implica que as ferramentas e os 

métodos precisam ser rápidos e que não consomem tempo no projeto. 

Múltiplas 

finalidades 

Persuadir as partes interessadas a coletar dados além do óbvio e mínimo. 

Fonte: Adaptado de Mayer (2012). 

Nele, a coleta de dados precisa fornecer características para a validade, como 

triangulação, coleta de dados e métodos mistos e questões descritivas, que exploram um 

conjunto de variáveis para determinada população, problema ou teoria, e também se concentram 

em explicar associações simples entre as variáveis dos estudos (MAYER, 2012; KOUREA, 

LO, 2016).  
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As perguntas e respostas para orientar a pesquisa, a fim de operacionalizar o modelo 

conceitual genérico para que se possam reduzir dados através da análise fatorial e da 

confiabilidade das escalas, nos permitem selecionar cada vez mais os itens influentes e distintos 

e construir escalas. Uma vez que o objetivo final da pesquisa comparativa é testar a eficácia dos 

jogos e simuladores por meio da modelagem de equações estruturais (MEE) (MAYER, 2012). 

Dentro desses meios, estariam as proposições teóricas para que se pudesse medir a 

validade interna, a validade externa e os desempenhos, sempre medindo o grau de entendimento 

do indivíduo no teste de validade, segundo Stainton, Johnson, Borodziiz, (2010) abaixo 

relacionados em figura 2: 

Figura 2: Proposição Teórica. 

 
Fonte: Adaptado de Stainton, Johnson e Borodziiz (2010). 

Para que consiga estabelecer as proposições teóricas em relação ao objeto a ser estudado, 

devem-se analisar as características ou construtos, a saber: para acompanhar a implementação 

em cada categoria relacionada acima, na proposição teórica 1, seria a validade interna, onde se 

tem a construção de teste;  na proposição teórica 2, temos a validade externa, que será a 

replicação dos mesmos em diferentes ambientes, e a proposição teórica 3, a confiabilidade do 

estudo se pode ser consistente e repetido a diversos grupos, observando assim sua validade de 

aplicação. 

A precisão de questionamento do teste nas replicações poderá influenciar em alguma 

variável de comportamento, construindo assim uma característica ou traço, que será medido 

mais do que o teste em si mesmo, pois ao analisar a característica, há que ter cautela para medir 

as correlações dos diferentes testes utilizados do objetivo do estudo, do referencial teórico 
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adotado para a construção da variável, em que grupo pertencerá a análise para garantir a 

confiabilidade do teste (HAIR, RINGLE, SARSTEDT, 2011). 

Contudo, há críticas em relação aos estilos de ensino da aprendizagem para a validade 

educacional; por terem diferentes modos, abordagens conceituais e estratégias, não apresenta 

confiabilidade necessária para a validade das medidas adotadas e existe falha na identificação 

das características relevantes de aprendizagem e ensino dos jogos de empresa. Nos jogos de 

empresa, segundo Dias, Sauaia e Yoshizaki (2013) esses “representariam um método 

educacional que promove uma aprendizagem vivencial similar a uma empresa” (DIAS, 

SAUAIA, YOSHIZAKI, 2013 p. 475), sendo os jogos sistemas sociais que moldados às 

organizações, agindo dentro dos limites destas, e guiados por regras estabelecidas 

(KLABBERS, 2003; DIAS, SAUAIA E YOSHIZAKI 2013). 

 A validade educacional no ambiente de simulação procura interferir e trazer a realidade 

mais próxima dentro de um ambiente organizacional, por meios dos jogos de empresa, 

alinhando-se ao que seria estudado em teoria nas salas de aula. E este método educacional não 

toma lugar de métodos tradicionais, mas, sim os complementa, com o propósito de cobrir 

possíveis deficiências (RAVYSE et al, 2017; FARASHAHI, TAJEDDIN, 2018; ZULFIQAR 

et al, 2019).  

Este aspecto encontra respaldo em outra suposição assumida, que versava sobre os 

diferenciais do ambiente educacional do Programa Vivencial em Gestão de Projetos (PVGP), 

segundo Carreiro e Oliveira (2018). 

Visto ainda, Hair, Ringle, Sarstedt (2011) argumentam que o desenvolvimento de 

simulações será muito usado em educação para se explicar o relacionamento entre as 

características, desenvolvendo com isso as teorias educacionais, a partir de que são construídos 

os instrumentos de validação. Confirmando os significados apresentados pela teoria, sendo 

necessário utilizar de procedimentos de método dedutivo como teoria, hipótese, dedução, 

experimentação para se confirmar ou negar as hipóteses, na qual sua lógica é o método 

científico, pois parte da teoria em que se apoia à construção do instrumento. 

Outro ponto importante a destacar será o método de Stainton, Johnson, Borodziiz, 

(2010), seguem para implementação, corroborado com Hair, Ringle, Sarstedt (2011), conforme 

Quadro 8, e dividida em: 
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Quadro 8: Resumo do Projeto de Pesquisa e Instrumentos. 
Testes Estudo de caso tático Método Usado 

Validade de 

construto 

Múltiplas fontes de evidência. Métodos de pesquisa, 

Reflexão estudante, 

Participante / observação direta, 

Questionários, e 

Entrevistas semiestruturadas. 

Validade 

Interna 

Combinações de endereço com 

diferentes padrões. 

Construção e teste prévios de proposições. 

Validade 

Externa 

Use a lógica de replicação em 

estudos de casos múltiplos. 

Examinando casos múltiplos para replicação literal e teórica 

baseada em proposições teóricas (generalização analítica). 

Confiabilidade Estabelecer cadeia de provas 

Ser consistente e repetível. 

Documentação, 

Teoria da aprendizagem, 

Projeto e implementação de simulação, 

Unidade de análise (foco de dados), 

Técnicas de análise de dados, 

Cadeia de provas, 

Banco de dados de resultados, e 

Análise de dados e descobertas. 

Fonte: Adaptado de Stainton, Johnson e Borodziiz (2010). 

Atentando-se para o fato de haver dois métodos diferentes e propriedades semelhantes, 

ocorrerá que uma parte da variância poderá se repetir, baseada no outro método, e para esta 

construção a base teórica será sólida para aumento do nível de confiança, minimizando assim 

possíveis erros e preconceitos do estudo (VIANNA, 1983; STAINTON, JOHNSON, 

BORODZIIZ, 2010), pois se os resultados forem negativos e também se os dados não 

confirmarem as predições, algumas interpretações poderão ser feitas, tais como: 

 O teste não mede o construto; 

 O referencial teórico não é correto, possibilitando inferências errôneas; e  

 O planejamento experimental não possibilita assim a testar as hipóteses. 

Para a construção do modelo de programa de aprendizagem vivencial eficaz, os 

objetivos e processos são listados abaixo no Quadro 9, com os caminhos para a simulação do 

objeto que se pretende estudar, que busca uma base teórica, a fim de moldar aspectos para a 

reflexão da teoria, melhorando, assim, o processo cognitivo do indivíduo: 

Quadro 9: Caminhos para uma simulação no contexto educacional. 

Literatura para parâmetros 
 

Autores 

Vianna (1983) Wolf, Weiger, 

Hammerschmidt (2018) 

Salas-Rueda (2019) 

Representação Realista Mundo real; 

Complexo e desafiador; 

Competitivo e estratégico. 

 

Valor adicional; 

Aumento de 

experiências. 

 

Espaços inovadores; 

Incorporação eficiente; 

Práticas educacionais; 

Análise de Competências. 

Conteúdo Amplo para estimular o 

exercício; 

Aprendizagem significante; 

Multifacetada, uso versátil; 

Expandir a aprendizagem; 

Autodesenvolvimento; 

Conexão social; 

Comportamento; 

Profundidade. 

 

Ensino aprendizagem 

(conhecimento tecnológico; 

pedagógico e de conteúdo); 

Ferramentas digitais. 
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Profundidade para a 

realização. 

Implementação Resultados da tomada de 

decisão; 

Melhora o processo 

cognitivo; 

Ser afetivo; 

Aprendizagem da reflexão 

sobre a teoria; 

Motivacional; 

Interação social; 

Facilitador de 

experiências; 

Auto eficácia; 

Efeitos benéficos; 

Liberdade da 

aprendizagem. 

Assimilação do 

conhecimento; 

Tópicos do assunto; 

Conhecimento pedagógico 

(estratégias educacionais); 

Incorporações bem-

sucedidas. 

Avaliação da aprendizagem. 

Fonte: Adaptado de Vianna (1983); Wolf, Weiger, Hammerschmidt (2018); Salas-Rueda (2019). 

Do ponto de vista estrutural, estabelece a validade de uma perspectiva educacional para 

o alcance de uma aprendizagem eficaz, utilizando as características de representação, conteúdo 

e implementação para a projeção ou design de implementação ou o modelo de implementação, 

no qual elenca dois aspectos para tomar como referência na consecução da validação da 

educação, sendo eles:  

 Design eficaz - que visa estabelecer o problema de validade representacional que, 

ao modelar está validação, terá que avaliar e preocupar-se em tentar transmitir o 

realismo, pois sem esta nuance pode comprometer e dificultar um número devido 

de variáveis, sem distorcer a aprendizagem, buscando a cognição, aferição e a 

carga de trabalho que facilite o ambiente de simulação.  O mediador terá grande 

importância nesta fase, a fim de orientar e aconselhar para atingir o objetivo de 

profunda compreensão; e, 

 Implementação eficaz - visando a necessidade de promover a aprendizagem e 

mediar o seu processo, na necessidade de construí-la com todo o ambiente de 

incerteza, para assim ter a compreensão da imparcialidade na estruturação e que 

os atores envolvidos no processo de aprendizagem sejam guiados por especialistas 

para treinamento (STAINTON, JOHNSON, BORODZIIZ, 2010). 

 Este design desempenha papel importante para a inovação, pois combina capacidades 

técnicas, as exigências do mercado de trabalho e suas oportunidades que dela derivam, e cada 

vez serem mais inovadoras e competitivas, pois usuários esperam novas visões de tecnologia. 

Ao tratarem da necessidade da aprendizagem, destacam a importância da mediação entre o 

processo da aprendizagem vivencial ativa para gerar efetividade da aprendizagem e, por 

conseguinte, a validade educacional.  

Utilizando diversos instrumentos válidos e confiáveis de pesquisa, necessita-se de uma 

pesquisa rigorosa para estabelecer normas metodológicas para que se possam explicar relações 

de causa e efeito e também a capacidade de aplicar conceitos de forma ampla. 
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Ao simularem, há que se observar três aspectos da dinâmica, para a efetividade da 

aprendizagem, na qual há a cognição dos participantes, a afeição e a carga de trabalho, que 

contem com o auxílio de um facilitador, a fim de fornecer apoio proativo e reativo de 

aprendizagem (STAINTON, JOHNSON, BORODZIIZ, 2010).  

Para ser estruturada, a validade de simulação irá depender da qualidade da construção e 

implementação do modelo, utilizando a base da literatura para ser eficaz, ao necessitar de notas 

precisas para serem incorporadas para o sucesso total da simulação; aliadas à aprendizagem 

educacional. Pois o sucesso da validade se realiza quando o aluno consegue incorporar o 

conhecimento com a simulação em ambientes de negócios e consiga transmitir o conhecimento 

adquirido em seu ambiente organizacional, o que facilitaria o processo de ensino aprendizagem 

(STAINTON, JOHNSON, BORODZIIZ, 2010; MAYER, 2012; LACRUZ, AMÉRICO, 2016; 

SALAS-RUEDA, 2019). 

E para que consiga o sucesso da validação, a implementação de componentes funcionais 

do jogo, o desafio proporcionado e a missão deverão levar ao aluno o conceito de realidade, o 

que o aprendizado vivencial auxilia por meio de observação reflexiva segundo LaCruz, 

Américo, (2016); Mayer, (2012) por meio de debriefing que ocorre após as rodadas da 

simulação, pois potencializará os processos da ação e reflexão para os alunos por ser um 

ambiente que pode controlar por meio de conhecimento, habilidades e atitudes, contribuindo de 

forma mais homogênea entre os participantes.  

Podendo abordar áreas de maior complexidade, oportunidades das melhorias a serem 

realizadas (KOUREA, LO, 2016; LACRUZ, AMÉRICO, 2016, MAYER, 2012). Salas-Rueda 

(2019) argumenta que professores são os principais modificadores para este processo, pois 

teriam que incorporar o conhecimento tecnológico, pedagógico e de conteúdo além da reflexão 

proporcionada aos discentes, para suprir a necessidade da sociedade, auxiliando assim as 

instituições de ensino a inovar neste processo (SALAS-RUEDA, 2019). 

Mayer (2012) complementa que o desafio de reunir dados sobre qualidade, aplicação e 

resultados de uma ampla gama de simuladores em diferentes tópicos e com objetivos diferentes 

e de diferentes contextos institucionais, em momentos diferentes no tempo, sob condições não 

controladas e de importante e grande contribuição para encontrar os efeitos de jogar com 

estudantes em laboratório, auxiliados pelo professor. Porém, é essencial conhecer os efeitos da 

simulação em circunstâncias descontroladas, pois estes seriam os objetivos que realmente 

importam para o desempenho na vida real, ou seja, gerenciamento de liderança, no aprendizado 

e treinamento profissional. 
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Faria, Wellington (2004), argumentam que, para obter sucesso na validação, será 

necessário determinar o quão realista serão os jogos de simulação, pois fará aumentar o senso 

crítico para o alcance de metas, na gestão do conhecimento e a promoção do resultado 

estratégico e melhor direcionamento ao estudante (FARIA, WELLINGTON, 2004; SILVA, 

PINHO, 2019).  

A maioria dos modelos e estruturas é de alto nível, proporcionando melhorias no ensino;  

porém, há limitações que podem e devem ser levadas em consideração ao avaliar a forma do 

jogo, com poucas indicações sobre como usar os modelos, para qual finalidade, com que escopo 

e sob quais condições, poucos procedimentos para validar o modelo conceitual de pesquisa / 

avaliação, poucas hipóteses de pesquisa e desenhos de pesquisa, poucas definições, relações e 

inter-relações entre os conceitos no modelo, pouca operacionalização e validação de 

construções, faltam informações sobre os questionários utilizados. 

Faria, Wellington, (2004) argumentam que jogos de simulação são muito úteis para o 

processo de ensino. Porém, ainda não se encontrou um modelo completo. Entretanto, o método 

e o comprometimento das pessoas, aliados aos resultados, são capazes de tornar o trabalho 

desafiador e interessante (Faria, Wellington, 2004; Silva, Pinho, 2019; Wolff, Weiger, 

Hammerschmidt, 2018) e associar a teoria a um modelo conceitual, da experiência do aluno e 

a motivação aos resultados são benéficos do uso dos jogos (WOLFF, WEIGER, 

HAMMERSCHMIDT, 2018). 

E para a validação da simulação ser razoavelmente confiável terá que ser estruturada, 

os modelos com erros que não são identificados através de verificação ainda possam gerar dados 

que correspondam a dados empíricos (WESTERA, 2017). Sendo, portanto, objeto de críticas o 

conceito de validade, pois irá permitir realizar a validade da característica ou a qualidade do 

resultado do teste e não levando em consideração o significado das consequências de fatores 

sociais do uso dos resultados (MAYER, 2012; TOFFOLI et al, 2016; KOUREA, LO, 2016; 

PADILHA et al, 2018).  

Ao incluirmos as entradas com as variáveis formativas, estudantes, mediador e 

simulador e jogo, estaremos trabalhando a representação que precisará ser realista, com 

aspectos do mundo real, ser complexo e desafiador; competitivo e estratégico, para assim 

agregar valor adicional e aumentar as experiências dos indivíduos, possuindo espaços 

inovadores, buscar trabalhar análises e competências e práticas educacionais (VIANNA, 1983; 

WOLF, WEIGER, HAMMERSCHMIDT, 2018; SALAS-RUEDA, 2019). 
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Já nos Processos como um método de tornar possível e garantir a utilização do ambiente 

simulado nas disciplinas de graduação e pós-graduação, necessita que a aprendizagem 

individual e a social estejam de acordo com o esperado do jogo, no qual a simulação se alinhe 

ao ambiente real e este sendo percebido pelos participantes do jogo.  

O mediador terá papel importante para a construção do jogo para que possa alinhar 

ensino aprendizagem do conhecimento tecnológico, pedagógico e de conteúdo, utilizando-se 

ferramentas digitais e uma aprendizagem significante, que tenha um uso versátil possibilitando 

expandir a aprendizagem, possibilitando um auto desenvolvimento, a conexão social que 

permite trabalhar o comportamento em profundidade (VIANNA, 1983; WOLF, WEIGER, 

HAMMERSCHMIDT, 2018; SALAS-RUEDA, 2019). 

Nas saídas, os aspectos observados serão os efeitos do aprendizado que é alcançado 

quando o aluno leva a reflexão dos caminhos percorridos ao logo do jogo, seu posicionamento, 

suas respostas a dados acontecidos que interferem na sistemática do jogo, e seus resultados da 

tomada de decisão, melhorando o processo cognitivo. A aceitação pelos estudantes será onde 

ele irá utilizar este conhecimento em áreas de gestão e estratégias, e sua percepção do ambiente 

real, levando-os à assimilação do conhecimento e seus tópicos do assunto, contribuindo para a 

interação social e motivacional por terem liberdade de aprendizagem. 

A aceitação pelo mediador tende a utilizar os recursos necessários para o sucesso da 

disciplina, a aceitação do simulador no processo e reconhecimento dos materiais utilizados, ao 

se assemelhar ao ambiente real corporativo, contribuindo com a aprendizagem da reflexão e da 

teoria, pois é um facilitador de experiências. Em seus efeitos no ambiente educacional, levam 

ao engajamento dos alunos no processo de conhecimento, a prática leva ao aprendizado, 

atitudes proativas dos participantes, podendo assim utilizar para uma avaliação da 

aprendizagem. 
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4. MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

Os estudos anteriores utilizaram-se da análise qualitativa para avaliar a contribuição do 

PVGP como uma abordagem vivencial para a formação em gestão de projetos. De maneira 

complementar, este estudo adotará um método de revisão de literatura a fim sistematizar um 

procedimento de avaliação a partir de um modelo teórico adaptado para análise de equações 

estruturais do PVGP. 

4.1. Classificação da pesquisa 

Para maior familiaridade com o problema, a pesquisa está caracterizada como 

exploratória e causal por visar descobrir a existência de associações entre variáveis e investigar 

a causa por meio da modelagem dos possíveis relacionamentos entre fatores dos componentes 

da variável. Entretanto, há necessidade de bases teóricas precisas, além de informações 

fornecidas por estudos de correlação, ou seja, o delineamento refere-se ao planejamento da 

pesquisa em sua dimensão mais ampla.  

Quanto à natureza da presente pesquisa, se caracteriza por aplicada, para garantir a 

construção do procedimento para a construção do modelo teórico de avaliação. 

4.2. Procedimentos Técnicos 

Quanto aos procedimentos técnicos será utilizado: 

 Pesquisa bibliográfica, a fim de cobrir amplamente o que se deseja pesquisar, 

obter dados teóricos para a construção do modelo de variáveis latentes; 

 Pesquisa documental, por se utilizar dados de pesquisas anteriores que produziram 

contribuições do PVGP aos participantes, bem como apoiada em artigos 

anteriores que abordam sobre o objeto de estudo, derivado do estudo de Dias 

(2017), da existência de relações entre variáveis. 

Assim, será utilizada uma revisão sistemática da literatura e a indicação de um modelo 

teórico de avaliação para as constatações de relações de variáveis que se obtém nesta 

modalidade. Para a coleta de dados, serão utilizados os trabalhos de Carreio e Oliveira (2016 e 

2018) e Dias, Oliveira e Teixeira (2018) que foram objeto das disciplinas de estudo. 

4.3. Abordagem para Elaboração do Método  
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Nesta etapa, se utilizará de análise qualitativa dos dados para orientar o modelo 

elaborado pela modelagem de equações estruturais, pois seu embasamento necessita de textos 

narrativos utilizando a revisão teórica de literatura, para categorizar os procedimentos 

sistemáticos (GIL, 2002). Pois seguir um método para a elaboração será essencial, uma vez que 

irá identificar as etapas básicas que serão envolvidas na construção de um instrumento de 

pesquisa eficaz para o objeto do estudo. 

Alguns estudos de autores Bido et.al. (2009); Menezes, Guimarães, Bido, (2011); 

Ringle, Silva, Bido, (2014); Díaz; Báez, (2015); Nascimento, Macedo, (2016); Černe, Jaklič, 

Škerlavaj, (2016); Silva, Abdalla, (2016); Wu et.al. (2017) utilizaram a técnica de modelagem 

de equações estruturais (MEE) nas áreas de contabilidade, administração, engenharia, 

tecnologia de informação como forma de medir o conhecimento e suas relações de causa e 

efeito da teoria à prática segundo Quadro 10:  

Quadro 10: Estudos que utilizaram a técnica de modelagem. 

Referência Avaliação Análise 

Bido et.al. (2009) Abordar/detalhar Não utilização da técnica para detalhar os resultados em 

profundidade e replicações a outros estudos. 

Menezes, Guimarães, Bido, 

(2011) 

Validar  Propor escala de medida entre cultura de aprendizagem e o 

desempenho organizacional brasileiro. 

Ringle, Silva, Bido, (2014) Utilizar Características da teoria para formular o modelo, apresentando a 

robustez e aplicabilidade para pesquisas de Ciências Sociais 

Aplicadas para a construção de características. 

Díaz, Báez, (2015) Contribuir Processo de colaboração (TICC) de ensino-aprendizagem. 

Černe, Jaklič, Škerlavaj 

(2016) 

Investigar Nível de desempenho financeiro em empresas, e concluiu que há 

relação entre as duas para a melhoria do desempenho financeiro. 

Silva, Abdalla, (2016) Analisar Influência da fidelização de clientes utilizando táticas em marketing 

proposto em dimensões financeiras. E existe relação entre 

construção de confiança e lealdade dos clientes. 

Nascimento, Macedo, (2016) Utilizar Potencialidades da técnica MEE, ao utilizar em Contabilidade e seu 

aproveitamento na academia. 

Carenys, Moya, Perramon, 

(2016) 

Avaliar Eficácia de uso de simuladores e jogos de vídeo game em ambiente 

da graduação do curso de Ciências Contábeis em relação à 

motivação, levando a uma aprendizagem maior. 

Wu et. al. (2017) Investigar  Os efeitos da interação das tecnologias de informação para o sucesso 

de projetos de construção 

Pletsch, Zonatto (2018) Analisar  O capital psicológico na transferência de conhecimento dos 

estudantes para as empresas. 

Severo, Guimarães, Dorion, 

(2018) 

Entender  Relações da consciência ambiental e o consumo sustentável, através 

de diversos atores. 

Jacomossi et al, (2019) Explicar  Competitividade através de uma revisão teórica a fim de medi-la 

através de práticas de gestão. 

Ferenhof et al (2019), Identificar  Barreiras e fatores na produção leiteira com pesquisa na literatura, 

estruturando um questionário para formar as variáveis e modelá-las 

no MEE. 

Grander, Vesco, Ribeiro, 

(2019); 

Analisar O efeito da governança do projeto e do gerenciamento de estratégia 

realizada pelos mínimos quadrados parciais. 

Rubenich, Dorion, Eberle 

(2019) 

Analisar  Práticas de gestão que contribuíam para o ensino profissional dos 

cursos superiores. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Os estudos que utilizaram a MEE para averiguação de algum fator da teoria com a 

relação de desempenho adquirido foram formas de poder medir como a aprendizagem vivencial 

está relacionada às teorias, identificando-as e, assim, poder comprovar a utilidade do método.  

A Modelagem de Equações Estruturais (MEE) ou Structural Equation Modeling (SEM) 

trata se de uma técnica de confirmação de algum estudo que, em vez da exploração ou 

explicação de um algum fenômeno, que estabelece se um determinado modelo teórico 

(hipotético) seria válido em vez de usá-la para “encontrar” um modelo adequado. As relações 

mostradas na MEE representam as hipóteses a priori dos pesquisadores com relação a 

construtos teóricos, representados por fatores latentes analisando as relações de causa e efeito.  

Neste a MEE, a partir do modelo teórico desenvolvido, aprovaria se os dados 

confirmariam ou não as hipóteses propostas (BREI; LIBERALI, NETO, 2006; LEE et al, 2011). 

Permitindo assim poder também avaliar o modelo global, ou seja, o quão bem o modelo 

proposto dos dados, utilizando para este fim, vários índices existentes, onde evidências da 

pesquisa suportariam a necessidade de usar mais de um índice (CERNE, JAKLIČ, 

ŠKERLAVAJ, 2016). No entanto, a modelagem de equações estruturais (MEE) é um misto da 

análise fatorial confirmatória (AFC) e da técnica de regressão múltipla.  

Para Bido et al (2009), Hair Ringle, Sarstedt (2011), Prearo, Gouveia e Romeiro, (2011) 

sintetizam que a modelagem de equações estruturais (MEE) tornou-se muito usual em pesquisa 

de gestão quando se trata de analisar as relações de causa-efeito entre construtos latentes. Já 

Nascimento, Macedo (2016) enfatizam que a abordagem em PLS-SEM seria adequada para 

modelar complexas relações com múltiplos relacionamentos de dependência e independência 

entre variáveis latentes, sendo bastante útil para a aplicação em experimentos e dados de 

arquivos. 

Uma vez que é preciso especificar a priori um modelo que será submetido a testes de 

validação, há muitas perguntas que podem ser respondidas usando a MEE e esta se adequaria 

em situações que a teoria sustentaria relações causais, ou seja, a MEE seria mais uma 

confirmação da técnica e podendo ser usada de forma mais “exploratória” (ABDALLA, 2009, 

BIDO et al, 2009; HAIR RINGLE, SARSTEDT 2011; BIDO, SILVA, 2019).  

Assim, a MEE pode indicar se um determinado modelo é adequado ou não, enfatizado 

pelos autores, Bido et al, (2009); Hair Ringle, Sarstedt (2011) que descrevem que seu uso 

apropriado da PLS-SEM na pesquisa empírica, iria fornecer os pontos fortes do método e, ao 

mesmo tempo, que destaca questões potencialmente problemáticas. Para isso, a estatística da 
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qualidade do ajuste poderia ser calculada para dizer se o modelo é apropriado ou precisa de 

uma revisão mais aprofundada. A MEE também poderá ser usada para comparar várias teorias 

que são especificadas a prior. No Quadro 11, há algumas das suposições da MEE para serem 

utilizadas nas pesquisas. 

Quadro 11: As suposições da MEE. 

 Como a MEE é uma técnica de confirmação, tudo deve ser planejado anteriormente.  

 Um modelo completo deve ser especificado a priori e então testado com base na amostra das variáveis 

medidas.  

 Deve-se saber o número de parâmetros a serem estimados. 

Fonte: Adaptado de Hair, Ringle, Sarstedt (2011)  

Hair, Ringle, Sarstedt (2011) argumentam que se o objetivo da pesquisa é previsão e 

desenvolvimento da teoria, então o método apropriado seria o PLS-SEM. Por conceito e na 

prática, a PLS-SEM é semelhante ao uso de análise de regressão múltipla. O principal objetivo 

deste é maximizar a variância explicada nos construtos dependentes, mas também para avaliar 

a qualidade dos dados com base em características do modelo de medição. Dada a capacidade 

do PLS-SEM para trabalhar de forma eficiente com uma gama muito maior de tamanhos de 

amostra, aumento da complexidade do modelo e seus pressupostos menos restritivos sobre os 

dados. 

Enquanto o PLS-SEM pode ser aplicado a uma ampla gama de situações, os autores 

devem ser sempre cientes das diferenças na interpretação dos resultados, especificamente 

quando se referem a propriedades de medida dos construtos (HAIR RINGLE, SARSTEDT 

2011), adequando em situações onde a teoria não tem grande consolidação, podendo ser usada 

de forma exploratória (BIDO; SILVA, 2019); o PLS-SEM poderá ser aplicado de uma forma 

apropriada, mesmo que a teoria não cumpra critérios de análise fatorial de confirmação, pois 

estima cargas das variáveis indicadoras para os construtos exógenos, com base em sua previsão 

dos construtos endógenos, segundo Hair Ringle, Sarstedt (2011): 

 PLS-SEM oferece resultados aceitáveis para os modelos de medição ao passo que 

a relação modelo estrutural não é significativa. 

 PLS-SEM não controla explicitamente para polarizações de especificação, sendo  

uma questão importante, a fim de realizar uma comparação significativa das duas 

abordagens. 

Hair Ringle, Sarstedt (2011), Amorim et.al (2012) no modelo estrutural, seria possível 

distinguir entre os construtos exógenos e endógenos. O termo exógeno seria usado para 

descrever construtos latentes que não têm qualquer relação de caminho estrutural apontando 
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para eles. Assim, o termo endógeno descreveria construtos alvos latentes no modelo estrutural 

que são explicados por outros construtos, através de relações de modelo estrutural, ou seja, 

construtos exógenos são variáveis independentes em todas as equações em que aparecem.  

O segundo componente do modelo estrutural compreenderia os modelos de medição, ao 

passo que os construtos endógenos são variáveis dependentes em pelo menos uma equação, 

embora possa ser variável independente em outras equações do sistema, também referidos como 

modelos exteriores no contexto do PLS-SEM exemplo do caminho lógico abaixo. 

A Figura 3 apresenta o exemplo de um modelo de caminho simples: existe um único 

endógeno (dependente) e o construto latente (Y3), e dois exógenos construtos latentes 

(independentes) (Y1 e Y2). A diferenciação entre os construtos endógenos e exógenos é clara 

neste exemplo PLS-SEM: a latente que constrói Y1 e Y2 é medida com duas variáveis 

indicadoras de formação cada um, indicados como caixas (X1 a X4, com setas apontando para 

os construtos); já Y 3, é medido com três variáveis indicadoras (X5 a X7).  

A maioria das construções teóricas (especialmente as de formação) será medida por seis 

ou sete variáveis indicadoras; porém, no exemplo abaixo, inclui menos indicadores para facilitar 

a apresentação. 

Figura 3: Caminho de Modelo Lógico. 

 

Fonte: Adaptado de Hair Ringle, Sarstedt (2011) 

Após a aplicação da MEE, dois resultados são esperados: uma estimativa avaliativa dos 

efeitos estabelecidos entre as variáveis, que é condicionada ao modelo especificado estar ou 

não correto, e a constatação, ou não, de que o modelo é consistente com os dados observados 

(ABDALLA, 2009).  

E para estas constatações e verificações dos dados observados por Prearo; Gouvêa e 

Romeiro (2011) indicam que a quantidade e qualidade das suposições dependem do método 

escolhido para confirmação do estudo; a suposição precisa apresentar-se como um método 
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eficiente e sem viés de estimação e, para essa construção ser eficaz, ela precisa de categorização 

do problema da pesquisa, atender às premissas da MEE e avaliar o seu nível de adequação. 

Ao escolher o PLS-PM no uso do método de estimação ao utilizar em sua pesquisa e 

Bido, Souza, (2015) auxiliam ao autor na justificativa ao estabelecer alguns critérios a serem 

utilizados e preferidos em quadro 12: 

Quadro 12: Justificativa ao estabelecer alguns critérios. 

CRITÉRIO PLS-PM (soft modeling) 

Objetivo Predição. 

Abordagem Baseado na variância. 

Precisão Consistente conforme o tam. da amostra e a quantidade de indicadores 

aumentam (consistency at large). 

Variáveis latentes (VL) As VL são combinações lineares dos indicadores, os escores fatoriais 

são estimados explicitamente. 

Modelo de mensuração Pode haver indicadores formativos ou reflexivos. 

Requisitos quanto à teoria Mais flexível, contexto mais exploratório. 

Distribuição dos dados Não há suposições de distribuição nem independência das observações, 

por isso, se diz que é “soft” modeling. 

Tamanho da amostra Análise do poder estatístico com a parte do modelo que possui o maior 

número de preditores (indicadores formativos ou setas estruturais, o que 

for maior). O mínimo recomendado é de 30 a 100 casos. 

Identificação (estimação 

única dos parâmetros) 

Para modelo recursivos é quase sempre identificado. 

Significância dos Parâmetros Estimada por métodos não-paramétricos, por exemplo, bootstraping. 

Complexidade Capaz de lidar com alta complexidade (100 construtos e 1000 

indicadores). 

Inclusão de restrições nos 

parâmetros do modelo  

Mesmo que não haja seta entre as VL, é suposto que elas tenham 

correlação entre si (não se usa setas bidirecionais na MEEPLS). 

Não é possível impor restrições aos parâmetros do modelo, por 

exemplo, forçando que a correlação entre duas VL seja igual a 1 no teste 

de validade discriminante. 

Fonte: Adaptado de Bido, Souza (2015).  

Segundo Souza, Bido, 2015 ainda se surgirem dúvidas em relação a sua utilização a 

outro método, sugerem usar o PLS-PM citando mais alguns benefícios, entre eles: 

 Construção do modelo ainda em fase exploratória, como será o modelo do trabalho; 

 Amostra pequena para LISREL, outro importante fator, ao utilizar amostras 

pequenas, permite o professor que se utilizar deste, testar em salas de aula 

individualizadas, para saber o aproveitamento da disciplina; 

 Há indicadores formativos; 

 Modelo muito complexo com grande quantidade de Variáveis Latentes e/ou muito 

indicadores. 

 Dados não-normais. 
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Na MEE por mínimos quadrados parciais (PLS-SEM) é usada para pesquisas de gestão 

e marketing, e ao usar o PLS-SEM aproveita-se de uma técnica mais flexível para estimar os 

modelos complexos que utilizam de muitos construtos e variáveis, se adequando em situações 

que a teoria que sustenta as relações causais não ter grande sedimentação e poder ser usada de 

forma mais exploratória (SOUZA, BIDO, 2015; BIDO E SILVA, 2019).  

A técnica será a SEM, pelo método de estimação do PLS-SEM, e o software será o 

Smart PLS por ser de fácil acesso, para a construção de teoria, ao justificar a escolha pelo PLS 

será baseado em critérios para seu uso. Souza, Bido (2015) em sua estimação argumentam seu 

uso ao tamanho da amostra, pelo seu poder estatístico ao utilizar o modelo.  

Um método para garantir está estimação seria utilizar dados estatísticos do programa G-

Power 3 – Free, encontrado em:https://www.psychologie.hhu.de/arbeitsgruppen/allgemeine-

psychologie-und-arbeitspsychologie/gpower.html, para estimar o tamanho da amostra mínima 

ao utilizar o construto ou a variável latente que recebe o maior número de setas ou tem maior 

número de preditores, avaliando assim alguns fatores como o poder do teste e o tamanho do 

efeito (Bido, Silva, 2014; Souza, Bido, 2015; Bido, Silva, 2019), a fim de verificar uma amostra 

mínima a ser utilizada no modelo. 

Para se estimar o modelo em relação ao tamanho da amostra no software G Power 3, 

Cohen (1977); Souza, Bido (2015); Bido, Silva (2019), sugerem leitura destes autores e mesmo 

no site para conhecimento das áreas de comportamento ao utilizar o efeito da amostra f² que 

seria a variância explicada com a variância não explicada R²: em efeito pequeno com 0,02 = 

2%, efeito médio 0,15= 13% e efeito grande 0,35 = 26%. 

Deve se ter atenção ao fato de só não se justificar o uso do Smart PLS apenas pela 

amostra ser pequena, e sim pela robustez à falta de normalidade multivariada dos dados, a 

complexidade do modelo ou necessário uso de construtos com variáveis formativas (BIDO, 

SILVA, SOUZA, GODOY, 2010, RINGLE, SILVA, BIDO, 2014). 

E estes indicadores formativos são preditores que formam o construto e não há 

correlação entre si para a formação do modelo; já os reflexivos são os formados pelos construtos 

de efeitos que advém dos formativos, ou seja, os indicadores formativos explicam o construto 

e não são esperados que tenham relação entre si, já os reflexivos são indicadores efeitos, sendo 

explicado pelos construtos (Bido, Silva, Souza e Godoy, 2009) para os autores a possibilidade 

de modelar variáveis latentes com indicadores formativos seria a melhor opção em utilizar o 

PLS-PM.  
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Contudo, há que ter cuidado ao modelar e explicar os construtos e não prejudicar 

parâmetros; há que se estimar os efeitos de multicolinearidade dos indicadores formativos ou 

que se tenha poucos indicadores formativos com muitos vieses seria ruim; porém, haveria 

menos multicolinearidade, o que seria de efeito positivo e haveria mais interpretação dos pesos 

fatoriais, o que facilitaria o autor.  

Entretanto, a utilização de muitos indicadores formativos ocorreria no modelo menos 

vieses, o que seria bom ao estimar os parâmetros estruturais, aumentando-se a 

multicolinearidade, o que seria um efeito negativo, prejudicando com isso a interpretação dos 

fatores. (BIDO, SILVA, SOUZA, GODOY, 2009; RINGLE, SILVA, BIDO, 2014). 

Há que ter informações sobre o efeito de multicolinearidade dos indicadores formativos 

e que sua causa decorre da presença de indicadores não significantes para os parâmetros de 

mensuração e estrutural, considerando a interpretação a fim de não confundir indicadores 

formativos e reflexivos; e quando seriam usados os indicadores formativos, necessitando assim 

entender todo o significado do construto, ou seja, o censo de indicadores (PILATIL, LAROS 

2007; BIDO, SILVA, SOUZA, GODOY, 2009). 

Sendo que a multicolinearidade explica a existência de uma relação linear entre uma 

variável explicativa e as demais, esta seria um problema no ajuste do modelo por poder causar 

impactos na estimativa dos parâmetros (RINGLE, SILVA, BIDO, 2014; SOUZA, BIDO, 

2015).  

Para isso, estes indicadores formativos se definem com o significado empírico do 

construto e, ainda, os autores sugerem não eliminar do modelo de mensuração nem os substituir, 

para evitar o efeito de multicolinearidade, ou seja, sua prevenção (Bido, Silva, Souza, Godoy, 

2009). Sugerindo utilizar cinco indicadores para variável latente (formativo ou reflexivo), 

minimizando o viés para PLS-PM. 

Segundo Pilatil e Laros, 2007, há que se dar importância em relação a dados omissos ou 

faltosos, pois esse seria o problema comum em pesquisas de diferentes áreas, mas que deve ser 

tratado para não influenciar o processo de análise por meio da MEE, porque essa falta de dados 

ocasionaria problemas de estimação dos parâmetros de um modelo estrutural, devendo ser 

superado pelo uso de técnicas de dados omissos e pela posterior estimação dos valores omissos 

por meio do uso de um procedimento adequado de estimação.  

A questão de dados omissos é crucial em análise do modelo linear geral e várias 

estratégias de resolução como o tratamento de missing value, (Souza, Bido, 2015) quando há 
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dados faltantes no modelo será adicionado 99; com isso, o software, ao identificar este valor, 

irá eliminar o respondente, chamando de missing values, ou ao utilizar o missing value 

algorithm no software ele irá aparecer em duas indicações: para substituir dados faltantes pela 

média ou eliminar o sujeito; contudo, isto afetaria o resultado da amostra (RINGLE, SILVA, 

BIDO, 2014). 

Continuando o estudo para entender a construção do modelo, há que determinar a 

unidirecionalidade das variáveis. No modelo recursivo não existe seta de retorno entre as 

variáveis endógenas e exógenas; já nos modelos não recursivos, possuem relação dupla entre 

as variáveis, setas unidirecionais entre as duas variáveis ou correlações entre as variáveis 

endógenas.  

No modelo da pesquisa é recursivo, pois são relações das setas serem unidirecionais e 

partem dos fatores para as variáveis observadas, com o modelo estrutural, vai tratar das relações 

entre variáveis latentes, para identificar o modelo de confirmação. 

Para interpretar os construtos, segundo os autores Bido, Silva, 2019, há que ter 

correlação entre as variáveis exógenas e endógenas. Será necessária a comparação de 

coeficientes estruturais para obter uma avaliação completa. Já para Pilati e Laros, 2007, as 

variáveis endógenas ou dependentes são aquelas que recebem setas unidirecionais; as exógenas 

são as que originam setas unidirecionais, são conhecidas como preditoras ou variáveis 

independentes.  

Há casos que podem ocorrer de uma variável ser endógena e exógena simultaneamente; 

isso irá depender, segundo os autores, de aspectos teóricos de mediação entre as variáveis, estas 

variáveis endógenas são explicadas no modelo estrutural a avaliar sua variância (RINGLE, 

SILVA, BIDO, 2016). 

Para entender se o modelo irá mediar ou moderar, precisamos entender o que seriam 

estes dois processos. Segundo Prado, Korelo, Silva, 2014, a moderação seria o quanto uma 

variável afeta uma direção ou a intensidade da relação de uma variável independente e 

dependente, há uma manipulação através de um procedimento experimental.  

Para Vieira, 2008 a moderação seria uma variável qualitativa ou quantitativa, que 

afetaria a direção em relação entre a variável independente e a variável dependente, e o quanto 

ela afeta a relação entre a variável independente na variável dependente, e quanto afetam a 

forma de relação entre esses construtos. 
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 Já na mediação, a variável independente afeta a variável dependente e o mecanismo de 

independência influencia o dependente; ou seja, se x afeta y, e a mediadora m interfere nesta 

relação de x e y. Ainda Vieira, 2008 explica que a mediação seria o quanto a sua inclusão na 

equação neutraliza ou reduz o impacto da variável independente sobre a dependente, 

considerando quatro pressupostos: 

 A Variável Independente (VI) afeta significativamente a mediadora 

 A VI afeta significativamente a Variável Dependente (VD), na falta da variável 

mediadora 

 A Mediadora tem efeitos significativos sobre VD 

 O efeito VI sobre VD enfraquece em sua adição da Med. (VIEIRA, 2008) 

Se VI →Media ou Media →VD não for significativa, deve-se concluir que não existe 

mediação. Para a mediação, há que considerar os efeitos diretos e indiretos, bem como o efeito 

total deste modelo, para serem utilizados em pressupostos da análise e interpretação do 

resultado, muito usado em marketing e comportamento, visando atingir significância estatística, 

fazendo-se necessário o cálculo do caminho.  Porém, há que se ter cuidado para amostras 

pequenas, pois esta distribuição normal não ocorreria.  

Necessitando assim o uso do bootstrapping a fim de calcular o intervalo de confiança, 

gerando uma amostra da população, o que o software Smart PLS auxiliaria na condução dos 

estudos (VIEIRA, 2008; RINGLE, SILVA, BIDO, 2014; SOUZA, BIDO, 2015). 

Sendo uma vantagem ao utilizar o bootstrapping, sua inferência ser baseada na 

estimativa do efeito indireto, uma utilização de reamostragem com reposição, e assim repetidas 

vezes, sendo formado um novo modelo a cada reamostragem, sendo repetida pelo menos 1000 

vezes, chegando a 5000 vezes, o mais indicado a se calcular. 

Concluindo, então, que a mediação seria diminuir a sua magnitude de relacionamento 

da variável independente e a dependente, por uma terceira variável, podendo chegar a uma 

mediação total, o que seria mais confiável para este modelo. E, na moderação, seria a 

intensidade de sua transformação da relação devido ao grau correlacional da Moderação, VI e 

VD. Os estudos serão utilizados pela lógica mediadora. 

E para a construção da Modelagem de Equações, via PLS-SEM (Partial Least Square 

Structural Equation Modeling), também chamado de modelagem de caminho PLS, será usado 

para abordar a significância da sua utilização no programa de software Smat PLS, por ser um 
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método robusto e com capacidade; segundo Souza e Bido (2015), em seu tamanho da amostra 

que pode variar entre 30 a 100 casos, dependendo dos indicadores formativos ou setas 

estruturais. 

O que facilitaria a aplicação por questionários ao final da disciplina de Gestão de 

Projetos com um modelo teórico elaborado, dado as especificações do método que busca 

combinar construtos teóricos e medidas um de cada vez, adequando ao método, sendo 

estruturado na forma de caminho. 

Ajudando a explicar por meio da modelagem de caminhos os possíveis relacionamentos 

entre fatores dos componentes da variável independente, as variáveis mediadoras, as 

moderadoras e da variável dependente, que ajudam na importância do caráter confirmatório, 

estabelecendo essas relações causais, se atentando que os dados correlacionais não podem ser 

transformados em relações causais e nenhum método estatístico poderá alterar seu 

delineamento (Ullman, 2006, Pilati, Laros, 2007), por isso é conhecida como a modelagem 

causal. 

Atribuindo assim a causalidade entre dois fenômenos, se encontram associada à 

capacidade para delinear uma pesquisa elaborada, observando a complexidade dos fatores que 

podem também interferir na variação de B, e se isolar o efeito provocado por A, chegando-se 

então à conclusão de que A causa em B (PILATI, LAROS, 2007). 

Para Bido, Silva, 2019 o PLS SEM seria uma técnica flexível para estimar modelos 

complexos com muitos construtos e muitas variáveis e relações causais entre os construtos e os 

modelos formativos; por isso, pode ocorrer uma relação com o objetivo de se descobrir dados 

de relações sociais humanas (RINGLE, SILVA, BIDO, 2014), e também se adequando bem em 

situações que a teoria na qual sustenta as relações causais não ter grande sedimentação e ser 

usada de forma mais exploratória. 

Ainda quando há um interesse exploratório no qual ele é capaz de identificar variáveis 

de interesse de uma maneira explanatória que tem por objetivo analisar hipóteses de relação 

causal entre variáveis com base em teorias. Souza, Bido, 2015 argumentam que se o objetivo é 

testar a teoria, seria a reprodução das covariâncias, no qual procure um modelo que explique o 

por quê as variáveis estão correlacionadas, ou seja, no modelo causal (SOUZA, BIDO, 2015), 

então a pesquisa também pode ser considerada causal. 

Conforme Quadro 1, a sua forma de estruturação apresenta-se no diagrama que alinha a 

teoria e obtenha dados mais precisos de acordo com o Quadro 13, garantindo a avaliação do 



63 

 

modelo. Apropriando-se dos objetivos da pesquisa no mesmo Quadro 13, para identificação de 

conceitos chave para a os construtos de entrada, de processo e de saída e suas variáveis 

indicadoras, com base exploratória da pesquisa. Ao especificar o modelo para a medição, estas 

construções da formação já integram o modelo estrutural.  

Entretanto, o modelo do estudo analisa as características dos dados, pois se concentra 

em determinar um modelo de avaliação, o tamanho da amostra, para estabelecer um diagrama 

de caminhos e, em estudos futuros, poder obter estes dados e pontuar demais variáveis do 

modelo de avaliação.  

Quadro 13: Significância do uso do PLS-SEM 

Objetivos da pesquisa 

• Se o objetivo é prever construções alvo chave ou identificar-chave 

construções, 

• Se a pesquisa é exploratória ou uma extensão de uma teoria 

estrutural existente,  

Especificação Modelo Medição 

• Se construções de formação fazem parte do modelo estrutural; 

• Se o modelo estrutural é complexo (muitas construções e muitos 

indicadores), 

Características de dados de 

Algoritmo 

• Se seus dados, por exemplo, que dizem respeito ao tamanho da 

amostra, o PLS-SEM é uma boa aproximação de resultados. 

Tamanho da amostra: 

considerações 

• Se o tamanho da amostra é relativamente baixa e exista um grande 

número de variáveis indicadoras, são utilizados para medir os 

constructos latentes (consistência em geral). 

• O PLS-SEM é uma dimensão mínima da amostra, deve ser igual ao 

maior dos seguintes:  

(1) dez vezes o maior número de indicadores de formação 

utilizados para medir um construto ou 

(2) dez vezes o maior número de caminhos estruturais dirigidos a 

um construto latente nomeadamente no modelo estrutural. 

• Se os dados são em certa medida não normais 

• PLS utilizar SEM como uma boa aproximação de resultados. 

Modelo de Avaliação 
• Se você precisa usar pontuação variável latente em análises 

subsequentes, PLS-SEM é a melhor abordagem. 

Fonte: Adaptado de Hair, Ringle, Sarstedt (2011). 

Depois da identificação e característica ao atribuir sua significância para o modelo de 

avaliação no software, ao estimar no Smart PLS, precisará rodar as amostras no bootstrapping 

para avaliar o modelo de mensuração e estabelecer a validade convergente, a validade 

discriminante e avaliar a validade de conteúdo e sua replicabilidade.  

A validade de conteúdo buscará mensurar um construto no qual será preciso que tenha 

vários indicadores, para assim captar todo o seu domínio de conteúdo (COHEN, 1977; SOUZA, 

BIDO, 2015; BIDO, SILVA, 2019), se atentando em identificar a VL com apenas um indicador; 

não seria a VL e, sim, o próprio indicador; e para se adquirir consistência e diminuir o viés, 

aumentar a quantidade de indicadores, no mínimo 4 por VL.  
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Já a replicabilidade do estudo ajudaria um indicador de carga baixa em um teste, ter 

carga mais alta em outra amostra, o que seria garantido como um todo e ser aplicável em vários 

contextos, e não ser super ajustada à amostra atual; e se a VL for mensurada por poucos 

indicadores, pode ser que não dê bons resultados quando o modelo for estimado com outra 

amostra (SOUZA, BIDO, 2015). 

Ainda Abdala (2009), enfatiza que para o processo de modelagem seria recomendada 

atenção às teorias que sustentam o modelo em relação ao proposto no estudo, sendo uma técnica 

detalhada pelo pesquisador, pois a MEE seria orientada para confirmações teóricas do que por 

resultados empíricos.  

Disposto da questão do estudo, na figura 4, abaixo, o objetivo geral é propor um 

procedimento de avaliação do PVGP, dividindo em etapas, sendo a primeira etapa exploratória, 

ao entender o campo de atuação por meio da revisão de literatura sobre o tema e a descrição do 

PVGP com a pesquisa documental.  

Já a segunda etapa, será exploratória e causal para analisar os fatores de abordagem do 

programa ao modelo de boas práticas de Kriz e Hense (2006), construindo as etapas de caminho 

para a avaliação do PVGP e atribuir o nível de poder do estudo, garantindo com isso suas 

características são suportáveis às conclusões do estudo. 
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Figura 4: Etapas de desenvolvimento da pesquisa. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Como mostra a Figura 5, estruturou-se inicialmente o modelo do autor Dias (2017) em 

entrada, processo e saída, e a separação das etapas para que se possa encontrar um diagrama de 

caminhos com os dados obtidos em estudos anteriores.  

Pretende-se com as variáveis das Entradas, Processos e Saídas, conforme figuras 6, 7 e 

8, estabelecer um modelo de caminho para o desenho de metodologia para aplicação do PVGP, 

de acordo com os fatores associados ao processo constantes nos quadros, 14, 16 e 18 

respectivamente. E para essas variáveis objetivas e subjetivas, serão utilizadas para estabelecer 

as questões de aplicação à lista dos critérios de qualidade dos Jogos de Empresa de Kriz e Hense 

(2006) adaptado por Dias (2017), em figura 5 de modelo lógico. 
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Figura 5: Modelo Lógico de Avaliação do PVGP 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2017). 
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Ao encontro de conhecimento, habilidades e atitudes o modelo está estruturado em 

entrada, processo e saída, em que qual irá englobar nos fatores das variáveis do conhecimento 

do jogo, habilidades em situações intercorrentes e atitudes para o processo de decisão, visando 

garantir efeito do aprendizado e efeito no ambiente educacional. Conforme apresentado no 

quadro 14, as entradas são compostas da posição estudantes, da posição simulador e jogo e da 

posição mediador. 

Quadro 14: Quadro teórico analítico dos fatores de Entrada. 

 Variáveis  Indicadores  Autores 
 

 

 

 

Entradas 

 

Estudantes 

Perfil do estudante Kourea, Lo (2016) 

Laienema, Islam, Lainema (2018) 

Bitrión, Buil, Catalán (2020) 
Divisão de grupo por não 

afinidade 

 

Jogos de Empresa 

Competitividade  Stainton, Johnson, Borodziiz, (2010) 

Mayer (2012) 

Kriz, Manahl (2016) 

Ravyse et al, (2017) 

Práticas do PVGP 

Conhecimento do material 

 

 

Mediador 

Experiência com jogos Vos (2015) 

Salas-Rueda (2019) 

Prado et al (2020) 
Franqueador da disciplina 

Prática pedagógica/ treinamento 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

Para aspectos do aluno, são considerados níveis de conhecimento, seu papel no jogo, 

suas habilidades (Kourea, Lo, 2016; Laienema, Islam, Lainema, 2018; Bitrión, Buil, Catalán, 

2020), no qual o mediador será o principal entusiasta da disciplina, trabalhando os fatores de 

administração, conhecimento do jogo e suas regras, sabendo atribuir as atividades de acordo 

com o ponto forte de cada aluno, conseguindo dar suporte às questões levantadas da disciplina 

(Vos, 2015; Salas-Rueda, 2019; Prado et al, 2020) e compreendendo os cenários, seus 

participantes estão alocados de acordo com seu ponto forte. 

Todo material está alinhado ao jogo e há regras explícitas para que ele se alinhe à 

disciplina. As configurações do jogo e sua estrutura espacial são claras: o jogo atende aos 

objetivos específicos, segundo Stainton, Johnson, Borodziiz, (2010); Mayer (2012); Kriz, 

Manahl (2016); Ravyse et al, (2017) e o modelo teórico do jogo está adequadamente formulado 

com o ensinamento da disciplina. 

Quadro 15: Perguntas do modelo de Kriz e Hense Entrada (2006). 

 

E.1- Estudantes  

E.1.1 - Perfil do estudante 

E.1.2- Divisão de grupo por não afinidade 

E.1.1.1 As habilidades (pré-conhecimento) dos jogadores que são necessárias para jogar o jogo estão 

claramente definidas? 

E.1.1.1 Os papéis dos jogadores estão claramente definidos? 

E.1.2.1 Os grupos-alvo estão claramente definidos? 

E.1.2.1 O mediador é entusiasta na condução das práticas pedagógicas do PVGP? 

E.2 – Jogos de Empresa E.2.3- Competitividade  

E.2.4- Práticas do PVGP 

E.2.5- Conhecimento do material 



69 

 

E.2.3.1 Existe um modelo teórico adequadamente formulado que mostra como e o que pode ser aprendido 

durante o jogo? 

E.2.4.1 As regras do jogo estão claramente definidas?  

E.2.4.2 A configuração espacial do jogo está claramente definida? 

E.2.5.1 Os objetivos de aprendizagem estão claramente definidos? 

E.2.5.2 As possíveis áreas de implementação estão claramente definidas? 

E.2.5.3 Todos os materiais, os manuais do jogo, recursos e assim por diante necessários estão disponíveis para 

jogar o jogo com êxito?   

E.2.5.4 Há dicas explícitas no manual sobre a incorporação do jogo de simulação em todo um contexto de 

ensino / aprendizagem (por exemplo, no que diz respeito ao currículo)? 

E.2.5.5 O cronograma e a estrutura do jogo estão claramente definidos? 

E.2.5.6 Os materiais da simulação podem ser usados facilmente?  

 

 

E.3 - Mediador 

E.3.6- Experiência com jogos 

E.3.7- Franqueador da disciplina 

E.3.8- Prática pedagógica/ treinamento 

Critério Questão 

E.3.6.1 O mediador possui experiência com o JE e sabe administrar a disciplina para a implantação do PVGP? 

E.3.7.1 As habilidades de facilitação necessárias são claramente definidas? 

E.3.8.1 O cronograma e a estrutura do jogo estão claramente definidos?  

Fonte: Adaptado de Dias (2017). 

Conforme apresentado na Figura 6, as entradas são compostas da posição “estudantes”, 

em que serão analisados aspectos como coeficiente de rendimento (CR), o perfil do estudante, 

além de provas aplicadas no início da disciplina; a posição de simulador e jogo que possuem as 

certificações CAPM e PMP, procurando-se analisar aspectos do mediador e estudantes em 

relação ao conhecimento do jogo e materiais utilizado; e a posição mediador, que irá procurar 

avaliar a experiência do mediador e seu conhecimento sobre a disciplina. 

Figura 6: Modelo da variável Entrada. 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2017). 
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No quadro 16, encontram-se as variáveis do processo, a aprendizagem individual, a 

variável interação com os JE e a variável aprendizagem social. Que visa compreender a 

simulação e poder observar aspectos de adaptabilidade nos jogadores com relação às decisões 

e resoluções de problemas (Zhang, 2015; Taspinar, Schmidt, Schuhbauer, 2016; Mainert et al, 

2017).  

Quadro 16: Quadro teórico analítico dos fatores de Processo. 

 Variáveis  Indicadores  Autores 
 

 

 

Processos  

 

Aprendizagem 

Individual 

Certificações  Zhang (2015) 

Taspinar, Schmidt, Schuhbauer (2016) 

Mainert et al (2017), 
Habilidades Interpessoais 

 

 

Interação com o JE 

Interpretações de relatórios Lynch (2017), 

Westera (2017), 

 
Aspecto Comportamental 

Manuais explicativos 

 

 

Aprendizagem Social 

Características pessoais Faria, Wellington (2004) 

Wolfe (2016) 

Wu el al (2017), 

Pletsch, Zonatto (2018), 

Disseminação da informação 

Aspectos interpretativos, 

experimental e reflexivo 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

E saber se o jogo está estruturado para o tempo necessário, onde os eventos ocorram em 

tempo adequado e a visualização do processo possui estrutura; os materiais são atrativos e fáceis 

de serem usados, o design do jogo é de fácil uso e sua interface é de fácil utilização (Lynch, 

2017; Westera, 2017). 

Existem relatórios de todos os processos e a realidade pode ser expressa no jogo, 

trabalhando em um cenário interessante, que produza incerteza adequada para trabalhar a 

simulação ativa do participante, capaz de desenvolver estratégias e produza interação entre os 

participantes, capacitando-os a oferecerem várias alternativas diferentes de atuação e decisão 

(Faria, Wellington, 2004; Wolfe, 2016; Wu el al, 2017; Pletsch, Zonatto; 2018). 

Quadro 17: Perguntas do modelo de Kriz e Hense Processo (2006). 

 

P.1-Aprendizagem Individual 

P.1.9- Certificações  

P.1.10- Habilidades Interpessoais 

P.1.9.1 O jogo adere às diretrizes éticas usuais (por exemplo, a dignidade humana não é ferida, não há 

discriminação sustentada e injustificada, etc.)?  

P.1.9.2 Os participantes têm a liberdade de parar o jogo sempre que quiserem (desafio por escolha) se eles estão 

ansiosos sobre os limites pessoais de dignidade ou estresse não razoável? 

P.1.10.1 A simulação oferece adaptabilidade adequada para mudanças nas condições de e o guia do facilitador 

oferece sugestões e dicas para um uso flexível submetida a condições de estrutura alteradas? 

P.1.10.2 A simulação ativa os participantes a pensar sobre interconexões dos elementos de sistemas simulados? 

P.1.10.3 Existe um escopo realista de atuar e decidir para os jogadores? 

P.1.10.4 A simulação ativa os participantes a classificar sequências e efeitos colaterais de alternativas de resolução 

de problemas? 

P.2 - Interação com o JE P.2.11- Interpretações de relatórios 

P.2.12- Aspecto Comportamental 

P.2.13- Manuais explicativos 

P.2.11.2 A simulação pode ser usada com esforço adequado?  
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P.2.11.3 A simulação inclui um bom sistema de relatórios e registro?  

P.2.11.4 A simulação oferece flexibilidade adequada no fluxo de trabalho (por exemplo, é possível dar um passo 

atrás e recusar decisões)?  

P.2.12.1 O cenário do jogo e os eventos que ocorrem no jogo estão claramente definidos?  

P.2.12.2 O cenário do jogo e os eventos que ocorrem no jogo estão claramente definidos?  

P.2.12.3 O jogo de simulação pode ser completamente jogado no cronograma definido?  

P.2.12.4 A simulação possui ótimas visualizações dos processos e estruturas simulados?  

P.2.13.5 A compreensão dos materiais escritos (manual, o guia do facilitador e do jogador, etc.) é muito alta?  

P.2.13.6 A simulação possui materiais atrativos? 

P.2.13.7 A simulação tem materiais sustentáveis?  

 

 

P.3 - Aprendizagem Social 

P.3.14- Características pessoais 

P.3.15- Disseminação da informação 

P.3.16- Aspecto interpretativos, experimental e reflexivo 

Critério Questão 

P.3.14.1 A simulação oferece aos jogadores incerteza de intensidade adequada?  

P.3.14.2 A simulação oferece uma variedade de interações entre os participantes?  

P.3.14.3 O mediador soube atribuir atividades conforme o ponto forte de cada membro da equipe? 

P.3.14.4 Os papéis dos jogadores estão claramente definidos?  

P.3.15.1 A simulação tem um nível adequado de complexidade para o grupo-alvo (sem permanente sub ou 

superdesafiar)?  

P.3.15.2 A simulação oferece várias alternativas diferentes de atuação e decisão?  

P.3.16.1 A simulação oferece um cenário de jogo motivador e interessante?  

P.3.16.2 A simulação ativa os participantes a desenvolver estratégias?  

P.3.16.3 O mediador prestou suporte interpretativo, experimental e reflexivo? 

Fonte: Adaptado de Dias (2017). 

Na figura 7, encontram-se as variáveis do processo que são: posição aprendizagem 

individual, que irá analisar as certificações e trajetória no jogo; a variável interação com o JE, 

que consistirá em atender todo aspecto prático e teórico do jogo; e a variável aprendizagem 

social, que analisará como o estudante interage socialmente, sua capacidade de diálogo e 

disseminação da informação através de questões a serem respondidas por mediador da 

disciplina e pelos estudantes.  

Figura 7: Modelo da variável Processo. 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2017). 
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No quadro 18, último a ser analisado, a etapa de saídas terá o fator efeito do aprendizado, 

na posição aceitação pelos estudantes, o fator aceitação pelo mediador e a última posição seriam 

os efeitos organizacionais. Os efeitos da simulação podem ser analisados pelo debriefing, são 

ligados para obter fatores de conhecimentos Kourea, Lo (2016), Howlititschek, Joeckel (2017); 

Jacomossi et al (2019).  

Quadro 18: Quadro teórico analítico dos fatores de Saída. 

 Variáveis  Indicadores  Autores 
 

 

 

 

 

Saídas  

Efeitos de 

Aprendizado 

Evolução do conhecimento Kourea, Lo (2016), 

Howlititschek, Joeckel (2017) 

Jacomossi et al (2019) 
Abstração devido à incerteza 

Estratégia e negociação 

Aceitação pelos 

Estudantes 

Reconhecimento de valor das 

negociações 

Carenys, Moya, Perramon (2016) 

Lacruz, Américo (2016) 

Interesse ao GP 

Comportamento Organizacional 

Aceitação pelo 

mediador 

Incorporação da disciplina Vos (2015) 

Salas-Rueda (2019) Estimular pesquisas 

Efeitos 

Educacionais 

Engajamento dos alunos Vlachopoulos, Makri (2017) 

Rubenich, Dorion, Eberle (2018) 

Grander, Vesco, Ribeiro (2019) 

Silva, Pinho (2019) 

Saber lidar com conflitos 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

Há continuamente condições de melhoria no jogo e estes alunos alcancem aprendizagem 

Carenys, Moya, Perramon (2016); Lacruz, Américo (2016); Vos (2015); Salas-Rueda (2019). 

As perspectivas são atendidas, ligando realidade aos jogadores, produzindo a compreensão do 

ambiente simulado gerando mudanças de comportamento dos estudantes Vlachopoulos, Makri 

(2017); Rubenich, Dorion, Eberle (2018); Grander, Vesco, Ribeiro (2019); Silva, Pinho (2019). 

Quadro 19: Perguntas do modelo de Kriz e Hense Saída (2006). 

S.1-Efeitos de Aprendizado S.1.17- Evolução do conhecimento 

S.1.18- Abstração devido à incerteza 

S.1.19- Estratégia e negociação 

S.4.17.2 A simulação incentiva uma variedade de perspectivas e mudanças de perspectivas?  

S.4.18.2 A simulação incentiva a compreensão dos diferentes grupos de interesse?  

S.1.19.1 Além do jogo de simulação, existem módulos complementares de aprendizagem (isto é, além dos 

módulos de debriefing), que são orientados para grupos-alvo e ajudam a ligar a experiência do jogo 

de simulação com componentes importantes de conhecimento e competência no sentido de um 

conceito de qualificação mais elevada?  

S.4.19.2 As diretrizes sobre a simulação de jogos didáticos asseguram a realização de objetivos de 

aprendizagem desejados na prática?  

S.2 - Aceitação pelos 

Estudantes 

S.2.20- Reconhecimento de valor das negociações 

S.2.21- Interesse ao GP 

S.2.22- Comportamento Organizacional 

S.2.20.1 O mediador soube estimular os discentes em análise crítica dos procedimentos do JE? 

S.2.21.1 O mediador soube incorporar o PVGP à disciplina? 

S.2.21.2 Houve mudança no comportamento dos alunos em relação ao ambiente vivencial? 

S.2.22.1 O jogo adere às diretrizes éticas usuais (por exemplo, a dignidade humana não é ferida, não há 

discriminação sustentada e injustificada, etc.)?  
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S.2.22.2 Os participantes têm a liberdade de parar o jogo sempre que quiserem (desafio por escolha) se eles 

estão ansiosos sobre os limites pessoais de dignidade ou estresse não razoável? 

S.3 - Aceitação pelo mediador S.3.23- Incorporação da disciplina 

S.3.24- Estimular pesquisas 

S.3.23.1 O guia do facilitador contém dicas explícitas para o debriefing do jogo de simulação? 

S.3.23.2 As instruções no manual do facilitador para simulação de jogos didáticos contribuem para um fluxo 

de trabalho perfeito?  

S.3.23.4 O jogo é avaliado continuamente e melhorado se necessário?  

S.3.24.1 O jogo oferece uma relação custo-resultado adequado?  

S.4 -Efeitos Educacionais S.4.25- Engajamento dos alunos 

S.4.26- Saber lidar com conflitos 

Critério Questão 

S.4.25.1 Os jogadores / equipes altamente qualificadas conseguem melhores resultados do jogo (em relação aos 

objetivos de aprendizagem) em comparação com os jogadores / equipes menos qualificados?  

S.4.25.3 A simulação incentiva a compreensão dos diferentes grupos de interesse?  

S.4.26.2 A simulação incentiva uma variedade de perspectivas e mudanças de perspectivas?  

S.4.26.3 A simulação oferece uma ligação adequada à realidade para o grupo-alvo; Regras, papéis e recursos 

simulados correspondem a situações reais e autênticas?  

S.4.26.4 Houve conflito com os membros proativos inibindo os demais membros de outros grupos? 

Fonte: Adaptado de Dias (2017). 

Na Figura 8, última variável, a etapa de saídas terá o fator efeito do aprendizado, no qual 

será analisado por meio de provas e o aspecto de interação e capacidade de estratégia; na 

posição aceitação pelos estudantes, o que o jogo proporcionou ao estudante, o que agregou de 

conhecimento individual, auxílio para interesse na área de gestão de projetos. 

Figura 8: Modelo da variável Saída. 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2017). 

Em seguida, o fator aceitação pelo mediador procura entender como ocorreu a disciplina 

ao longo do semestre, se foi eficaz em transmitir o que se pretendia incorporar ao conhecimento; 

e a última posição seria os efeitos organizacionais, o que foi incorporado ao conhecimento do 
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aluno, em meio a trabalhar com indivíduos diferentes, saber lidar com conflitos, se o estudante 

adquiriu conhecimento em gestão de projetos. 

Para que o modelo conceitual aponte variáveis que mereçam atenção a contribuírem 

para o melhor desempenho do Programa Vivencial em Gestão de Projetos usem o modelo Kriz 

e Hense (2006), precisam de conceitos bem definidos que, por base da revisão de literatura 

existente em gestão de projetos, validade educacional, aprendizagem vivencial estruturada com 

a modelagem de equações estruturais, irá avaliar a parte importante para a implantação do 

modelo de avaliação do PVGP, a fim de examinar se as variáveis o tornam uma prática de 

desempenho conforme quadro 20: 

Quadro 20: Especificação Modelo Medição. 

 Fatores observados Aspectos observados do jogo 

 

 

Mensuração do 

Constructo. 

Competências,  

Jogos de empresas  

Validação 

Efeitos do 

Aprendizado, 

Efeitos do Ambiente 

Explicação do fenômeno e encontro do modelo adequado; 

Examinar o conjunto de relacionamentos teóricos entre cada 

aspecto; 

Relacionar causa e efeito; 

Relações simultâneas entre as características; 

Modelo sendo submetido a testes de validação; 

Características similares fornecem critérios de validação.  

Fonte: Elaboração própria (2020). 

Para que possa responder à pergunta do estudo será necessário atribuir algumas 

hipóteses para a solução e construção do modelo, segundo Hair et.al (2011), a fim de testar 

hipóteses, há que observar e especificar os seguintes aspectos conforme figura 9: 

Figura 9: Aspectos da construção das hipóteses. 

 
Fonte: Adaptado de Hair et.al (2011). 

Para formular as hipóteses há que se ter em mente a utilidade do programa vivencial, o 

que ele irá proporcionar como um simulador que foi desenvolvido para a educação vivencial 

nas disciplinas de graduação e pós-graduação. 
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Os professores são os grandes conhecedores do programa vivencial, pois poderão 

trabalhar a disciplina por meio de prática, ao demonstrar que o processo ativo de aprendizagem 

desenvolve habilidades. O software, além de envolver e transportar o aluno para um ambiente 

de incertezas, gerando tensão às decisões, permite internalizar conceitos relativos a gestão de 

projetos o que leva a construção de H1. 

Os alunos se envolvem no programa e experimentam o conhecimento, tanto político 

quanto cultural de negociação, ao saberem gerenciar os conflitos; e desenvolvem habilidades 

técnicas, interpessoais e conceituais que poderão ser levadas para o ambiente organizacional. 

Adquirem muito mais do que a compreensão da disciplina:  absorvem conhecimento ao 

entender o ambiente organizacional, por meio de um simulado que o PVGP oferece formando 

H2. 

Na abordagem de utilização do programa vivencial, ele é estruturado em entrada, 

processo e saída, pela lógica objetiva de um projeto que há início, meio e fim além do seu 

controle. 

O objetivo do jogo é fazer o estudante compreender que cada fase do projeto deverá ser 

tratada e suas atividades correlacionadas, propondo a solução de problemas encontrados, saber 

extrair habilidades para a tomada de decisão. 

Ao trabalhar em equipe, o aluno adquire aspectos interpessoais, sociais e de 

competência dos negócios e este treinamento educacional ajudará a formar as competências, 

habilidades e atitudes. Ao incorporar a aprendizagem vivencial em escolas de negócio, contribui 

para o desenvolvimento de pesquisa e a prática que simula o ambiente real, contribuindo ao 

integrar o modelo de boas práticas de Kriz e Hense (2006) para alinhar ao estudo de Carreiro 

(2016), a fim de reduzir a complexidade da realidade. Dias (2017) ao integrar o modelo de boas 

práticas, procurou entender a lógica do programa vivencial desenvolvido e após entender os 

objetivos da aprendizagem para contribuírem para a evolução da ciência em ambientes de 

aprendizagem.  

E esta lista de critérios interfere nas interações de entrada, processo e saída o que leva o 

profissional a entender a simulação e a interação que ocorre ao longo do caminho, ou seja, seria 

alcançar os objetivos de efeito do aprendizado, sua aceitação por mediador e os efeitos 

educacionais. Poderia assim dizer que ao compreender H3 e este ser válido pela abordagem de 

Kriz e Hense (2006), ele estaria alinhado e estruturado pelas boas práticas propostas por esta 

abordagem se cada aspecto observado das saídas estaria interligado aos aspectos da entrada e 
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ao processo, se a evolução do conhecimento pode de fato ser percebida e se a qualidade dos 

jogos de empresas seria um importante método para alcançar os objetivos da aprendizagem. 

(Dias, 2017) 

E para estas hipóteses derivadas da questão de pesquisa foram assim organizadas em: 

 H1 O PVGP pode ser considerado válido para docentes/ instrutores de gestão de 

projetos. 

 H2 O PVGP pode ser considerado válido para estudantes (graduação e pós-

graduação). 

 H3 O PVGP pode ser confirmado a partir da abordagem de Kriz e Hense (2006). 

Ao “testar a teoria”, procurando um modelo que explique porque as variáveis estão 

correlacionadas (modelo causal) Souza, Bido, 2015. 

 Docentes/ instrutores 

Ao testar H1 de modo a ser considerado válido para docentes e instrutores da disciplina 

de Gestão de Projetos há que se ter o conhecimento do jogo CAPM e suas formas de 

certificação, passando a ter interpretação dos relatórios e conhecimento no ensino da simulação 

e jogos de empresa; sua percepção do ambiente educacional para auxílio da construção do 

aprendizado pela variedade de comportamentos que os alunos têm em certos momentos de 

decisão do jogo, trabalhando o realismo necessário por estarem em um ambiente simulado que 

demonstra o mundo real (HAIR, RINGLE, SARSTEDT, 2011; MAYER, 2012; MAYER, 

WARMELINK, BEKEBREDE, 2012;  DIAS, SAUAIA E YOSHIZAKI, 2013; KOUREA, LO, 

2016;  LACRUZ, AMÉRICO, 2016; TOFFOLI EL AL, 2016). 

Ao conduzirem a disciplina, os docentes necessitam de treinamentos, materiais e 

manuais necessários para as práticas pedagógicas e que estes estejam disponíveis para os 

alunos, contribuindo assim com os métodos vivenciais (KOUREA, LO, 2016;  RAVYSE ET 

AL,2017;  WESTERA, 2017; LYNCH, 2017; PADILHA ET AL 2018) para que possam 

trabalhar conduzindo necessariamente a sistemática da simulação dos grupos; e os papéis de 

cada aluno estejam claramente definidos, para que suas habilidades sejam demonstradas no 

jogo (WOLF, WEIGER, HAMMERSCHMIDT, 2018; SALAS-RUEDA, 2019; ZULFIQAR 

ET AL, 2019; SILVA, PINHO, 2019; PRADO ET AL, 2020).  

Trabalhar para que o estudante consiga extrair o conhecimento durante o jogo para 

conhecimento do seu currículo. Trabalhando a Abordagem Centrada no Participante para 

estimular a construção do conhecimento, ao considerar o professor como um mediador deste 

processo de aprendizagem; ajudando assim a programar o trabalho cooperativo (BAETEN et 



77 

 

al, 2016). Oportunidades de adequações ao projeto com melhorias do sistema e no material 

didático, para assim trazer benefícios para a área de gestão de projetos e no desenvolvimento 

de habilidades dos indivíduos (KOLB, 1984; KEYS, WOLFE, 1990; KOLB, 1997; SAUAIA, 

1995; KRIZ, NOIBAUER, 2002; KRIZ; HENSE, 2006; HENSE, KRIZ, WOLFE, 2009; 

ZWIKAEL, SHTUB, CHIH, 2009). 

Os objetivos da aprendizagem precisam ser claros e de fácil aplicação para os 

professores transmitirem aos alunos, procurando a opinião de seus envolvidos e buscando as 

potencialidades dos discentes na configuração espacial do jogo (KOLB et al, 2014; FINCH et 

al, 2015; VERGARA et al, 2016; KRIZ, MANAHL, 2016) diante deste fato as regras 

necessitam estar dispostas para a facilitação de compreensão, também será necessário que se 

tenha sugestões e dicas para mudança da estrutura.  

O docente consegue identificar um escopo realista, no qual os participantes podem 

trabalhar ativamente no jogo de simulação estruturado em que todos os participantes trabalhem 

em prol do resultado de sucesso, com a criação de soluções através da experimentação de 

atividades oportunizando trabalhar incertezas que venham surgir em um processo de decisão, 

trabalhando no jogo com análise de opiniões após as rodadas, ao interagir com diversos alunos 

a troca de experiências devido a diversas situações desenvolvendo o estilo de criação do 

conhecimento, que a prática fornece ao incorporar questionamentos e incertezas (STAINTON, 

JOHNSON, BORODZIIZ, 2010; SAUAIA, OLIVEIRA, 2011; BAETEN et al. 2016; RUHI, 

2016; WOLFE, 2016; RUHI, 2016; CARREIRO, OLIVEIRA, 2018). 

Existem módulos complementares de aprendizagem (isto é, além dos módulos de 

debriefing), que são orientados para grupos-alvo e ajudam a ligar a experiência do jogo de 

simulação com componentes importantes de conhecimento e competência no sentido de um 

conceito de qualificação mais elevada, os professores sabem administrar conflitos com os 

membros proativos inibindo os demais membros de outros grupos. Percebe-se mudança no 

comportamento dos alunos em relação ao ambiente vivencial, compreensão dos grupos em 

relação ao ambiente simulado (RAMSGAARD, CHRISTENSEN, 2016; BELL, 2016; 

CARREIRO, 2016; SITAR et al, 2016; RAVYSE et al, 2017; KOLB & KOLB, 2017; 

SUGAHARA, DELLAPORTAS, 2018. LACRUZ, AMÉRICO, 2018; CARREIRO, 

OLIVEIRA, 2018; GOI, 2019; HALLINGER, WANG, 2019). 

 Estudantes 
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Para que estudantes obtenham conhecimento do jogo, é necessário que o mediador saiba 

administrar a disciplina e tenha prática pedagógica para facilitar a distribuição das atividades e 

condução da mesma. O treinamento Baseado na Simulação busca compreender a sistemática 

de escopo, o custo e o risco em projeto; para Gerenciar Projetos necessita de Planejamento; 

Teoria e Prática. Saber estimular a análise crítica e reflexiva dos discentes nos simuladores  faz 

com que o discente trabalhe a aprendizagem vivencial devido às incertezas do ambiente real, 

transportado para o ambiente simulado, com tempos e prazos de execução (DIAS, OLIVEIRA, 

TEIXEIRA, 2018; MCBURNETT et al, 2018; LACRUZ, AMÉRICO, 2018; ZULFIQAR et al, 

2019; FOUGÈRE, SOLITANDER, MAHESHWARI, 2019; SMITH, KEMPSTER, 

TRAYNER, 2019). 

O professor soube definir o papel de cada integrante da equipe, com ética e, além disso, 

os participantes aprendem as regras do jogo, entendem conceitos; aplicam teorias e práticas; 

sabem aprender com os erros e acertos; desenvolvem a pro atividade (KLABBERS, 2018 b; 

ZWIKAEL, CHIH, MEREDITH, 2018; FARASHAHI, TAJEDDIN, 2018; LARA, LOPEZ, 

BERTRAN; 2018; LARA, LÓPEZ, 2018; LACRUZ, AMÉRICO, 2018; COSENZ, NOTO, 

2018). 

Há disponibilidade de materiais necessários aos jogadores e estes se adequam ao jogo 

simulado, e se houver mudança de estrutura, essa é flexível. O jogo oferece um escopo realista 

para atuar e no processo de decisão dos jogadores, no qual o mesmo é reforçado por relatórios 

e adequado fluxo de trabalho. O simulador há que projetar o máximo de realidade de acordo 

com suas adaptações e para que o estudante se sinta motivado e interessado nesta incerteza que 

o ambiente real se projetaria no ambiente simulado (HALLINGER, WANG, 2019; GATTI, 

ULRICH, 2019; MOHSEN, ABDOLLAHI, OMAR, 2019). 

 Confirmação de utilidade pelo modelo Kriz e Hense (2006) 

Os resultados são trabalhados no simulador por meio de feedback, além de trabalhar 

exercícios sobre as regras como a evolução do conhecimento em Gestão de Projetos; o ciclo de 

vida; princípios de gerenciamento de projetos em sua aplicação; aplicações reais em ambientes 

simulados; saber trabalhar a liderança lidando com dificuldades por meio da aprendizagem 

contínua (KOLB, 1984; PMBOOK, 2013; CARREIRO, OLIVEIRA, 2018; WANG, 2019; 

GATTI, ULRICH, 2019; MOHSEN, ABDOLLAHI, OMAR, 2019). 

Trabalhando métodos vivenciais, contribuindo assim para a prática e buscando a opinião 

de seus envolvidos e suas potencialidades, com análise de opiniões, (KRIZ, MANAHL, 2016; 
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BAETEN et al, 2016; BEATEN, 2016;  RUHI, 2016; WOLFE, 2016; RUHI, 2016) adequações 

ao projeto com melhorias do sistema e no material didático, com o objetivo de trazer benefícios 

para a área de gestão de projetos e no seu desenvolvimento de habilidades, contribuindo com a 

redução entre teoria e prática; por ter experiência com diversas situações; situação de 

aprendizado com incertezas e questionamentos; desenvolvendo um estilo de criação do 

conhecimento e de soluções através da experimentação de atividades. (KOLB, 1984; KEYS, 

WOLFE, 1990; BEATEN, 2016; RUHI, 2016; WOLFE, 2016; RUHI, 2016) 

O simulador ofereceu adaptabilidade para mudanças nas condições de estruturas, em 

relação à quantidade de participantes, e o mesmo oferece um guia direcionando dadas situações 

(Carreiro, 2016; Sitar et al, 2016). A simulação proporcionou aos indivíduos pensarem nos 

sistemas e interconexões para o objeto realista que o jogo transporta, classificando sequências 

e consequências de alternativas de resolução de problemas (Kriz; Hense, 2006; Kriz, Manahl, 

2016). A simulação obteve êxito em relação ao cronograma, cenário e compreensão de guias e 

relatórios e processos decisórios, com o objetivo de aprendizagem no tempo oportuno; oferece 

flexibilidade adequada no fluxo de trabalho.  

E este foi claramente percebido pelas outras equipes em um bom desempenho durante 

o jogo; apresentou caminhos ou diretrizes no manual do facilitador sobre o debriefing que 

garantem os objetivos de aprendizagem que devem ser alcançados (Lacruz, Américo, 2018; 

Carreiro, Oliveira, 2018; Goi, 2019; Hallinger, Wang, 2019). As metas de aprendizagem são 

alcançadas pela maioria dos jogadores e oferecem uma relação custo-resultado adequado. O 

jogo adere às diretrizes éticas usuais e é compreensível aos diferentes grupos 

O design do jogo suporta um uso fácil e intuitivo da simulação para facilitador e 

jogadores, e devido esforço adequado os jogadores e/ou equipes, se sentem emocionalmente 

motivados a trabalhar no ambiente dos jogos simulados; isto se transpassa na interação dos 

participantes para o desenvolvimento de estratégias e poder de atuação no ambiente simulado. 

E em suas decisões leva-se em conta o histórico da equipe, sua situação no ambiente simulado, 

além de desenvolver estratégias de atuação. 

O jogo passa por melhorias constantemente. As diretrizes sobre a simulação de jogos 

didáticos asseguram a realização de objetivos de aprendizagem desejados na prática. Houve 

mudança no comportamento dos alunos em relação ao ambiente vivencial (LACRUZ, 

AMÉRICO, 2018; CARREIRO, OLIVEIRA, 2018; GOI, 2019; HALLINGER, WANG, 2019). 
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Para responder a H3, foram agregadas perguntas ao estudo em quadro 21, que servirá 

de auxílio para a interpretação dos resultados do modelo de boas práticas pela abordagem de 

Kriz e Hense (2006): 

Quadro 21: Perguntas do modelo de Kriz e Hense H3 (2006). 

P.2.11.1 O design do jogo suporta um uso fácil e intuitivo da simulação para facilitador e jogadores (além 

disso, os jogos de simulação baseados em computador têm uma interface tecnicamente perfeita e 

de fácil utilização)?  

P.2.11.5 Processos principais e fatores interconectados da realidade são traduzidos para o modelo de jogo 

corretamente?  

S.4.17.2 A simulação incentiva uma variedade de perspectivas e mudanças de perspectivas?  

S.1.18.1 Os resultados da simulação podem ser analisados com esforço adequado?  

S.3.23.3 As diretrizes no manual do facilitador sobre o debriefing garantem os objetivos de aprendizagem 

que devem ser alcançados (ou seja, há dicas sobre tópicos, estrutura / cronograma e métodos de 

debriefing)?  

S.3.23.5 As principais metas de aprendizagem são alcançadas pela maioria dos jogadores?  

S.4.25.2 As diretrizes sobre a simulação de jogos didáticos asseguram a realização de objetivos de 

aprendizagem desejados na prática? 

S.4.26.1 A simulação oferece uma ligação adequada à realidade para o grupo-alvo; Regras, papéis e 

recursos simulados correspondem a situações reais e autênticas?  

Fonte: Adaptado de Kriz e Hense (2006). 

As perguntas serão estruturadas para auxiliar a resposta da hipótese H3, ao encontrar o 

modelo adequado, e, assim, explicar o fenômeno de validação do programa, relacionando os 

aspectos teóricos em causa e efeito; ao encontrar relações simultâneas entre as características 

que foram submetidas a testes e a busca do modelo de confirmação do PVGP. 
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5. RESULTADOS  

5.1. Discussão dos Resultados  

Ao formar as competências nos construtos, alinhando a aprendizagem e o conhecimento 

da teoria para a construção do modelo teórico de avaliação do procedimento do programa 

vivencial para uso em disciplinas, fornecerá mais uma garantia para a condução dos jogos e o 

aperfeiçoamento do programa educacional para professores e alunos, além de atualizações em 

suas certificações e treinamentos, por testar a teoria em um ambiente simulado, ao abordar 

aspectos reais com mínimo de tempo e recursos, com o objetivo de transmitir ensinamento 

prático em tempo necessário. 

Por alinhar a teoria com base em vários componentes do simulador como entradas, 

barreiras e facilitadores, agregando benefícios no nível do programa de ensino ao utilizar o 

modelo de boas práticas proposto por Kriz e Hense (2006), (DIAS, OLIVEIRA, TEIXEIRA, 

2018) para avaliar qual o efeito que um componente tem em outro, possibilita avaliar o modelo 

conceitual associado ao modelo estrutural ao contribuir para avaliar as relações e seus impactos 

do desempenho educacional do PVGP.  

E descrever o PVGP utilizando um modelo de boas práticas de avaliação por meio de 

variáveis “entradas”, “processos” e “saídas” da construção do modelo lógico de avaliação 

proposto por Dias (2017), para a formação do procedimento em questão, o construto de 

Entradas são incorporadas pelos indicadores: Estudantes, Jogos de Empresas e Mediador. No 

qual o participante do jogo desenvolverá a compreensão de entendimento dos conceitos, o 

desenvolvimento da pró-atividade, ao saber trabalhar com o simulador e seus materiais, ao 

aplicar teorias com a prática do projeto; e ao mediador cabe a busca das potencialidades dos 

discentes, compreender a sistemática do jogo, saber incorporar a teoria com a prática.  

Quanto ao Processo, seus indicadores de Aprendizagem Individual, a Interação com o 

Jogo de Empresa e a Aprendizagem Social, procurará a compreensão do escopo do jogo, o seu 

custo e risco em projeto, além de trabalhar exercícios sobre as regras ao produzir benefícios 

para a prática e experiência com as diversas situações que possam ocorrer. Também serão 

tratados nesta fase aspectos como incertezas, questionamentos e dificuldades para estimular ao 

aprendizado e o desenvolvimento da criação de conhecimento em aplicações reais nos 

ambientes simulados. 
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Já com as Saídas, os indicadores utilizados para reflexão abordam o Efeito do 

Aprendizado, a Aceitação pelos Estudantes, a Aceitação pelo Mediador e os Efeitos 

Organizacionais, ao indicar que desempenham papel importante ao programa vivencial em 

gestão de projetos. Pois ao final da simulação, sugere que o estudante terá aprendido com erros 

e acertos na construção do jogo, no desenvolvimento de habilidades e na criação de soluções 

através da experimentação das atividades e procurando entender a opinião dos envolvidos e 

busca da análise de opiniões e melhorias e adequações ao sistema. 

5.2. Proposta do procedimento de Avaliação do PVGP 

Os estudos de Carreiro e Oliveira (2015, 2018) guiaram o desenvolvimento do trabalho, 

pois encontra-se o processo de evolução do estudo em suas etapas de implementação, com a 

opinião dos profissionais, a condução da disciplina, as rodadas, o seu material e a aplicação em 

sala de aula com observação participante de professor e alunos, no qual identificaram a 

contribuição do programa vivencial. 

No trabalho de Dias (2017) ao prosseguir o estudo, seu objetivo se fixou em avaliar o 

programa vivencial, utilizando-se de um método misto para comparar a evolução dos alunos 

em cada etapa do programa, o que diante das respostas obtidas por meio de um modelo de boas 

práticas de Kriz e Hense (2006), os resultados indicaram que o programa promove contribuições 

na aprendizagem.  

E que diante dos aspectos encontrados e modelados as contribuições ao ensino 

prosseguiram, então, o andamento deste ao utilizar características do programa vivencial. O 

estudo desta pesquisa se centrou em um procedimento de avaliação, utilizando com dados 

empregados dos estudos de Carreiro, Oliveira, (2015, 2018) e Dias (2017), ao incorporá-los ao 

processo. 

A construção do procedimento sistematizado de avaliação nas fases do programa 

vivencial, exposto em figura 10, irá nortear o processo de avaliação, pois cada etapa constitui 

um processo a ser executado e finalizado para passar para próxima, e, caso necessite, possa 

sofrer ajuste para uma melhor adequação de procedimento. 
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Figura 10: Procedimento Sistematizado de Avaliação. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 
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5.2.1. Histórico – Etapa 1 

Figura 11: Etapa 1 – Histórico. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

Em figura 11, ilustra a etapa 1, a ser utilizada pelo diagrama; nesta 1ª etapa, a fase inicial 

do programa, ocorrerá a inscrição dos estudantes na disciplina de Gestão de Projetos, na qual o 

professor que ministrará as aulas necessitará ser conhecedor do simulador, das regras e da 

dinâmica do jogo ao longo da disciplina. As primeiras informações importantes que o mediador 

necessitará saber será conhecer o estudante ao conduzir a disciplina, pois este deverá 

proporcionar abstração necessária no ambiente simulado. 

5.2.2. Histórico do projeto – Etapa 2 

Figura 12: Etapa 2 – Histórico do projeto. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 



85 

 

Em etapa 2, como mostra a figura 12, o mediador necessita orientar como será conduzida 

a disciplina com explicação sobre gestão de projetos, ao aplicar os exercícios, as provas e as 

regras do simulador utilizado, para proporcionar aspecto comportamental de uma empresa. 

5.2.3. Rodadas - Etapa 3 

Figura 13: Etapa 3 – Rodadas. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

Na etapa 3, depois da aplicação das provas, ocorrerá a divisão das equipes, não por  

afinidade; ao iniciar as rodadas, o mediador a cada uma delas, fornecerá informações 

necessárias para a construção do jogo, e após os resultados de cada etapa será percebida a 

evolução da equipe, o que permitirá a reflexão destas, agregando assim conhecimento e 

promovendo a interação da equipe, ao proporcionar a evolução do ambiente educacional, como 

mostra figura 13.  

Ao associar a aprendizagem vivencial na formação gerencial de projetos aliados aos 

jogos de empresa (Carreiro, Oliveira, 2015, 2018), o simulador integra índices avaliativos no 

processo, como mostra figura 13; com provas de conceitos básicos, as regras do jogo, e, a cada 

rodada uma avaliação da equipe e para sua análise final na disciplina; a média para aprovação 

constitui em 60 % ou 6,00, o que irá contribuir com o objetivo da aprovação do aluno. Contudo, 

o programa vai muito além de aprovar o discente. 

 Ele integra os fatores analíticos aos elementos do programa vivencial (Carreiro, 2016), 

permitindo aprender por meio da simulação vivencial, aplicar os conhecimentos de 
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planejamento de gestão de projetos, ao formar competências através de decisões, em um 

ambiente de incerteza, agregando conhecimento ao grupo. 

Figura 14: Avaliações do PVGP. 

 
Fonte: Adaptado de Carreiro (2016) 

Promove, assim, uma alternativa de educar, ao proporcionar conceitos e o 

desenvolvimento de habilidades, ao indicar relevância e contribuição para a formação da área 

de gestão (CARREIRO, 2016). Em seu trabalho, Carreiro (2016), ao associar os elementos do 

programa vivencial aos fatores analíticos, permitiu implementar e desenvolver o PVGP, ver 

fluxograma Carreiro, (2016) em anexo C, onde com o auxílio de docentes e estudantes, permitiu 

desenvolver o PMS-Sim adaptado ao uso em sala de aula, por meio de material e atividades, e 

o simulador se mostra constantemente facilitado ao adaptar ajustes, caso seja necessário. 

5.2.4. Boas Práticas - Etapa 4 

Figura 15: Etapa 4 – Boas Práticas e Contribuições do PVGP. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

Ao estruturar o programa vivencial pelo modelo de boas práticas de Kriz e Hense 

(2006), em seu estudo Dias (2017), utilizou a abordagem multimétodos, que triangulou sua 

aplicação e reflexão para permitir a reflexão do aluno e do professor diante da simulação, o que 

fez perceber a motivação dos alunos, seu conhecimento diante da disciplina, suas expectativas, 
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a fim de proporcionar sua aprendizagem por meio de seu envolvimento, construindo 

conhecimento cognitivo, social e motivacional;  ainda a qualidade do jogo em relação ao seu 

conteúdo, para que a entrega das tarefas não fique prejudicada, ao permitir  que seu os usuários 

compreendam o jogo e ao professor cabe a experiência em jogos de empresa, para adequar a 

aprendizagem dos alunos em relação a conflitos, interação com as equipes em figuras 16, 17 e 

18 respectivamente. 

Figura 16: Etapa proporcionada pelo esquema lógico de entrada de Kriz e Hense (2006). 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2017). 

Esquema do modelo lógico de Dias (2017) pelos aspectos das entradas. 

Figura 17: Etapa proporcionada pelo esquema lógico de processo de Kriz e Hense (2006). 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2017). 

Esquema do modelo lógico de Dias (2017) pelos aspectos do processo. 

  



88 

 

Figura 18: Etapa proporcionada pelo esquema lógico de entrada de Kriz e Hense (2006). 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2017). 

Esquema do modelo lógico de Dias (2017) pelos aspectos da saída.  

O condutor da disciplina necessita entender sobre sua relação direta sobre ela, ao 

conhecer o processo de simulação do jogo, conforme figura 19. 

Figura 19: Abordagem da aplicação de entrada. 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2017). 

Para que na fase do processo em figura 20, o mediador se posicione como espectador e 

observe a interação dos estudantes ao jogo. 
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Figura 20: Abordagem da aplicação de processo. 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2017). 

Para que na saída, a evolução do conhecimento adquirido seja percebida em relação aos 

recursos utilizados com o tempo programado. 

Figura 21: Abordagem da aplicação de saída. 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2017).  
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O modelo utilizado por Dias (2017) se ateve em um recorte de tempo de curto prazo, ao 

analisar os efeitos do proporcionados pelo programa; porém, para se perceber melhores 

resultados, sugeriu utilizar maiores períodos de tempo (DIAS, 2017). 

Figura 22: Abordagem das técnicas. 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2017). 

No procedimento do estudo conforme figura 22, ao utilizar análise quantitativa, as 

técnicas de análise feitas foram univariadas, que permite a média ponderada de variação 

percentual e bivariada, utilizando o teste não paramétrico de U de Mann-Whitney. Já para a 

análise qualitativa, utilizando-se de grupo focal para avaliar a dinâmica do estudo com 

informações em profundidade, ao permitir observações do mediador em questões de 

comportamento do grupo e observações do ambiente com os alunos. 

5.2.5. Seleção das Variáveis - Etapa 5 

Ao iniciar a etapa 5, em figura 23, objeto do estudo que propõe um procedimento de 

avaliação que utilizará por meio de artigos, dissertações, livros e documentos institucionais ao 

trabalhar a literatura a ser aplicada e utilizada e estabelecer indicadores de entrada, processo e 

saída ao identificar cada variável a ser incorporada ao estudo, que será analisado. 
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Figura 23: Etapa 5 – Seleção de variáveis. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

E ao identificar as variáveis do estudo e os indicadores a serem analisados, as siglas 

foram estruturadas, conforme quadro 22, para simplificar as perguntas que serão integradas ao 

procedimento. 

Quadro 22: Siglas para estruturação do modelo. 

Entradas 

(E) 

Processos 

(P) 

Saídas 

(S) 

E.1- Estudantes 

 

P.1-Aprendizagem 

Individual 

S.1-Efeitos do Aprendizado  

E.1.1- Perfil do Egresso. 

CR 

P.1.9- Certificações nas 

equipes. 

S.1.17- Evolução do 

conhecimento. 

E.1.2- Divisão de grupo por 

não afinidade. 

Provas 

P.1.10- Habilidade para lidar 

com conflitos, convencimento 

e interação. 

S.1.18- Abstração devido a 

incerteza 

S.1.19- Estratégia e negociação 

E.2 – Simulador e Jogo P.2 - Interação com o JE  S.2 - Aceitação pelos 

Estudantes  

E.2.3- Competitividade. P.2.11- Interpretação de 

relatórios. 

S.2.20- Reconhecimento de 

valor das certificações PMP e 

CAPM. 

E.2.4- Prática do PVGP/ 

Certificações (CAPM, PMP) 

refletindo a prática de GP 

P.2.12- Aspecto 

comportamental. 

 

S.2.21- Interesse a GP 

E.2.5- Conhecimento do 

material de estudo. 

P.2.13- Manuais explicativos S.2.22- Comportamento 

Organizacional 

E.3 - Mediador  P.3 - Aprendizagem Social  S.3 - Aceitação pelo Mediador  

E.3.6- Experiência com o JE P.3.14- Características 

pessoais. 

S.3.23- Incorporação da 

disciplina 

E.3.7- Franqueador da 

disciplina de implantação do 

PVGP 

P.3.15- Disseminação da 

informação. 

 

 

S.3.24- Estimular pesquisas 

E.3.8- Prática pedagógica e 

treinamento do PVGP 

P.3.16- Aspecto interpretativo, 

experimental e reflexivo do 

mediador. 

 S.4 -Efeitos no Ambiente 

Educacional  

S.4.25- Engajamento dos alunos. 

S.4.26- Saber lidar com 

conflitos. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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5.2.6.  Definição da escolha - Etapa 6 

Diante dos indicadores escolhidos do o programa vivencial, a metodologia se utilizará 

em aplicar nas disciplinas de graduação e pós-graduação, ao incorporar os métodos de análise 

para o mediador de acordo com a figura 24. Nele, sua percepção em relação aos estudantes no 

jogo, o método de aprendizagem com a incorporação do simulador e a interação ocorrida entre 

estudantes e o jogo; ao formar a aprendizagem adquirida individual e social com o grupo, o que 

proporciona o ensino e agrega conhecimento aos alunos na área educacional. 

Uma pré-análise realizada com dados utilizados dos trabalhos de Carreiro e Oliveira 

(2015, 2018) e Dias (2017), com a utilização das variáveis quantitativas dos estudos por eles 

abordados com provas, o CAPM, o JE, o PMP, a média final e as correlações entre p1_CAPM, 

p1_PMP e CAPM_PMP, permitiu iniciar alguns resultados, porém houve resultados negativos 

e abaixo das indicações necessárias, ao mostrar que o modelo necessitaria de compor mais 

indicadores e mais informações contidos em apêndice A se encontra os cálculos.  

O que aprofundou o estudo para proporcionar melhor entendimento e um modelo que 

mostre a realidade do jogo decidiu-se incorporar perguntas a serem respondidas por mediador 

e estudantes, que se relacionem ao jogo. 

Figura 24: Etapa 6 – Definição da escolha. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

Ao associar os fatores para a divisão das perguntas, em Quadro 22, para serem 

respondidas por mediador e estudantes, e descritas no Quadro 23, irá proporcionar melhor 

entendimento sobre a interpretação do mediador e dos estudantes, de visões distintas, 

relacionada ao aprendizado para gestão de projetos. 
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Quadro 23: Fatores associados para a divisão das perguntas. 

Pesquisados  Mediador Estudantes 

  
 

F
a
to

re
s 

a
ss

o
ci

a
d

o
s 

re
la

ci
o
n

a
d

o
s 

 Estudantes Mediador da disciplina 

Aprendizagem Simulador e Jogo 

Simulação e Jogo Aprendizagem Individual 

Interação com o JE Interação com o JE 

Aprendizagem Individual Aprendizagem Social 

Aprendizagem Social Efeitos no Aprendizado 

Efeitos no Aprendizado Efeitos no Ambiente Educacional 

Efeitos no Ambiente Educacional  

Fonte: Elaboração própria (2020). 

5.2.7.  Seleção das Variáveis para os dados - Etapa 7 

Na etapa 7, serão obtidas as entrevistas de estudantes e mediadores, com variáveis 

utilizadas de entrada, processo e saída; ocorre a seleção dos dados utilizados, alocando aos 

fatores de incorporação das variáveis e separação das perguntas, para serem utilizadas para os 

construtos, pois se necessita encontrar o modelo adequado e estabelecer as variáveis 

independentes e dependentes do modelo e sua quantidade de fatores utilizados. 

Figura 25: Etapa 7 – Seleção dos dados. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

Com o auxílio do G Power, em que é utilizado este procedimento para estimar com grau 

de confiabilidade a quantidade de construtos a serem incorporados no estudo e o tamanho da 

amostra, este método visa garantir a estimação para utilizar dados estatísticos do programa G-

Power 3 – Free, avaliando assim alguns fatores como o poder do teste e o tamanho do efeito 

(Bido, Silva, 2014; Souza, Bido, 2015; Bido, Silva, 2019), ao possibilitar a verificação de uma 

amostra mínima a ser utilizada no modelo estatístico. 
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Esta realização de cálculos possibilita um uso da estatística paramétrica, pois resultados 

com baixos índices podem gerar resultados falso-negativo, ou quando detecta um efeito se ele 

existir ou falso-positivo, se o poder estatístico for baixo. A maior significância quanto ao uso 

do tamanho amostral, permite responder dadas perguntas com o procedimento examinado.  

Figura 26: G Power 3. 

 
Fonte: Extraído do software G Power 3 (2020). 

Para se estimar o modelo em relação ao tamanho da amostra no software G Power 3 em 

figura 26, Cohen (1977); Souza, Bido (2015); Bido, Silva (2019), sugere-se leituras destes 

autores e mesmo no site para conhecimento do método. Sugere-se para as áreas de 

comportamento, ao utilizar o efeito da amostra f² que seria a variância explicada com a variância 

não explicada R²: em efeito pequeno com 0,02 = 2%, efeito médio 0,15= 13% e efeito grande 

0,35 = 26%. O poder estatístico desejado se é recomendado que seja pelo de menos 80%, 

dependendo da intenção dos pesquisadores (COHEN, 1977; SOUZA, BIDO, 2015; BIDO, 

SILVA, 2019). 

5.2.8. Coleta de dados - Etapa 8 

Para analisar a aplicabilidade no ambiente educacional, terá que se compor um quadro 

que será construído pela modelagem de equações estruturais no diagrama de caminhos, com 
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mais variáveis, para melhor utilização do modelo proposto, e será composta das questões do 

anexo A estruturadas de acordo com o modelo de Kriz e Hense (2006) e Dias (2017) com escala 

de respostas que variam de 0 a 10, no qual 0 será discordo e 10 para concordo. 

Figura 27: Etapa 8 – Coleta de dados. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

O questionário fará parte da pesquisa para formulação do caminho de avaliação 

estruturado no modelo de boas práticas de Kris e Hense (2006), conforme o Anexo A; no 

Quadro 22, estão as siglas e explicações em relação às perguntas estruturadas de acordo com a 

proposta de Dias (2017) e já apresentadas na Figura 5. Com as respostas do questionário serão 

utilizadas para desenvolver os itens de avaliação do modelo. 

Compostas de 68 questões a serem respondidas por mediadores e discentes envolvidos 

no PVGP no Quadro 23 e, constituindo um modelo adequado a ser utilizado, com bases teóricas 

analisadas. As perguntas foram reunidas para melhor visualização de quais fatores, conforme 

Apêndice B, irão incorporar ao modelo conceitual, para servir de apoio na construção do 

conhecimento para alunos, mediadores e implementações que possam a vir ocorrer nos 

simuladores de treinamento.  

Além de serem inseridas as avaliações iniciais, as certificações CAPM-SIM, PMS-SIM, 

e as avaliações finais, como forma de complementar o procedimento (Carreiro, Oliveira, 2015, 

2018). 

Como forma de análise para o tratamento das variáveis acima em quadro 22, a figura 28 

reúne as perguntas e indica a construção preliminar do modelo de caminhos nos aspectos a 

serem abordados na aplicação. 
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Figura 28: Aspectos a serem abordados na aplicação. 

  
Fonte: Elaboração própria (2020). 

Uma melhor maneira para a visualização, inicialmente será trabalhar as entradas, 

processos como variáveis latentes exógenas e para a reflexão que serão as saídas como variáveis 

endógenas; os construtos foram correlacionados entre si, para medir o que um construto a em 

relação ao outro, permitindo examinar a qualidade do modelo de mensuração e responder as 

hipóteses do estudo em figura 28. Utilizando o PLS para o cálculo do estudo, Souza, Bido 

(2015) recomendam se atentar a alguns fatores que serão importantes em sua pesquisa, em 

figura 29: 

Figura 29: Fatores para utilização do Smart PLS. 

 
Fonte: Adaptado de Souza, Bido (2015). 

Para especificar o modelo, Souza, Bido (2015) instruem primeiro que ao elaborar a 

definição conceitual explicar cada conceito com base no referencial teórico; segundo elaborar 
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as hipóteses ao justificar relações entre os conceitos com base no referencial teórico; este será 

o modelo estrutural.  

Incluindo a figura como seu modelo estrutural, este será indicado pelas hipóteses às 

setas, categorizando suas variáveis latentes de 1ª ordem em seus indicadores observáveis, as 

variáveis latentes de 2ª ordem caso haja, categorizando estas relações como modelos de 

mensuração.  

No PLS-PM não há ordem para relações pois são todas correlacionadas por não ter setas 

duplas; pelo fato da coleta de dados ser feita por questionário, este poderá ocorrer um aumento 

da correlação entre as variáveis latentes e ocasionando o viés de coleta, o que seria recomendado 

a inclusão de VL com 4 a 12 indicadores formativos argumenta Souza, Bido (2015), e que não 

possuam relação com os demais construtos de conteúdo diverso.  

5.2.9. Proposta de Procedimento de Aplicação - Etapa 9 

Ao interpretar as relações das hipóteses para responder à pergunta do trabalho, 

estruturou-se um caminho a ser seguido como Mayer (2012), que orienta que a questão 

importante seria saber quais são os requisitos para uma boa estrutura de avaliação sobre jogos. 

Para trabalhar o escopo (Dias, 2017), onde há uma gama de contextos educacionais, jogos e 

objetivos com diversos tópicos da aprendizagem e ser comparativo (Carreiro, Oliveira, 2018), 

e ser utilizados em diversos jogos, além de ser específico, ao medir precisamente as variáveis, 

ser expansível, e adquirir múltiplas finalidades (MAYER, 2012; DIAS, 2017, CARREIRO, 

OLIVEIRA, 2018). 

5.2.9.1. Componentes: 

Ao compor a estrutura do procedimento integrando estas relações a serem utilizadas 

constantemente no contexto educacional, utilizam-se dos componentes do modelo estrutural. 

 Fase inicial – entrada dos alunos, mediador, e o JE (regras do PVGP e manuais) 

 Na simulação – provas, certificados, os resultados da rodada e as entrevistas com 

estudantes e professor. 

 Para a avaliação – tabulação dos dados, e incorporação em Excel, software do 

SmartPLS, e as interpretações dos dados. 

 Construção dos indicadores para a resposta do modelo 
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o Modelo de mensuração e modelo estrutural 

 Interpretação dos resultados. 

 Análise passo a passo dos caminhos 

 Quais decisões foram tomadas antes da coleta de dados? Adaptação ou 

desenvolvimento do instrumento 

 Quais decisões foram tomadas durante as análises? 

 Conseguimos medir as VL? 

 Avaliar o modelo estrutural 

 Replicação do modelo 

Figura 30: Etapa 9 - Proposta de Procedimento de Aplicação. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

Conseguir identificar os componentes necessários para a modelagem de um 

procedimento de avaliação se estrutura um caminho para conseguir avaliar o PVGP, podendo 

ser aplicado e replicado nas disciplinas que façam uso do Programa Vivencial em Gestão de 

Projetos. 

As variáveis latentes serão trabalhadas em figura 31, modelado no Smart PLS, que 

analisa uma característica tem em relação e correlação a outra e suas interações, podendo assim 

responder as hipóteses do estudo.  
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Figura 31: Construção inicial do modelo de caminho pelo Smart PLS. 

 
Fonte: Elaboração própria com utilização do Smart PLS 3 (2020). 

Em figura 32, primeiramente precisamos medir os construtos das variáveis das cargas 

fatoriais confirmatórias do modelo de mensuração, em sua apresentação com valores extraídos 

dos indicadores para as cargas fatoriais e o valor p. 

Para a validade convergente, será preciso analisar que a matriz necessita estar com 

valores maiores na diagonal e que esta raiz quadrada da variância extraída, ou seja, a AVE. 

Como são valores maiores que as correlações entre as VL (valores fora da diagonal) analisar se 

há a validade discriminante do critério de Fornell e Larcker (1981) ( ao com valores da AVE 

validade convergente > 0,50 e a confiabilidade > 0,70 e o nível de significância das correlações 

com valor p = 0,00 com grau de significância de 1%, ao verificar cada VL e seus indicadores 

com valores maiores nas diagonais e sua validade convergente do modelo. E seus valores, fora 

da diagonal, necessitam estar menores que os valores da linha e coluna da diagonal. Para assim 

responder as hipóteses do estudo. 
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Figura 32: Construção inicial do modelo de caminho pelo Smart PLS. 

 
Fonte: Elaboração própria com utilização do Smart PLS 3 (2020). 
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5.2.9.2. Respostas das hipóteses: 

Considere as observações sobre H1, H2 e H3, para a relação dos procedimentos de 

entrada, processo e saída que foram derivadas da questão de pesquisa, o objeto de interesse, o 

referencial teórico foi estruturado em quadro 24 para as respostas encontradas para o modelo 

Diante do quadro acima, é possível analisar e responder as hipóteses para um melhor 

encontro da aplicação e avaliação do PVGP, aos conceitos abordados ao logo do estudo. 

 H1 O PVGP pode ser considerado válido para docentes/ instrutores de gestão de 

projetos; 

Ao analisar H1, terá que ter validade convergente maior que 0,50, que aborda a relação 

de significância entre duas medidas que estão alistadas; ou seja, para Pasquali (2007), seria 

mostrar a correlação de medida de um traço de personalidade que foi teoricamente relacionado 

a este teste.  

Já a validade discriminante, considerar o fator maior de 0,70 para a confiabilidade do 

modelo maior que 0,70; é determinar a correlação nula com um teste que se mede o traço 

independente de personalidade para Pasquali (2007). Para ser significante, o que pode ser 

considerado válido ao aplicar as cargas para instrutores e docentes, terá que apresentar o 

realismo necessário que um ambiente simulado fornece para a percepção educacional, pois 

demonstrará a construção do conhecimento (MAYER,2012; LACRUZ, AMÉRICO, 2016; 

TOFFOLI EL AL, 2016) ao trabalharem no ambiente vivencial e seja acessível a treinamentos, 

materiais e sistemática do jogo, necessários para a condução da disciplina. 

O docente consegue assim extrair conhecimento do estudante, trazer benefícios para a 

área de gestão de projetos e no desenvolvimento de habilidades dos indivíduos (KOLB, 1984; 

ZWIKAEL, SHTUB, CHIH, 2009), regras de fácil compreensão e possibilidades de mudanças 

de estrutura. Possibilidade de identificar interação dos alunos, poder de decisão, criação de 

conhecimento (OLIVEIRA, SAUAIA, 2011; WOLFE, 2016; RUHI, 2016; CARREIRO, 

OLIVEIRA, 2018). 

Observa, ainda, a aplicação dos conceitos e teorias na prática (Carreiro, Oliveira, 2015, 

2018), para que possa atribuir relevância no número de certificações pelas equipes, percebe 

ainda habilidades de convencimento, mesmo em situações de conflito. Saberá atribuir 

atividades de acordo com aspectos de cada membro. 



102 

 

Ao ministrar a disciplina, transforma o ambiente de uma maneira a entusiasmar alunos 

e proporcionar uma atmosfera mais real, estimulando-os,  auxiliando no suporte interpretativo 

e reflexivo depois de cada rodada, analisando com isso aspectos fortes e potenciais no 

engajamento dos mesmos para resolverem situações que se apresentem. 

Ele, o professor, percebe a evolução do estudante desde a entrada, sabendo analisar seus 

aspectos individuais e sociais e também das equipes, o seu entendimento do simulador em 

relação ao planejamento do projeto, seu custo, prazo, sua rentabilidade até a fase do 

encerramento. Proporcionando o aprendizado da equipe em todas as etapas, razão essa  que 

provoca o pensamento reflexivo em seu encerramento. Para confirmar estes aspectos ao avaliar 

a confiabilidade, o projeto terá que apresentar cargas maiores que 0,70 e sua significância, para 

relacionar em cada construto, será maior que 0,50. 

 H2 O PVGP pode ser considerado válido para estudantes (graduação e pós-

graduação); 

O mesmo ocorre em relação aos estudantes H2, ao proporcionar o aprendizado, devido 

aos fatores relacionados, proporcionado pela interação das variáveis latentes de aprendizagem 

social, interação com os jogos de empresa e a aprendizagem social irá influenciar a maneira 

como o estudante interage a ambientes e situações. 

Ao obter conhecimento do jogo, compreensão do escopo, o custo e o risco em projeto 

para o gerenciamento e proporcionar análise reflexiva, devido ao ambiente simulado o ter 

transportado ao ambiente real (Dias, Oliveira, Teixeira, 2018; Smith, Kempster, Trayner, 2019), 

aprendendo com erros e acertos e desenvolvendo a pro atividade. Ter a percepção do simulador 

oferecer o máximo de realidade e se sentirem motivados pela oportunidade de interação ao jogo 

(Gatti, Ulrich, 2019; Mohsen, Abdollahi, Omar, 2019). 

Ao integrar a variável “estudantes”, alguns aspectos hão que ser observados, como a 

prática em gestão e o contato com o ambiente de trabalho, pois por meio da aprendizagem 

vivencial irá proporcionar a realidade necessária que o aluno necessita para transformar tensão 

em solução. 

Obter o entendimento do jogo no qual se busca o maior número de certificações, ao 

conhecer e entender o simulador em relação ao seu escopo, sabendo extrair o maior número de 

vantagens, oportunizando o conhecimento em benefício da equipe ao estabelecer pontos fortes 

de cada participante para um melhor resultado a cada rodada ao trabalhar com ética com seus 

concorrentes e em favor da sua equipe, ao buscar a interação e negociação com concorrentes e 

dentro da própria equipe. 
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Por sua capacidade de negociação e inovação em estratégias consegue, assim, melhores 

resultados e certificações, pois trabalha em cada ação reflexivamente, em cada rodada. 

Interpretando o ambiente simulado como um ambiente corporativo, proporciona habilidades de 

negociação até sua fase de conclusão do projeto. 

 H3 O PVGP pode ser confirmado a partir da abordagem de Kriz e Hense (2006). 

Para H3, a relação para ser confirmado com a abordagem de Kriz e Hense (2006), ser 

compreendida a reflexão dos efeitos do aprendizado e aos efeitos do ambiente organizacional, 

sintetizando o modelo de boas práticas de Kriz e Hense (2006), pois ao produzir o efeito de 

significância para o modelo adotado, mostra que as equipes qualificadas conseguem resultados 

do jogo em relação aos objetivos de aprendizagem ocasionando mudança no comportamento 

dos alunos em relação ao ambiente vivencial, devido ao esforço empregado na simulação, e 

obter a aprovação. 

Os resultados são divulgados no simulador por meio de feedback, ao buscar a opinião 

de seus envolvidos e suas potencialidades, com análise de opiniões, exercícios sobre as regras 

de evolução do conhecimento em Gestão de Projetos em seu ciclo de vida; trabalhar a liderança 

com gestão de dificuldades por meio da aprendizagem contínua, ao desenvolver habilidades, 

contribuindo com a redução entre teoria e prática (KOLB, 1984; PMBOOK, 2013; 

CARREIRO, OLIVEIRA, 2018; MOHSEN, ABDOLLAHI, OMAR, 2019). 

O simulador oferece adaptabilidade para mudanças nas condições de estruturas, em 

relação à quantidade de participantes, guia direcionando dadas situações, adequações ao projeto 

com melhorias do sistema e no material didático, com o objetivo de trazer benefícios (Carreiro, 

2016; Sitar et al, 2016). As diretrizes sobre a simulação de jogos didáticos asseguram a 

realização de objetivos de aprendizagem desejados na prática.  

Proporcionando um ambiente real simulado aos estudantes e com a aprendizagem em 

gestão de projetos. O mediador consegue transmitir o conhecimento com a teoria a e prática 

que o ambiente sugere, ao proporcionar a experimentação das atividades, trabalhando a 

capacidade crítica para tomar decisões. 

Integrando os jogos simuladores, trabalhar na disciplina perspectivas de aprendizagem 

individual, aprendizagem social e a facilidade de interação com o simulador para permitir a 

construção de diversas oportunidades de tomada de decisão, e reflexão destas decisões tomadas; 

transformando comportamento e atitudes por meio de uma situação simplificada ao se 

assemelhar com o ambiente real (CARREIRO, 2016). 
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Produzindo efeitos no aprendizado por meios de métodos, ferramentas e princípios 

adequados ao garantir o conhecimento dos alunos em gestão de projetos, através de 

questionamentos e incertezas geradas durante todas as rodadas do simulador em gestão de 

projetos, permitindo construir estratégias inovadoras para facilitar as negociações com 

concorrentes. 

Os estudantes percebem o PVGP como um método de ensino por meio de reflexões 

geradas durante o processo e aos mediadores por estimular pesquisas e facilitar a aprendizagem 

vivencial e a educação em gestão de projetos, por ser percebido pelo mediador o engajamento 

do aluno e seus conflitos no ambiente educacional. 

A simulação proporcionou aos indivíduos pensarem na realidade transportada pelo jogo, 

classificando sequências e consequências de alternativas de resolução de problemas (Kriz; 

Hense, 2006; Kriz, Manahl, 2016) e obteve êxito em relação ao cronograma, cenário e 

compreensão de guias e relatórios e processos decisórios, com o objetivo de aprendizagem no 

tempo oportuno; oferece flexibilidade adequada no fluxo de trabalho e bom desempenho 

durante o jogo. 

Em relação ao debriefing, o jogo garantiu que os objetivos e metas de aprendizagem 

(efetividade da aprendizagem, afeição pelo aspecto cognitivo e a carga de trabalho) fossem 

alcançados (Lacruz, Américo, 2018; Carreiro, Oliveira, 2018; Goi, 2019; Hallinger, Wang, 

2019), em relação à maioria dos jogadores, com diretrizes éticas usuais aos diferentes grupos. 

O design do jogo suporta um uso fácil e intuitivo da simulação para facilitador e 

jogadores e devido esforço adequado os jogadores/equipes, que se sentem emocionalmente 

motivados a trabalhar no ambiente dos jogos simulados.  Isto se transpassa na interação dos 

participantes para o desenvolvimento de estratégias e poder de atuação no ambiente simulado. 

E suas decisões levam em conta o histórico da equipe, sua situação no ambiente simulado, além 

de desenvolver estratégias de atuação. Houve mudança no comportamento dos alunos em 

relação ao ambiente vivencial (LACRUZ, AMÉRICO, 2018; CARREIRO, OLIVEIRA, 2018; 

GOI, 2019; HALLINGER, WANG, 2019). 

Em relação ao tratar o modelo com os dados faltantes e persistirem as cargas baixas, 

menores de 0,50 para validade convergente, e 0,70 para validade discriminante, rejeita-se as 

hipóteses que foram sugeridas. Para uma melhor visualização em relação às hipóteses, se 

encontra em quadro 24, nos aspectos que foram encontrados ao alinhar a teoria. 
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Quadro 24: Aspectos encontrados para as hipóteses. 

Hipóteses Alinhamento do quadro teórico analítico. Autores Significância 

(validade 

convergente) 

Confiabilidade 

(validade 

discriminante) 

 

 

 

 

 

 

 

H1 O PVGP pode 

ser considerado 

válido para docentes 

Entender conceitos;  

Aplicar teorias e práticas;  

Mediar o processo da aprendizagem vivencial; 

Gerar efetividade da aprendizagem. 

Trazer benefícios para a área de gestão de projetos  

Desenvolver habilidades. 

Conhecer do jogo CAPM e certificação 

Compreender a sistemática de escopo, custo e risco do 

projeto;  

Ensinar sobre a simulação e jogos de empresa; 

Perceber o ambiente educacional; 

Aceitação das fases iniciais, o simulador educacional, o 

Processo do jogo e seus resultados da aprendizagem; 

Procurar a opinião em seus envolvidos,  

Trabalhar exercícios sobre as regras; 

Proporcionar ao aluno experiência concreta 

Buscar as potencialidades dos discentes, 

Vos (2015) 

Salas-Rueda (2019) 

Prado et al (2020); PMBOK, (2013);  

Lacruz, Américo, (2018);  

Kriz, Harviainen, Clapper, (2018);  

Zulfiqar et al, (2019) 

Kolb, (1984);  Carreiro, Oliveira, (2016, 

2018). Ruhi, 2016 

Gatti, Ulrich, (2019) 

Mohsen, Abdollahi, Omar, (2019) 

Zwikael, Gonen, (2007);  

Hense, Kriz, Wolfe, (2009);  

Musawir et al, (2017) 

Vergara et al, (2016) 

Kriz, Manahl, (2016);  

Ravyse et al, (2017) 

Kolb et al, 2014; Wolfe, (2016) 

Kriz, Noibauer, (2002);  

Stainton, Johnson Borodziiz, (2010);  

Goi, 2019; Beaten et al., (2016);  

 

 

 

 

 

 

 

>0,50 

 

 

 

 

 

 

 

>0,70 

 

 

 

 

 

H2 O PVGP pode 

ser considerado 

válido para 

estudantes 

Aprender com os erros e acertos (experimentação) 

Desenvolver a pro atividade; 

Desenvolver certificações;  

Liderar; 

Lidar com dificuldades; 

Aprender continuamente. 

Trabalhar o feedback no simulador 

Conhecer os resultados,  

Aceitação do simulador educacional e seu processo 

Competências e habilidades 

Experiência adquirida 

Habilidades 

Aprender fazendo 

Interpretar relatórios. 

Kourea, Lo (2016) 

Laienema, Islam, Lainema (2018) 

Bitrión, Buil, Catalán (2020) 

Geithner, Menzel, (2016);  

Dias, Oliveira, Teixeira, (2018);  

Mcburnett et al, (2018) 

PMBOK, (2013);  

Lacruz, Américo, (2018);  

Kriz, Harviainen, Clapper, (2018);  

Zulfiqar et al, (2019) 

Farashahi, Tajeddin, (2018);  

Hawlitschek, Joeckel, (2017);  

Smith, Kempster, Trayner, (2019) 

Sauaia, (1995); Carreiro, (2016);  

 

 

 

 

 

>0,50 

 

 

 

 

 

>0,70 
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Hipóteses Alinhamento do quadro teórico analítico. Autores Significância 

(validade 

convergente) 

Confiabilidade 

(validade 

discriminante) 

Adquirir competências,  

 

Ramsgaard, Christensen, (2016);  

Sitar et al, (2016); Ravyse et al, (2017);  

Goi, (2019); Keys, Wolfe, (1990);  

Kolb, (1997); Carreiro, Oliveira, (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3 O PVGP pode 

ser confirmado a 

partir da abordagem 

de Kriz e Hense 

(2006) 

Analisar as opiniões,  

Adequar ao projeto as melhorias do sistema e Material 

didático 

Beneficiar a prática,  

Obter efeitos do aprendizado, 

Obter efeitos do ambiente 

Explicar o fenômeno e  

Encontrar o modelo adequado; 

Ensino na simulação e jogos de empresa; 

Percepção do ambiente educacional; 

Construção do aprendizado por variedades de 

comportamento; 

Ambiente simulado e mundo real; 

Realismo necessário; 

Motivação com metas; 

Confiabilidade testada em outros ambientes; 

Mediação entre o processo da aprendizagem vivencial para 

gerar efetividade da aprendizagem. 

Redução entre teoria e prática; 

Experiência com diversas situações; 

Situação de aprendizado com incertezas e questionamentos; 

Desenvolver o estilo de criação do conhecimento; 

Criação de soluções através da experimentação de 

atividades. 

Validação e aplicação em suas relações de causa e efeito 

Evolução do conhecimento, pela aceitação dos estudantes e 

pelo mediador. 

Percepção do aprendizado 

Aumentar a eficiência 

Parte reflexiva e prática 

Vianna (1983) 

Wolf, Weiger, Hammerschmidt (2018) 

Salas-Rueda (2019) 

Vergara et al., (2016),  

Carreiro, Oliveira, (2018) 

Klabbers, (2018) b;  

Zwikael, Chih, Meredith, (2018);  

Fougère, Solitander, Maheshwari, (2019) 

Bertran; 2018; Chaurasia, (2017);  

Mohsen, Abdollahi, Omar, (2019) 

Hallinger, Wang, (2019);  

Burdon, Munro, (2017);  

Chang et al, (2017);  

Cosenz, Noto, (2018); Dias, (2017);  

Gatti, Ulrich, (2019);  

Ravyse et al, (2017);  

Vlachopoulos, Makri, (2017) 

Kolb & Kolb, (2017);  

Sugahara, Dellaportas, (2018) 

Kolb (1984); Beaten et al. (2016),  

Lacruz, Américo, (2018);  

Goi, 2019; Mayer (2012);  

Mainert et al (2018) 

Stainton, Johnson, Borodziiz, (2010);  

Kourea, Lo, 2016;  Lynch, (2017). 

Padilha et al (2018); Westera (2017), 

Prado et al (2020); Salas-Rueda, (2019) 

Kourea, Lo, (2016) 

Faria, Wellington, (2004);  

Silva, Pinho, (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>0,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>0,70 

Fonte: Elaboração própria (2020).
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5.2.10. Proposta de Procedimento - Etapa 10 

Utilizando-se das respostas proporcionadas pelas perguntas em figura 33, ao analisar os 

construtos para estimar os efeitos de multicolinearidade dos indicadores formativos e 

reflexivos,  expõem-se os dados omissos ou faltosos, porque a falta desses pode ocasionar 

problemas de estimação dos parâmetros de um modelo estrutural.  E esse deve ser superado 

pelo uso de técnicas daqueles dados e pela sua estimação posterior , adicionando 99, que irá 

substituir os dados faltantes pela média, ou, eliminar o sujeito. Contudo, o pesquisador terá que 

analisar o que proporcionará um resultado mais real, pois isto afetaria o efeito da amostra.  

Os resultados serão enviados ao Excel e salvos em modo CSV, separado por vírgulas, 

pois o software somente admite esta formatação para envio dos dados. 

Figura 33: Etapa 10 – Proposta de procedimento. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

Este modelo foi o que escolhemos ao trabalhar para correlacionar as variáveis de 

entrada, processo e saída, para obter um resultado mais próximo dos conceitos analisados. 
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Figura 34: Modelo de avaliação. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 

Conforme apresentado no quadro 25, as entradas são compostas da posição estudantes, 

da posição simulador e jogo, e da posição mediador, incorporados com os elementos do 

programa vivencial. 

Quadro 25: Quadro teórico analítico dos fatores de Entrada. 

Perfil 

Analisado 

Variável 

Latente 

Fatores  Elementos do Programa Vivencial 

 

 

 

 

Entradas 

 

Estudantes 

Perfil do estudante Procurar a opinião em seus envolvidos,  

Buscar as potencialidades dos discentes,  

Aprender com os erros e acertos;  

Desenvolver a proatividade;  

Divisão de grupo por não 

afinidade 

 

Jogos de 

Empresa 

Competitividade  Analisar as opiniões,  

Adequar ao projeto as melhorias do 

sistema e Material didático. 
Práticas do PVGP 

Conhecimento do material 

 

 

Mediador 

Experiência com jogos Entender conceitos;  

Aplicar teorias e práticas;  

Mediar o processo da aprendizagem 

vivencial; 

Gerar efetividade da aprendizagem. 

Franqueador da disciplina 

Prática pedagógica/ treinamento 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

No quadro 26, encontram-se as variáveis do processo, com os indicadores de 

aprendizagem individual, a variável interação com os JE e a variável aprendizagem social.  

Quadro 26: Quadro teórico analítico dos fatores de Processo. 
Perfil 

Analisado 

Variável Latente Fatores Elementos do Programa Vivencial 

 

 

 

Processos  

 

Aprendizagem 

Individual 

Certificações  Desenvolver certificações;  

Trabalhar exercícios sobre as regras; 

Liderar; Lidar com dificuldades; 

Aprender continuamente. 

Habilidades Interpessoais 

 

 

Interação com o JE 

Interpretações de relatórios Trazer benefícios para a área de gestão 

de projetos e  

Desenvolver habilidades. 
Aspecto Comportamental 

Manuais explicativos 
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Conhecer do jogo CAPM e certificação 

Interpretar relatórios. 

 

 

Aprendizagem 

Social 

Características pessoais Compreender a sistemática de escopo, 

custo e risco do projeto;  

Adquirir competências,  

Ensinar sobre a simulação e jogos de 

empresa; 

Perceber o ambiente educacional; 

Disseminação da informação 

Aspecto interpretativos, 

experimental e reflexivo 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

No quadro 27, a etapa de saídas analisará os efeitos do aprendizado de alunos, do 

mediador, e seus efeitos educacionais, o que proporciona estes fatores de conhecimento no 

programa vivencial. 

Quadro 27: Quadro teórico analítico dos fatores de Saída. 
Perfil 

Analisado 

Variável Latente Fatores Elementos do Programa Vivencial 

 

 

 

 

 

Saídas  

Efeitos de 

Aprendizado 

Evolução do conhecimento Trabalhar o feedback no simulador 

Conhecer os resultados,  

 
Abstração devido à incerteza 

Estratégia e negociação 

Aceitação pelos 

Estudantes 

Reconhecimento de valor das 

negociações 

Validar: 

Jogos de Empresa, Processo,   

Simulador e Jogo 

Jogos de empresas  
Interesse ao GP 

Comportamento 

Organizacional 

Aceitação pelo 

mediador 

Incorporação da disciplina Validar: 

Jogos de Empresa, Processo,   

Simulador e Jogo 

Jogos de empresas  

Estimular pesquisas 

Efeitos 

Educacionais 

Engajamento dos alunos Beneficiar a prática,  

Obter efeitos do aprendizado, 

Obter efeitos do ambiente 

Explicar o fenômeno e  

Encontrar o modelo adequado; 

Saber lidar com conflitos 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

Ao beneficiar a prática, continuamente se busca condições de melhoria no jogo para que 

alunos alcancem a aprendizagem e produzindo a compreensão do ambiente simulado gerando 

mudanças de comportamento dos estudantes. 

O modelo se concentra em determinar um diagrama de caminhos e, em estudos futuros, 

poder obter estes dados e pontuar demais variáveis do modelo de avaliação. Para o uso do PLS-

SEM ser significativo na pesquisa, a especificação do modelo de medição poderá ter um modelo 

complexo com muitas variáveis ou indicadores, que permitam a aproximação do resultado e 

este poderá ser utilizado. Caso o tamanho da amostra seja relativamente baixo, ele se torna uma 

melhor abordagem para usar a variável latente em próximas análises. 

Em observância, algumas recomendações sobre o uso do PLS-SEM para ser consistente 

e garantir relevância no estudo feito por Souza, Bido (2015): 
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–Propor um modelo consistente com o desenvolvimento teórico atual e efetuar a coleta 

os dados para testá-lo; 

–Realizar as análises prévias dos dados coletados; 

–Examinar a qualidade do modelo de mensuração; 

–Examinar sua magnitude dos efeitos no modelo estrutural; 

–Examinar a magnitude dos erros-padrão dos parâmetros e seus intervalos de confiança; 

–Estimar e atribuir o nível de poder do estudo, e; 

–Garantir que o tamanho e as características de sua amostra são adequados para dar 

suporte às conclusões em seu estudo e que não permita que o levem a conclusões irreais. 

Unindo-se as recomendações acima, ainda Abdala (2009) enfatiza que para o processo 

de modelagem seria recomendada atenção às teorias que sustentam o modelo em relação ao 

proposto no estudo, sendo uma técnica detalhada pelo pesquisador, pois a MEE seria orientada 

para confirmações teóricas do que por resultados empíricos.  

5.2.11. Verificação e Adaptação - Etapa 11 

Ao gerar os dados no software pelo Smart PLS, será possível interpretar e responder os 

resultados e sua metodologia, extraídos do software, para avaliar o modelo de mensuração e o 

modelo estrutural que mostrará a confiabilidade e poder ser replicado. 

Figura 35: Etapa 11 – Verificação e Adaptação. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

Ao interpretar os resultados em figura 35, será possível responder as hipóteses sugeridas 

para quem está lendo: 
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Figura 36: Interpretação dos Resultados. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

No modelo de mensuração: 

 AVEs – validades convergentes com valores maiores de 0,50 

 Valid Discriminante – cargas cruzadas, com valores maiores nas VLs originais do 

que em outras, no qual irá comparar as raízes quadradas com valores das AVE de 

cada construto com as correlações entre o construto, ou as variáveis latentes, com 

raíz quadrada maior que as correlações dos construtos. 

 Alfa e CC – confiabilidade do modelo, com AC maior que 0,70 e CC maior que 0,70 

 Teste t – avaliação das significâncias das correlações e regressões com t maior ou 

igual 1,96 

Ao analisar entradas e processos, buscaremos a compreensão e entenderemos a saída e 

o que afeta no contexto educacional e organizacional do ensino da disciplina prática, como 

mostra figura 37:  

Figura 37: Validade convergente. 

 
Fonte: Adaptado de Souza, Bido (2015). 

Validade discriminante 

 Na matriz de cargas cruzadas observa-se que os indicadores têm cargas maiores em 

suas VL do que em qualquer outra, e que, a correlação entre as duas primeiras VL, 

praticamente iguala a raiz quadrada da AVE.  

 Para aumentar a validade discriminante por este critério:  

- Aumentar os valores na diagonal → retirando indicadores com carga baixa  
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- Diminuir os valores fora da diagonal (correlações) retirando indicadores com altas 

cargas cruzadas (Hair Ringle, Sarstedt, 2011; Amorim et.al, 2012; Souza e Bido, 

2015). 

Para uma melhor visualização se encontra em figura 38: 

Figura 38: Valores da Validade Discriminante. 

 
Fonte: Adaptado de Souza, Bido (2015). 

Validade discriminante no nível das VL  

Na diagonal da matriz de correlação entre as VL foram inseridos os valores da raiz 

quadrada da AVE de cada VL.  

No modelo estrutural 

 Teste t - avaliação das significâncias das correlações e regressões com t maior ou 

igual 1,96 

 R² - avaliação dos coeficientes de determinação, quando avaliam a porção da 

variância das variáveis endógenas, que será explicada pelo modelo estrutural, os 

valores para área comportamental de R² = 2% para efeito pequeno, R² = 13% para 

médio e R² = 26% como efeito grande. 

 F² - para o tamanho do efeito, para avaliá-lo como útil para o ajuste do modelo para 

valores de 0,02; 0,15 e 0,35 para pequenos, médios e grandes. 

 Q² - para a validade preditiva, no qual será avaliada pelo modelo ajustado, em Q² 

maior que 0. 

 Gof – trata o escore da qualidade global do modelo ajustado, que era de maior de 

0,36 em tornar este adequado. 

 F – o coeficiente de caminho, para avaliar as relações causais, no qual irá interpretar 

os valores à luz da teoria (HAIR RINGLE, SARSTEDT, 2011; AMORIM ET.AL, 

2012; SOUZA E BIDO, 2015). 

Observar a multicolinearidade ao usar os escores padronizados em software para 

regressão múltipla. 

Replicação (amostra de validação) 
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Confiabilidade: 

Depois de garantirmos que as VL têm validade convergente e validade discriminante 

(unidimensionalidade), podemos avaliar a confiabilidade. 

A confiabilidade pressupõe que as VL são unidimensionais, ela não testa nem prova a 

unidimensionalidade da VL. 

No contexto de escala somada se usa o alfa de Cronbach, que deve ser superior a 0,7. 

No contexto de PLS-PM se usa a confiabilidade composta, que também deve ser 

superior a 0,7. 

Ao aplicar o modelo, estabelecer às modificações que possam ocorrer e se atentar as 

decisões que devam ser tomadas para a coleta de dados, desenvolvimento do instrumento ou 

sua adaptação do modelo segundo Souza, Bido (2015): 

 Quais foram as decisões tomadas antes da coleta de dados? Houve adaptação ou 

desenvolvimento do instrumento de coleta 

–Validade de conteúdo + Pré-testes 

–Procedimento para a coleta de dados x Viés de seleção. 

 Quais foram as decisões tomadas durante as análises do modelo? 

–Justificar por que o PLS-PM foi escolhido (por que não usou o LISREL?) 

–Tratamento de missingvalues (dados faltantes) 

–PLS algorithm:  

–Bootstrap: repetições 

–Indicadores retirados por apresentarem carga baixa (exploratória = ajuste do modelo 

aos dados) 

–Modificações no modelo estrutural + Amostra de validação 

 Obteve êxito ao medir as VL? 

–Validade convergente + Validade discriminante + Confiabilidade 

 Conseguiu avaliar o modelo estrutural? 

–Path coefficients: sinais e magnitude de acordo com as hipóteses? 
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–Bootstrap → significâncias (Se houve coeficientes não significantes, o poder 

estatístico era superior a 0,8?) 

–Efeitos diretos, indiretos e totais →se efeito for pequeno, discutir resultado do ponto 

de vista da significância prática. 

–R², R² ajustado → avaliação dos coeficientes de determinação. 

 Relato dos resultados: metodologia e resultados. 

5.3. Estrutura do Procedimento de Avaliação do PVGP 

Respondida à pergunta do estudo, o objetivo específico em propor um modelo teórico 

capaz de ser adotado em contextos acadêmicos foi proposto um procedimento a ser aplicado 

em disciplinas e poder medir a interação e o grau de evolução dos alunos. Em figura 39, o 

processo de avaliação do PVGP ao longo da disciplina e em qual etapa será incorporada as 

perguntas, o estudo do teste. 
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Figura 39: Processo de Avaliação do PVGP. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

As perguntas do modelo de boas práticas de Kriz e Hense (2006), elaborado por Dias 

(2017) , foram estruturadas de forma a estabelecer perguntas aos estudantes, ao mediador com 

relação ao jogo, à aprendizagem, aos efeitos do aprendizado e em relação ao ambiente 

educacional. 

Possibilitando reunir informações necessárias sobre o modelo de aplicação e suas 

possíveis modificações, resultados encontrados, se o método se mostrou eficaz e suas respostas 

foram obtidas. 

Em figuras 40, 41 e 42 estão explicados em separado do que se encontra em figura 39, 

para melhor detalhamento. 
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Figura 40: Regras do PVGP. 

 
Fonte: Adaptado de Carreiro (2016). 

 

Figura 41: O simulador PVGP. 

 
Fonte: Adaptado de Carreiro (2016). 

Em figura 58, o processo de avaliação do PVGP ao longo da disciplina e em qual etapa 

será incorporada as perguntas, o estudo do teste. 

Figura 42: A entrada dos alunos. 

 
Fonte: Adaptado de Carreiro (2016). 

Média das notas dos instrumentos avaliativos do PVGP: 

 P1 – conceitos básicos 

 Certificação CAPM – regras 

 Jogo de Gestão de Projetos - rodadas 

 Certificação PMP 
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Verifica-se a média final que para aprovação na disciplina constitui no mínimo em 60%, 

nas turmas da manhã e da noite, e utilizando a correlação entre as etapas e a evolução do 

conhecimento, durante todo o processo de aprendizagem vivencial em gestão de projetos. 
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6. CONCLUSÃO 

6.1.1. Aspectos Observados 

Considerando a proposta do estudo em elaborar um procedimento de avaliação do 

PVGP, este demonstra um esforço para atribuir confiabilidade necessária para identificar 

características relevantes da aprendizagem, aliado ao ensino dos jogos de empresa nos cursos 

de graduação em Administração, capaz de ser replicado às disciplinas. Ao promover um 

ambiente similar ao de uma empresa, proporciona uma realidade mais próxima ao ambiente 

organizacional, complementando métodos tradicionais de ensino e cobrindo possíveis 

deficiências. 

O objetivo central concentrou-se em propor um procedimento de avaliação do programa 

vivencial em suas etapas para a aprendizagem das disciplinas de graduação, utilizando um 

modelo teórico de avaliação.  Ao compreender o contexto apresentado e o dilema, os objetivos 

específicos para a solução do problema foram estruturados de forma a encontrar a solução do 

problema, adaptado à análise de equações estruturais, com base no Smart PLS. 

Desta forma, tornou-se possível ordenar os conhecimentos adquiridos ao longo da 

implementação do Programa Vivencial de Gestão de Projetos; transmitir que nos estudos 

anteriores do modelo houve indícios de contribuição deste programa para o ensino na 

graduação, em que foram utilizados testes em profundidade, análise quantitativa e análise de 

conteúdo. Porém, para que o programa vivencial em gestão de projetos possa ser certificado, 

há a necessidade de estudos aplicados garantindo cientificamente a contribuição do programa.  

O teste de usabilidade proposto pelo modelo de boas práticas de Kriz e Hense (2006) 

foi o norteador para alinhar a proposta do conhecimento avaliativo do PVGP, artefato e 

aplicação do jogo, ao melhorar a simulação por testar os métodos ativos de aprendizagem 

através do PVGP (Dias, Oliveira e Teixeira, 2018). Trabalhar o modelo de boas práticas 

possibilitou integrar o conhecimento de estudos em Gestão de Projetos, ao ambiente vivencial 

e seus benefícios proporcionados na disciplina. 

A compreensão das Teorias de Educação em Gestão de Projetos para a disciplina 

(KOLB, 1984), constituirá a etapa do gerenciamento que demonstra a realidade ao oferecer o 

conhecimento necessário por meio de competências, habilidades e atitudes para reproduzir as 

definições de planejamento, execução, acompanhamento e encerramento do projeto. 
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Integrar a Aprendizagem Vivencial irá contribuir com os fatores analíticos bem como 

estimular a construção do conhecimento, por considerar o professor como um mediador deste 

processo de aprendizagem, ao estimular o trabalho cooperativo do indivíduo (BAETEN et al., 

2016), ao proporcionar aplicabilidade dos métodos vivenciais para os jogos de empresas e a 

aplicação da técnica em formação em gestão de projetos, ao trabalhar a construção do 

conhecimento e a fixação da teoria e prática. 

Para compreender que a Validade Educacional, segundo Stainton, Johnson, Borodziiz 

(2010); Mayer (2012); Mainert et al (2018) seria alcançar a eficiência, ao aprender com eficácia 

nos meios de ensino de simulação e jogos de empresas, utilizando com isso procedimentos 

como testes para determinado fim e que sejam válidos, torna-se uma medida de validade 

educacional. 

 Ao fornecer orientação para o problema, sua implementação e sua avaliação serão 

desenvolvidas através de proposições teóricas, de compreensão do ambiente e atribui ênfase 

nos negócios e clarifica os objetivos com caminhos para a simulação do objeto que se pretende 

estudar, ao moldar aspectos para a reflexão da teoria (VIANNA, 1983; STAINTON; 

JOHNSON; BORODZIIZ, 2010 WOLF, WEIGER, HAMMERSCHMIDT, 2018; SALAS-

RUEDA, 2019). 

O simulador mostrou-se capaz de se adaptar à implementação da validade educacional, 

ao proporcionar meios de avaliação, desenvolvimento, compreensão do ambiente interno e do 

ambiente externo (Mayer, 2012). Os requisitos para a estrutura dos jogos foram cumpridos 

(Mayer, 2012) e o projeto de pesquisa e simulação proporcionou confiabilidade (STAINTON, 

JOHNSON, BORODZIIZ, 2010). 

Para incorporar estudos que utilizaram a MEE para averiguação de algum fator da teoria 

com a relação de desempenho adquirido, utilizaram-se formas de poder medir como a 

aprendizagem vivencial está relacionada às teorias, identificando-as e, assim, comprovando a 

utilidade do método nos procedimentos sistemáticos, ao delinear as variáveis e fatores que 

afetam o conhecimento no modelo de formação. 

Utilizando a técnica pela modelagem de equações estruturais, o método de estimação 

será pelo PLS-SEM e o software utilizado Smart PLS, o que facilitaria a aplicação por 

questionário ao final da disciplina de Gestão de Projetos, com um modelo teórico elaborado, 

dadas as especificações do método que busca combinar construtos teóricos e medidas um de 

cada vez, adequando ao método. 
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Ao analisar os aspectos da entrada e processo (VI ou exógena) e saída (VD ou 

endógenas) para obter a construção do modelo, empregou-se as hipóteses, para certificar a 

utilidade do PVGP, onde as saídas apresentam utilidade do método em relação aos efeitos de 

aprendizado. A aceitação pelos estudantes, a aceitação pelo mediador e seus efeitos 

organizacionais, tanto do aprendizado quanto dos efeitos do ambiente, e com isso a explicação 

do fenômeno e encontro do modelo adequado, examinando o conjunto de relacionamentos 

teóricos entre cada aspecto, formando assim as competências (FORNELL E LARCKER 1981; 

VIANNA 1983; LEE ET.AL 2011; HAIR ET.AL 2014; CERNE, JAKLIC E SKERLAVAJ, 

2016; BIDO, SILVA, 2019). 

Essas competências estão alinhadas ao cumprimento de metas, às facilidades de 

negociação, ao gerenciamento do projeto e suas equipes, à coordenação do grupo, facilitando a 

comunicação para suscitar relacionamento pessoal com os indivíduos, gerando criatividade para 

construir mudanças e estratégias, de acordo com os prazos e orçamento estabelecidos. Mais do 

que saber médias de aprovação, o estudo está constituído em entender este modelo de ensino 

para a formação do indivíduo para o ambiente organizacional. 

Ao compor os itens necessários para se modelar o procedimento sistemático de 

avaliação, este constituiu de um quadro teórico analítico que foi composto dos indicadores, 

alinhado aos fatores necessários e integrados dos elementos do programa vivencial.  Assim, vai 

abordar os aspectos e fatores associados para relacionar ao uso do modelo de caminho e 

necessidade estatística para entender a relação das variáveis e o que agrega no estudo ao 

responder as hipóteses. 

E, somado a isso, associando os métodos quantitativos e qualitativos para proporcionar 

a utilidade do procedimento, pois somente com a utilização do método quantitativo não permite 

medir os efeitos no aprendizado; é preciso que o método qualitativo também esteja integrado à 

pesquisa, aprofundando os aspectos que não foram objetos de avaliação. 

Os componentes da fase inicial – entrada dos alunos, mediador e o JE (regras do PVGP 

e manuais); os componentes da simulação – provas, certificados, os resultados da rodada e as 

entrevistas com estudantes e professor para a avaliação – a tabulação dos dados e incorporação 

em Excel, o software do Smart PLS e as interpretações dos dados, são todas partes da construção 

dos indicadores para a resposta do modelo - modelo de mensuração e modelo estrutural, para 

interpretação dos resultados.  
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O importante é destacar que a pesquisa propõe uma maneira de avaliar o programa 

vivencial e sua forma de estar contribuindo com os alunos, os professores e a academia, no 

ambiente de gestão de projetos. 

Respondida à pergunta do estudo, ao elaborar o procedimento de avaliação sistemático 

do programa vivencial, integraram-se todos os componentes ao processo em seu objetivo 

específico de propor um modelo teórico, capaz de ser adotado em contextos acadêmicos, onde 

se propôs um procedimento a ser aplicado em disciplinas e poder medir a interação e o grau de 

evolução dos alunos.  

E, também, ao explicar as características interpessoais correlacionadas às teorias 

educacionais, confirmando os significados apresentados pela teoria nas hipóteses apresentadas 

para encontrar a validade educacional, necessitando de estudos de modelos instrucionais, pois 

mudanças são percebidas no aluno, em ambiente de sala de aula adquirindo grande relevância 

na área educacional para testes de ensino (HAIR, RINGLE, SARSTEDT, 2011). 

A validade de construto e seus métodos ao descobrir suas evidências, a sua validade 

interna ao alcançar o aprendizado desejado com as ligações das características, é aplicada, 

replicando o modelo com estudos de caso múltiplo para atingir a validade externa, garantindo 

a confiabilidade por meios das descobertas, análise de dados e podendo ser repetida. O 

procedimento de avaliação, desta forma, seria mais uma garantia de uso do Programa Vivencial 

em Gestão de Projetos como forma a complementar o ensino.  

Contudo, o mais importante não é somente medir o conhecimento e, sim, fazer os alunos 

pensarem sobre questões diversas enfrentadas pelas organizações, a interação compartilhada 

entre educadores e alunos contribuindo com o ensino prático. E outros estudos continuarão 

sendo feitos para aprimoramento do processo de ensino, pois a busca é constante em educação. 

6.1.2. Considerações Finais 

6.1.2.1. Limitações 

O estudo não passou por testes para a experimentação do procedimento a fim de 

possibilitar adaptações ao modelo proposto, o que seria de grande importância para o mesmo, 

em proporcionar uma visão mais aprofundada da utilização do método. Com esta limitação, se 

concentrou em bases históricas e dados obtidos de estudos anteriores para a formação dos 

processos para a análise das variáveis, um método adaptável para turmas estudadas.  
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Inicialmente, se compôs somente de variáveis quantitativas, relacionadas às provas, 

certificações, rodadas do jogo, não permitindo uma análise profunda do estudo, o que nos 

orientou em utilizar o modelo de boas práticas sugerido por Kriz e Hense (2006), pois questões 

mais analíticas podem ter melhores interpretações. 

Devido ao contexto do ano de 2020 (pandemia e suas consequências nacionais e 

internacionais) não ter formado turmas para testes de aplicação, a fim de verificar a 

aplicabilidade do procedimento, é interessante aplicá-lo na formação e construção do modelo, 

pois, permitirá compreender o poder de análise estatística do estudo.  

E, para estudos futuros, sugere-se a aplicação em instituições que façam uso deste 

método vivencial de ensino para turmas individualizadas e aplicações em conjunto por 

semestre, possibilitando verificar seu poder de análise estatística e sua complexidade com 

poucos e muitos casos. 

Devido o pesquisador não ser expert do modelo de ensino da disciplina em Gestão de 

Projetos, permitiu aprofundar o conhecimento sobre dada matéria, suas características e 

desenvolver o procedimento. 

6.1.2.2. Sugestões 

O modelo de avaliação do programa vivencial em gestão de projetos não pode ser 

testado para replicar esta primeira amostra no ambiente, o que sugere testes para próximos 

estudos, utilizando o procedimento para obter as respostas das hipóteses categóricas em relação 

a aprendizagem do aluno, do mediador e a constante utilização pelo método de boas práticas de 

Kriz e Hense (2006). 

Aplicar não somente nas universidades e, sim, nas demais instituições que fazem o uso 

da técnica educacional em gestão de projetos e que utilizem do simulador na educação. A 

replicação do modelo em disciplinas de 30 alunos e repetição, com a junção de todas as turmas 

do semestre para apresentar melhor delineamento e profundidade do estudo, verificando 

possíveis adaptações. 

Recomendação de aplicação e replicação do método envolvendo as turmas individuais 

e aplicação semestral, durante um período maior de tempo para analisar o impacto das variáveis, 

pois a utilização de jogos de empresa possui grande possibilidade de desenvolvimento para 

soluções em educação gerencial por fazer parte de uma técnica educacional de ensino, utilizada 

por simuladores. 
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O método traz significância do seu uso, pois consente à academia e aos coordenadores 

avaliar a disciplina como um todo, desde a entrada do estudante até sua aprovação, permitindo 

estudos mais aprofundados que o ambiente de gestão de projetos pode proporcionar, como os 

relacionados ao entusiasmo do aluno, empregabilidade, diminuição do tempo de experiência 

prática que o gestor de projetos necessita ter. 

Quando se relaciona com estudos em educação, o ambiente é abrangente, pois mais se 

busca desenvolver métodos tanto teóricos quanto tecnológicos, para proporcionar ao aluno 

envolver-se numa atmosfera que o leve a soluções de adaptação e conhecimento, ao aliar 

problemas reais em ambiente de ensino simulado. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A 

Notas dos alunos.  

 
Fonte: Adaptado de Carreiro (2016) e Dias (2017). 

 

 

Apêndice B 

 

Perguntas do modelo de Kriz e Hense (2006). 
Critério Questão Escala de Resposta 

Mediador em relação aos Alunos 

E.1.3 1- Os grupos-alvo estão claramente definidos?  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.3 2-  Os papéis dos jogadores estão claramente definidos?  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nome do 

Aluno
P1

Certificação 

CAPM 

(Regras)

Jogo de 

Empresas

Certificação 

PMP

Média 

Final
Jep P1p CAPMp PMPp Mediap

VP1_CAP

M
VP1_PMP

VCAPM_P

MP

1 6,70 5,00 6,48 6,00 6,17 25,93 10,05 10,00 15,00 60,98 1,00 1,49 1,50

2 6,00 6,43 6,63 5,50 7,39 26,51 9,00 12,86 13,75 62,12 1,43 1,53 1,07

3 7,20 6,67 7,46 6,50 7,91 29,83 10,80 13,34 16,25 70,22 1,24 1,50 1,22

4 4,50 7,14 7,46 8,50 7,45 29,83 6,75 14,29 21,25 72,12 2,12 3,15 1,49

5 6,20 8,57 5,63 7,00 7,55 22,53 9,30 17,14 17,50 66,47 1,84 1,88 1,02

6 5,50 7,86 6,25 5,50 7,40 24,98 8,25 15,71 13,75 62,69 1,90 1,67 0,88

7 3,70 6,43 6,63 6,00 7,17 26,51 5,55 12,86 15,00 59,92 2,32 2,70 1,17

8 5,50 5,71 6,63 5,50 7,22 26,51 8,25 11,42 13,75 59,93 1,38 1,67 1,20

9 4,00 7,14 4,97 6,50 6,75 19,87 6,00 14,28 16,25 56,40 2,38 2,71 1,14

10 8,20 7,14 8,58 6,50 8,02 34,30 12,30 14,28 16,25 77,13 1,16 1,32 1,14

11 4,50 7,86 8,58 6,00 8,20 34,30 6,75 15,72 15,00 71,77 2,33 2,22 0,95

12 3,20 5,00 5,41 4,00 6,27 21,64 4,80 10,00 10,00 46,44 2,08 2,08 1,00

13 4,20 7,14 7,46 5,50 7,45 29,83 6,30 14,28 13,75 64,16 2,27 2,18 0,96

14 9,00 6,43 8,58 6,50 8,28 34,30 13,50 12,86 16,25 76,91 0,95 1,20 1,26

15 4,00 5,00 7,18 5,50 6,15 28,73 6,00 10,00 13,75 58,48 1,67 2,29 1,38

16 6,90 8,57 7,69 6,50 8,03 30,75 10,35 17,14 16,25 74,49 1,66 1,57 0,95

17 6,40 6,43 7,46 7,00 7,68 29,83 9,60 12,86 17,50 69,79 1,34 1,82 1,36

18 7,00 5,71 6,63 6,00 7,22 26,51 10,50 11,42 15,00 63,43 1,09 1,43 1,31

19 7,00 7,86 7,69 6,50 8,00 30,75 10,50 15,72 16,25 73,22 1,50 1,55 1,03

20 4,70 8,57 7,69 7,00 7,93 30,75 7,05 17,14 17,50 72,44 2,43 2,48 1,02

21 5,00 5,71 7,18 3,75 6,18 28,73 7,50 11,42 9,38 57,03 1,52 1,25 0,82

22 7,50 3,57 6,48 4,50 6,46 25,93 11,25 7,14 11,25 55,57 0,63 1,00 1,58

23 5,20 4,29 7,18 6,00 6,77 28,73 7,80 8,58 15,00 60,11 1,10 1,92 1,75

24 6,40 5,71 5,01 7,00 6,63 20,04 9,60 11,42 17,50 58,56 1,19 1,82 1,53

25 4,30 7,14 7,46 6,50 7,48 29,83 6,45 14,28 16,25 66,81 2,21 2,52 1,14

26 6,20 2,86 6,48 4,50 6,21 25,93 9,30 5,72 11,25 52,20 0,62 1,21 1,97

27 7,00 7,86 8,58 5,50 8,16 34,32 10,50 15,72 13,75 74,29 1,50 1,31 0,87

28 6,20 8,57 7,69 6,50 8,04 30,76 9,30 17,14 16,25 73,45 1,84 1,75 0,95

29 5,05 7,33 7,03 5,00 7,12 28,12 7,58 14,67 12,50 62,86 1,94 1,65 0,85

30 9,00 8,00 7,39 6,00 8,03 29,55 13,50 16,00 15,00 74,05 1,19 1,11 0,94

31 7,50 6,00 7,90 4,50 7,42 31,61 11,25 12,00 11,25 66,11 1,07 1,00 0,94

32 6,50 8,67 7,56 8,50 8,24 30,26 9,75 17,33 21,25 78,59 1,78 2,18 1,23

33 8,50 7,33 7,39 6,50 7,99 29,55 12,75 14,67 16,25 73,21 1,15 1,27 1,11

34 5,50 6,67 7,03 6,00 7,42 28,12 8,25 13,33 15,00 64,70 1,62 1,82 1,13

35 7,30 8,67 7,56 5,50 8,22 30,26 10,95 17,33 13,75 72,29 1,58 1,26 0,79

36 8,50 9,33 7,78 5,00 8,44 31,12 12,75 18,67 12,50 75,04 1,46 0,98 0,67

37 6,00 3,33 7,75 6,00 7,21 30,99 9,00 6,67 15,00 61,65 0,74 1,67 2,25

38 2,75 6,67 7,90 6,50 7,09 31,61 4,13 13,33 16,25 65,31 3,23 3,94 1,22

39 5,20 8,00 8,46 6,30 7,80 33,86 7,80 16,00 15,75 73,41 2,05 2,02 0,98

40 4,50 4,67 7,75 5,50 7,34 30,99 6,75 9,33 13,75 60,82 1,38 2,04 1,47

41 8,75 4,00 7,75 7,00 6,70 30,99 13,13 8,00 17,50 69,61 0,61 1,33 2,19

42 6,40 6,67 7,90 8,50 7,68 31,61 9,60 13,33 21,25 75,79 1,39 2,21 1,59

43 9,00 10,00 7,78 7,00 8,63 31,12 13,50 20,00 17,50 82,12 1,48 1,30 0,88

44 8,00 8,67 7,78 6,50 8,27 31,12 12,00 17,33 16,25 76,71 1,44 1,35 0,94

45 7,00 9,33 8,46 7,00 8,56 33,86 10,50 18,67 17,50 80,52 1,78 1,67 0,94

46 7,25 8,67 7,56 6,00 8,28 30,26 10,88 17,33 15,00 73,47 1,59 1,38 0,87
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E.1.2 3- As habilidades (pré-conhecimento) dos jogadores que são necessárias para jogar 

o jogo estão claramente definidas? 
 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Estudantes em relação ao Mediador da disciplina 

E.3.6 4- O mediador possui experiência com o JE e sabe administrar a disciplina para a 

implantação do PVGP? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.3.8 5- O mediador é entusiasta na condução das práticas pedagógicas do PVGP?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.3.8 6- O cronograma e a estrutura do jogo estão claramente definidos?  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.3.7 7- As habilidades de facilitação necessárias são claramente definidas?  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.14 8- O mediador soube atribuir atividades conforme o ponto forte de cada membro da 

equipe? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.25 9- O mediador prestou suporte interpretativo, experimental e reflexivo?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.33 10- O mediador soube incorporar o PVGP à disciplina?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.34 11- O mediador soube estimular os discentes em análise crítica dos procedimentos 

do JE? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.3.12 12- O cronograma e a estrutura do jogo estão claramente definidos?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.7 13- As regras do jogo estão claramente definidas?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.23 14- Os papéis dos jogadores estão claramente definidos?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.6 15- O cenário do jogo e os eventos que ocorrem no jogo estão claramente definidos?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.1.16 16- O jogo adere às diretrizes éticas usuais (por exemplo, a dignidade humana não é 

ferida, não há discriminação sustentada e injustificada, etc.)?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.1.17 17- Os participantes têm a liberdade de parar o jogo sempre que quiserem (desafio 

por escolha) se eles estão ansiosos sobre os limites pessoais de dignidade ou estresse 

não razoável; No caso de sua saída do jogo, esses participantes têm a opção de 

assumir o papel ou tarefa de um observador? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mediador em relação a Simulação e Jogo/ Estudantes em relação ao simulador e Jogo 

E.2.4 18- Os objetivos de aprendizagem estão claramente definidos?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 19- As possíveis áreas de implementação estão claramente definidas?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 20- A configuração espacial do jogo está claramente definida?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 21- As regras do jogo estão claramente definidas?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 22- Todos os materiais, os manuais do jogo, recursos e assim por diante necessários 

estão disponíveis para jogar o jogo com êxito?   

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 23- Existe um modelo teórico adequadamente formulado que mostra como e o que 

pode ser aprendido durante o jogo? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 24- Há dicas explícitas no manual sobre a incorporação do jogo de simulação em 

todo um contexto de ensino / aprendizagem (por exemplo, no que diz respeito ao 

currículo)? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mediador em relação a Aprendizagem Individual/ Estudantes em relação a Aprendizagem Individual 

P.1.10 25- A simulação oferece adaptabilidade adequada para mudanças nas condições de 

estrutura (por exemplo, para um número menor / maior de participantes ou para um 

horário mais longo / mais curto, etc.) e o guia do facilitador oferece sugestões e dicas 

para um uso flexível submetida a condições de estrutura alteradas? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.1.10 26- A simulação ativa os participantes a pensar sobre interconexões dos elementos 

de sistemas simulados? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.1.10 27- Existe um escopo realista de atuar e decidir para os jogadores?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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P.1.10 28- A simulação ativa os participantes a classificar sequências e efeitos colaterais de 

alternativas de resolução de problemas? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mediador em relação a Interação com o JE/ Estudantes em relação a Interação com o JE 

P.2.12 29- O jogo de simulação pode ser completamente jogado no cronograma definido?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.12 30- O cenário do jogo e os eventos que ocorrem no jogo estão claramente definidos?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.13 31- A compreensão dos materiais escritos (manual, o guia do facilitador e do 

jogador, etc.) é muito alta?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.12 32- A simulação possui ótimas visualizações dos processos e estruturas simulados?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.13 33 - A simulação possui materiais atrativos?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.13 34- A simulação tem materiais sustentáveis?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.13 35-Os materiais da simulação podem ser usados facilmente?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.11 36- O design do jogo suporta um uso fácil e intuitivo da simulação para facilitador 

e jogadores (além disso, os jogos de simulação baseados em computador têm uma 

interface tecnicamente perfeita e de fácil utilização)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.11 37- A simulação pode ser usada com esforço adequado?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.11 38- A simulação inclui um bom sistema de relatórios e registro (processos 

decisórios, mudanças de sistemas simulados, e realização de objetivos de 

aprendizagem podem ser derivados de indicadores adequados o tempo todo)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.11 39- A simulação oferece flexibilidade adequada no fluxo de trabalho (por exemplo, 

é possível dar um passo atrás e recusar decisões)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mediador em relação a Aprendizagem Social/ Estudantes em relação a Aprendizagem Social 

P.2.11 40- Processos principais e fatores interconectados da realidade são traduzidos para 

o modelo de jogo corretamente?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.16 41 - A simulação oferece um cenário de jogo motivador e interessante?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.14 42- A simulação oferece aos jogadores incerteza de intensidade adequada?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.16 43- A simulação ativa os participantes a desenvolver estratégias?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.14 44- A simulação oferece uma variedade de interações entre os participantes?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.15 45- A simulação tem um nível adequado de complexidade para o grupo-alvo (sem 

permanente sub ou superdesafiar)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.15 46- A simulação oferece várias alternativas diferentes de atuação e decisão?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mediador em relação aos Efeitos no Aprendizado/ Estudantes em relação aos Efeitos no Aprendizado 

S.1.18 47- Os resultados da simulação podem ser analisados com esforço adequado?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.1.19 48- Além do jogo de simulação, existem módulos complementares de 

aprendizagem (isto é, além dos módulos de debriefing), que são orientados para 

grupos-alvo e ajudam a ligar a experiência do jogo de simulação com componentes 

importantes de conhecimento e competência no sentido de um conceito de 

qualificação mais elevada (Por exemplo, estudos de caso, textos para o ensino, 

vídeos de ensino profissional, etc.)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Estudantes em relação aos Efeitos no Aprendizado 

S.2.22 49- Os participantes têm a liberdade de parar o jogo sempre que quiserem (desafio 

por escolha) se eles estão ansiosos sobre os limites pessoais de dignidade ou 

estresse não razoável; No caso de sua saída do jogo, esses participantes têm a 

opção de assumir o papel ou tarefa de um observador?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mediador em relação aos Efeitos no Aprendizado 

S.3.23 50- O guia do facilitador contém dicas explícitas para o briefing do jogo de 

simulação (por exemplo, processos de tomada de papéis, informações básicas, 

diretrizes para o comportamento tolerado e não tolerado dos participantes, etc.)? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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S.3.23 51- As instruções no manual do facilitador para simulação de jogos didáticos 

contribuem para um fluxo de trabalho perfeito (as tarefas do facilitador - por 

exemplo, os papéis que o facilitador tem que tomar - durante o jogo é claramente 

expresso)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.23 52- As diretrizes no manual do facilitador sobre o debriefing garantem os objetivos 

de aprendizagem que devem ser alcançados (ou seja, há dicas sobre tópicos, 

estrutura / cronograma e métodos de debriefing)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.23 53- O jogo é avaliado continuamente e melhorado se necessário?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.23 54- As principais metas de aprendizagem são alcançadas pela maioria dos jogadores?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.24 55- O jogo oferece uma relação custo-resultado adequado (preço, quantidade de 

tempo, em comparação com a intervenção sugerida ou efeitos de aprendizagem)?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.24 56- O jogo adere às diretrizes éticas usuais (por exemplo, a dignidade humana não 

é ferida, não há discriminação sustentada e injustificada, etc.)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Estudantes em relação aos efeitos no Ambiente Educacional 

S.4.26 57- A simulação incentiva uma variedade de perspectivas e mudanças de 

perspectivas?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.4.26 58- A simulação incentiva a compreensão dos diferentes grupos de interesse?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.4.26 59- A simulação oferece uma ligação adequada à realidade para o grupo-alvo; 

Regras, papéis e recursos simulados correspondem a situações reais e autênticas?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.4.25 60- Os jogadores / equipes altamente qualificadas conseguem melhores resultados 

do jogo (em relação aos objetivos de aprendizagem) em comparação com os 

jogadores / equipes menos qualificados?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.4.25 61- As diretrizes sobre a simulação de jogos didáticos asseguram a realização de 

objetivos de aprendizagem desejados na prática (por exemplo, há sugestões 

explícitas sobre a conexão da simulação com os processos de trabalho reais do 

grupo-alvo)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Perguntas para o mediador em relação aos Efeitos no Ambiente Educacional. 

S.4.36 62- Houve conflito com os membros proativos inibindo os demais membros de 

outros grupos? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.2.32 63- Houve mudança no comportamento dos alunos em relação ao ambiente 

vivencial? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.4.26 64- A simulação incentiva uma variedade de perspectivas e mudanças de 

perspectivas?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.4.25 65- A simulação incentiva a compreensão dos diferentes grupos de interesse?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.4.26 66- A simulação oferece uma ligação adequada à realidade para o grupo-alvo; 

Regras, papéis e recursos simulados correspondem a situações reais e autênticas?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.4.25 67- Os jogadores / equipes altamente qualificadas conseguem melhores resultados 

do jogo (em relação aos objetivos de aprendizagem) em comparação com os 

jogadores / equipes menos qualificados?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.4.26 68- As diretrizes sobre a simulação de jogos didáticos asseguram a realização de 

objetivos de aprendizagem desejados na prática (por exemplo, há sugestões 

explícitas sobre a conexão da simulação com os processos de trabalho reais do 

grupo-alvo)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Fonte: Adaptado de Dias (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

Apêndice C  

 

Questionário de Associação do Jogo de Gestão de Projetos com a Formação de 

Competência. 
Explicar como o inventário deve ser respondido  

PARTE 1 – Informações Pessoais 
Idade: _________ Período da Graduação: ___________________________  

DATA: __/__/__.  

Objetivo: Identificar a impressões dos alunos participantes do PVGP  

 
Estudantes em relação ao Mediador da disciplina 

E.3.6 4- O mediador possui experiência com o JE e sabe administrar a disciplina para a 

implantação do PVGP? 
 

    

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.3.8 5- O mediador é entusiasta na condução das práticas pedagógicas do PVGP?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.3.8 6- O cronograma e a estrutura do jogo estão claramente definidos?  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.3.7 7- As habilidades de facilitação necessárias são claramente definidas?  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.14 8- O mediador soube atribuir atividades conforme o ponto forte de cada membro da 

equipe? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.25 9- O mediador prestou suporte interpretativo, experimental e reflexivo?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.33 10- O mediador soube incorporar o PVGP à disciplina?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.34 11- O mediador soube estimular os discentes em análise crítica dos procedimentos 

do JE? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.3.12 12- O cronograma e a estrutura do jogo estão claramente definidos?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.7 13- As regras do jogo estão claramente definidas?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.23 14- Os papéis dos jogadores estão claramente definidos?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.6 15- O cenário do jogo e os eventos que ocorrem no jogo estão claramente definidos?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.1.16 16- O jogo adere às diretrizes éticas usuais (por exemplo, a dignidade humana não é 

ferida, não há discriminação sustentada e injustificada, etc.)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.1.17 17- Os participantes têm a liberdade de parar o jogo sempre que quiserem (desafio 

por escolha) se eles estão ansiosos sobre os limites pessoais de dignidade ou estresse 

não razoável; No caso de sua saída do jogo, esses participantes têm a opção de 

assumir o papel ou tarefa de um observador? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Estudantes em relação ao simulador e Jogo 

E.2.4 18- Os objetivos de aprendizagem estão claramente definidos?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 19- As possíveis áreas de implementação estão claramente definidas?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 20- A configuração espacial do jogo está claramente definida?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 21- As regras do jogo estão claramente definidas?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 22- Todos os materiais, os manuais do jogo, recursos e assim por diante necessários 

estão disponíveis para jogar o jogo com êxito?   
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 23- Existe um modelo teórico adequadamente formulado que mostra como e o que 

pode ser aprendido durante o jogo? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 24- Há dicas explícitas no manual sobre a incorporação do jogo de simulação em 

todo um contexto de ensino / aprendizagem (por exemplo, no que diz respeito ao 

currículo)? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Estudantes em relação a Aprendizagem Individual 

P.1.10 25- A simulação oferece adaptabilidade adequada para mudanças nas condições de 

estrutura (por exemplo, para um número menor / maior de participantes ou para um 

horário mais longo / mais curto, etc.) e o guia do facilitador oferece sugestões e dicas 

para um uso flexível submetida a condições de estrutura alteradas? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.1.10 26- A simulação ativa os participantes a pensar sobre interconexões dos elementos 

de sistemas simulados? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.1.10 27- Existe um escopo realista de atuar e decidir para os jogadores?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.1.10 28- A simulação ativa os participantes a classificar sequências e efeitos colaterais de 

alternativas de resolução de problemas? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Estudantes em relação a Interação com o JE 

P.2.12 29- O jogo de simulação pode ser completamente jogado no cronograma definido?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.12 30- O cenário do jogo e os eventos que ocorrem no jogo estão claramente definidos?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.13 31- A compreensão dos materiais escritos (manual, o guia do facilitador e do 

jogador, etc.) é muito alta?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.12 32- A simulação possui ótimas visualizações dos processos e estruturas simulados?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.13 33 - A simulação possui materiais atrativos?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.13 34- A simulação tem materiais sustentáveis?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.13 35-Os materiais da simulação podem ser usados facilmente?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.11 36- O design do jogo suporta um uso fácil e intuitivo da simulação para facilitador 

e jogadores (além disso, os jogos de simulação baseados em computador têm uma 

interface tecnicamente perfeita e de fácil utilização)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.11 37- A simulação pode ser usada com esforço adequado?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.11 38- A simulação inclui um bom sistema de relatórios e registro (processos 

decisórios, mudanças de sistemas simulados, e realização de objetivos de 

aprendizagem podem ser derivados de indicadores adequados o tempo todo)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.11 39- A simulação oferece flexibilidade adequada no fluxo de trabalho (por exemplo, 

é possível dar um passo atrás e recusar decisões)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Estudantes em relação a Aprendizagem Social 

P.2.11 40- Processos principais e fatores interconectados da realidade são traduzidos para 

o modelo de jogo corretamente?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.16 41 - A simulação oferece um cenário de jogo motivador e interessante?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.14 42- A simulação oferece aos jogadores incerteza de intensidade adequada?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.16 43- A simulação ativa os participantes a desenvolver estratégias?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.14 44- A simulação oferece uma variedade de interações entre os participantes?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.15 45- A simulação tem um nível adequado de complexidade para o grupo-alvo (sem 

permanente sub ou superdesafiar)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.15 46- A simulação oferece várias alternativas diferentes de atuação e decisão?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Estudantes em relação aos Efeitos no Aprendizado 

S.1.18 47- Os resultados da simulação podem ser analisados com esforço adequado?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.1.19 48- Além do jogo de simulação, existem módulos complementares de 

aprendizagem (isto é, além dos módulos de debriefing), que são orientados para 

grupos-alvo e ajudam a ligar a experiência do jogo de simulação com componentes 

importantes de conhecimento e competência no sentido de um conceito de 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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qualificação mais elevada (Por exemplo, estudos de caso, textos para o ensino, 

vídeos de ensino profissional, etc.)?  

Estudantes em relação aos Efeitos no Aprendizado 

S.2.22 49- Os participantes têm a liberdade de parar o jogo sempre que quiserem (desafio 

por escolha) se eles estão ansiosos sobre os limites pessoais de dignidade ou 

estresse não razoável; No caso de sua saída do jogo, esses participantes têm a 

opção de assumir o papel ou tarefa de um observador?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Apêndice D  

 

Questionário de Associação do Jogo de Gestão de Projetos com a Formação de 

Competência  
Explicar como o inventário deve ser respondido  

PARTE 1 – Informações Pessoais 
ENTREVISTADO: Mediador do PVGP 

Formação: _____________________________ DATA: __/__/__.  

Objetivo: Identificar as impressões do PVGP 

 
Critério Questão Escala de Resposta 

Mediador em relação aos Alunos 

E.1.3 1- Os grupos-alvo estão claramente definidos?  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.3 2-  Os papéis dos jogadores estão claramente definidos?  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.1.2 3- As habilidades (pré-conhecimento) dos jogadores que são necessárias para jogar 

o jogo estão claramente definidas? 
 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mediador em relação a Simulação  

E.2.4 18- Os objetivos de aprendizagem estão claramente definidos?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 19- As possíveis áreas de implementação estão claramente definidas?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 20- A configuração espacial do jogo está claramente definida?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 21- As regras do jogo estão claramente definidas?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 22- Todos os materiais, os manuais do jogo, recursos e assim por diante necessários 

estão disponíveis para jogar o jogo com êxito?   
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 23- Existe um modelo teórico adequadamente formulado que mostra como e o que 

pode ser aprendido durante o jogo? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

E.2.5 24- Há dicas explícitas no manual sobre a incorporação do jogo de simulação em 

todo um contexto de ensino / aprendizagem (por exemplo, no que diz respeito ao 

currículo)? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mediador em relação a Aprendizagem Individual  

P.1.10 25- A simulação oferece adaptabilidade adequada para mudanças nas condições de 

estrutura (por exemplo, para um número menor / maior de participantes ou para um 

horário mais longo / mais curto, etc.) e o guia do facilitador oferece sugestões e dicas 

para um uso flexível submetida a condições de estrutura alteradas? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.1.10 26- A simulação ativa os participantes a pensar sobre interconexões dos elementos 

de sistemas simulados? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.1.10 27- Existe um escopo realista de atuar e decidir para os jogadores?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.1.10 28- A simulação ativa os participantes a classificar sequências e efeitos colaterais de 

alternativas de resolução de problemas? 
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mediador em relação a Interação com o JE 

P.2.12 29- O jogo de simulação pode ser completamente jogado no cronograma definido?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.12 30- O cenário do jogo e os eventos que ocorrem no jogo estão claramente definidos?   
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    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.13 31- A compreensão dos materiais escritos (manual, o guia do facilitador e do 

jogador, etc.) é muito alta?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.12 32- A simulação possui ótimas visualizações dos processos e estruturas simulados?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.13 33 - A simulação possui materiais atrativos?  

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.13 34- A simulação tem materiais sustentáveis?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.13 35-Os materiais da simulação podem ser usados facilmente?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.11 36- O design do jogo suporta um uso fácil e intuitivo da simulação para facilitador 

e jogadores (além disso, os jogos de simulação baseados em computador têm uma 

interface tecnicamente perfeita e de fácil utilização)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.11 37- A simulação pode ser usada com esforço adequado?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.11 38- A simulação inclui um bom sistema de relatórios e registro (processos 

decisórios, mudanças de sistemas simulados, e realização de objetivos de 

aprendizagem podem ser derivados de indicadores adequados o tempo todo)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.2.11 39- A simulação oferece flexibilidade adequada no fluxo de trabalho (por exemplo, 

é possível dar um passo atrás e recusar decisões)?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mediador em relação a Aprendizagem Social 

P.2.11 40- Processos principais e fatores interconectados da realidade são traduzidos para 

o modelo de jogo corretamente?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.16 41 - A simulação oferece um cenário de jogo motivador e interessante?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.14 42- A simulação oferece aos jogadores incerteza de intensidade adequada?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.16 43- A simulação ativa os participantes a desenvolver estratégias?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.14 44- A simulação oferece uma variedade de interações entre os participantes?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.15 45- A simulação tem um nível adequado de complexidade para o grupo-alvo (sem 

permanente sub ou superdesafiar)?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

P.3.15 46- A simulação oferece várias alternativas diferentes de atuação e decisão?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mediador em relação aos Efeitos no Aprendizado 

S.1.18 47- Os resultados da simulação podem ser analisados com esforço adequado?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.1.19 48- Além do jogo de simulação, existem módulos complementares de 

aprendizagem (isto é, além dos módulos de debriefing), que são orientados para 

grupos-alvo e ajudam a ligar a experiência do jogo de simulação com componentes 

importantes de conhecimento e competência no sentido de um conceito de 

qualificação mais elevada (Por exemplo, estudos de caso, textos para o ensino, 

vídeos de ensino profissional, etc.)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mediador em relação aos Efeitos no Aprendizado 

S.3.23 50- O guia do facilitador contém dicas explícitas para o briefing do jogo de 

simulação (por exemplo, processos de tomada de papéis, informações básicas, 

diretrizes para o comportamento tolerado e não tolerado dos participantes, etc.)? 

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.23 51- As instruções no manual do facilitador para simulação de jogos didáticos 

contribuem para um fluxo de trabalho perfeito (as tarefas do facilitador - por 

exemplo, os papéis que o facilitador tem que tomar - durante o jogo é claramente 

expresso)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.23 52- As diretrizes no manual do facilitador sobre o debriefing garantem os objetivos 

de aprendizagem que devem ser alcançados (ou seja, há dicas sobre tópicos, 

estrutura / cronograma e métodos de debriefing)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.23 53- O jogo é avaliado continuamente e melhorado se necessário?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.23 54- As principais metas de aprendizagem são alcançadas pela maioria dos jogadores?   

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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S.3.24 55- O jogo oferece uma relação custo-resultado adequado (preço, quantidade de 

tempo, em comparação com a intervenção sugerida ou efeitos de aprendizagem)?  
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

S.3.24 56- O jogo adere às diretrizes éticas usuais (por exemplo, a dignidade humana não 

é ferida, não há discriminação sustentada e injustificada, etc.)?  

 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

 

Apêndice E –  

 

Figura 43: 1ª tentativa de rodar o Smart PLS 

 
 

Figura 44: 1ª tentativa de rodar o Smart PLS 
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Figura 45: 1ª tentativa de rodar o Smart PLS 

 
 

 

Figura 46: 1ª tentativa de rodar o Smart PLS 
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Figura 47: 1ª tentativa de rodar o Smart PLS 

 
 

Apêndice F  
 
Resultado das análises 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
 

Correlação entre os indicadores 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
 

Entrada Processo Saída

Cert_CAMP 0,927 0,431 0,914

P1 0,570 0,304 0,362

JE 0,386 0,868 0,518

Cert_PMP 0,367 0,668 0,243

Med_fin 0,869 0,699 0,940

VCAMP_PMP -0,678 -0,009 -0,776

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 - P1 1,000

2 - Certificação CAPM (regras) 0,220 1,000

3 - JE 0,310 0,317 1,000

4 - Certificação PMP (regras) 0,134 0,374 0,211 1,000

5 - Média Final 0,477 0,813 0,630 0,432 1,000

6 - Jep 0,310 0,317 1,000 0,211 0,630 1,000

7 - P1p 1,000 0,220 0,310 0,134 0,477 0,310 1,000

8 - CAPMp 0,220 1,000 0,317 0,374 0,813 0,317 0,220 1,000

9 - PMPp 0,134 0,374 0,211 1,000 0,432 0,211 0,134 0,374 1,000

10 - Médiap 0,573 0,746 0,730 0,609 0,900 0,730 0,573 0,746 0,609 1,000

11 - VP1_CAPM -0,698 0,483 -0,011 0,017 0,140 -0,011 -0,698 0,483 0,165 0,040 1,000

12 - VP1_PMP -0,799 0,022 -0,108 0,394 -0,174 -0,108 -0,799 0,022 0,394 -0,154 0,788 1,000

13 - VCAPM_PMP -0,025 -0,794 -0,136 0,187 -0,515 -0,136 -0,025 -0,794 0,187 -0,342 -0,500 0,096 1,000

Correlação entre indicadores
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A diagonal assinalada tem que ficar maior que os valores internos. 

 

Valor P 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

1 2 3

1 - Entrada 0,769

2 - Processo 0,480 0,775

3 - Saída 0,909* 0,518 0,862 diagonal é a raíz quadrada da variância extraída * refere ao valor acima encontrado, verificar

Fiabilidade composta 0,733 0,747 0,050 > 0,5 validade discriminanteestá bom, com valor > 0,5 atenção ao valor de saída 0,05

Variância média extraída (AVE) 0,592 0,600 0,743 > 0,7 validade convergente está bom, com valor > 0,7

Nota: Valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE, como são maiores que as correlações entre as VL (valores fora da diagonal, há validade discriminante)

Nota 2: Todas as correlações são significantes a 1%

correlação entre as variáveis latentes (VL)

valor - P

entrada 0,000

processo 0,000

saída 0,000



151 

 

Apêndice G 

Uso do software do Smart PLS na a construção do modelo. Novo projeto (ficheiro). 

Figura 48: Smart PLS. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 

Novo projeto (nome do documento). 

Figura 49: Smart PLS. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 
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Figura 50: Importar dados. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 

Figura 51: Inserir dados. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 
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Inserir dados, importar em dados e ok. 

Figura 52: Inserção de dados 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 

 

Figura 53: Visualização dos dados inseridos. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 
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Construção do modelo, ao estruturar as variáveis latentes. 

Figura 54: Construção do modelo. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 

 

Construção do modelo, terminar as variáveis latentes, ligar as variáveis latentes. 

Figura 55: Construção do modelo. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 
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Figura 56: Construção do modelo. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 

 

Figura 57: Construção do modelo. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 
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Inserção dos indicadores. Selecionar os indicadores de cada variável latente, selecionar e clicar 

em cima da variável para incorporar estes. 

Figura 58: Inserção dos indicadores.  

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 

Inserção dos indicadores, nome da variável. 

Figura 59: Inserção dos indicadores. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 
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Figura 60: Inserção do nome da VL. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 

 

Ocultar indicadores, para não poluir o modelo. 

Figura 61: Construção do modelo. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 
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Etapa previamente construída, ao incorporar os indicadores, o modelo ficará disponível (azul). 

Figura 62: Etapa previamente construída. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 

Ao terminar de estruturar o modelo, clicar em calcular, boostrapping. 

Figura 63: Etapa finalizada de construção. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 
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Boostrapping básico e completo para verificar os valores e extrair os resultados. 

Figura 64: Boostrapping básico e completo. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 

 

Figura 65: Modelo de avaliação. 

 
Fonte: Software Smart PLS 3 (2020). 
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ANEXO  

Anexo A 
Lista dos Critérios de Qualidade do JE (KRIZ e HENSE, 2006) 
 

Lista de Critérios para a Qualidade de um Jogo de Simulação como Exemplo para a Operacionalização 

de uma Variável de Entrada do Modelo Lógico.  

 

1- Os objetivos de aprendizagem estão claramente definidos?  

2- Os grupos-alvo estão claramente definidos?  

3- As possíveis áreas de implementação estão claramente definidas?  

4- O cronograma e a estrutura do jogo estão claramente definidos?  

5- A configuração espacial do jogo está claramente definida?  

6- O jogo de simulação pode ser completamente jogado no cronograma definido?  

7- As regras do jogo estão claramente definidas?  

8- Os papéis dos jogadores estão claramente definidos?  

9- O cenário do jogo e os eventos que ocorrem no jogo estão claramente definidos?  

10- Todos os materiais, os manuais do jogo, recursos e assim por diante necessários estão disponíveis 

para jogar o jogo com êxito?   

11- As habilidades de facilitação necessárias são claramente definidas?  

12- As habilidades (pré-conhecimento) dos jogadores que são necessárias para jogar o jogo estão 

claramente definidas? 

13- A compreensão dos materiais escritos (manual, o guia do facilitador e do jogador, etc.) é muito alta?  

14- Os materiais escritos fornecidos são adequadamente abrangentes?  

15- Existe um modelo teórico adequadamente formulado que mostra como e o que pode ser aprendido 

durante o jogo?  

16- A simulação possui ótimas visualizações dos processos e estruturas simulados?  

17- A simulação possui materiais atrativos?  

18- A simulação tem materiais sustentáveis? 

19-Os materiais da simulação podem ser usados facilmente?  

20- O design do jogo suporta um uso fácil e intuitivo da simulação para facilitador e jogadores (além 

disso, os jogos de simulação baseados em computador têm uma interface tecnicamente perfeita e de fácil 

utilização)?  

21- A simulação pode ser usada com esforço adequado?  

22- Os resultados da simulação podem ser analisados com esforço adequado?  

23- A simulação inclui um bom sistema de relatórios e registro (processos decisórios, mudanças de 

sistemas simulados, e realização de objetivos de aprendizagem podem ser derivados de indicadores 

adequados o tempo todo)?  

24- A simulação oferece flexibilidade adequada no fluxo de trabalho (por exemplo, é possível dar um 

passo atrás e recusar decisões)?  

25- A simulação oferece adaptabilidade adequada para mudanças nas condições de estrutura (por 

exemplo, para um número menor / maior de participantes ou para um horário mais longo / mais curto, 

etc.) e o guia do facilitador oferece sugestões e dicas para um uso flexível submetida a condições de 

estrutura alteradas? 

26- A simulação oferece um cenário de jogo motivador e interessante?  

27- A simulação oferece aos jogadores incerteza de intensidade adequada?  

28- A simulação ativa os participantes a pensar sobre interconexões dos elementos de sistemas 

simulados?  

29- A simulação ativa os participantes a desenvolver estratégias?  

30- A simulação ativa os participantes a classificar sequências e efeitos colaterais de alternativas de 

resolução de problemas?  

31- A simulação oferece uma variedade de interações entre os participantes? 

32- A simulação incentiva uma variedade de perspectivas e mudanças de perspectivas?  
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33- A simulação incentiva a compreensão dos diferentes grupos de interesse? 

34- A simulação oferece uma ligação adequada à realidade para o grupo-alvo; Regras, papéis e recursos 

simulados correspondem a situações reais e autênticas?  

35- Processos principais e fatores interconectados da realidade são traduzidos para o modelo de jogo 

corretamente?  

36- A simulação tem um nível adequado de complexidade para o grupo-alvo (sem permanente sub ou 

super desafiar)?  

37- A simulação oferece várias alternativas diferentes de atuação e decisão?  

38- Existe um escopo realista de atuar e decidir para os jogadores?  

39- Os jogadores / equipes altamente qualificadas conseguem melhores resultados do jogo (em relação 

aos objetivos de aprendizagem) em comparação com os jogadores / equipes menos qualificados?  

40- O guia do facilitador contém dicas explícitas para o briefing do jogo de simulação (por exemplo, 

processos de tomada de papéis, informações básicas, diretrizes para o comportamento tolerado e não 

tolerado dos participantes, etc.)?  

41- As instruções no manual do facilitador para simulação de jogos didáticos contribuem para um fluxo 

de trabalho perfeito (as tarefas do facilitador - por exemplo, os papéis que o facilitador tem que tomar - 

durante o jogo é claramente expresso)?  

42- As diretrizes no manual do facilitador sobre o debriefing garantem os objetivos de aprendizagem 

que devem ser alcançados (ou seja, há dicas sobre tópicos, estrutura / cronograma e métodos de 

debriefing)?  

43- As diretrizes sobre a simulação de jogos didáticos asseguram a realização de objetivos de 

aprendizagem desejados na prática (por exemplo, há sugestões explícitas sobre a conexão da simulação 

com os processos de trabalho reais do grupo-alvo)?  

44- Há dicas explícitas no manual sobre a incorporação do jogo de simulação em todo um contexto de 

ensino / aprendizagem (por exemplo, no que diz respeito ao currículo)?  

45- Além do jogo de simulação, existem módulos complementares de aprendizagem (isto é, além dos 

módulos de debriefing), que são orientados para grupos-alvo e ajudam a ligar a experiência do jogo de 

simulação com componentes importantes de conhecimento e competência no sentido de um conceito de 

qualificação mais elevada (Por exemplo, estudos de caso, textos para o ensino, vídeos de ensino 

profissional, etc.)?  

46- O jogo é avaliado continuamente e melhorado se necessário?  

47- As principais metas de aprendizagem são alcançadas pela maioria dos jogadores?  

48- O jogo oferece uma relação custo-resultado adequado (preço, quantidade de tempo, em comparação 

com a intervenção sugerida ou efeitos de aprendizagem)?  

49- O jogo adere às diretrizes éticas usuais (por exemplo, a dignidade humana não é ferida, não há 

discriminação sustentada e injustificada, etc.)?  

50- Os participantes têm a liberdade de parar o jogo sempre que quiserem (desafio por escolha) se eles 

estão ansiosos sobre os limites pessoais de dignidade ou estresse não razoável;  

No caso de sua saída do jogo, esses participantes têm a opção de assumir o papel ou tarefa de um 

observador?  

 

 

 

Anexo B 
 

Caracterização das variáveis do estudo da fonte analisada. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Variáveis Natureza Escala Parte do 

Modelo 

Fator ou 

Construto 

Posição no 

modelo lógico 

Critério de divisão por não 

afinidade 

Quantitativa Intervalar (%) Entrada E.1. Estudantes E.1.5 

Captação dos aspectos da 

interação das equipes. 

Quantitativa Intervalar (%) Entrada E.2. Simulador e 

Jogo 

E.2.8 
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Certificações e material Quantitativa Intervalar (%) Entrada E.2. Simulador e 

Jogo 

E.2.7 

Conhecimento do jogo 

CAPM e certificação. 

Interpretação dos 

relatórios 

Quantitativa  Intervalar (%) Processo S.2. Interação em 

JE 

S.2.19. 20 

Evolução do 

Conhecimento 

Quantitativa Intervalar (%) Saída S.1. Efeitos no 

Aprendizado 

S.1.26 

Certificação PMP e CAPM Quantitativa Intervalar (%) Saída  S.2. Simulador e 

Jogo e Aceitação 

pelos Estudantes 

S.2.30 

 

Anexo C 

Figura 66: Fluxograma de Implementação do PVGP e do Desenvolvimento Tecnológico. 

 



163 

 

Fonte: Carreiro (2016). 

Anexo D 

Figura 67: Atividades do Programa Vivencial, rodadas da simulação na graduação 

 
Fonte: Carreiro (2016). 

 

Anexo E 
Figura 68: Atividades do Programa Vivencial, rodadas da simulação na Especialização

 
Fonte: Carreiro (2016). 

 

Anexo F 
Figura 69: Rodadas PMS-SIM e Ciclo de Vida do Projeto.

 
Fonte: Carreiro (2016). 
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