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RESUMO 

 

Esse projeto teve como objetivo realizar uma análise exploratória que integre as relações entre 

a definição do problema, objetivo e do método a partir da análise de documentos finais de 

curso de graduação em Engenharia de Produção realizados na Universidade Federal 

Fluminense. Para desenvolvimento deste projeto, utilizou-se a abordagem metodológica 

Grounded Theory apoiando-se em ferramentas de Text Mining. Para o alcance do objetivo 

principal, foram realizadas análises exploratória e conceitual dos dados coletados. Para a 

análise exploratória foi aplicado o software livre VOSviewer com objetivo de compreender, 

através de uma visão geral, a frequência dos termos existentes dos corpus e a relação entre os 

mesmos. Para realizar as análises em cada pilar – objetivo, problema e método – e extrair 

padrões e correlações dos pilares foi utilizada a linguagem de programação Pyhton para 

aplicação da técnica Singular Value Decomposition – SVD. Ao final, foi realizada a 

correlação dos pilares de modo a integrar as duas análises realizadas e entender se os 

objetivos descritos nos trabalhos de conclusão de curso condicionam os métodos.  

 

Palavras-chave: Text Mining, Grounded Theory, Trabalhos de Conclusão de Curso. 



 

 

ABSTRACT 

 

This project aimed to perform an exploratory analysis that integrates the relations between the 

definition of the problem, objective and method from the analysis of final documents of the 

undergraduate course in Production Engineering held at the Fluminense Federal University. 

For the development of this project, the Grounded Theory methodological approach was used 

based on Text Mining tools. To achieve the main objective, exploratory and conceptual 

analyses of the collected data were performed. For the exploratory analysis, the free software 

VOSviewer was applied in order to understand, through an overview, the frequency of the 

existing terms of the corpus and the relationship between them. To perform the analyses on 

each pillar – objective, problem and method – and to extract patterns and correlations from 

the pillars, the Pyhton programming language was used to apply the Singular Value 

Decomposition - SVD technique. At the end, the correlation of the pillars was performed in 

order to integrate the two analyses performed and understand whether the objectives 

described in the course completion work condition the methods.  

 

Keywords: Text Mining, Grounded Theory, Final Year Engineering Projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL 

 

O ensino superior é um requisito cada vez mais necessário profissionalmente 

(PASSOS et al., 2017), principalmente porque a educação é um dos caminhos de ascensão 

social (HOFFMAN, 2000). Giddens (2001, p. 78), defende que a educação deve ser a 

principal força do desenvolvimento humano, e acrescenta que é basilar o investimento público 

que deve incentivar a eficiência econômica e a coesão cívica. Para Schwartzman (2004, 

p.481), a educação fortalece o capital social, “gerando mais confiança, honestidade e 

credibilidade nas transações econômicas, fortalecendo os mercados e criando um ambiente 

mais favorável para os investimentos”. 

Em contraponto à essas afirmações, segundo os resultados das pesquisas do IBGE no 

módulo de educação, a Pesquisa Anual por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-

Contínua) realizada em 2018, o percentual de jovens entre 18 a 24 anos que possuem uma 

taxa de escolarização, independentemente do curso frequentado, foi de 32,7%.  Dentre esses 

jovens, somente 25,2% frequentavam cursos da educação superior ou haviam completado esse 

nível. Essas taxas expressam, numericamente, as dificuldades encontradas por jovens 

brasileiros em cursar e concluir um nível superior de educação no Brasil (IBGE, 2019).  

Entre diversas variáveis que sustentam esses percentuais, uns dos principais motivos 

entre o sexo masculino para não seguir estudando ou buscando qualificação foi o tempo no 

trabalho ou na procura por realocação no mercado de trabalho, totalizando 47,7%. Para o sexo 

feminino, a motivação para não se qualificar por estar trabalhando foi 27,9%, e para 23,3% de 

mulheres entrevistadas, a necessidade de realizar afazeres domésticos e cuidado de pessoas as 

impedem de seguir com os estudos. Outra razão na qual jovens brasileiros não estão em busca 

de qualificação é a falta de recursos para pagar as despesas, justificado em 13% das mulheres 

e em 9,2% dos homens (IBGE, 2019, p.11). 

Ainda segundo o referido estudo, dentre os 8,5 milhões de estudantes do ensino 

superior de graduação no Brasil, 724 mil frequentavam cursos tecnológicos, o que 

corresponde a 8,5% do total de estudantes do ensino superior no ano de 2018. Esse percentual 

de ingressantes, e consequentemente de concluintes em cursos de tecnologia, pode ser 

evidenciado segundo os dados levantados pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto 
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Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Além disso, ainda em 

2018, houve um aumento do número de pessoas no ensino superior, porém redução no 

número de estudantes em cursos da graduação tecnológica (IBGE, 2019, p.8).  

O censo de educação superior realizado no ano de 2018 indica que dos dez maiores 

cursos de graduação em relação ao número de concluintes no Brasil, os dois primeiros cursos 

que mais possuem concluintes são direito e pedagogia, com 10,5% e 10,2%, respectivamente. 

Seguindo no ranking, em terceiro e quarto lugar, os cursos de administração com 8,6% de 

concluintes e contabilidade, com 4,4%. Após, engenharia civil com 4,2%, seguido de 

enfermagem com 3,3%, gestão de pessoas com 2,9% e por último na listagem, educação física 

subdividido em duas categorias, uma com enfoque em formação de professores, com 2,7% e 

apenas a formação de bacharel em Educação física, com 2,2% de concluintes (INEP,2019).  

 Para o Ministério da Educação (MEC, 2016, p. 7) na 3º edição do Catálogo Nacional 

de Cursos Superiores de Tecnologia – CNCST –, “é imprescindível para assegurar que a 

oferta desses cursos e a formação dos tecnólogos acompanhem a dinâmica do setor produtivo 

e as demandas da sociedade”.  Na observação do CNCST, a engenharia está distribuída em 

todos os 13 eixos existentes, entre as 134 denominações de Cursos Superiores de Tecnologia 

– CST. Conforme cálculo realizado pelo IBGE, para o período de 2011 a 2020, caso o país 

tenha um crescimento econômico de 2,5 % ao ano (a.a.), estima-se uma demanda de 563 mil 

engenheiros e profissionais afins; para crescimento de 4% a.a., de 765 mil e 1160 mil 

engenheiros para um crescimento de 6% a.a. De acordo com Araújo (2011), cada setor de 

atividade requerer profissionais e engenheiros afins em diferentes proporções em detrimento 

do crescimento econômico, porém, estes três cenários utilizados, seguem as tendências de 

crescimento verificadas entre 2000 e 2010. Assim, pode-se perceber a forte tendência de 

crescimento da demanda por engenheiros e profissionais afins no Brasil.  

Diante desses números, confirma-se a afirmação de Padilha et al. (2016), quando estes 

dizem que “a qualidade na formação de Engenheiros é fundamental e impacta diretamente o 

desempenho da economia brasileira”. Recorrentemente, imprensa, meios empresariais, 

governamentais e até acadêmicos estardalham-se a respeito da ameaça de escassez 

generalizada de mão de obra qualificada, sobretudo do pessoal técnico-científico, e de modo 

especial, de engenheiros (MORICONI; NASCIMENTO, 2014). 

Para Nascimento et al. (2010), esses resultados expressam a possibilidade de uma 

escassez relativa de profissionais na área da engenharia, especialmente em áreas específicas 

de formação e de experiência. “A escassez relativa não significa uma falta, em números 
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absolutos, de engenheiros disponíveis no mercado, mas uma possível pressão salarial que 

torne suas ocupações típicas atrativas relativamente às demais oportunidades ocupacionais 

destes profissionais” (MACIENTE E ARAÚJO, 2011, p.49). 

Diante desta tendência de crescimento e demanda, Maciente e Araújo (2011, p.53) 

defendem que: 

 

“As recomendações de política devem estar centradas em aspectos mais complexos 

que a simples expansão de vagas, mesmo porque a oferta de profissionais em 

engenharia e em outras profissões com maior grau de especialização depende 

também da qualificação adequada dos ingressantes no ensino superior”. 

  

Para garantir uma oferta continuamente ampliada de engenheiros, que parece ser 

requerida se o crescimento econômico se concretizar, será necessário melhorar 

significativamente as competências básicas dos alunos de ensino médio, para que mais 

candidatos tenham condições de ingressar nos cursos mais especializados, como os de 

engenharia, e concluí-los com sucesso. 

Complementarmente, Padilha et al. (2016), dizem que para o engenheiro recém-

formado, a qualidade da formação acadêmica interfere diretamente no seu perfil profissional, 

sobretudo no planejamento e execuções de atividades técnicas de sua profissão. Um dos 

critérios de qualidade no Brasil é a avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), sendo este o único país, de que se tem ciência, que aplica um exame 

nacional obrigatório aos concluintes dos cursos de ensino superior (VERHINE et al., 2006; 

VERHINE et al., 2009).   
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1.2  O PROBLEMA 

Dados de 2007 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2010) mostram que o Brasil, em termos de proporção de graduados sendo 

diplomados nas engenharias e nas ciências, está ranqueado em última posição dentre os 36 

países do ranking. Além desse quesito, existe a preocupação com a formação superior nas 

áreas de engenharias no país no que tange a qualidade (MORICONI; NASCIMENTO, 2014). 

Para Alves (2019, p. 135) “isso é preocupante, porque os trabalhos acadêmicos indicaram que 

os métodos didáticos utilizados no ensino de engenheiros não os preparam adequadamente 

para a profissão”, apesar de existir esforços para desenvolver competentes estudantes de 

engenharia (BORRENGO; BERNHARD, 2011).  

Para Borrego e Bernhard (2011) o ensino de engenharia no formato atual “não 

promove necessariamente um alto nível de aprendizado ou retenção de conhecimento e 

provavelmente não desenvolverá as habilidades profissionais agora exigidas na indústria”, e 

para que exista o desenvolvimento de habilidades como comunicação, trabalho em equipe, 

flexibilidade, iniciativa, pensamento analítico e gestão, é recomendando o modelo de 

aprendizagem baseada em problemas (GRAAFF ET AL., 2007; MOESBY, 2004). Ainda de 

acordo com Borrego e Bernhard (2011), há na comunidade global de educação em engenharia 

um amplo apoio para nutrir as conexões entre pesquisa e prática. Segundo Demo (1996, p. 

34), pesquisa é um “questionamento sistemático, crítico e criativo, mais a intervenção 

competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico 

e prático”.  

Durante uma pesquisa e entrevista realizada por Huang (2010), com discentes de pós-

graduação de uma universidade canadense, foi evidenciado a dificuldade de síntese e 

conexões, assim como de pensamento crítico sobre documentos apresentados a estes alunos. 

Diante desse fato, “cursos que integram habilidades, como escritas baseadas na leitura que 

desenvolvem habilidades críticas de leitura e escrita merecem consideração para inclusão no 

currículo” (HUANG, 2010). Zhu (2004), a partir de entrevistas com professores de engenharia 

em uma universidade no sudeste dos Estados Unidos, relata a importância da escrita no 

desenvolvimento de profissionais. Na entrevista de Zhu (2004, p. 34 e 35), foi exposto o 

seguinte pensamento a respeito do profissional de engenharia: 

“Trabalhando como consultores profissionais de alto nível em suas empresas, todos 

escreverão relatórios, relatórios formais que serão enviados aos clientes ou à alta 

gerência empresa. Eles escreverão cartas comerciais, memorandos e engenheiros, ao 

contrário de muitos outros profissionais, acho que quase sempre estão tentando 

vender suas próprias ideias. Eles não estão apenas relatando resultados de algo que 

está acontecendo, mas eles projetam coisas, coletam e análise dados e tenta tirar 
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conclusões deles. E então, para mim, [escrever] é crítico para o engenheiro seja um 

sucesso, não em todos os trabalhos, mas em um grande número de trabalhos de 

engenharia”. 

 

 Para Eco (2015, p. 2), uma tese – podendo neste caso entender também como um 

documento de fim de curso – “é um manuscrito datilografado, na qual o aluno aborda um 

determinado assunto problema em seu campo escolhido”. O autor ainda complementa dizendo 

que em uma revisão de literatura, o aluno simplesmente demonstra que ele leu criticamente a 

maioria das críticas existentes na literatura ou os escritos publicados sobre um tópico 

específico – aquele escolhido pelo discente. Além disso, defende-se que o aluno deve 

explanar de maneira clara a literatura estudada e conectar diversos pontos de vista de seus 

autores, “podendo este compilado ser útil para um especialista que nunca direcionou um 

estudo aprofundado sobre esse tópico específico” (ECO, 2015, p.3). Reconhecendo a 

importância do Trabalho de conclusão de curso, o Conselho Nacional De Educação Câmara 

De Educação Superior na Resolução de 2002 Instituiu diretrizes curriculares nacionais do 

curso de graduação em engenharia, no qual em parágrafo único diz que “é obrigatório o 

trabalho final de curso como atividade de síntese e integração de conhecimento” (CNE/CES, 

2002, p.4). 

Após escrever a tese e passar por todos os requisitos desse processo, o discente a 

defende na frente de uma banca examinadora. Durante essa defesa, o orientador da tese e um 

ou mais leitores apresentam um relatório que pode incluir objeções à tese do candidato. 

Assim, ao receber seu diploma, o discente valida a competência de um graduado em uma 

determinada profissão (ECO, 2015. p. 2).  

Há estudos interessados em identificar os fatores que estariam associados a melhores 

resultados educacionais, como a qualidade da formação (NAYLOR; SMITH, 2004), assim 

como a permanência e conclusão nos cursos de ensino superior (EHRENBERG, 2010; 

JANSEN, 2004; RASK, 2010). A qualidade do diploma pode ser entendida nesse contexto 

como a formação de “profissionais com capacidade de cumprir bem suas funções de modo a 

agirem em suas profissões da forma que deles a sociedade espera” (PEGOLO; SHIGA, 2001, 

p. 395).  

Considerando o problema apresentado em relação ás dificuldades dos discentes em 

produzir o trabalho final de curso, este projeto busca entender o processo de construção dos 

TCC’s do curso de engenharia de produção. Dessa forma, este projeto pretende responder as 

seguintes perguntas: 

- Como o problema direciona o objetivo? 
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- O objetivo direciona o método? 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desse estudo é construir um modelo conceitual, suportado pelo uso de 

ferramentas de agrupamento e mineração de texto, que integre as relações entre a definição do 

problema, objetivo e do método a partir da análise de documentos finais de curso de 

graduação em Engenharia de Produção realizados na Universidade Federal Fluminense.  

Para o cumprimento desse objetivo, será necessário realizar os seguintes objetivos 

específicos: 

● Levantar os projetos finais de curso em Engenharia de Produção realizados na 

Universidade Federal Fluminense no período de 2015 a 2020; 

● Extrair problema, objetivos e método dos projetos de final de curso, criando um banco 

de dados padronizado; 

●  Correlacionar os dados gerados e identificar padrões e relações através da mineração 

de texto no banco de dados; 

● Realizar análise dos resultados da mineração de texto; 

● Identificar, a partir das análises, padrões e relações. 

● Empregar um método que oriente a construção de um modelo conceitual a partir dos 

padrões e relações identificados.   
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1.4  JUSTIFICATIVAS 

 

Vários estudos examinaram o impacto da experiência em pesquisa de graduação sobre 

a probabilidade de prosseguir na educação de pós-graduação (ZIDNEY,2002).Além da 

importância de prosseguir na formação, Pegolo e Shiga (2001, pág.395) defendem que como 

forma de expressar qualidade de formação, os engenheiros devem “possuir domínio técnico 

de sua área de formação, dominarem também os conhecimentos multidisciplinares e serem 

portadores de uma visão globalizada”. 

Para isso, a desconexão entre engenharia prática e educação em engenharia 

recentemente discutida (JESIEK et al., 2010; BORREGO; BERNHARD, 2011), deve ser 

levantada como discussão, na tentativa de vincular pesquisa e prática, que precisa ser 

conectada. Para este primeiro passo de conexão, Cytrynowicz (1991) acredita que a 

multidisciplinariedade é essencial ao perfil do engenheiro, e que devem ser construídos na 

etapa de sua formação, por meio de tentativas de usar problemas reais associados à prática 

profissional poderiam melhorar o aprendizado e provavelmente prenderiam a atenção do 

aluno, que é um aspecto importante no ensino de engenharia (FERREIRA et al., 2015). 

A profissão de engenheiro enfrenta constantemente, no âmbito profissional, incertezas, 

dificuldade em adquirir dados. Deve também entender a demanda e se posicionar quanto aos 

concorrentes, clientes governo e públicos em geral, requerendo não somente competência 

técnica, mas habilidades nas relações humanas. Além disso, os engenheiros atuais devem lidar 

com a contínua mudança tecnológica e organizacional no local de trabalho, bem como as 

realidades comerciais da prática industrial do mundo moderno e com as consequências legais 

de toda decisão profissional que tomarem (MILLS e TREAGUST,2003). 

 Nos últimos anos, foram realizados estudos em diversos países a fim de determinar 

habilidades técnicas e pessoais exigidas dos engenheiros pela indústria atual, que indicaram 

algumas preocupações. Atualmente, graduandos de engenharia precisam ser comunicativos e 

trabalhar bem em equipe, precisam ter perspectivas amplas dos problemas no que dizem 

respeito à sua profissão – como social, ambiental e econômica –, porém os engenheiros 

graduandos não possuem essas habilidades. Engenheiros estão se formando com bons 

conhecimentos da ciência fundamental da engenharia, contudo, não sabem aplicar na prática 

(MILLS E TREAGUST,2003). 

 A nova abordagem de credenciamento mudou a ênfase do “que está sendo ensinado” 

para a do “que está sendo aprendido”, submetendo os cursos de engenharia a demonstrar que 
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seus graduandos estão alcançando uma gama de resultados de aprendizagem específicos, 

cabendo à cada universidade a decisão e implementação dos meios para demonstrar esse fato. 

Se a indústria estuda critérios de acreditação e revisões de ensino de engenharia são 

examinados isso mostra que a profissão, a indústria empregadora e os próprios discentes estão 

solicitando mudanças significativas na atual filosofia e ensino de engenharia. Diante disso, 

questões críticas precisam ser abordadas, as quais, segundo Mills e Treagust (2003, p. 3 e 4) 

salienta que são:  

 

“1. Os currículos de engenharia estão muito focados na ciência da engenharia e 

cursos técnicos sem fornecer integração suficiente desses tópicos ou relacioná-los à 

prática industrial”. Os cursos são direcionados ao conteúdo. 

2. Os cursos atuais não fornecem experiências de design suficientes para alunos. 

3. Os graduados ainda carecem de habilidades de comunicação e experiência em 

trabalho em equipe e cursos precisam incorporar mais oportunidades para os alunos 

desenvolver essas habilidades. 

4. Os cursos precisam desenvolver mais conscientização entre os alunos das 

questões sociais, ambientais, econômicas e legais que fazem parte da realidade da 

prática moderna de engenharia. 

5. O corpo docente existente não possui experiência prática e, portanto, não é capaz 

de 

relacionar a teoria à prática ou fornecer experiências de design. (...) 

6. “As estratégias ou cultura de ensino e aprendizagem existentes em cursos de 

engenharia estão desatualizadas e precisam se tornar mais centrados no aluno.” 

 

A relevância desse estudo se dá pela preocupação acadêmica em garantir que os 

estudantes deixem a universidade em condições adequadas, eficientemente preparados para 

enfrentar o mercado de trabalho e continuem adquirindo conhecimento após a graduação 

(OLIVEIRA et al., 2001, CINTRA; OLIVEIRA, 2001).   

 Segundo a ABEPRO (2008), a décima área Educação em Engenharia de Produção 

aborda sobre a educação superior, é composta, por entre outras subáreas, pelo estudo na 

formação do engenheiro de produção. Borrego e Bernhard (2011) defendem que “o sistema de 

formação de engenheiros precisa mudar para preparar os alunos para resolver esses problemas 

complexos”. Sendo este, segundo fator motivador de abordagem do tema, pois busca modo a 

instigar e desenvolver nos discentes habilidades, necessárias para o mercado de trabalho, 

através do aprimoramento das atividades curriculares, angariando melhor qualidade na 

formação.  

Além do exposto, o valor agregado que este tema oferecerá para a autora deste projeto, 

visto que a pesquisa proporcionará amadurecimento pessoal, acadêmico e profissional, 

propiciando base teórica para discussões posteriores sobre o assunto, diante do tema e da 

ferramenta - mineração de texto - ainda pouco explorado pela mesma. 
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1.5  DELIMITAÇÕES 

 

Diante deste estudo, serão analisados os trabalhos de conclusão de curso – TCC’s 

defendidos e publicados durante o período de 2015 a 2019, de dois cursos de engenharia de 

produção, da Universidade Federal Fluminense – UFF, instituição objeto desse estudo, em 

duas localidades diferentes no Estado do Rio de Janeiro: Niterói e Rio das Ostras.  A UFF 

propõe aos seus alunos de graduação de engenharia de produção um trabalho de fim de curso, 

no qual o tema abordado pelo aluno deve contemplar uma das grandes áreas da engenharia de 

produção, estabelecido pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção – ABEPRO, e 

escrito de acordo com a Associação Nacional Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, tendo 

como função avaliar a formação dos discentes, aprovando-os para o mercado de trabalho. 

Apesar da obrigatoriedade da entrega do TCC para a instituição, foi recolhida uma quantidade 

reduzida de trabalhos, visto que o regime anterior de entrega era feita às bibliotecas da 

instituição, em formato impresso. Com novo regime de entrega do trabalho em formato PDF, 

agora para as secretarias do curso, observou-se que o quantitativo de trabalhos passados para 

PDF, entregues à secretaria e anexados no acervo digital da UFF era menor do que o número 

de discentes formados.   

. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esse capítulo irá apresentar a revisão bibliográfica do projeto descrevendo os 

principais tópicos para auxiliar na compressão da importância do trabalho de conclusão de 

curso, correlacionando com a formação do engenheiro. Diante da variedade de nomenclaturas 

utilizadas, entre os autores dos artigos citados neste projeto, para se referir ao trabalho final de 

curso de graduação, definiu-se para melhor compreensão a nomenclatura padrão: Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC.  

 Pretende-se, neste capítulo, discutir o papel do trabalho de conclusão de curso na vida 

do discente, assim como, de forma ampla, entender como o modelo de ensino de engenharia 

tradicional pode influenciar na formação e no perfil profissional para o mercado de trabalho, 

características essas que são reveladas através do trabalho de conclusão de curso.  

 

2.1 ENSINO E APRENDIZADO DE ENGENHARIA NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 

  

2.1.1 A relação entre teoria e prática no ensino de engenharia 

 

Nos anos 90, intensificou-se a preocupação de representantes da indústria em relação 

ao equilíbrio entre conhecimento teórico e pratico dos engenheiros, além da necessidade de 

uma visão mais ampla que dê maior ênfase aos aspectos pessoais e habilidades interpessoais e 

habilidades de criação de produtos, processos e sistemas (CRAWLEY et al.,2014, p.3). 

Para a proposição de uma melhoria pedagógica na educação em engenharia, é preciso 

considerar os conhecimentos sobre “como pessoas aprendem”. Igualmente como crianças e 

adultos, muitos alunos de engenharia tendem a aprender do concreto para o abstrato. Ao 

ingressar na universidade, os discentes não carregam a bagagem de experiências e práticas de 

um engenheiro – de modo a ter uma prévia visualização do abstrato que irá ser ensinado –, e 

as universidades, a partir da segunda metade do Século XX removeu, com reformas 

educacionais, muitas partes de aprendizado prático que os alunos encontravam. O resultado 

obtido são estudantes de engenharia com pouca experiência concreta na qual podem basear as 

teorias de engenharia aprendidas. Com essa falta de experiência, a capacidade dos alunos de 

aprender à teoria abstrata, que forma muitos dos fundamentos da engenharia, é prejudicada e 
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consequentemente afeta também a capacidade de percepção de aplicabilidade e utilidade 

prática de uma boa utilidade prática de uma teoria (CRAWLEY et al.,2014, p.23). 

O aprendizado pode ser definido como um processo de mudança, resultado de uma 

experiência e que aumenta o potencial para melhoria de desempenho  do futuro. A partir desta 

definição, existem três componentes críticos a respeito da aprendizagem. O primeiro defende 

que aprender é um processo mental e não um produto, logo só é possível inferir a 

aprendizagem através do resultado ou desempenho apresentada pelo aluno. O segundo 

pondera que o processo de aprendizagem envolve mudança de conhecimento, 

comportamentos ou atitudes, e que impacta na maneira como os alunos pensam e agem. O 

último componente argumenta que o aprendizado não é direcionado do docente ao discente, 

mas realizado pelo discente. É um resultado de como foram interpretadas e correspondidas às 

experiências conscientes e inconscientes do passado e presente (AMBROSE et al. 2010, p.3). 

 De acordo com Johri e Olds (2011), houve grande pesquisa ao longo dos anos sobre o 

desenvolvimento teórico da área de aprendizagem, no qual foi dividido em três linhas de 

perspectiva: comportamentais, cognitivas e situativas, tabuladas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Resumo de Greeno, Collins e Resnick 

 
Comportamental Cognitivo Situacional 

Natureza do 
conhecimento 

Conhecimento através 
de associações 

Conhecimento 
através de 
conceitos e 
habilidades 
cognitivas 

Conhecimento 
através do contexto 

Natureza da 
aprendizagem 
e transferência 

Adquirindo e 
aplicando associações 

Adquirindo e 
utilizando 
estruturas 

conceituais e 
cognitivas 

Conectando-se com 
restrições e recursos 

através da 
participação 

Natureza da 
motivação e 
engajamento 

Motivação Extrínseca 
Motivação 
Intrínseca 

Participação 
engajada 

Diretrizes para 
o desenho 
curricular 

Sequências de 
componente para 

habilidades compostas 

i. Sequências de 
desenvolvimento 

conceitual 
ii. Atenção explícita 

à generalidade 

i. Desenvolvimento 
de práticas 

disciplinares de 
discurso e 

representação 
ii. Práticas de 
formulação e 
resolução de 

problemas reais 
Adaptado de Johri e Olds (2011). 

 

A linha comportamental defende que o aprendizado ocorre a partir de associações, que 

a motivação para o aprendizado é extrínseca e que o ensino e transferência de conhecimento é 

possível através da aquisição e aplicação de associações. Já a linha cognitiva entende o 

aprendizado como uma habilidade conceitual e cognitiva, adquirido através da aquisição e 

utilização de estruturas conceituais e cognitivas, sendo motivada intrinsecamente. Por final, a 

linha situacional argumenta que a natureza do conhecimento é universal e pode ser alcançada 

através da participação com o contexto, utilizando recursos e restrições, tendo como 

motivação a participação engajada (GREENO;COLLINS; RESNICK, 1996 apud JOHRI; 

OLDS, 2011). 

 Além dessas três linhas de pensamento, há uma gama de outros pensamentos que 

foram estudados como aprendizado por analogia, imitação, colaboração, raciocínio, 

aprendizado intencional, instrução modelada e ancoragem como tópicos pertinentes para a 

aplicação no ensino à engenharia (JOHRI; OLDS, 2011). Outra linha de pensamento é a teoria 

de aprendizado contextual. O contexto é um fator de importância na educação prática, visto 
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que a aprendizagem é mais eficaz às experiências de ensino que são definidas em um 

ambiente que ajude na compreensão e interpretação. De acordo com esta teoria, a 

aprendizagem ocorre quando discentes processam os novos conhecimentos de uma forma que 

consigam contextualizar o adquirido em seu próprio quadro de referência. Logo, a teoria 

pressupõe que a mente busca, naturalmente, um significado no contexto, isto e aplicação do 

conhecimento adquirido com o ambiente atual, de forma a buscar relacionamentos que 

pareçam úteis (CRAWLEY et al.,2014, p.32). 

Apesar disso, pesquisadores continuam estudando as ciências da aprendizagem em 

diversos contextos e projetam novos ambientes de aprendizado. Defende-se que a linha 

situativa agrega conceitos favoráveis à pesquisa em aprendizado de engenharia, dado as três 

características essenciais do aprendizado de engenharia. A primeira característica trata-se do 

uso de representações, a segunda é o alinhamento do aprendizado às práticas profissionais e a 

ênfase no design (JOHRI; OLDS, 2011). 

A engenharia é vista como um curso que ensina os discentes a realizar representações, 

pois engenheiros possuem diversas ferramentas que têm como objetivo representar situações 

que ajudem na tomada de decisão. Gráficos, tabelas, fluxos, programas visuais são 

ferramentas utilizadas regularmente por engenheiros que demonstram e convertem de forma 

sucinta e visual situações antes descritas em texto ou grande banco de dados. Com o uso 

contínuo e frequente da utilização de ferramentas tecnológicas e digitais, a utilização de 

representações no aprendizado de engenharia é de suma importância e têm desempenhado um 

papel importante na nova era de ambientes digitais, o qual está reinventando de forma rápida 

a cognição da engenharia (JOHRI; OLDS, 2011). 

A segunda característica do aprendizado de engenharia possui um aspecto crítico com 

o estreitamento do mundo teórico com o mundo profissional. Discentes possuem a 

expectativa de formação e atuação no ramo de engenharia, portanto existe uma lacuna entre o 

“treinamento” recebido na formação e a participação prática na comunidade prática de 

engenheiros profissionais. “A disjunção entre engenharia escolar e engenharia de trabalho 

permanece intacta e são necessários esforços significativos para preencher essa lacuna” 

(JOHRI; OLDS, 2011). Engenheiros têm levantado questões de que pouco do que aprendem 

na universidade realmente lhes serve no ambiente de trabalho, e que as habilidades técnicas 

são mais facilmente aprendidas no trabalho em comparação com o treinamento formal. 

Impulsionada por ministros da educação da união das comunidades europeias, em 

1999, a proposta de transformação do ensino e aprendizagem nas universidades europeias 
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buscava aumentar a aprendizagem ativa. A transição de um modelo educacional baseado no 

ensino para um sistema baseado na aprendizagem tornou o aluno o centro do processo 

educacional. A aplicação de modelos educacionais beneficia particularmente o ensino de 

engenharia, pois para o treinamento de engenharia é necessário utilizar-se de componentes 

essenciais da prática, além de possuírem papeis tecnológicos e sistemáticos adequados para a 

implantação de métodos ativos de aprendizagem, como a aprendizagem baseada em projetos – 

PjBL (RODRÍGUEZ et al., 2015). 

Métodos clássicos de ensino, se comparados com os novos modelos educacionais de 

aprendizagem, não desenvolvem nos alunos em aptidões como desenvolvimento de 

habilidades na coleta e apresentação de dados, raciocínio, aprendizado pessoal, aumento da 

motivação e satisfação, independência e espírito colaborativo no trabalho em equipe, além de 

não proporcionar interação do aluno com o meio ambiente (RODRÍGUEZ et al., 2015). 

Para Huang e Wu (2013) apud Zhang e Wu (2018), universidades são idealizadas para 

treinar pessoas altamente qualificadas para serem adaptáveis ao mercado de trabalho e ao 

desenvolvimento econômico, enquanto Ren e Yan (2009) apud Zhang e Wu (2018) defendem 

que a educação de engenharia nas faculdades que utilizam o método de orientação-aplicação 

visam preparar seus alunos com um conjunto de habilidades, tais quais: base de conhecimento 

em tecnologia, gerenciamento, economia, direito, além de desenvolver as aptidões e  

habilidades técnicas práticas. 

Atualmente o ensino tradicional de engenharia possui foco apenas em conhecimento 

teórico e não consegue sanar os requisitos de educação e treinamento necessário de 

engenheiros para uma sociedade moderna. Para o mesmo, o ensino atual deixa de fornecer e 

fomentar a capacidade inovadora dos estudantes que é desenvolvida através da prática.  

Portando, diante desses argumentos se faz necessário elaborar ideias inovadoras de ensino, 

reformulando a educação tradicional e reconstruindo disciplinas modernas (ZHANG; WU, 

2018). 

O ensino superior deve formar alunos que se tornem efetivamente engenheiros 

modernos, isto é, discentes capazes de participar e liderar projetos que englobem áreas de 

concepção, projeção, implementação e operação de sistemas, produtos, processos e projetos. 

Para isso, os discentes devem ser tecnicamente especializados, inclinados a inovar e serem 

socialmente responsáveis. Esse tipo de educação superior se tona essencial para o alcance da 

produtividade, empreendedorismo e excelência diante de um ambiente empresarial que é 
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baseado em sistemas tecnologicamente complexos e que ao mesmo tempo devem ser 

sustentáveis (CRAWLEY et al.,2014, p.3). 

Zhang e Wu (2018) defendem que para isso, o novo modelo de ensino precisa 

simplificar o conhecimento complexo e torná-lo mais interessante para discentes, além de 

mudar o método de ensino em sala de aula, incentivando mais estudos em equipe e que 

introduza mais estudos de caso, conforme ilustrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Influências trazidas pelas mudanças nos métodos de ensino 

  Adaptado de Zhang e Wu (2018) 

 

Dessa forma, além de instigar e tornar os alunos mais interessados nos assuntos 

abordados, os mesmos desenvolverão habilidades como comunicação e trabalho em grupo, 

preparando-os para o mercado de trabalho (ZHANG; WU, 2018). 

 

 

2.1.2 O novo perfil do engenheiro em um mundo globalizado 

 

 

O Século XX tem se caracterizado por uma era com alto fluxo de informações e 

rápidas mudanças devido à globalização. Esses fatores têm alto impacto no que tange à 

profissão de engenharia, onde o profissional deve se relacionar com a diversidade cultura, 

multidisciplinariedade e empregar o conhecimento adaptativo, com inovação e eficientes em 

suas responsabilidades. Diante desse contexto, a preparação de discentes adaptáveis à 

ambientes de rápidas mudanças se torna essencial, visto que capacidade de aprendizado 
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rápido e reinvenção são quesitos importantes para sobrevivência e crescimento 

(BRANSFORD, 2007). 

Novos engenheiros graduados enfrentam constantes mudanças que ocorrem no mundo 

profissional, dado o mundo VUCA - volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. De acordo 

com Horney et al. (2010),   o termo “mundo VUCA”, criado na faculdade de forças armadas 

dos Estados Unidos, descreve o dinamismo do século XXI, assim como uma variedade de 

configurações organizacionais que são caracterizadas pela dinâmica e velocidade de mudança 

(volatilidade), falta de previsão de eventos e mudanças (incertezas), complexidade e “caos” de 

informações (complexidade) e a falta de clareza e duplicidade de significados das 

informações e realidade vivida (ambiguidade). Essas questões estão levando grandes CEO’s a 

aprenderem como liderar e levar suas organizações à limites de atuação expandidos, devido à 

globalização.  

Atualmente, os desafios globais, como mudanças climáticas, energias limpas e outros, 

demandam resultados de engenharia que sejam criativas e integrem o conhecimento 

interdisciplinar. Com isso, engenheiros atuais deverão desempenhar um papel importante na 

solução criativa de desafios globais e complexos relacionados à energia, saúde e meio 

ambiente. Por isso, os mesmos devem trabalhar com ambiguidade, incerteza, a compreensão 

de várias disciplinas em equipes colaborativas, que são cultural e filosoficamente 

diversificados, além de possuir habilidades sociais. Além desses quesitos, pesquisas e estudos 

geraram relatórios os quais descreveram as principais habilidades necessárias para sucesso no 

mundo, tais como criatividade e inovação, pensamento crítico e resolução de problemas, 

comunicação, colaboração, uso da tecnologia e responsabilidade pessoal e social 

(SAMADETHAN,2018). 

 O fato de o mundo estar altamente conectado e baseado no conhecimento reforça a 

necessidade de novos conjuntos de competências de engenharia e habilidades profissionais 

(SAMADETHAN,2018). Para Blicblau e Dini (2012), no atual mundo tecnológico, líderes de 

indústria e de negócios procuram habilidades específicas nos engenheiros, dentre elas o 

trabalho em equipe, flexibilidade e comunicação. Porém, resultado de estudos mostraram que 

as habilidades de comunicação dos recém-formados em engenharia estão abaixo do nível 

esperado exigido na indústria. 

Semelhantemente, Maio e Forte (2011) externam que alguns empregadores 

consideram os graduados em engenharia com habilidades fracas no campo de projetos de 

engenharia, inovação e habilidades profissionais associadas. Foram identificados também 
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pontos fracos como trabalho em equipes multidisciplinares, liderança, preparação prática e 

habilidades de gerenciamento (MARTIN et al. 2005). 

As competências de um engenheiro globalizado apresentam-se como um agregado de 

conhecimentos, habilidades e técnicas que são formadas e aprimoradas durante o aprendizado 

do aluno em atividades educacionais, profissionais e sociais (SHAKHGILDIAN E FOMIN, 

2003). Diversos autores observam que os alunos graduados em engenharia necessitam de 

habilidades tais qual escrita e oral, de escuta e visual, assim como habilidade de comunicação 

interdisciplinar e intercultural para manter-se relevante em um ambiente global. 

Pesquisas que demonstram os resultados da aprendizagem dos alunos indicam que os 

graduandos da universidade não possuem habilidades importantes que são exigidas pelos 

empregadores. Entre essas habilidades estão a comunicação, tomada de decisão, resolução, 

liderança, inteligência emocional, habilidades éticas-sociais e a capacidade de trabalhar com 

pessoas de origens diferentes. Os graduandos de engenharia atualmente precisam trabalhar em 

ambientes nos quais há multinacionalidade e diversidade de cultura, e para isso é necessário 

que possuam atributos e competências profissionais (NAIR, PATIL E MERTOVA, 2009).  

Zhang e Wu (2018) disserta que discentes recém ingressados na faculdade não estão 

familiarizados com o campo profissional no qual irão atuar, e por isso, o ensino de graduação 

deve ser baseado em sala de aula, porém, o caminho de estudo é mais do que aprender apenas 

lições básicas com práticas sistemáticas e base de conhecimento. 

O trabalho de preparação dos estudantes de engenharia para este futuro deve melhorar, 

e isto será possível através da reforma sistemática do ensino de engenharia. (CRAWLEY et 

al.,2014, p.3).  O ensino com ênfase na sala de aula negligencia a praticidade e habilidade de 

aplicação dos alunos, e pode não treinar a capacidade de analisar e resolver problemas, que é 

a principal falta de capacidade prática e de aplicação dos alunos, isto é, o processo de ensino 

deve se concentrar em melhorar a capacidade prática dos discentes (ZHANG; WU, 2018). 

Porém, há uma lacuna significativa entre o ensino e avaliação de estudantes de engenharia e o 

que engenheiros profissionais esperam que estes sejam capazes (FELDER, 2008).  

Para permitir que futuros engenheiros sejam competitivos na escolha da carreira 

profissional, o ensino da engenharia deve ser mais internacionalizado. Fornecer uma 

perspectiva global aos alunos que serão futuramente engenheiros não é apenas a compreensão 

de culturas diferentes, valores, moral e tradições, mas os torna empresários mais eficazes, que 

negociam e supervisionam e trabalham em equipe de uma forma melhor. Os engenheiros 
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devem ser familiarizados ou conscientes de diferentes culturas para a criação adequada de 

produtos e serviços para mercados globais (BREMER, 2008).  

Além disso, as “habilidades sociais” adaptativas interculturais ajudam a trabalhar em um 

ambiente globalizado. A habilidade da comunicação não verbal também é importante para o 

engenheiro, pois a mesma depende da cultura, e o egocentrismo - como uma barreira à 

comunicação eficaz – pode gerar entendimentos equivocados e desconforto no ambiente 

(VITTO, 2008). Dessa forma, engenheiros que trabalham em um ambiente global devem 

expressar empatia, autoconsciência, habilidades sociais, e consciência intercultural (RIEMER 

E JANSEN, 2003). Sendo assim, o futuro profissional de engenharia deve estar capacitado 

para lidar com um mundo sem fronteiras e extremamente dinâmico e competitivo (DA 

ROCHA BRITO E DA BRITO, 1999; BRITO E CIAMPI,2000). Tornando o engenheiro do 

século XXI com competências habilidades e atributos significativamente mais complexos do 

que era necessário anteriormente. (ABDULWAHED ET AL., 2013) 

Uma revisão abrangente da literatura de Abdulwahed et al., em 2013 apontou diversas 

investigações, conduzidas em vários países do mundo, sobre a necessidade de habilidades de 

engenharia. A síntese das habilidades e competências foram categorizadas em 24 habilidades 

globais que mais apareceram na literatura, em quatro principais dimensões, exibidas no 

Quadro 1 a seguir (ABDULWAHED,2013):  
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Quadro 1- Habilidades Globais 

 

Adaptado de Abdulwahed (2013) 

 

A Boing – corporação multinacional norte-americana de desenvolvimento aeroespacial 

e de defesa – definiu que as habilidades de um engenheiro real são técnicas de resolução de 

problemas de criação, em que as disciplinas de ciência e tecnologias são utilizadas com 

criatividade em conjunto com um julgamento que fora desenvolvido a partir de experiências e 

treinamentos. Para a Corporação, as habilidades podem ser adquiridas através do estudo de 

casos reais com supervisão de maneira que simule a prática, entretanto, este método não supre 

e não é suficiente para substituir o aprendizado através da prática, que qualifica o verdadeiro 

engenheiro (CRAWLEY et al.,2014, p.6). 

Engenheiros modernos então envolvidos em todas as fases do ciclo de vida de produto, 

processos e sistemas, que podem ser complexos ou simples, mas que possuem um único 

objetivo: atender à sociedade. Diante desse quisto, um bom engenheiro observa e ouve a 

demanda da sociedade de forma a determinar da melhor forma as necessidades da mesma 

(CRAWLEY et al.,2014, p.2,3). 

Dimensão Competências Pesquisador Ano

Conhecimento em ciências (fundamentos de matemática, física e ciências) Rajala 2012

Fundamentos disciplinares e interdisciplinares Woods et al. 2000

Conhecimento multidisciplinar NAE

Experiência prática Markes 2006

Competências em Tecnologia da Informação e Comunicação Curtis et al 2001

Aprendizagem ao longo da vida Mishra 2010

Resolução de problemas Allan et al. 2009

Tomada de decisão Jones et al. 2009

Pensamento analítico -- --

Pensamento sistêmico Palmer et al. 2011

Pensamento crítico  Danielson 2011

Criativo e Inovação Bowman 2010

Design Knight 2012

Profissionalismo NAE 2004

Ética e Responsabilidade NAE 2004

Comunicações Jones 2009

Trabalho em equipe Mena 2012

Gestão Markes 2006

Liderança Finegold 2010

Empreendedorismo Rajala 2012
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Além disso, bons engenheiros definem o escopo do sistema ou dispositivo, projetam 

os produtos e processos tecnológicos, lideram ou – em alguns casos – executam a 

implementação do que fora anteriormente projetado – podendo ser produto, processo ou 

sistema – e operacionalizam a criação de modo fácil para o usuário. Em resumo, para 

conceber, projetar, implementar e operar produtos, processos e sistemas, engenheiros bons se 

comunicam de maneira eficaz e trabalham em equipe. “Eles pensam de forma criativa e crítica 

e agem de maneira responsável, e use uma variedade de outras habilidades profissionais” 

(CRAWLEY et al.,2014, p.2) de forma a atender efetivamente uma demanda da sociedade. 

Apesar do contexto profissional no qual um engenheiro está inserido está em constante 

evolução e ser volátil, levando em consideração o mundo VUCA, os elementos motivacionais 

para a execução das tarefas continua constante. Atender as necessidades da sociedade, 

entregar produtos, processos e sistemas, resolução de problemas através da 

multidisciplinariedade, utilização e invenção de novas tecnologias, trabalho em equipe com 

comunicação eficaz, e resultar em trabalho eficientemente com os recursos disponíveis 

angariando lucro, são elementos contextuais que se mantém para os engenheiros. Além disso, 

fatores como sustentabilidade, globalização, liderança, inovação e empreendedorismo 

permeiam a evolução do contexto dos profissionais de engenharia trabalham em equipe. 

 

 

2.1.3 Solução de Problemas, Modelo PBL e outras abordagens em engenharia 

 

 

Para Sharp(1991), quando se trata de uma educação com objetivo de preparar 

estudantes orientados a profissão, três distintos componentes devem ser integrados ao 

programa de estudos os quais são aquisição e compreensão de conhecimentos fundamentais, 

aplicação desse conhecimento em problemas práticos – em vez de teóricos – e o 

desenvolvimento de habilidade necessárias para a prática profissional.  A aquisição e 

compreensão de conhecimentos comumente são realizadas por meio de palestras, seminários e 

aulas, enquanto as habilidades são – ou deveriam ser - desenvolvidas durante os períodos de 

trabalho prático durante o programa acadêmico. Logo, o primeiro e último componentes 

representam poucas dificuldades, porém a aplicação do conhecimento fundamental aos 

problemas do mundo real proporciona maiores dificuldades. Isto ocorre pelo fato de que 

grande parte dos problemas reais podem ter infinitas resoluções diferentes e porque é 
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necessário o uso de uma criatividade considerável para desenvolver a melhor solução 

(SHARP,1991). 

Para Sharp (1991), durante muitos anos as escolas profissionais concentraram-se 

principalmente na passagem de conhecimentos e ignoraram a abordagem e aplicação de 

habilidades. Os engenheiros geralmente se consideram solucionadores de problemas, e 

frequentemente, são levados à problemas por clientes que podem ou não possuir clara 

compreensão sobre a natureza do mesmo. 

Os problemas complexos enfrentados por engenheiros possuem três características em 

comum. A primeira consiste na dificuldade em identificar o problema, que por diversas vezes 

é apresentado na visão de clientes de forma imprecisa ou enganosa. A segunda tange a 

resolução aos projetos de engenharia, pois os problemas são abertos e não há apenas uma 

solução ‘correta’, mas uma infinidade de alternativas a serem consideradas de forma a 

encontrar a ‘melhor’ ou a solução mais adequada. A terceira característica em comum 

existente nos problemas de engenharia encontra-se no processo inicial de concepção, em que 

há significativa falta de informações. Diante dessa lacuna, o engenheiro deve identificar, 

dentre as informações que podem ser coletadas, quais e quantas são necessárias para iniciar a 

resolução da problemática (SHARP, 1991).  

De acordo com o mesmo autor, o modelo de solução de problemas foi retratado por 

diversos autores, e pode ser resumido em seis passos: reconhecer uma necessidade; definir um 

problema objetivo e restrições; coletar informações e dados; gerando soluções alternativas; 

avaliar a consequência de diferentes soluções e decisão e especificação da melhor solução 

final. Para o mesmo, os dois primeiros passos – necessidade e problema – estão intimamente 

relacionados, tornando difícil a separação clara dos mesmos. Contudo, deve –se destacar a 

necessidade da garantia de identificação do problema, que é fundamental, dado que projetos 

inadequados resultam da tentativa de tratar um sintoma ao invés da resolução do problema 

subjacente (SHARP,1991). 

Após a identificação do problema, o mesmo deve ser bem descrito de forma clara, 

levando em consideração e quantificando os objetivos a serem alcançados pela solução e as 

limitações ao qual a solução deve atuar. Após a definição dos problemas, objetivos e soluções 

é possível realizar a coleta dos dados necessários. Algumas informações estarão disponíveis 

ao projeto desde o início, porém somente após todos os objetivos e restrições é possível 

identificar quais dados são necessários para a resolução do problema e como lidar com os 

mesmos.  Neste estágio, as informações disponíveis podem ainda ser inadequadas e uma 
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diversidade de soluções pode ser utilizada, porém o essencial é gerar o máximo de alternativas 

possíveis. Para os problemas complexos, há uma imensa cartela de respostas e busca-se a 

solução ideal, isto é, aquela que satisfaça a necessidade e simultaneamente atinja o melhor 

nível de desempenho relacionado aos objetivos especificados (SHARP, 1991). 

 A solução de problemas em um ambiente prático exige mais que habilidades 

analíticas, mas compreensão e “insights” são necessários para definir o problema e prever as 

restrições que limitam o conjunto de potenciais soluções. Além disso, a criatividade e 

inovação são fatores necessários para a geração de possíveis alternativas e técnicas analíticas 

que devem ser aplicadas no estudo da viabilidade, para que assim obtenha a melhor solução 

(SHARP, 1991). 

Com o intuito de manter alto padrão de qualidade, Littlefair e Gossman (2008) 

defendem que os TCC’s devem ser um projeto prático de solução de problemas. Estes 

trabalhos envolvem uma abordagem de projeto de engenharia, que coloque o problema em 

contexto e reveja a literatura relevante. Além disso, deve envolver um mínimo de horas de 

esforço do aluno e envolva a geração de relatórios profissionais sobre: o processo, revisão de 

literatura, especificações e alternativa, justificativa da escolha do design – modelo –, relação 

com pesquisas anteriores ao projeto, análise e avaliação crítica. 

Diante da necessidade de resolução de problemas e do trabalho de conclusão de curso 

oportunizar ao aluno um projeto prático, metodologias de ensino como Problem Based 

Learning – PBL, CDIO e Projetc Based Learning – PjBL são discutidos nas academias de 

forma a proporcionar, aos discentes, melhorias no ensino e aproximação entre teoria e prática. 

Como modo de resposta ao desempenho clínico insatisfatório dos alunos, o Problem 

Based Learning – PBL foi concebido e implementado em McMasters, no Canadá, na década 

de 1970, por educadores médicos. A adoção do PBL fora do campo da medicina ocorreu 

gradualmente e globalmente ao longo dos anos 90, em escolas profissionais de arquitetura, 

administração de empresas, engenharia química, em estudos de engenharia, direito e entre 

outros (HUNG; JONASSEN; LIU, 2008). 

A suposição primária do PBL é que o processo de resolução de problemas ocasiona o 

aprendizado.  Os proponentes desta metodologia educacional acreditam que toda a vida é 

solução de problemas e para Hung, Jonassen e Liu (p. 488, 2008) “Se toda a vida é a solução 

de problemas, então toda a vida está repleta de oportunidades de aprendizagem”. Dessa 

forma, entende-se que todo aprendizado inicia-se por um genuíno problema mal estruturado, 
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isto é, problemas com múltiplos ou desconhecidos objetivos, métodos de solução e critérios 

para resolver os problemas.  

Na prática do PBL, os alunos devem encontrar o problema antes de aprender, 

diferentemente da prática formal de educação, no qual se espera que o aluno domine o 

conteúdo antes de encontrar um problema, para assim tentar aplicar o conteúdo aprendido. “A 

aprendizagem baseada em problemas é uma metodologia instrucional, isto é, é uma solução 

instrucional para aprender problemas” (HUNG; JONASSEN; LIU, 2008, p.488). 

Isso significa que a aprendizagem neste método é limitada por problemas, e baseada 

em suposições construtivistas sobre aprendizado, os quais são: o conhecimento não pode ser 

transmitido, mas é construído individualmente e co-construído socialmente a partir de 

iterações com o ambiente; existem diversas perspectivas relacionadas a todos os fenômenos; 

significado e pensamento são distribuídos entre as ferramentas que usamos e entre a 

comunidade e cultura que estamos inseridos e o conhecimento é fundamentado e indexado 

através de contextos relevantes (HUNG; JONASSEN; LIU, 2008). 

Simultaneamente, o PBL é sustentado por teorias de aprendizagem situada, isto é, o 

aprendizado é mais eficaz quando inserido em tarefas autenticas e ancoradas em contextos  

cotidianos. Durante a vida profissional e no cotidiano, resolve-se continuamente problemas 

mal estruturados. Além de proporcionar mais significado ao aprendizado através de 

problemas autênticos, os problemas fornecem um propósito para esta aprendizagem. A 

aprendizagem significativa raramente ocorre sem que haja a intenção de aprender, e os 

problemas estimulam esse aprendizado (HUNG; JONASSEN; LIU, 2008). 

O conhecimento construído para resolver problemas resulta em dois tipos de 

conhecimento: epistemológico e fenomenológico. O primeiro é o conhecimento processual 

voltado à tarefa, já o segundo é o conhecimento através do mundo como o experimentamos 

conscientemente, isto é, o aprendizado natural. Essas representações são mais significativas, 

memoráveis e agregam valor. Para os discentes, o significado advém das interações com os 

contextos os quais estão trabalhando ou aprendendo, e o conhecimento firmado em contextos 

específicos é mais significativo, integrado, melhor retido e mais transferível (HUNG; 

JONASSEN; LIU, 2008). 

O principal objetivo da metodologia PBL é melhorar a aprendizagem dos alunos, 

exigindo que os mesmos resolvam problemas. Dessa forma, possuem características tais 

quais: focalizada no problema, centrada no aluno, auto-direcionado, auto-reflexivo e guiada 

por tutores. Essas características são alinhadas com as propostas e objetivos da metodologia, 
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pois quando se trata de focar no problema, o PBL defende que o modo como o aluno começa 

a aprender é abordando simulações de um problema autêntico e mal estruturado, e que os 

alunos assumem a responsabilidade de gerar problemas de aprendizagem, assim como de 

monitorar sua compreensão e aprender a ajustar estratégias de aprendizagem – auto-

direcionado e auto-reflexivo. A metodologia defende também que o corpo docente não pode 

ditar a aprendizagem e não são dominadores do conhecimento, mas que devem ser 

facilitadores que apoiam e modelam os processos de raciocínio, facilitam os processos em 

grupo e entre outras atividades de auxílio (HUNG; JONASSEN; LIU, 2008). 

O processo de aprendizado do PBL geralmente envolve quatro passos. O primeiro é o 

raciocínio, em grupo, através dos problemas, na tentativa de definir e limitar o problema. O 

terceiro é estabelecer metas de aprendizagem, quais atividades de aprendizagem necessárias e 

por último a responsabilidade de execução dessas tarefas. O segundo passo consiste em um 

estudo dirigido, no qual o aluno individualmente conclui suas tarefas de aprendizagem, nas 

quais são realizadas a coleta, estudo de recurso e elaboração de um relatório para o grupo. 

Após isto, no terceiro passo, os alunos compartilham seu aprendizado com o grupo e revisam 

o problema, gerando e rejeitando hipóteses com base na sua aprendizagem. Assim, o quarto 

passo compreende no resumo e integração do aprendizado (HUNG; JONASSEN; LIU, 2008). 

Em 2004 inicializou-se o CDIO, um modelo educacional no qual busca-se unir 

fundamento teórico com a prática, evidenciando nos graduandos as habilidades e as atitudes 

que docentes, indústrias líderes e sociedade esperam de graduados em engenharia 

(CRAWLEY et al.,2014, p.34). Advindo como uma abordagem para a reforma 

contemporânea do ensino de engenharia, o CDIO tem como ponto central uma visão que 

utiliza o ciclo de vida de um produto como o contexto da reforma (CRAWLEY et al.,2014, 

p.12). Como forma de embasamento do novo modelo educacional de engenharia, Crawley et 

al., (2014, p.25) defendem que:  

“a tarefa central da engenharia é conceber, projetar, implementar, operar produtos, 

processos e sistemas que não existiam anteriormente e que direta ou indiretamente servirão à 

sociedade ou segmentos da sociedade”. 

As quatro palavras chave do modelo – conceber, projetar, implementar e operar – 

seguem o contexto das quatro fases do ciclo de vida do produto, no qual a primeira fase é da 

concepção. Nesta fase, deve- se identificar o problema ou a oportunidade a ser realizada e 

decidir o que será projetado, de forma a atender às necessidades da sociedade para proposição 

de soluções viáveis, tecnológicas e uteis ao consumidor, agregando valor. A fase da criação 
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refere-se à construção a solução que fora anteriormente concebido e que será implementado 

na fase de implementação, na qual trata da transformação da solução em fabricação, teste e 

validação. A operação é uma fase que mesmo com pouca atuação de engenheiros de projetos 

e de implementação, os mesmos devem sempre estar atentos à operacionalização do que por 

eles foi projetado. 

Nesse contexto, produtos processos e sistemas são termos que qualificam soluções 

criadas e implementadas pelos mais diversos campos de atuação dos engenheiros, os quais 

abarcam desde engenheiros civis, químicos e industrial com produtos e projetos, à software e 

sistemas elétricos com engenheiros da computação e elétricos com as mais diversas criações 

de sistemas. Os termos utilizados para a elaboração do novo modelo educacional se justificam 

pela aplicação do conceito em uma vasta gama de disciplinas de engenharia, permitindo assim 

a aplicação de atividades diversas dentro do fluxo CDIO (CRAWLEY et al.,2014, p.26). 

Além do ciclo de vida de um produto, processo ou sistema, o CDIO também pode ter 

analogia com processo de pesquisa de engenharia, no qual o pesquisador identifica uma 

lacuna acadêmica no seu contexto de estudo e elege um problema ou hipótese – conceber –, 

seguindo com os protocolos de estudo, escrita – projetar –, e execução da pesquisa – 

implementação – e por fim, a análise de dados e divulgação dos resultados – operar. O fluxo 

CDIO abrange quatro macro-atividades profissionais essenciais que grande maioria dos 

engenheiros executam na realização de produtos, processos e sistemas.  

Para Crawley et al. (2014, p.4), dada a insatisfação do mundo ocidental em relação ao 

atual modelo educacional – visto a grande quantidade de críticas à graduandos que não sabem 

ler e escrever com eficiência e dominar moderadamente a aritmética complexa –, o CDIO 

atende a à demanda de educar engenheiros mais preparados para o mercado. Para o mesmo, 

CDIO busca educar discentes tornando-os capazes de dominar mais profundamente os 

conhecimentos técnicos, liderar na criação e operação de produtos, processos e sistemas 

novos e compreender a importância e o impacto que a pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico na sociedade. (CRAWLEY et al.,2014, p.7). 

A apropriação e justificativa para a utilização do CDIO como modelo educacional para 

estudantes de engenharia é fundamentado em quatro argumentos. O primeiro é porque o fluxo 

conceber, implementar, e operacionalizar são macro-atividades que os engenheiros realizam; 

segunda motivação baseia-se nas habilidades desejáveis que a indústria propõe aos 

educadores universitários. Terceira motivação é contexto natural em que se deve ensinar, e 
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por fim, a quarta justificativa é porque o CDIO apoia o aprendizado dos fundamentos técnicos 

de engenharia. (CRAWLEY et al.,2014, p.31). 

Diante dessa preocupação, em 2001 foram formados grupos focais de representantes 

da indústria, professores de engenharia e outros acadêmicos, comitês de revisão de 

universidades e graduados, os quais foram questionados: “Quais são os conhecimentos, 

habilidades e atitudes que o engenheiro graduado deve possuir? ” Os resultados dos grupos 

focais foram abrangidos o levantamento de habilidades realizado por indústrias – que 

articularam a necessidade de uma ênfase mais ampla nas habilidades realmente usadas por 

engenheiros no contexto profissional, e enumeraram  os conhecimentos, habilidades e atitudes 

que refletem a prática profissional da engenharia, ressaltando a importância dos fundamentos 

de engenharia, de modo a  incentivar instituições e educadores à atender às necessidades do 

mundo real e repensar suas estratégias educacionais. Assim foi rascunhado o primeiro plano 

de estudo e observou-se que os níveis mais altos do esboço correspondem à definição das 

funções essenciais de um engenheiro (CRAWLEY et al.,2014, p.34). 

De acordo com Zhang e Wu (2018), o modelo de educação CDIO, se comparado ao 

modelo tradicional de ensino, tem um impacto positivo sobre a aprendizagem dos alunos, pois 

é um mecanismo importante que permite alcançar os objetivos educacionais de treinamento 

por instituições voltadas para a aplicação de conhecimento. Através da utilização do método 

do CDIO de conceber e criar espera-se que aplicar o conhecimento teórico à engenharia 

prática, reformando assim o ensino tradicional, melhorando a eficiência do ensino e 

aprendizagem (ZHANG; WU, 2018). 

Outra abordagem educacional é o Project Based Learning – PjBL. A metodologia 

PjBL organiza o aprendizado em torno de projetos. O modelo considera que projetos são 

centrais ao currículo e estão focados em perguntas ou problemas realistas que levam os alunos 

a encontrar conceitos e princípios centrais de uma disciplina envolvendo-os em uma 

investigação construtiva. Além da aquisição de competências específicas de cada disciplina, o 

PjBL também desenvolve, nos discentes, competências genéricas de comunicação, trabalho 

em equipe, liderança e entre outras habilidades que cada vez mais são valorizados no 

ambiente profissional (RODRÍGUEZ et al., 2015). 
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2.2 O PAPEL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA A FORMAÇÃO 

DO ENGENHEIRO 

 

 

2.2.1 Características gerais e requisitos de um trabalho de um TCC em engenharia 

 

 

O trabalho de conclusão de curso de engenharia é a experiência máxima de 

aprendizado do curso, exigindo que os discentes demonstrem que podem integrar 

conhecimentos, habilidades e atributos profissionais de pós-graduação desenvolvidos durante 

o programa de engenharia e podem as executar de acordo com o padrão esperado dos 

graduandos (RASUL et al., 2015).Ainda, o trabalho de conclusão de curso em qualquer 

disciplina de engenharia é um componente importante do currículo, pois é uma experiência 

importante para os discentes, antes da graduação, trabalharem em um projeto da vida real sob 

a supervisão e orientação acadêmica dentro da escola de engenharia. Além disso, proporciona 

o uso e implementação dos métodos, técnicas e ferramentas que os alunos estudaram durante 

os anos anteriores (VITNER; ROZENES, 2009). 

Na maioria das universidades do mundo, o trabalho de conclusão de curso é um 

importante marco a realização da conclusão do curso, que pode ser um projeto ou pesquisa, ou 

ambos, com duração de 1 ano (THAMBAYAH, 2011). De acordo com a Estrutura 

Australiana de Qualificação – AQF8 (2013), “A pesquisa compreende trabalho sistemático 

experimental e teórico, aplicação e / ou desenvolvimento que resulta em um aumento nas 

dimensões do conhecimento”. A Figura 2 esboça os estágios do TCC, a qual mostra as inter-

relações entre todos os componentes da jornada da pesquisa (BLICBLAU; DINI, 2012) 



 

31 

 

 

Figura 2 - Rotas ao longo das etapas de pesquisa 

              Adaptado de Para Blicblau e Dini (2012) 

 

De acordo com Blicblau e Dini (2012), a primeira etapa da pesquisa consiste na 

seleção de um tópico de trabalho baseado em um dilema teórico, tópico industrial, tema 

acadêmico ou interesse pessoal, seguido de refinar o tópico em questões para pesquisa. A 

próxima etapa projeta um estudo que precisa identificar variáveis específicas e considerar as 

hipóteses. Esta etapa se sobrepões a um empírico nível de validação do trabalho. O processo 

de pesquisa real é iniciado na revisão da literatura e desenvolvendo questões de pesquisa e 

estrutura de conceitos, seguido pela elaboração do processo de pesquisa, análise de dados e 

apresentação de descobertas. Esta etapa consiste em um nível teórico com foco na 

interpretação e apresentação de dados (BLICBLAU; DINI, 2012). Assim, o TCC é um 

trabalho que envolve atividade criativa e pensamento original. Para que este seja um bom 

trabalho de engenharia, deve iniciar com a formulação de um bom problema, sugerir soluções 

alternativas e depois implementar uma delas (RASUL et al., 2015). 

Há um consenso sobre oportunidade e o objetivo e de um TCC de engenharia como 

um meio para que os graduandos demonstrem conhecimentos e habilidades técnicas e 

profissionais, e uma oportunidade de aprendizado integrado e autêntico, incentivando o 

aprendizado independente, auto direcionado e de nível superior (RASUL et al., 2015). 
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A metodologia que utilizado no TCC em uma escola de engenharia em Israel, segundo 

Vitner e Rozenes (2009) consiste nas seguintes etapas:  

A. Selecionar uma organização, onde trabalho será executado;  

B. Preparar o cronograma de trabalho;  

C. Mapear e analisar o estado organizacional atual, utilizando métodos qualitativos 

enquanto se cria uma lista de possíveis problemas para a definição dos problemas 

organizacionais;  

D. Definir os problemas executando análises quantitativas da intensidade dos problemas, 

assim como análise de causa e efeito;  

E. Revisão da literatura, pesquisando publicações relevantes;  

F.  Definição de solução avaliando alternativas e  

G.  Criação de relatórios detalhando o trabalho realizado.  

H. Assim é possível correlacionar o objetivo do TCC com suas etapas metodológicas, de 

acordo com a Tabela 2, de modo a entender onde cada passo do processo do TCC 

alcança o objetivo de desenvolver o aluno (VITNER; ROZENES, 2009). 

 

De acordo com Vitner e Rozenes (2009), a complexidade do trabalho de conclusão de 

curso requer um processo bem definido que facilite os alunos na conclusão das tarefas. O 

objetivo do TCC deve ser o de submeter o aluno a um problema no ambiente de trabalho ao 

mesmo tempo em que proporciona a implementação de métodos, práticas e técnicas 

qualitativas e quantitativas. Assim de forma mais diluída os objetivos do TCC são: 

1. Expor o aluno a experiência de ambiente de trabalho; 

2. Induzir o aluno a implementar ferramentas e técnicas; 

3. Auxiliar o aluno a adquirir habilidades de apresentação;  

4. Expor o aluno a uma pesquisa bibliográfica como ferramenta de apoio e  

5. Ajudar a adquirir habilidade de resolução de problemas utilizando um processo 

estruturado – isto é, aprender a expor o raciocício de modo escrito. 
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Tabela 2 - Materialização dos objetivos do curso 

 

Adaptado de Ortiz-marcos et al. (2011) 

 

Um estudo realizado por Ortiz-marcos et al. (2011) em duas universidades de Madri – 

sendo uma pública e outra privada – tinha como objetivo mostrar quais competências pessoais 

os alunos reformam durante o  processo do trabalho final de curso – TCC, incluindo as etapas 

de preparação, elaboração apresentação e defesa., de forma mais precisa, buscou avaliar quais 

competências do Conselho de Acreditação de Engenharia e Tecnologia –   ABET os alunos e 

orientadores consideraram ser o mais reforçado no desempenho das tarefas do TCC. 

Como parâmetro, os autores utilizaram o modelo de competência da organização sem 

fins lucrativos –ABET – que credencia cursos do ensino superior em ciências aplicadas, 

computação engenharia e tecnologia, visando certificar a qualidade desses cursos. A ABET 

especifica currículos mínimos para vários cursos de engenharia, e ente esses requisitos, há a 

exigência de que todos os graduandos em engenharia de um curso devem realizar um trabalho 

principal durante a graduação, além disso a organização requer que graduandos adquiram 

habilidades mínimas para a entrada no mercado de trabalho ou educação futura. Essas 

competências exigidas no modelo são descritas no Quadro 2 (ORTIZ-MARCOS et al., 2011). 

  

1 2 3 4 5

Estágio 

A- Selecionar uma organização 

B- Preparar o cronograma de trabalho

C-Mapear e analisar o estado organizacional atual

D- Definir os problemas

E- Revisão da literatura 

F- Definição de solução avaliando alternativas

G- Criação de relatórios detalhando o trabalho realizado 

Notas: Objetivos 

1- Expor o aluno a experiência de ambiente de trabalho;

2- Induzir o aluno a implementar ferramentas e técnicas;

3- Auxiliar o aluno a adquirir habilidades de apresentação;

4- Expor o aluno a uma pesquisa bibliográfica;

5- Ajudar a adquirir habilidade de resolução de problemas;

Objetivo 



 

34 

 

Quadro 2 - Competências exigidas pela ABET 

 

Adaptado de Ortiz-marcos et al. (2011). 

 

Para a realização do estudo, aplicou-se a um questionário com o objetivo de entender 

como o grupo de graduados perceberam as habilidades que adquiriram durante a conclusão do 

TCC. Como resultado deste questionário, as competências que obtiveram classificações 

‘contribuição média’ e ‘ alta contribuição foram C2 - uma habilidade de projetar e conduzir 

experimentos, bem como analisar e interpretar dados; C5 - uma capacidade de identificar, 

formular e resolver problemas de engenharia problemas; C7 - uma capacidade de se 

comunicar efetivamente; C8 - uma ampla educação necessária para entender o impacto de 

Numeração Abreviação Descrição 

Competência 1 C1
Capacidade de aplicar o conhecimento de matemátoca, ciência e 

engenharia 

Competência 2 C2
Capacidade de projetar e conduzir experimentos, bem como analisar 

e interpretar dados.

Competência 3 C3

Capacidade de projetar um sistema, componente ou processo para 

atender às necessidades dentro de restrições realistas, tais como 

econômico, ambiental, social, político, ético, saúde e segurança, 

manufatura e sustentabilidade.

Competência 4 C4 Capacidade de atuar em atividades com equipes multidisciplinares. 

Competência 5 C5
Capacidade de identificar, formular e resolver problemas de 

engenharia.

Competência 6 C6 Um entendimento de ética profissional e responsabilidades.

Competência 7 C7 Capacidade de comunicação eficaz.

Competência 8 C8

Uma ampla educação para entender o impacto das soluções de 

engenharia em um ambiente global, contexto econômico, ambiental e 

social.

Competência 9 C9
Um reconhecimento da necessidade e capacidade de participar de 

uma aprendizagem ao longo da vida.

Competência 10 C10 Conhecimento de questões contemporâneas.

Competência 11 C11
Capacidade de usar as técnicas, habilidades e ferramentas de 

engenharia moderna necessárias para prática de engenharia.
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soluções de engenharia em um ambiente global, econômico, contexto social; C9 - um 

reconhecimento da necessidade e capacidade de se envolver em aprendizado longo; C10 um 

conhecimento das questões contemporâneas e C11 - capacidade de usar técnicas, habilidades 

e conhecimentos modernos ferramentas de engenharia necessárias para a prática de 

engenharia (ORTIZ-MARCOS et al., 2011). 

A conclusão gerada pelo estudo de Ortiz-marcos et al. (2011) relata que o TCC possui 

contribuição positiva para a maioria dos alunos na aquisição de habilidades necessárias para 

ser um engenheiro. A competências mostraram que durante a concepção e conclusão do 

trabalho de conclusão de curso, a capacidade de identificar, formular e resolver problemas de 

engenharia, assim como projetar, analisar e interpretar dados e utilizar-se de técnicas, 

habilidades e ferramentas modernas na prática da engenharia são desenvolvidos pelos alunos.  

Além disso, comunicar-se de forma efetiva – devido a necessidade de apresentação 

pública do TCC – e obter reconhecimento da necessidade e capacidade de participar de uma 

aprendizagem ao longo da vida também foram destacados como habilidades e sentimentos 

que o TCC contribui na formação de um estudante de engenharia (ORTIZ-MARCOS et al., 

2011). 

Geralmente, discentes podem adquirir habilidades essenciais ao concluir o TCC, 

como: a demonstração no TCC de uma vasta gama de habilidades aprendidas do curso; 

entregar um produto que passou por etapas de design, análise, teste e avaliação; desenvolver 

habilidade de resolução de problemas, análise, síntese e avaliação e melhorar habilidades de 

comunicação através da geração de relatórios profissionais – que é o próprio TCC -  e 

apresentações orais e outros mais. (RASUL et al., 2015). 

Valderrama et al. (2009), expõem que o currículo do curso de engenharia inclui o 

desenvolvimento e avaliação dos TCC’s, que representam o ponto culminante do processo de 

aprendizado do aluno em relação às habilidades pessoais e profissionais de engenharia 

aprendidas anteriormente. Segundo Thambyah (2011), dentre diversas estratégias de avaliação 

e de resultados de aprendizagem através do trabalho final de curso, há a Tabela de taxonomia 

revisada de Anderson e Krathwohl de Bloom, que pode ser utilizada como proposta de 

melhoria para a abordagem de desenvolvimento do processo de aprendizagem do aluno na sua 

experiência do TCC. 

Os cursos de graduação para engenheiros profissionais têm como requisitos que os 

alunos do último ano concluam o trabalho de conclusão de curso, mas a literatura mostra que 

atualmente não há consistência desse trabalho. As práticas entre as universidades são 
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diferentes, e pouco esforço foi iniciados com o objetivo de identificar quais boas práticas, 

evidenciando a necessidade do desenvolvimento de diretrizes para o aprendizado e ensino do 

trabalho de conclusão de curso (RASUL et al., 2015). 

 A tabela de taxonomia, representada na 

 

 

 

Tabela 3 na proposta por Thambyah (2011) é composta por colunas, alinhando o 

conjunto de ações ou esforços exigidos pelo aluno, e linhas, com a variedade de tipos de 

conhecimento que podem ser potencialmente alcançados ou expressos, gerando assim ações e 

critérios de aprendizagem. Dessa forma, o uso da tabela consiste na aplicação das colunas, 

com os processos cognitivos nas quatro dimensões do conhecimento, e usar os resultados da 

aprendizagem (cruzamento coluna x linha) como uma lista de verificação. Esta lista pode ser 

vir tanto para alunos quanto para orientados, para que ambos saibam de forma clara os modos 

que avaliarão e serão avaliados em relação ao aprendizado durante o TCC (THAMBYAH, 

2011). 
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Tabela 3 - Tabela de Taxonomia 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Thambyah (2011). 

(1) Lembrar (2) Entender (3) Aplicar (4) Analisar (5) Avaliar (6) Criar

A. Factual

Capaz de mostrar conhecimento 

da literatura, os autores 

importantes, terminologia 

relacionada e principais 

conclusões.

Mostra capacidade de classificar, 

resumir e explicar a informação 

básicas da revisão da literatura.

Possui as habilidades básicas para 

executar procedimentos ou 

experimentos estabelecidos.

Verifica se os dados estão 

corretos. (por exemplo, 

verifica erros)

Interpreta novos dados, 

juntamente com dados 

relevantes que foram 

publicados anteriormente.

Novos conhecimentos são obtidos 

a partir das descobertas usando 

métodos estabelecidos de 

interpretação.

B. Conceitual

Mostra conhecimento de 

informações específicas sobre 

teorias relevantes, modelos, 

estruturas, princípios, etc.

Capaz de inferir as relações 

intertópicas relevantes para o 

projeto. "Vê a grande figura".

Demonstra a capacidade de montar 

diferentes procedimentos ou 

experimentos em relação à questão 

de pesquisa.

Capaz de diferenciar dados 

em grupos relevantes e 

componentes principais e 

secundários.

Capaz de articular a validade 

ou inadequado dos dados em 

termos de abordar a questão 

de pesquisa.

Capaz de adicionar um novo nível 

ou dimensão de interpretação 

para fornecer novos 

conhecimentos.

C. Processual

Descreve claramente as técnicas, 

métodos, algoritmos e/ou 

equações usados anteriormente 

relevantes para o projeto. 

Capaz de criticar com 

competência os métodos e 

técnicas anteriores utilizados e 

identificar lacunas no 

conhecimentos atual.

Demonstra capacidade de realizar 

com eficiência as diferentes 

experiências, dando considerações 

sobre as questões de segurança e 

significância estatística.

Capaz de realizar análises 

estatísticas e organizar os 

dados adequadamente em 

planilhas e gráficos. 

Mostra uma compreensão 

clara da significância 

estatística, sabe se deve  

aceitar ou rejeitar a hipótese.

Fornece uma nova 'revelação' ou 

uma interpretação siginificativa 

por meio do uso de técnicas 

inteligentes de escrita ou 

apresentação, por exemplo, 

analogias, ilustrações, etc.

D. Metacognitivo

Capaz de listar as principais 

questões da revisão de literatura, 

a fim de ajudar a definir a 

declaração do problema ou 

pergunta da pesquisa.

Capaz de discernir as questões 

criticar e sintetizar uma 

declaração de problema exemplar 

ou pergunta de pesquisa para 

projeto.

Exibe um alto nível de habilidade e 

boas práticas na realização de 

experiências complexas e na 

produção de dados de alta qualidade.

Mostra a capacidade de 

reduzir dados complexos em 

gráficos, diagramas ou 

explicações válidas e fáceis 

de entender.

Demostra uma excelente 

capacidade de autocrítica, 

capaz de listar limitações dos 

dados e projetar experimentos 

e criar novad recomendações.

Capaz de mostrar um profundo 

senso de conhecimento conhecido 

vs. desconhecido e por que a 

matureza do conhecimento.
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 Dessa forma, Rasul et al. (2015) defendem que os Trabalhos de Conclusão de curso 

são uma forma nos quais discentes têm a oportunidade de demonstrar e aplicar o 

conhecimento aprendido até o ponto atual, permitindo pensamento crítico e reflexivo e o 

desenvolvimento de habilidades profissionais. Além de desenvolver competências, os 

trabalhos de conclusão de curso são fundamentais para uma oportunidade importante para 

discentes firmarem vínculos com a indústria, proporcionando não apenas experiência 

profissional, mas também a exposição à possíveis empregadores. Na Nova Zelândia, 

universidades estabelecem vínculos com indústrias locais para o incentivo do 

desenvolvimento profissional dos estudantes, utilizando de técnicas aprendidas ao longo da 

graduação para produzir resultados reais às industrias por meio do TCC. Essa interface com a 

indústria assegura aos alunos uma boa base nas habilidades profissionais de engenharia 

(RASUL et al., 2015). 

 

 

2.2.2 Desafios na elaboração de um TCC de engenharia 

 

 

A maioria dos projetos de nível superior é realizada com o objetivo de oferecerem uma 

contribuição ao conhecimento. Esses projetos geralmente estão situados entre duas situações 

consideradas extremas. A primeira é a grande variedade histórica de trabalhos anteriores e 

com linhas e desenvolvimento claras, dificultando ao discente uma criação de tese a 

determinação do que já foi pesquisado e qual o novo tipo de material novo pode ser explorado 

por ele. O outro extremo é quando o trabalho está abrindo novas perspectivas e há pouco 

histórico literário anterior, dificultando o trabalho pela necessidade de um tempo para um 

trabalho exploratório sobre o assunto maior que o programado. (ADKINS,1971). 

Em um estudo realizado Rasul et al. (2015)  nas universidades da Austrália, foram 

identificados problemas comuns entre as universidades durante o processo de avaliação e 

gerenciamento (execução) do TCC, os quais são:  pouca motivação dos alunos; personalidade 

dos alunos; conflitos; alunos com excesso de dependência; falta de propriedade sobre o 

trabalho; alunos que buscam temas e/ou orientadores ‘flexíveis’; problemas de linguagem 

(falta de auto expressão) e tópico do trabalho não alinhado com a especialização/ área de 

estudo do aluno. 
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Além disso, questões pontuais como necessidades de diretrizes aos discentes para a 

escolha adequada do trabalho com escopo suficiente para demonstrar desenvolvimento 

estratégico e avaliação dos resultados de graduação exigidos; necessidade de esclarecimentos 

dos papéis e expectativas dos alunos, orientadores, banca examinadora e indústria parceira, 

onde os projetos serão aplicados; lidar com conflitos entre avaliação do orientador e avaliação 

da banca examinadora foram alguns pontos levantados como quesitos de preocupação no 

estudo (RASUL et al., 2015). 

Complementarmente ao estudo citado, Bernardier e Zerbe (2018), explicam que 

grande parte da maioria dos estudantes de pós-graduação está parcialmente preparada para a 

quantidade de redação acadêmica que a pós-graduação exige. Durante os programas de 

graduação, a ênfase da escrita raramente é voltada ao público disciplinar e acadêmico, mas 

têm o seu objetivo em atender demandas de escrita para as aulas. Porém, após a formação de 

graduandos, a escrita é uma habilidade crítica para a formação de profissionais em 

engenharia. A capacidade de transformar informações técnicas para um público diversificado 

deforma clara e apropriada é uma competência significativa para estudantes de pós-graduação 

(BERNARDIER e ZERBE, 2018). 

Estudantes de graduação possuem pouca experiência em pesquisas e encontram 

dificuldades na transição dos cursos para a realização de pesquisas independente. Além dessa 

dificuldade a falta de exposição prévia à pesquisa e as habilidades associadas à mesma, o 

tempo limitado na produção do trabalho de graduação exacerba as dificuldades encontradas 

pelos alunos. A mudança que deve ocorrer é a mentalidade do discente do aprendizado em 

grupo para uma aprendizagem autônoma, com apoio de um orientador. Esses fatores 

implicam em um trabalho de conclusão de curso que enfoca no desenvolvimento de 

habilidade de pesquisa e não no resultado final da pesquisa, isto é, é voltado ao processo e 

aprendizado do discente (STAPPENBELT e BASU, 2019). 
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2.2.3 Contribuições do TCC na formação do profissional de engenharia 

 

 

 Através da realização do trabalho de conclusão de curso, discentes de engenharia 

devem estar bem preparados para se tornarem engenheiros, porém algumas aplicações que 

podem ser utilizadas no trabalho final de curso – que são frequentemente utilizados por 

engenheiros – mostram que algumas habilidades como escrita, simulações, programação e 

outros, não são desenvolvidas ou treinadas durante o trabalho, contrapondo o objetivo do 

mesmo, no qual é promoção da capacidade dos discentes. O TCC é o último projeto que os 

graduandos devem concluir durante o ensino universitário, permitindo que alunos pensem 

criticamente sobre os fatos, exerçam a criatividade – habilidade essencial para um engenheiro 

de produção –, além de fortalecer sua aprendizagem acadêmica, sintetizar e analisar 

informações e integrar o pensamento de resolução de problemas com o que aprenderam. (LI E 

YING, 2011). 

Projetos que utilizam metodologia BPS – Business Problem-Solving, com tradução 

livre para Solução de Problemas de Negócios – possuem o objetivo de melhorar o 

desempenho de um determinado negócio, sistema ou unidade organizacional, possui um ciclo 

de solução de problemas, conforme elaborado no ‘Ciclo Regulador’ de Van Strien (1997). 

Este ciclo possui cinco etapas básicas do processo, como descrito na Figura 3 - ‘Ciclo 

Regulador’ Van Strien (1997)(VAN AKEN; BERENDS; BIJ, 2007). 

 

Figura 3 - ‘Ciclo Regulador’ Van Strien (1997) 
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             Adaptador por Van Aken; Berends; Bij (2007). 

 

Esse ciclo é a lógica da perspectiva do aluno. Na perspectiva da empresa, um projeto 

completo de BPS possui três partes: projeto, mudança e aprendizado. A parte ‘projeto’ 

contempla as etapas um, dois e três do ciclo regulador, a segunda parte ‘mudança’ está 

correlacionada à etapa 4, e a parte ‘aprendizado’ contempla a etapa 5 do ciclo regulador. As 

três partes são: 

 Projeto: Redesenho do sistema ou unidade organizacional com base na definição, 

análise e diagnóstico do problema, um plano de mudança para introduzir o redesenho 

e o desenvolvimento de uma estrutura organizacional e desenvolvimento de uma 

estrutura organizacional de suporte para o aluno de solução e mudança;   

 Mudança: Redesenho é realizado nas funções e rotinas da empresa, além da possível 

implementação de novas ferramentas ou sistemas de informação e 

 Aprendizado: Empresa aprende a operar dentro do novo sistema com as novas 

ferramentas e aprende a realizar melhoria de desempenho pretendida. Ressaltando que 

uma organização necessita de tempo para a recuperação após uma mudança 

significativa (VAN AKEN; BERENDS; BIJ, 2007). 

 

Um projeto de BPS em uma organização para um aluno é uma importante experiência 

de aprendizado, além de dos supervisores obterem informações adicionais sobre as questões 

atuais do campo em seu domínio de pesquisa. Van Aken, Berends e Bij (2007) defendem 
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quem um projeto de BPS para estudantes o escopo é bastante limitado, e que os problemas de 

negócios, são abertos, isto é, não existe uma única solução, mas sim uma multiplicidade de 

boas soluções e possuem restrição de tempo e esforço, com escopo limitado e sujeito a 

interferências internas e externas. 

Diante de um projeto de BPS, a empresa pode esperar resultados ligados à definição e 

análise de problemas; diagnóstico das principais causas e consequências do problema; 

exploração de possíveis soluções para o problema; elaboração de uma solução em um projeto 

detalhado; um plano de alteração e um produto intangível mais amplo relacionado ao suporte 

organizacional para solução e plano de mudança (VAN AKEN; BERENDS; BIJ, 2007). 

Para Van Aken, Berends e Bij (2007), um projeto de BPS é fundamentalmente 

diferente de um TCC. O objetivo do trabalho de conclusão de curso é desenvolver 

conhecimento em um contexto acadêmico, que é conhecimento geral, resolvendo um 

problema de conhecimento no mundo imaterial do conhecimento. Já o projeto de BPS está 

inserido em um contexto de negócios, de conhecimento específico, resolvendo um problema 

de desempenho comercial, no mundo material da ação, visando mudanças e melhorias reais 

no mundo material. 

No entanto, como já citado anteriormente pela metodologia PBL, a aprendizagem 

ocorre a partir de tarefas inseridas no contexto cotidiano na resolução de problemas não 

estruturados, ou seja, problemas com diversos objetivos, métodos e critérios para a resolução 

de problemas (HUNG; JONASSEN; LIU, 2008). Em concomitância, Littlefair e Gossman 

(2008) também já citados anteriormente defendem que o TCC deve ser um projeto prático de 

solução de problemas que envolva uma abordagem de projeto de engenharia, colocando o 

problema em contexto e revisando a literatura. Sendo assim, diante de todo o exposto até o 

momento por este trabalho, a Figura 4 correlaciona à abordagem de resolução de problemas 

aprendizado gerada por um trabalho de conclusão de curso com a abordagem de resolução de 

problemas do meio corporativo de engenharia. 
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Figura 4 - Correlação TCC com projetos corporativos 

Elaboração própria (2019). 
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Na execução do trabalho, o discente deve desenvolver em si mesmo a habilidade de 

analisar dados, projetar soluções para problemas, aprender a trabalhar e pensar de forma 

independente e desenvolver proficiências em práticas e técnicas laboratoriais 

(LOPATTO,2003). Além disso, engenheiros devem ser capazes de transmitir seus 

pensamentos de maneira clara, concisa, com coerência e coesão, permitindo a outros 

profissionais a compreensão e conexão de ideias, e para isso, o texto deve possuir aspectos 

retóricos necessários ao desenvolvimento e argumentos de suporte. Entretanto, discentes têm 

dificuldades de expressar ideias em textos argumentativos (CANDELO, 2018). Através da 

escrita, a habilidade analise e de síntese são evidenciadas pelo autor que a escreveu, e que 

possuiu nesse processo de escrita uma maneira única de aprendizado (EMIG,2005).  

Uma oportunidade que os graduandos têm para o aperfeiçoamento da escrita é 

escrever um grande trabalho de pesquisa – isto é, um trabalho de conclusão de curso. 

Experiências de trabalho de pesquisa ajudam os discentes e a desenvolver habilidades de 

escrita, pensamento crítico e métodos de pesquisa. Lamentavelmente, ao trabalho de 

conclusão de curso pode ser o primeiro contato com uma escrita científica autêntica do aluno 

de graduação (REYNOLDS,2011). 

O trabalho de conclusão de curso em ciências e engenharia deve buscar predefinir os 

objetivos a serem alcançados durante o processo para depois estruturar a experiência. Uma 

dissertação tem como objetivo básico a expansão de recursos intelectuais dos alunos, assim 

como capacidade de aprendizado e de resolução de problemas. Com isto, listou-se seis 

objetivos fundamentais para detalhar o objetivo geral de uma dissertação, os quais são: 

promover o treinamento científico e conhecimento técnico do estudante de engenharia; 

desenvolver a capacidade  do aluno em identificar uma área de investigação e formular uma 

pesquisa acadêmica eu determine fatores contributivos básicos à mesma; incentivar a revisão 

abrangente da literatura; desenvolver no discente a capacidade de organização e execução de 

um trabalho de forma abrangente e sistemática; incentivar a apresentação de dados, 

argumentos e conclusões factuais de forma clara e concisa e por fim, ajudar o discente a 

retirar informações e conclusões lógicas sobre os dados coletados e apresentados. 

(COOK,1980). Ao término do curso de graduação, na transição da vida acadêmica à atividade 

profissional, a demonstração de habilidades e experiências adquiridas durante a graduação, a 

necessidade de adaptação, responsabilidade e autonomia serão essenciais para conquistar um 

emprego (LAMAS et al., 2014).  
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2.3 MINERAÇÃO DE TEXTO 

 

O aumento da produção de tem aumentado drasticamente, e em 2020 é previsto um 

aumento no volume de dados de 40 zetabytes, levando a um crescimento de 50 vezes desde o 

início de 2010. Como exemplo desse volume de dados está o dado textual, que é gerado em 

diversos cenários (ALLAHYARI, M. et al,2017). O grande volume de dados textuais 

armazenados atualmente excede a capacidade humana de, manualmente, realizar análises e 

compreendê-los por completo (RESENDE et al.,2011). 

Em virtude dessa dificuldade, e visto que os dados textuais são uma fonte inestimável de 

informação e conhecimento, há uma necessidade de utilização de métodos e algoritmos em 

uma variedade de aplicações de modo que processem o volume de texto existente 

(ALLAHYARI, M. et al, 2017). Diante desse fato, a mineração de texto permite transformar 

um grande volume de dados textuais não estruturados em conhecimento útil (RESENDE et 

al.,2011). 

 Text Mining ou Mineração de texto é um termo que descreve uma variedade de 

técnicas que tem como objetivo extrair informações úteis de um conjunto de documentos 

(MOGHADAM; SAFARI; YOUSEFI, 2019). Ainda por Rezende et al. (2011), “mineração de 

texto pode ser definida como um conjunto de técnicas e processos para a descoberta de 

conhecimento inovador a partir de dados textuais”.  Essa extração é realizada através da 

identificação de padrões de documentos não estruturados, como e-mails, livros, páginas da 

web, relatórios, descrição de produtos e entre outros (FELDMAN E SANGER, 2007). De 

acordo com Miner (2012), a análise textual e a mineração de texto são termos amplos que 

descrevem um conjunto de tecnologias para análise e processamentos de dados de texto não 

estruturados e semiestruturados. 
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Figura 5 - Técnicas práticas de Text Mining 

Adaptado de Miner (2012, Pág.40) 

 

A Figura 5 explicita que a mineração de texto tem como base a contribuição de 

diversos componentes analíticos de texto, isto é, há uma gama de análises textuais dentro do 

text mining que possuem divergentes saídas. Além disso, há a entrada de ferramentas 

multidisciplinares externas, que resulta em decisões direcionais que afetam os resultados. 

Pandit (1996) defende, no entanto, que mineração de texto não é caracterizada por 

automação e não substitui o julgamento dos pesquisadores, que deve ser realizado em 

diferentes momentos do processo, mas deve ser utilizado como complemento. A vantagem da 

utilização do sotfware é que o mesmo permite que o processo mecânico seja mais simples e 

ágil, permitindo ao pesquisador o foco no processo criativo da construção da teoria. O 

minerador de texto pode reclassificar entradas em diferentes categorias ou excluí-las em caso 

de redundância e erros de software. Além disso, o pesquisador deve fazer um julgamento 

qualitativo para definir as palavras-chave e decida as restrições. Portanto, é indispensável a 



 

47 

 

atuação do pesquisador com o software para que a saída seja o reconhecimento de padrões 

(PANDIT, 1996). 

Dentro do mundo da mineração de texto existem sete áreas de prática de mineração 

diferentes – como explicitadas na Figura 5 – e que podem ser seguidas para análise de um 

pesquisador com base nas características únicas de cada área. Miner (2012) defende que, 

embora distintas, essas áreas de prática de mineração são altamente inter-relacionadas e que 

um projeto típico de mineração de texto exigirá técnicas de diversas áreas. Abaixo estão 

explanadas brevemente cada área de prática, visto que a explicação aprofundada desses 

conceitos não é do escopo destre projeto. 

1. Agrupamento (clustering): Diaz e Peres (2019) explanam que clustering ou 

agrupamento é uma das atividades de análises mais realizadas que auxilia no processo 

de descoberta de conhecimento, facilitando na identificação de padrões que descrevem 

grupo de dados similares. Os algoritmos operam sobre matrizes de dados e tem como 

objetivo separar os dados de modo que encontre critérios de similaridade. 

2. Classificação: Para Miner (2012), a classificação de texto é um processo analítico que 

toma qualquer documento de texto como entrada e atribui-lhe uma classificação a 

partir de um conjunto predeterminado de classes.  

3. Mineração da Web: Ainda para Miner (2012), a mineração na Web é definida por 

muitos profissionais como o uso algoritmos e métodos tradicionais de mineração de 

dados para descobrir padrões usando a web, que pode ser dividida em três diferentes 

tipos: mineração de uso da web, mineração de conteúdo web e mineração de estrutura 

web. 

4. Extração de informações: Allahyari, M. et at (2017), defendem que a extração de 

informações é a tarefa de extrair automaticamente informações estruturadas de 

informações não estruturadas ou semiestruturadas de texto, isto é, pode ser 

considerada como uma maneira limitada de compreensão total da linguagem natural, 

onde  as informações procuradas são conhecidas de antemão. 

5. Processamento de linguagem natural (PNL): Hack et al, (2013) explanam que o 

PNL tem por objetivo estudar mecanismos de processamento da linguagem falada e 

escrita para convertê-la para uma representação formal, e assim torná-la manipulável 

por programas de computador. 

6. Extração de conceitos: Para Feldman e Sanger (2006) a extração de informações tem 

o intuito identificar as informações relevantes e apresentá-las em um formato 
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estruturado – usualmente em formato tabular – de modo economizar tempo e reduzir o 

trabalho. 

7. Recuperação de informação: Para os autores Allahyari, M. et at (2017), a 

recuperação de informação consiste na capcidade de ecnontrar recusros de informação 

em uma coleção ou conjunto de dados não estruturados que satisfaçam os mineradores 

diante de informações necessárias, isto é, possui foco em apenas facilitar o acesso à 

informação, e não em realização de análise sobre os dados com a finalidade de 

encontrar padrões. 

A aplicação da mineração de texto permite extrair conhecimento a partir de 

documentos textuais brutos e não exige conhecimento prévio a respeito das coleções textuais 

a serem exploradas (RESENDE et al.,2011).O macroprocesso de mineração pode ser dividido 

em três fases principais, como ilustrado na Figura 6 (RESENDE et al.,2011): 

 

Figura 6 -Macroprocesso de Mineração de Dados 

Adaptado de Resende et al (2011) 

 

De acordo com Jung e Gyou (2020), o processo mais natural para inicio de mineração 

de texto é com o pré-processamento de dados dos textos coletados. No pré-processamento, os 

documentos são padronizados e estruturados de forma concisa para a extração do 

conhecimento (REZENDE et al.,2011). Em concordância, Jung e Gyou (2020) defendem que 

usualmente, nessa etapa, é realizada uma análise morfológica para classificar as sentenças em 

partes do discurso, assim como há também a extração de palavras chave e palavras que 

aparecem simultaneamente nos mesmo parágrafo ou sentença. Dessa forma, as características 

e frequência das palavras são definidas e analisadas por meio de uma variedade de técnicas de 

mineração de textos, como: análise de associação, mineração de opinião, análise de emoções 

entre outros. 

Na fase de extração de padrões, após o agrupamento das coleções textuais de forma 

em que os que documentos de um mesmo grupo sejam altamente similares entre si, porém 

dissimilares em relação aos documentos de outros grupos, são extraídos os padrões por meios 

de regularidade dos dados, sem o uso de conhecimento externo. A avaliação do conhecimento 
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refere-se à fase na qual os conhecimentos extraídos são avaliados de acordo com o contexto 

do problema (REZENDE et al.,2011).  

 

2.4 SINGULAR VALUE DECOMPOSITION – SVD 

 

O Single Value Decomposition, ou Decomposição em Valores Singulares, é um 

modelo matemático que se utiliza para criar a estrutura semântica. O resultado da aplicação 

deste modelo, depois de realizadas operações matriciais, é uma matriz aproximada à matriz 

original (FORONDA, 2005). Para Bhavanna et al (2019), o método SVD está  relacionado a 

um número de técnicas matemáticas e estatísticas que são usadas em uma ampla variedade de 

campos, incluindo a localização e decomposição de vetores, análise espectral, análise fatorial, 

entre outras aplicações. 

Foronda (2015) explicita que ‘estrutura semântica’ é a estrutura de correlação entre as 

palavras individuais que aparecem nos documentos. É definido como ‘semântica’ pois implica 

no fato de que os termos, em um documento, possam ser tomados como referentes ao 

documento ou ao assunto desse documento, isto é, são palavras individuais que representam 

uma gama de documentos. O método utiliza a fatorização de matrizes retangulares, e 

transformam a matriz analisada em uma série de aproximações lineares, que mostram a 

estrutura básica da matriz e facilitam a sua compreensão e análise (MARTINAZZO, 2011). 

Matarazzo (2011) ainda afirma que o método consiste em obter uma decomposição da 

matriz A, de forma que ela possa ser descrita da seguinte forma: 

A= U. S. VT 

Onde: 

A  é a matriz que se deseja decompor; 

U é uma matriz que descreve as linhas da matriz A; (matriz das palavras/ termos) 

que descreve os termos; 

S é uma matriz diagonal que contém os “valores singulares” (singular values). 

VT é a matriz V, transposta, que descreve as colunas da matriz A.(matriz dos TCC’s) 

A motivação da utilização do método SVD consiste em encontrar uma representação 

reduzida (menor número de dimensões) da matriz termo documento, que enfatize padrões e as 

ligações mais fortes entre termos e/ou documentos, e descarte as mais fracas, ou ruídos. A 

execução do SVD decompõe a matriz principal (matriz termo-documento) em três outras 

(MARTINAZZO, 2011). 
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De acordo com Miner (2012), onde há um “joelho” no gráfico de valores singulares, 

próximo ao ponto da segunda ou terceira dimensão extraída, é o valor no qual os valores 

singulares ao quadrado nos conceitos subsequentes se tornam ínfimos, isto é, há baixa 

variabilidade de documentos versus palavras, tornando os conceitos menos relevantes para 

análise. Geralmente, na análise de matrizes de palavras ou termos extraídas de um corpus de 

texto, é verificado que não mais do que 5 a 20 conceitos extraem a maior parte das 

informações do documento versus palavra (Miner,2012).  

No entanto, o autor defende que quando o objetivo da análise é extrair conceitos para 

modelagem preditiva subsequente ou para agrupamento, se torna útil trabalhar com 

quantidades maiores de conceitos e obter informações associadas aos valores singulares, não 

se baseando apenas no gráfico de valores singulares ao quadrado. Dessa forma, foram 

analisados os conceitos de valores singulares maiores de 2 e palavras fora dos termos, com 

valores singulares significativos, de modo a compreender o corpus analisado e extrair 

possíveis padrões e correlações. 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 TEORIA FUNDAMENTADA EM DADOS 

 

A teoria fundamentada em dados, ou teoria enraizada – Grounded Theory -  é uma 

metodologia estruturada e sistemática desenvolvida por Glaser e Stratuss em 1957, e pode ser 

definida como “uma abordagem holística que descobre conceitos ocultos dos eventos e 

fenômenos e apresenta padrões de conceitos e suas relações através de elementos básicos e 

dos estágios do Grounded Theory” (AKHAVAN; JAFARI, 2006). Para Charmaz e Belgrave 

(2007), a teoria pode ser definida como uma metodologia geral que possui diretrizes para uma 

coleta e análise sistemática dos dados, que geram uma teoria. Este nome “Teoria 

Fundamentada de Dados” reflete a premissa fundamental de desenvolvimento teórico a partir 

de análises rigorosas de dados empíricos, baseando-se em descoberta, externalidade, 

neutralidade e parcimônia (CHARMAZ; BELGRAVE, 2007). 

Esta teoria tem como base a implicação de que o pesquisador não inicia as buscas e 

dados com um conjunto de hipóteses a serem testadas, e que a teoria e conceitos devam 

emergir dos dados. Em resumo, a Teoria Fundamentada em Dados estuda dados que vão gerar 

uma teoria ou conclusões sem que o pesquisador se aproprie de ideias ou conceitos prévios, 

isto é, uma teoria fundamentada e enraizada em dados codificados. Para isso, o pesquisador 

precisa garantir que não haja preconceitos e ideias teóricas sobre os dados antes da realização 

das pesquisas (AL-RAMAHI; EL-GAYAR; LIU, 2016).  

A Teoria Fundamentada em Dados tem como base três elementos básicos: conceitos, 

categorias e proposições. O elemento ‘conceito’ são as unidades os quais serão analisados e 

conceituados (AL-RAMAHI; EL-GAYAR; LIU, 2016; PANDIT, 1996). Para melhor 

entendimento e exemplificação Corbin e Strauss (1990, p. 7) afirmam: 

“As teorias não podem ser construídas com incidentes ou atividades reais, como 

observados ou relatados; isto é, de "dados não tratados." Os incidentes, eventos, 

acontecimentos são tomados ou analisados como possíveis indicadores de fenômenos, os 

quais recebem rótulos conceituais. Se um entrevistado disser ao pesquisador: "Todos os 

dias eu espalhava minhas atividades pela manhã, descansando entre fazer a barba e tomar 

banho", depois o pesquisador pode rotular esse fenômeno como "ritmo". Como o 

pesquisador encontra outros incidentes e, quando comparados ao primeiro, parecem 

assemelhar-se aos mesmos fenômenos, estes também podem ser rotulados como 

"ritmo". Somente comparando incidentes e nomeando como fenômenos com o mesmo 

termo teórico se pode acumular as unidades básicas da teoria”. 
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O processo de agrupar conceitos em um nível mais alto é denominado categorização 

(PENDIT,1996). Este elemento é o processo analítico de realizar comparações de forma a 

destacar as correspondências e divergências.  

 

“As categorias são mais altas em nível e mais abstratas do que os conceitos que 

representam. Eles são gerados através do mesmo processo analítico de fazer 

comparações para destacar semelhanças e diferenças usadas para produzir conceitos 

de nível inferior. As categorias são os "pilares" da teoria em desenvolvimento. Eles 

fornecem os meios pelos quais a teoria pode ser integrada. Nós podemos mostrar 

como o agrupamento de conceitos forma categorias, continuando com o exemplo 

apresentado acima. Além do conceito de "estimulação", o analista pode gerar os 

conceitos de "auto-estimulação", “medicar", "descansar " e " observar a dieta ". Ao 

codificar, o analista pode observar que embora esses conceitos tenham formas 

diferentes, eles parecem representar atividades direcionadas à um processo 

semelhante: manter uma doença sob controle. Eles poderiam ser agrupados em um 

título mais abstrato, a categoria: "Auto-estratégias para controlar doenças". 

 

Ao codificar, o analista pode observar que embora esses conceitos tenham formas 

diferentes, eles parecem representar atividades direcionadas à um processo semelhante: 

manter uma doença sob controle. Eles poderiam ser agrupados em um título mais abstrato, a 

categoria: "Auto-estratégias para controlar doenças". 

A análise de dados que gera conceitos é realizada através do processo de codificação, 

que representa o detalhamento dos dados, a conceituação e depois nova reorganização dos 

mesmos (PANDIT, 1996). Para Corbin e Strauss (1990), codificação “é o processo central 

pelo qual teorias são construídas a partir de dados”. Existem três formas de codificação de 

dados: Codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva. Codificação aberta é 

análise de categorização e rotulagem dos fenômenos encontrados no texto, a codificação axial 

é o processo de formação das principais categorias e subcategorias e por fim, a codificação 

seletiva trata da integração das categorias de forma a construir base para a criação da teoria 

(AL-RAMAHI; EL-GAYAR; LIU, 2016). 

A codificação aberta divide os dados em conceitos e categorias, já a codificação axial 

reorganiza esses dados e os agrupa novamente, porém de novas maneiras, realizando 

conexões ente uma categoria e suas respectivas subcategorias. A codificação seletiva refere-se 

à integração das categorias que foram desenvolvidas, de modo a formar o referencial teórico 

inicial. Os três tipos de codificação são analíticos e não é necessário que o pesquisador se 

desloque de codificação axial à seletiva de maneira restrita e consecutiva (PANDIT, 1996). 

O último elemento, ‘proposição’, indica as relações generalizadas entre as categorias e 

conceitos discretos (AL-RAMAHI; EL-GAYAR; LIU, 2016; PANDIT, 1996). Assim, as 

proposições têm como função descrever uma narrativa das inter-relações de categorias, 
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concebendo a base da Teoria Fundamentada em Dados (CORBIN e STRAUSS, 2008). A 

Figura 7 demonstra os elementos principais da Teoria Fundamentada em Dados, resumindo os 

conceitos descritos. 

 

Figura 7- Elementos da Teoria Fundamentada em Dados 

Adaptado de Al-ramahi; El-gayar; Liu (2016). 

 

A Teoria da Fundamentação não é gerada à priori, isto é, pressuposta ou estabelecida 

sem verificação ou teste, mas ao contrário disto, é iterativa, no qual o pesquisador constrói 

significado baseando-se no processo de geração e estudo dos dados (PANDIT,1996). Corbin e 

Strauss (1990, p. 23.) defendem que a teoria é 

“Derivada indutivamente do estudo do fenômeno que ele representa. Ou seja, descoberta, 

desenvolvida e verificada provisoriamente por meio de coleta e análise sistemática de dados 

referentes a esse fenômeno. Portanto, a coleta, análise e teoria dos dados devem manter um 

relacionamento recíproco. Não se começa com uma teoria, depois a prova. Antes, começa-

se com uma área de estudo e o que é relevante para essa área poder emergir”. 

 

 Identificaram-se cinco fases analíticas – não estritamente sequenciais – da elaboração 

da Teoria Fundamentada em Dados, a saber: desenho de pesquisa, coleta de dados, ordenação 

de dados, análise de dados e comparação com a literatura. Inseridos nessas fases, estão nove 

procedimentos a serem seguidos. A Tabela 4, adaptada de Pandit (1996), permite uma visão 

geral das fases e procedimentos, assim como as atividades relacionadas aos mesmos. 

  

CONCEITOS 

• Coleta de 
"dados não 
tratados" e 
criação de 
conceitos 
através do 
banco de 
"dados 
brutos". 

CATEGORIAS 

•Agupamento 
de conceitos 
convergentes, 
codificando o 
banco de 
dados e  
criando 
categorias. 

PREPOSIÇÕES 

•Análise e 
proposição da 
teoria, através 
da correlação 
entre 
categorias e 
conceitos. 
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Tabela 4 - O processo de Construção da Teoria Fundamentada 

FASES PROCEDIMENTOS ATIVIDADES 

1 - DESENHO DE 
PESQUISA 

1 - Revisão de literatura 

Definição de pesquisa, 
pergunta/questão 

Definição de construções à priori 

2 - Selecionando casos 
Amostragem teórica, não 
aleatória 

2 - COLETA DE DADOS 

3 - Desenvolver rigoroso 
protocolo de coleta de dados 

Criar Banco de Dados do estudo 
de caso 

Empregar vários métodos de 
coleta de Dados 

Dados qualitativos e 
quantitativos 

4- Entrando em Campo 
Coleta e análise de dados 
sobrepostos 

3 - ORDENAÇÃO DE 
DADOS 

5- Ordenação de Dados Matriz cronológica de eventos 

4- ANÁLISE DE DADOS 

6- Analisando dados 
relacionados ao primeiro caso 

Utilizar codificação aberta 

Utilizar codificação axial 

Utilizar codificação seletiva 

7- Amostragem teórica 
Replicação teórica e literal entre 
os casos (para saturação teórica, 
voltar ao passo 2) 

8 - Atingindo o esgotamento 
Saturação teórica, quando 
possível 

5- COMPARAÇÃO COM 
A LITERATURA 

9- Comparar teoria 
emergente com literatura 
existente 

Comparar com fundamentos 
conflitantes 

Comparar com fundamentos 
similares 

Adaptado de Pendit (1996). 
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Sumarizando a Teoria, a mesma consiste em macro elementos, ou etapas. A 

codificação inicial da análise, que transforma dados brutos em conceitos. A formação dos 

conceitos principais, nas quais as categorias são organizadas através do processo de 

codificação focado. E como última etapa, os pesquisadores se envolvem na saturação de 

categorias principais por meio da comparação constante de códigos focados, análise de 

informações e surgimento das principais categorias do estudo (FLYNN; KORCUSKA, 2018). 

 

 

3.3 MÉTODO DE TRABALHO 

 

Diante de uma teoria construída através da análise de dados qualitativos – vide os 

conceitos e categorias que são utilizadas -, a mineração de texto, inserido do pilar ‘conceitos’ 

e ‘categorias’ da Teoria Fundamentada, se torna fundamental durante o processo de 

decodificação de dados. Esta é fundamental visto que busca discriminar, conceituar e traçar 

novos caminhos de métodos análise de texto e permite extrair automaticamente conceitos e 

teorias de big data. (AL-RAMAHI; EL-GAYAR; LIU, 2016).  

Para projetar uma análise de text mining, é preciso uma decisão importante sobre a 

escolha do escopo da análise. Para determinar o escopo, é necessário compreender a unidade 

de análise e a granularidade - nível de detalhe de foco da tarefa de mineração de texto, que 

podem compreender entre documentos, sentenças, frases, palavras ou personagens 

(Anandarajan,2018). 

Anandarajan (2018) ainda complementa afirmando que além de entender a 

granularidade para definir o escopo da análise, é preciso também identificar quais 

informações presentes nos documentos é de interesse do pesquisador, sejam elas de 

categorização, agrupamento, extração informações, significados e sentimentos, co-

relacionação de palavras entre outros objetivos. 

A Figura 8 elaborada por Miner (2012) descreve a árvore de decisões nos quais são 

algumas perguntas que podem auxiliar a determinar o tipo de análise que deve ser utilizada, 

de acordo com o objetivo do minerador. 
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Figura 8 - Árvore de decisão 

Adaptada por Miner (2012) 

 

Com base na árvore de decisão sobre text mining e nas características da base de 

dados, as respostas às perguntas da árvore for em 1.1 “você está interessado em resultados 

sobre palavras individuais ou em um nível geral (ex: frases, parágrafos ou documentos)?”  

obtendo a resposta “Palavras”, visto que os documentos foram levantados, analisados por 

palavras dentro do contexto. Assim foi realizada a próxima pergunta, 2.1 “você quer 

identificar automaticamente fatos específicos ou compreender de forma geral?” no qual a 

resposta foi “Fatos específicos”, dado que o estudo busca entender as correlações existentes 

entre os fatores problema, objetivo e método dos PFC’s levantados. Dessa forma, o resultado 

é extração de conceitos. 

Alinhada a Teoria da fundamentação de dados, a mineração de texto permite a 

extração de informações úteis e exploração de padrões através de algoritmos automatizados, 

permitindo que o pesquisador realize o processo de codificação de dados de texto qualitativos 

não estruturados sem preconceitos, além de evitar subjetividade e fatores humanos como 
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fadiga, codificação humana, variação de estados emocionais e descuido na extração de dados. 

(AL-RAMAHI; EL-GAYAR; LIU, 2016). 

Anandarajan (2018) explicita que a menos que a pesquisa seja orientada por um 

método, o método mais relevante do text mining deve ser baseado no objetivo e escopo do 

projeto. Assim, neste projeto, buscou-se utilizar a metodologia da Teoria Fundamentada de 

Dados, considerando que a fonte do banco de dados é qualitativa – trabalhos de conclusão de 

curso de engenharia de produção. Com essa base, utilizou-se a mineração de texto como uma 

ferramenta de análise objetiva do conteúdo do banco de dados dentro da Teoria 

Fundamentada, de forma a facilitar a codificação de dados, análise e extração de conteúdos de 

modo automático, como um mecanismo alternativo de análise de conteúdo durante o 

processo, assim como realizado nas pesquisas de Al-Ramahi, El-Gayar e Liu (2016).  

Dentro das cinco fases e nove etapas da elaboração da Teoria Fundamentada, 

utilizando do processo de mineração de texto como ferramenta de codificação com o objetivo 

da análise explicitada na árvore de decisões -, Figura 8 expõe o método de trabalho – fases e 

etapas a serem realizadas neste projeto, o qual inter-relaciona a coleta de dados, ordenação e 

análise de dados. 

 

 

Figura 9 - Visão Geral da abordagem da Teoria Fundamentada 

Adaptado de Al-Ramahi (2016) 
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O detalhamento das etapas do método descrevem quais atividades foram realizadas de 

modo a cumprir com os passos delimitados do Grounded Theory e do Text Mining com o 

objetivo da extração de conceitos, no qual de acordo com Figura 9 tem como resultados 

esperados a extração de identidade, interação e co-referências, que se encontra em 

convergência com o objetivo deste estudo. 

 

 Coletar Dados: Os dados utilizados neste estudo foram fragmentos dos trabalhos de 

conclusão do curso de engenharia de produção dos campi da Universidade Federal 

Fluminense de Niterói e Rio das Ostras, coletados de fontes oficiais da UFF.  

 Criar e Organizar Banco de Dados: Dos trabalhos de conclusão de curso foram 

extraídos o problema, objetivo e método. Estes foram organizados em ordem 

cronológica de publicação e por campus. 

 Limpeza do Banco de Dados: Nesta etapa foi realizada remoção de caracteres 

especiais, pontuações do texto e palavras de dois caracteres. Ao final, foi realizada a 

transformação de letras maiúsculas para minúsculas, a fim de padronizar todos os 

textos. 

 Tokenização: Foi realizado o processo de separação do texto por token, isto é, uma 

frase é “quebrada” em partes menores, palavras, com o objetivo de leitura mais rápida 

do texto pela programação. Os tokens são separados por caracteres de espaço em 

branco, como um espaço ou quebra de linha, ou por caracteres de pontuação (S; R, 

2016). 

 Criar Lista de Stopword: Com o objetivo de diminuir o banco de dados e retirar 

palavras que não agregam valor para o projeto, foi criada uma lista com artigos, 

conjunções, números, símbolos, preposições, pronomes e retirado do banco de Dados 

pelo Excel VBA. Foi também realizada a limpeza de stopwords pela biblioteca NTKL 

no Python. 

 Criar Lista de Sinônimos: De modo a facilitar o uso do software de mineração de 

texto, foi criada uma lista de sinônimos da língua portuguesa, na qual foram agrupadas 

palavras com o mesmo significado. Dessa forma, foi possível diminuir as variáveis de 

palavras e tokens complementares tornando a mineração mais confiável, com menos 

combinações e diminuindo o leque de palavras “soltas” no texto. 

 N-gram: Buscando enriquecer o contexto, a formação de bigramas e trigramas 

permitiu realizar a união de um ou mais tokens em sequencia, após a “quebra” das 
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frases, de modo a compreender palavras complementares essenciais para a 

compreensão dos documentos, e identificação de palavras-chave. 

 Utilização de software: A Teoria da Fundamentação de Dados possui três etapas de 

codificação de dados. Foram utilizados ferramentas e softwares que permitiram a 

automatização, rapidez e obtenção de resultados confiáveis. 

 Análise Exploratória: Com base nos clusters gerados pelo software VOSViewer, 

analisou-se a necessidade da saturação teórica, que caso fosse necessário, reordenaria 

os conceitos e realizaria nova análise de clusters. Essa etapa teve por objetivo de 

compreender o texto de maneira geral e explorar possíveis conceitos através da 

formação dos clusters. 

 Análise dos Conceitos: Utilizando da linguagem de programação Python, foi 

realizada a análise semântica latente e a geração de conceito. Esta análise conceitual 

busca extrair conceitos, padrões e correlações entre os pilares, os quais são objetivo, 

problema e método. As sub-etapas consistem em primeiramente atuar e focalizar as 

análises nos pilares separadamente e após realizar a união dos mesmos. 

 Interpretação de Resultados: Com base nos gráficos, conceitos e clusters 

satisfatórios resultantes do software, analisar a correlação entre os conceitos dos 

softwares de modo a gerar significados. 

 Identificação de Padrão: Através dos gráficos, clusters e conceitos gerados, foi 

realizada a interpretação de resultados dos conceitos e exposto os padrões existentes 

entre problema, justificativa, objetivo e metodologia dos trabalhos de conclusão de 

curso analisados. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

Esta sessão tem por objetivo aplicar e descrever as etapas do desenvolvimento 

do projeto, com base nos passos delimitados pela metodologia do Grounded Theory, 

utilizando a ferramenta de mineração de dados, como explicitado no capítulo 3.   

 

4.1 PRÉ PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

4.1.1 Coleta de dados 

Para a execução da pesquisa e aplicação do método e ferramenta definidos, foi 

coletado um montante de 278 Trabalhos de Conclusão de Curso da Universidade 

Federal Fluminense, durante o período de 2015 a 2019, dos Campis de Niterói e Rio das 

Ostras. Os trabalhos foram coletados em formato Word e PDF, tiveram três fontes de 

coleta: e-mail, plataforma digital e banco de dados da coordenação.  

Os documentos do campus de Rio das Ostras foram extraídos do banco de dados 

da coordenação do curso. Os alunos do curso que estavam listados como concluintes 

durante o período delimitado pelo projeto e os quais coordenação não possuía o arquivo, 

foi solicitado o envio do documento por e-mail. Os arquivos dos discentes de Niterói 

foram coletados da plataforma online oficial da UFF - RIUFF, na qual, as coordenações 

de cada curso disponibilizam os documentos dos concluintes.  A Figura 10 apresenta a 

distribuição dos TCC's, de acordo com o campus e ano da defesa.  

 

 

Figura 10 - Distribuição dos Dados 

Elaboração própria (2020) 
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4.1.2 Organização de dados 

 

O banco de dados foi criado a partir da organização dos conteúdos dos 278 TCC’s 

levantados, utilizando a ferramenta Microsoft Excel. Foram extraídas dos documentos 

às seguintes informações: ano, palavras-chave, nome do autor, título do trabalho, 

campus, objetivo, problema, método e referencial bibliográfico. Apesar desse volume de 

informações coletados, para nível de análise textual foi utilizado apenas às informações: 

objetivo, problema e método, formando um arquivo em Excel com três colunas. 

 

4.1.3 Tratamento do banco de dados 

O tratamento inicial dos dados coletados foi realizado a partir da extração de 

caracteres especiais, retirada de palavras com dois caracteres e transformação de 

minúsculas para maiúsculas. 

Os caracteres especiais foram retirados a partir do código de VBA. As frases 

compostas por palavras que contém acento e pontuações, números ou símbolos foram 

substituídos ou retirados do banco de dados, como mostrado na Figura 11. Além disso, 

todas as palavras compostas por apenas dois caracteres e a transformação de letras 

minúsculas para maiúsculas foi realizado através do código feito em Python. 

 

Figura 11 - Tratamento de Dados 

Elaboração Própria (2020) 

 

4.1.4 Tokenização 

O processo de tokenização sob os dados tratados realiza a segmentação de 

palavras dentro dos documentos, quebrando a sequência dos caracteres de um texto e 

localizando o limite de cada palavra. De acordo com S e R(2016), o principal uso da 

tokenização é a identificação de palavras-chave significativas e a desvantagem da 

tokenização é que para a realização deste processo é preciso que o documento esteja 
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sem caracteres especiais ou outras marcas, apenas com espaços em branco. Dessa 

forma, primeiro foi realizado a limpeza dos dados para depois a realização deste 

processo de quebra de palavras.  A Figura 12 apresenta o processo de tokenização em 

uma frase feito através da linguagem de programação.

 

Figura 12 - Tokens 

Elaboração Própria (2020) 

 

 

4.1.5 Criação da  Lista de Stopword 

 

Com o objetivo de remover palavras que não exprimem significado e poluem a 

análise, foi criada uma lista de stopwords – anexada no Apêndice A. Para a criação da 

mesma, buscou-se, inicialmente, criar uma lista base de stopwords em português e após 

aprimorar a lista com palavras de acordo com o contexto do projeto. Assim, o banco de 

dados unificado – contento objetivo, problema e método – foi inserido no software, 

retornando uma lista primária com as palavras mais recorrentes presentes no corpus. 

Desta lista, foi realizado um filtro no qual, palavras classificadas como artigos, 

conjunções, pronomes e preposições que seriam retiradas dos documentos. Este 
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processo manual ocorreu para a adequação de palavras de paradas no contexto do 

corpus e devido à falta de uma biblioteca de stopword em português para ser utilizada 

na linguagem de programação. 

 

4.1.6 Criação da Lista de Sinônimos 

 

A lista de sinônimos teve como base a lista de stopword gerada anteriormente, 

através do software VOSviewer. Foram analisadas palavras no plural, que possuíam o 

mesmo significado e que estavam escritas em gêneros diferentes, como na Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Sinônimos 

Elaboração Própria. (2020). 

 Esta lista de sinônimos inicial – anexada no Apêndice B – foi durante a análise 

exploratória dos dados. Posteriormente, durante a análise conceitual, percebeu-se a 

necessidade da inclusão de mais sinônimos devido a maior acurácia do código em 

extrair maior quantidade tokens do corpus, gerando 1751 tokens para análise de 

sinônimos. 

 

4.1.7 N-gram 

 

Após a substituição dos sinônimos, foi realizada novamente a etapa de tokenização 

porém, nessa segunda análise, uniram-se os tokens nos quais, em sequência, construíam 

contexto do corpus. De acordo com Ahuja et al(2019), n-grams são sequências de n 

tokens do texto fornecido. Assim, se o valor de n for 1, ele é chamado de unigrama, para 

n = 2, bigrama e para n = 3 trigrama e assim por diante. Se considerarmos uma frase 

“UFF melhor faculdade”. Se considerarmos N = 2 do que produzirá “UFF melhor” e 

“melhor faculdade”. A Figura 14 exemplifica a identificação dos bigramas e trigramas 

dentro do corpus de método. 



 

64 

 

 

Figura 14 - N-Grams 

 Elaboração Própria. (2020). 

 

4.2 CATEGORIA E EXTRAÇÃO DE PADRÃO 

 

4.2.1 Análise exploratória 

 

Para a análise exploratória foi aplicado o software livre VOSviewer com objetivo 

de compreender, através de uma visão geral, a frequência dos termos existentes dos 

corpus e a relação entre os mesmos. O VOSviewer é um dos softwares utilizados os para 

visualização de redes bibliométricas, o qual realiza escalonamento multidimensional 

para visualização de semelhanças e apresentação de coordenadas ideais, resultando no 

mapeamento dos termos do corpus baseado em distância e similaridade.  

De acordo com Artsin (2020), as coordenadas ideais de um item são definidas 

como a média ponderada das coordenadas de todos os outros itens, onde peso maior é 

dado ao cálculo da média ponderada de itens que são mais semelhantes às coordenadas i 

dos termos. A similaridade indireta é realizada quando não há similaridade entre dois 

termos, então a similaridade depende do número do terceiro termo ao qual ambos são 

semelhantes. Isto significa que quanto maior a similaridade indireta detectada para os 

terceiros termos, mais próximos i e j estão. Se ambos não forem semelhantes com o 

terceiro termo, logo é constatado que não há semelhança entre si. 

Com mapas baseados em distância, é possível analisar a distância e força. De 

acordo com Nees Jan van Eck e Ludo Waltman (2016), a força representa o número de 

publicações em que dois termos ocorrem juntos, no caso de links de co-ocorrência e os 

clusters formados pela semelhança calculada, representado pelas cores dos termos.  

Além disso, software é capaz calcular a ocorrência de um termo dentro do corpus, 

representado pelo tamanho da circunferência de cada termo. 
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4.2.1.1  Corpus Objetivo 

 

Para análise do corpus “objetivo” dos TCC’s produzidos pelos discentes dos campus 

de Rio das Ostras e Niterói foi determinado o critério de no  mínimo 5 ocorrências por 

termo, gerando, dos 2825 termos identificados, 26 que atenderam a este pré-requisito 

inicial. Dos 29 termos iniciais, foram selecionadas 80% delas que possuíam maior 

relevância, isto é 23 termos. Dentre as que foram listadas com maior frequência, os 

termos “objetivo”, “seguintes objetivos específicos” e “objetivo presente” foram 

filtrados, visto a repetição e falta de relevância das mesmas no contexto, restando assim 

20 palavras para análise, demonstradas no gráfico da Figura 15. 

 

 

Figura 15 - Gráfico Corpus "Objetivo" 

Elaboração Própria. (2020). 

 

Analisando preliminarmente, percebem-se os temas e verbos identificados no 

corpus que são amplamente abordados discentes. Verbos como “identificar”, “analisar” 

e “propor” são comumente utilizados nos objetivos dos TCC’s revelando a intenção das 

pesquisas. Os temas ligados a “processo”, “modelo”, “estoque” e “estratégia” são 

tratados como objeto de estudo. 

Os 20 termos compilados no software geraram o mapa da Figura 16 o, 

demonstrando o resultado total de 127 links com força total de 274 e 4 clusters. Os 

clusters, representados pelas cores, mostram uma visão geral com contexto de palavras 
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mais próximas. As arestas que ligam os termos representam a força de ligação, que 

quanto mais evidente e forte, maior a força de ligação.  

 

Figura 16 - Mapa Corpus "Objetivo" 

Elaboração Própria. (2020). 

 

O cluster 1, de cor vermelha possui 8 termos, sendo o mais evidente o termo 

“dado”, que possui 41 ocorrências no corpus.  Este cluster reuniu em sua maioria 

palavras que são associadas ao output da pesquisa. “Plano de ação”, “modelo 

estratégico”, “propor resultado” são possíveis proposições finais dos objetivos. O 

cluster 2,  de cor verde, com 6 termos contém o termo de maior ocorrência do corpus. O 

termo “processo” com 69 ocorrências aponta ao objeto central dos trabalhos de 

engenharia de produção, e o objetivo de propor melhoria dos processos utilizando 

metodologias.  O terceiro cluster, representado pela cor azul, com 5 termos abrange os 

verbos “analisar” e “identificar”, que de acordo com o mapa são utilizados em maioria 

nos trabalhos dos discentes em empresas de Rio das ostras.  

Por fim, o cluster amarelo, contém apenas o termo “setor” que possui 18 

aparições no corpus com 11 ligações e com força de interação de 22 com outros termos. 

Esta ligação com termos importantes que levam a um contexto de que determinados 

processos de setores de uma empresa são identificados através de um problema, são 

analisados, são extraídos dados e submetidos à aplicação de metodologias com objetivo 

de propor melhorias e atingir um resultado. Este cluster sugere a importância de ter um 
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foco ao realizar a pesquisa, evidenciando a delimitação dos trabalhos em um 

determinado setor. 

Além das análises prévias com os clusters, é possível explorar e conceituar 

inicialmente a relação das palavras mais ocorrentes com outras que possuem forte 

ligação de interação, além de entender numericamente a importância do termo no 

corpus. 

Quadro 3 - Força de interação no corpus “objetivo” 

T
ermo 

Oc
orrência 

% 
de força 

no corpus 

Palavras de 
maior interação no 

mapa 
Conceitos iniciais 

Processo 69 31% 
Identificar, dado, 
setor, modelo e 

propor melhoria. 

Processo é o principal objeto 
de estudo de engenharia de 
produção, e usualmente o 

objetivo é identificar os gaps 
e propor a proposição de 
modelos e melhorias ao 

mesmo. 

Dado 41 16% 
Processo, modelo, 

cliente, propor, 
ação. 

Objetivo específico inicial 
principal é a coleta de dados 
dos processos, os quais são 

elementos base para 
proposição de modelos e 

ações. 

Modelo 39 18% 

Estoque, analisar, 
propor melhoria, 

resultado, objetivo 
especifico 

estratégia, setor, 
empresa e 

metodologia 

Os objetivos específicos 
propõem modelos 

relacionados à gestão de 
estoque com o objetivo 

especifico de propor 
melhorias nos setores da 

empresa estudada. 

Elaboração Própria. (2020). 

 

O Quadro 3 mostra a importância dos termos e a força de interação no corpus em 

percentual, visto que a força de interação total é de 274. Os conceitos iniciais buscam 

entender e correlacionar as palavras que possuem interação de modo exprimir um 

significado que pode ser confirmado na análise conceitual. 
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4.2.1.2 Corpus Problema 

 

Para a análise dos problemas gerais, o critério utilizado para ser mostrado no 

mapa foi de termos com no mínimo 7 ocorrências. Dentre os 8355 termos, 47 termos 

atenderam a este pré-requisito inicial, e destes, foram selecionadas 80% delas que 

possuíam maior relevância, restando assim 37 palavras para análise. 

 

 

Figura 17 - Gráfico Corpus "Problema" 

Elaboração Própria. (2020). 

 

Analisando de maneira geral os três primeiros termos “serviço”, “cliente” e 

“produto” que possuem maior ocorrência no corpus problema, evidenciando os temas de 

maior abordagem em relação aos problemas levantados pelos discentes nas pesquisas. O   
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Quadro 4 mostra em detalhes a relação dos termos e a força de interação no 

corpus em percentual, diante da força de interação total de 2143. 
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Quadro 4- Força de interação no corpus “problema” 

T
ermo 

Oc
orrência 

%
 de 

força no 
corpus 

Palavras de 
maior interação no 

mapa 
Conceitos iniciais 

Serviço 67 11% 

Atividade, 
cliente, área, 

produto, dado, 
organização e 

projeto. 

Os serviços são 
diretamente ligados aos clientes, 
e refletem nas atividades da 
organização. 

Cliente 61 11% 

Produto, 
serviço, estoque, 
demanda, venda 

atividade 

Não atendimento da 
demanda dos clientes por 

problemas no estoque. Produtos 
e serviços oferecidos sem 

qualidade geram 
descontentamento do cliente. 

Produto 46 8% 

Venda, 
estoque, demanda, 

compra, cliente, 
desição, área, 
organização e 

atividade. 

Má administração do 
produto em estoque, impactando 

as vendas. 

 

Estes dados apontam a amplitude da engenharia de produção, no qual não está 

ligada apenas às atividades, isto é, processos de uma fábrica, mas também possui olhar 

voltado à satisfação do cliente, com a qualidade e desenvolvimento de produtos e 

serviços prestados. Os clientes são a motivação de atuação das organizações, assim 

como os produtos entregues e as atividades executadas são elementos primordiais para o 

sucesso empresarial. Dessa forma, é plausível que os lacumas e problemas identificados 

sejam nas áreas citadas.  

A partir das 37 termos selecionados, o mapa compilado pelo software resultou 

em 593 links e força total de interação 2143. O cluster 1, representado pela cor 

vermelha, possui 13 termos e tem por destaque o ter “serviço”, com 67 aparições no 

corpus. O cluster 2, de cor verde, contempla  13 termos com destaque para o termo 

“área”, ocorrendo 36 vezes no corpus. E o cluster 3, na cor azul, possui o termo “dado” 

em destaque com 43 ocorrências entre o conjunto composto de 11 termos. 
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Figura 18 - Mapa Corpus "Problema" 

Elaboração Própria. (2020). 

 

As palavras com maior força de interação no mapa, como venda, atividade e 

melhoria são ligadas à “cliente” e “produto”. Além disso, “cliente” e “produto” possuem 

força de interação 20, sendo os termos de maior força em todo o corpus. Este fato revela 

que os problemas de engenharia mais recorrentes, dentre os outros que existem, estão 

fortemente ligados a satisfação do cliente e/ou qualidade dos produtos.  

É possível observar também que o termo “processo” não aparece no corpus de 

problema, sugerindo de que os processos das empresas são o foco para o objetivo de 

propor melhorias, porém os problemas dos processos são percebidos através do 

resultado dos serviços, produtos e insatisfação do cliente.  Problemas relacionado a  

situações como demanda, estoque e venda se apresentam na ponta cadeia, porém, pode-

se detectar a causa raiz no processo da atividade, necessitando de modificações. 
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4.2.1.3 Corpus Método 

 

Os critérios para a análise dos objetivos geral foram de no mínimo 7 ocorrências, 

gerando dos  3737 termos, 24 que atenderam a este pré-requisito inicial. Dos 24 termos 

iniciais, foram selecionadas 80% delas que possuíam maior relevância, restando assim 

20 palavras para análise. No gráfico da Figura 19, foram listadas as palavras com seus 

respectivos valores de ocorrência no corpus. 

 

 

Figura 19 - Gráfico Corpus "Método" 

Elaboração Própria. (2020). 

 

Os três primeiros termos: “dado”, “etapa” e “resultado” possuem maior 

ocorrência entre os 20 termos do corpus método. O Quadro 5- Força de interação no 

corpus “método" detalha a relação dos termos, a força de interação no corpus em 

percentual, em relação à força de interação total de 708, e o conceito inicial que pode 

ser formado com a ligação dos termos entre si. 
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Quadro 5- Força de interação no corpus “método" 

Te
rmo 

Oc
orrência 

%
 de 

força 
no 

corpus 

Palavras de maior 
interação do mapa 

Conceitos iniciais 

Dado 70 24% 

propor, modelo, 
metodologia utilizada, 

resultado, etapa, coleta e 
análise de dado, caso 

(estudo de caso), 
detalhado, informação, 
problema e ferramenta. 

Estudos dos 
discentes se baseiam em 
dados para resolução dos 

problemas através da 
proposição de um modelo 

e assim alcançar o 
resultado esperado. 

Etapa 55 8% 
dado, resultado, 

coleta de dado, modelo 

 As pesquisas são 
pautadas em etapas pré-

determinadas pelas 
metodologias utilizadas. 

Resultado 53 7% 

dado, etapa, 
propor, objetivo, 

pesquisa, coleta de dado, 
modelo. 

Etapas 
importantes das 

metodologias para 
proposição de modelos e 

alcance dos resultados 
são a coleta e análise dos 

dados. 
Elaboração Própria. (2020). 

 

A segunda palavra com maior ocorrência no corpus é “etapa”, aparecendo 55 

vezes, seguido de “resultado” com 53 aparições no corpus. Estes termos, além de ser 

destaque de maior ocorrência, também estão fortemente ligados ao termo “dado”, com 

força de interação de 14 e 22, para “etapa” e “resultado”, respectivamente. Analisando 

os três termos de maneira conjunta, entende-se a importância da coleta correta dos 

dados para aplicação da metodologia, e que a mesma contendo as etapas claras, leva ao 

resultado esperado da pesquisa. 
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Figura 20 - Mapa Corpus "Método" 

Elaboração Própria. (2020). 

 

O cluster 1, de cor vermelha, possui 11 termos em seu conjunto, sendo dentre 

eles  termo “pesquisa” o mais significativo, com 50 ocorrências. Este é o maior cluster 

formado no corpus, com palavras que sugerem o caminho realizado nos trabalhos, isto 

é, realizar pesquisa após a determinação de um problema, utilizando uma metodologia 

que possui fases e com um objetivo final.  Neste cluster é possível observar o primeiro 

indicativo da correlação entre metodologia, problema e objetivo, visto que os três 

pilares encontram-se dentro de um mesmo cluster. Porém, diante da visão geral que o 

software oferece ao minerador, essa hipótese deve ser melhor explorada. 

Denominado como Processamento de Dados, o cluster 2, representado pela cor 

verde e contendo 8 termos, possui “ dado” como termo mais significativo , com 70 

ocorrências. O cluster une termos sobre análise e coleta de dados, e engloba o termo 

“etapas” e “modelo” sugerem que os modelos para serem propostos devem ter correta 

coleta e análise de dados, seguindo etapas bem estruturadas. 

O cluster de cor azul é formado por apenas um item, o termo “analisar”. A palavra 

analisar possui 10 ocorrências e formando 13 links, e com força 25 dentro do corpus. 

Apesar de pouca força, e ocorrência, analisar é primordial e o elo que compõe 

fortemente os passos de uma metodologia.  
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4.2.2 Análise Conceitual 

 

Para realizar as análises em cada pilar e extrair padrões e correlações dos pilares foi 

utilizada a linguagem de programação Pyhton para aplicação da técnica Singular Value 

Decomposition - SVD, que permite extrair conceitos relevantes de um corpus de texto, 

ou seja, os conceitos mais comuns discutidos em todos os documentos. O critério 

aplicado para análise conceitual foi de palavras com ocorrência mínima de cinco vezes 

no corpus. O output delimitado na programação foi de 30 conjuntos, constituídos de 19 

palavras para a construção dos conceitos.  

 

4.2.2.1 Corpus Objetivo 

 

Aplicando a técnica no banco de dados do pilar objetivo, foi gerada uma planilha 

com 30 conceitos sendo cada conceito composto por 20 palavras. Para cada palavra dos 

conceitos foi gerado um valor singular. Foram analisados os 5 primeiros conceitos, com 

valores maiores que 2, com o objetivo de alcançar a maior variabilidade documento 

versus palavras, conforme gráfico da Figura 21 - Gráfico de Valores Singulares do 

Corpus "Objetivo". 

 

Figura 21 - Gráfico de Valores Singulares do Corpus "Objetivo" 

Elaboração Própria. (2020). 

 

É possível averiguar que há uma queda de do primeiro para o segundo valor singular do 

gráfico, e depois é registrada uma baixa variância, confirmando o que já foi explanado 

por Miner. Para melhor análise e entendimento dos dados, foi criado o  
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Quadro 6- Estruturação de Conceitos do Corpus "Objetivo" com os verbos e 

tema e objetivo percebido em cada um dos 5 conceitos. O quinto conceito abordou 

conjuntos de palavras com diferentes contextos, portanto, foram analisados 

separadamente. 

 

Quadro 6- Estruturação de Conceitos do Corpus "Objetivo" 

I
D 

Verbos 
utilizados 

Tema Objetivo Geral 

1 
Analisar, 

identificar, propor, 
aplicar, utilizar 

Processo Modelo de melhoria 

1 
Propor, 

mapear, modelar 
Mapeamento Melhoria de processos 

2 
Relacionar, 

definir 
Qualidade Melhoria no atendimento 

3 
Adequar, 

aplicar 
Modelo de 
previsão 

Gestão de estoque 

4 
Avaliar, 

identificar, analisar 
Gerenciamento de 
riscos 

Evitar riscos e perdas 

5 
Estudar, aplicar, 

alcançar, implementar 
Inovação 

Estudar modelos 
organizacionais referencia no 
projeto de inovação 

5 - Lean 
Implementação de práticas da 
abordagem lean 

Elaboração Própria. (2020). 

 

Analisando o conjunto de palavras de cada conceito expresso na técnica SVD, e 

tendo como base os TCC’s iniciais, foi formado o conceito geral para cada tema do 

quadro. O tema denominado como “processo”, de valor singular igual a 4.9 teve 

conceito identificado como ”Objetivo geral do projeto é aplicar metodologias e utilizar 

ferramentas para propor um modelo de melhoria de processos da empresa, através do 

estudo e análise.”, que é o objetivo mais expressivo que pode ser encontrado no corpus 

e amplamente utilizado pelos discentes. 
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  O segundo conceito de objetivo formado pelo corpus, de valor singular 

igual a 2.3, de tema denominado “mapeamento” sugere o objetivo em “mapear para 

identificar falhas no processo do fluxo de manutenção, a fim de propor melhorias nos 

processos - atendimento a materiais de perfuração de poço de petróleo, e realizar 

simulação com novo sistema de processo proposto pelo mapeamento”. 

O terceiro conceito analisado no corpus foi o tema “qualidade”, no qual tem 

valor singular de 2.1 no gráfico de valores singulares indica como objetivo dos 

discentes a “avaliação de desempenho e pesquisa de satisfação na percepção do cliente 

sobre qualidade no serviço prestado a fim de propor melhoria no atendimento 

oferecido”. 

Seguindo este, os próximos temas, com valor igual a 2 são sobre “previsão de 

demanda” e  “gerenciamento de riscos”. O primeiro consiste em “aplicar métodos de 

previsão de demanda para adequar a política de gestão de estoque de produtos da 

empresa, a fim de diminuir custos - Cadeia de suprimentos” e o segundo exprime o 

objetivo de “identificar e analisar as causas de falha do sistema de operação do 

equipamento de perfuração. Avaliar a qualidade do serviço de manutenção e das 

medidas de segurança para evitar os riscos”. 
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4.2.2.2 Corpus Problema 

 

A saída da técnica SVD aplicada ao banco de dados do pilar problemas, foi 

gerada uma planilha com 30 conceitos, e cada conceito composto por 20 palavras. Para 

cada palavra dos conceitos foi gerado um valor singular.. Foram analisados os cinco 

primeiros conceitos, com valores maiores que 2, com o objetivo de alcançar a maior 

variabilidade documento versus palavras, conforme gráfico  da Figura 22 - Gráfico de 

Valores Singulares do Corpus "Problema". 

 

Figura 22 - Gráfico de Valores Singulares do Corpus "Problema" 

Elaboração Própria (2020). 

 

Observa-se que o primeiro valor singular dos problemas. O primeiro conceito 

com variância de 5.2 e 40 % maior que a variância do segundo conceito, exaltando o 

valor latente do primeiro conceito. Com o objetivo de entender melhor o contexto 

expresso pelos conceitos, foi criada a tabela com os temas escolhidos baseado nas 

palavras extraídas do SVD para os cinco primeiros conceitos. 
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Quadro 7-  Estruturação de Conceitos do Corpus "Problema" 

I
ID 

Tema Principais palavras 

0
0 

Gestão Processo, serviço, produto e cliente. 

 
Empreendimen
to 

Estratégia de negocio, economia do Brasil, startup, 
mercado. 

 Manutenção Falha no equipamento, sistema operacional. 

 Resíduo 
Ambiental, fonte de energia elétrica, produção de 

resíduos no Brasil por ano. 

 Estoque 
Redução de custo, cadeia de suprimentos, setor de 

almoxarifado da empresa, crise. 

 Saúde 
Atendimento de qualidade ao paciente (hospital ou 

exames em unidade municipal ), qualidade no serviço prestado 

Elaboração Própria (2020). 

 

Ao realizar a união do conjunto de palavras de cada conceito expresso na técnica 

SVD, e tendo como base o banco de dados dos TCC’s iniciais, foi formado o conceito 

geral para cada tema do Quadro 7. O primeiro conceito, com valor de 5.2 de variância 

foi denominado com o tema “gestão”, pois as palavras mais significativas sugerem o 

problema da “falta de gestão de processos de uma empresa gerando problemas nos 

quesitos de custos, na produção do produto/serviço e que impacta diretamente o cliente. 

Estes fatores levam a empresa a perder mercado dentro do setor de atuação”. 

O segundo maior problema foi nomeado com o tema “empreendimento”, no qual 

engloba palavras que indicam possíveis oportunidades de atuação de startups brasileiras 

no mercado. A oportunidade levantada foi: “startups são empresas em fase de 

implantação e empreendimento que lidam com produtos e serviços inovadores, 

geralmente compostos de alunos de cursos universitários. Essas empresas buscam 

encontrar o produto e serviço ideal aos seus clientes, criar novos mercados, satisfazer 

necessidades humanas e traçam estratégias para de se posicionar no mercado econômico 

brasileiro”. 

“Em sequência, o terceiro conceito de problema foi diagnosticado como 

“manutenção”, exprime “problemas com inesperadas falhas e com indisponibilidade de 

peças para reposição de equipamentos - atraso na entrega”,” manutenção como 

problema de alto custo do processo produtivo” e “estudo do processo de manutenção” 
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mostrando o setor de manutenção como local de aplicação do estudo de maneira a 

mitigar os riscos. O conceito de tema denominado “resíduo” sugerem que “há grande 

produção de resíduos no ano por parte da população e indústria brasileira. Oportunidade 

de geração de energia com o tratamento de resíduos sólidos e reaproveitamento dos 

mesmos para materiais com baixo custo de produção.” 

Para o tema “estoque”, foi percebida uma gama de TCC’s que abordam 

problemas de crise e altos custos nas operações. Com isto, as palavras indicam 

oportunidades e problema neste cenário é: “redução de custos do setor de almoxarifado 

da empresa devido aos gastos elevados no acumulo de material. Gestão de estoque 

ineficiente ou inexistente, obtendo baixo desempenho.” E finalizando, o tema “saúde” 

sugerindo a “falta de qualidade no serviço prestado para a população na área da saúde - 

tratamentos médicos, hospitais municipais e emergências”. 
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4.2.2.3 Corpus Método 

 

Com a aplicação da técnica SVD no banco de dados do pilar método, foi gerada 

uma planilha com 30 conceitos, e cada conceito composto por 20 palavras. Para cada 

palavra dos conceitos foi gerado um valor singular. Foram analisados os 5 primeiros 

conceitos, com valores maiores que 2, com o objetivo de alcançar a maior variabilidade 

documento versus palavras, conforme gráfico da Figura 23 - Gráfico de Valores 

Singulares do Corpus "Problema". 

 

Figura 23 - Gráfico de Valores Singulares do Corpus "Problema" 

Elaboração Própria (2020). 

 

É possível averiguar que há uma queda de 45% do primeiro para o segundo 

valor singular do gráfico, e após a queda é registrado a continuidade da baixa variância 

nos outros conceitos, confirmando Miner. Para melhor análise e entendimento dos 

dados, foi criada a tabela com a metodologia em destaque no conceitos, os verbos  

utilizados e o tema. Em alguns casos, pode-se perceber a falta de verbos e temas, visto 

que o método é abrangente.  
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Quadro 8 - Estruturação de Conceitos do Corpus "Método" 

I
ID 

Metodologia em 
destaque 

Verbos 
utilizados 

Tema 

0 Estudo de caso 
Analisar, 

utilizar, aplicar. 
Processos 

1 Estudo de caso - - 

2 
DSR - design science 
research 

Abordar - 

3 Previsão de demanda 
Apresentar, 

propor 
Simulação estoque e 

demanda 

 
DSR - design science 
research 

- Produto 

    

 Estudo de caso Identificar Mapeamento 

Elaboração Própria (2020). 

 

No caso de métodos, foi analisando o conjunto de palavras de cada conceito 

expresso na técnica SVD, e tendo como base os TCC’s iniciais, buscando entender o 

padrão de metodologias e temas, assim como gerar e conceitos base. 

O primeiro conceito possui apenas o método estudo de caso, analisado em 

trabalhos pode ter sua importância de aplicação ao verificar o valor de 5.2 no gráfico de 

valor singular. Neste caso, a metodologia estava inserida no tema de processos e com a 

presença de verbos no conceito, sugerindo de maneira genérica que o “estudo de caso é 

uma metodologia que busca analisar dados seguindo etapas e aplicar ferramentas nos 

dados coletados nos processos de empresas”.  

O segundo conceito abordando estudo de caso não exprimia muitas informações, 

visto que não foi encontrado muitos verbos ou palavras temas que compunham um 

tema, sendo possível compreender partes de um conceito. Sendo assim, a metodologia 

do estudo de caso é um “estudo que pode ser aplicado em pesquisa qualitativa e 

quantitativa.”. “O último conceito, também sobre a metodologia de estudo de caso, foi 

nomeada com temática de “mapeamento”, diante do conjunto de palavras do conceito 

que sugerem uma possível condição para o alcance do objetivo do estudo de caso que 

para” identificar um problema de processo é necessário realizar a etapa do mapeamento 

detalhado do mesmo.” 
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A metodologia do Soft Design Science Research – DSR surgiu em dois conceitos. O 

primeiro com apenas um verbo – adequar – e sugere a definição geral do método: 

“Metodologia, possui etapas estruturadas e aborda a solução a partir de problema 

geral para problema específico.” A segunda aparição da metodologia no método 

exprimiu que “projetos utilizam a metodologia soft design science research para fase 

de conceito e desenvolvimento de produtos.” 
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4.2.2.4 Correlação Corpus Problema x Objetivo 

 

Esta análise objetiva constatar, através do corpus gerado pelo banco de dados 

unificado com problema e objetivo, se os problemas identificados condicionam os 

objetivos. Para a análise dos problemas gerais, o critério designado para a construção do 

mapa foi de termos com, no mínimo, 8 ocorrências. Dentre os 10796 termos, 59 

atenderam a este pré-requisito inicial, e destes, palavras como: objetivo, objetivo 

específico e presentes foram retiradas do mapa, pois  apesar de não serem stopwords, 

não exprimem significado para a análise neste contexto. Sendo assim, restaram apenas 

44 termos para formação do mapa da Figura 24. 

 

Figura 24 - Mapa de Correlação Corpus Problema x Objetivo 

Elaboração Própria (2020). 

 

 O cluster 1, colorido em vermelho possui 18 itens, e o termo de maior 

ocorrência dentro do cluster é “serviço”, com 71 aparições no corpus. Composto por 11 

itens e de cor verde, o cluster 2 possui o termo “processo” como termo mais evidente –  

não apenas do cluster, mas também em todo o corpus – , com 118 aparições. 

Identificado em azul no mapa, o cluster 3, é composto por 9 itens, no qual se destaca o 

termo “sistema” com 37 ocorrências. Por fim, o cluster 4, de cor amarela contém o 

terceiro termo mais frequente no corpus, “cliente” ocorrendo 65 vezes. 
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4.2.2.5 Correlação Corpus Objetivo x Método 

 

Nesta análise, os objetivos e métodos foram analisados conjuntamente, 

formando um corpus unificado, gerando assim, apenas um mapa. Esta união para a 

criação do mapa da Figura 25 teve como critério principal a ocorrência mínima de 

termos de 7 vezes.  Dentre os 6294 identificados neste corpus, 35 atenderam a este pré-

requisito inicial e foram selecionados 80% dos mais relevantes dentre esses, isto é, 28 

termos, para compor a análise. 

 

Figura 25 -Mapa de Correlação Corpus Objetivo x Método 

Elaboração Própria. (2020) 

 

O cluster 1 vermelho é composto por 10 itens , sendo entre estes o termo “dado” 

o mais representativo, com 108 ocorrências. Identificado na cor verde e reunindo 10 

itens do corpus, o cluster 2, possui o termo “melhoria” em destaque, sendo evidenciado 

em 44 ocorrências. Outro cluster presente nesta análise é o cluster 3, com 5 itens, de cor 

azul e termo em destaque “etapa” com 59 ocorrências. O últimos cluster, de cor amarela 

constituiu um conjunto com apenas 3 itens, porém, é composto pelo segundo item mais 

ocorrente no corpus, “processo”, aparecendo 93 vezes. 
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4.2.2.6 Correlação Corpus Problema x Método 

 

A última análise de correlação corresponde ao problema e método, no qual o 

banco de dados dessas duas informações resultou em no mapa da Figura 26Erro! Fonte 

de referência não encontrada.. O critério utilizado nesse corpus foi de termos com 

ocorrência mínima de 8 vezes. Dos 11739 termos encontrados, 67 atenderam à este 

requisito. Foram filtradas as palavras que não agregavam valor a analise devido ao 

contexto do problema e método e que não haviam sido consideradas stopword, restando 

assim 53 termos compondo o mapa da Figura 26. 

 

Figura 26 - Mapa de Correlação Corpus Objetivo x Método 

Elaboração Própria. (2020) 

 

O cluster de cor vermelha possui 21 itens, onde “dado” é o mais ocorrente entre 

eles, com 107 aparições no corpus. Composto por 18 itens, o cluster 2, identificado pela 

cor verde possui o segundo maior termo do corpus, “empresa” que possui 95 

ocorrências. O cluster 3, azul, reúne 7 itens, e dentre elas se destaca o termo 

“ferramenta” com 50 ocorrências. O último cluster formado, de número 4 e cor amarela, 

possui 7 itens, sendo  o termo “modelo” como mais frequente dentro do cluster, 

apresentando 52 ocorrências.  
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4.3 PROPOSIÇÕES E AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Análise e proposição da teoria, segundo com Al-ramahi; El-gayar; Liu (2016) é 

realizada através da correlação entre categorias e conceitos. Assim, as proposições têm 

como função descrever uma narrativa das inter-relações de categorias, concebendo a 

base da Teoria Fundamentada em Dados (CORBIN e STRAUSS, 2008). Para Rezende 

et al. (2011), a avaliação do conhecimento refere-se a fase do text mining na qual os 

conhecimentos extraídos são avaliados de acordo com o contexto do problema. 

Sendo assim, com o intuito de responder as questões apresentadas no problema e 

alcançar o objetivo final deste projeto, as proposições e avaliação do conhecimento 

serão extraídas a partir do cruzamento das análises exploratória e conceitual 

desenvolvidas neste capítulo. A análise exploratória dos objetivos resultou em três 

principais palavras mais frequentes e na proposição de conceitos iniciais com base na 

força de interação dessas palavras principais com as adjacentes a elas. Além das análises 

de palavras, os clusters reuniram palavras que sugerem conceitos e correlação entre as 

mesmas. A análise conceitual, baseada na decomposição do valor singular – SVD 

permite a formação de conceitos de forma mais completa. 

Para iniciar a análise de correlação entre o objetivo, problema e o método foi 

realizado um cruzamento das análises – exploratória e conceitual, através dos mapas e 

gráficos gerados dos pilares separados. As semânticas latentes geradas pelo método 

SVD dos cinco primeiros conceitos foram verificados no mapa através da lista de 

palavras demonstrada nos gráficos -Figura 15, Figura 17 e Figura 19. 

Os Apêndices C, D e E mostram as palavras que compõem os conceitos latentes 

e suas frequências dentro dos mapas. Exemplificando, as palavras que compõem os 

cinco primeiros conceitos gerados do banco de dados “objetivo” em SVD foram 

analisados quanto a frequência no corpus do mapa “objetivo” no VOSviewer.  Esta 

comparação foi realizada para relacionar as palavras mais relevantes com as mais 

frequentes no corpus.  

Com esta correlação de cada pilar entre as análises e, observando o banco de 

dados inicial, foi formado um mapa conceitual –Figura 27. O mapa demonstra, através 

das ligações, as possíveis combinações das palavras e dos temas de cada conceito 

gerado, evidenciando que as análises exploratórias e conceituais se complementam. As 

palavras resultantes da análise exploratória foram denominadas como “objetivo”, 

“problema” e “método”. As palavras que representam os temas latentes advindos da 
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análise conceitual foram nomeadas como “objetivo – tema”, “problema – tema” e 

“método – tema”.  

 

 

Figura 27 - Mapa Conceitual 

Elaboração Própria (2020) 

 

O mapa evidencia a relação de cada palavra mais frequente com os temas mais 

latentes do corpus “objetivo”, “problema” e “método” que foram analisados 

separadamente. Como exemplo, as palavras “serviço” e “cliente” com valor de 

frequência 67 e 61, respectivamente, do corpus “problema” no VOSviewer, se 

relacionam com o conceito de tema “gestão”, que possui valor latente de 5.2 de 

variância no SVD, também do corpus “problema”. 

 Além da relação interna das análises de cada pilar, o mapa conceitual explora 

também a correlação dos pilares. Dando continuidade ao exemplo, o conceito de tema 

“gestão” se relaciona com a palavra “processo”, presente em “objetivo”, no qual pode 

possuir dois “objetivos – tema”, como o mapeamento e processo. O “objetivo – tema” 

mapeamento pode ter como objetivo mapear para identificar falhas no processo, 

enquanto o “objetivo – tema” processo pode objetivar aplicar metodologias e utilizar 

ferramentas para propor um modelo de melhoria de processos, sem utilizar o 

mapeamento. 

 Percebe-se pelo mapa conceitual que as palavras e temas mais frequentes no 

pilar “problema” possuem alta correlação com as mais frequentes do pilar “objetivo”. 
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Este fato sugere que os objetivos traçados nos TCC’s são direcionados à solucionar o 

problema que foi identificado. 

 As palavras do mapa denominadas “método”, resultantes da análise exploratória 

ocorrendo com maior frequência no corpus de método, sugerem uma sequência padrão 

dos métodos aplicados nos trabalhos. Outro ponto observado é a relação das palavras de 

“método” com o “método – tema”, demonstrando que por mais que haja diferenciações 

durante a execução do método, os passos gerais delineados para encontrar a solução são 

padronizados. Assim, as etapas de pesquisar, coletar dados, utilizar ferramentas, realizar 

etapas detalhadas, e encontrar o resultado são passos genéricos a todos os métodos. 

No mapa, quanto mais ligações existem entre as palavras, menor a relação direta 

entre elas, isto é, se analisar o mapa a partir do “método – tema” em direção ao 

“objetivo”, não haverá exclusividade do método para um objetivo. Isto ocorre, pois não 

há um tema abordado ou um objetivo que pré-determinem a utilização de um método. 

Existe uma ressalva do método de previsão de demanda, que é direcionado para temas 

específicos à estoque, demanda, vendas e modelos matemáticos.  

O círculo que envolve todos os contextos representa as palavras: “dado”, 

“analisar” e “propor melhoria”, que estão fora do círculo. Estas palavras foram 

encontradas e se encaixam em quase todos os corpus da análise exploratória, 

demonstrando que a frequência dessas palavras é alta e significativa dentro dos 

documentos. O corpus em que essas palavras não se encontram é o corpus “problema”, 

visto que as palavras mais frequentes expressam os problemas encontrados. Estas 

palavras são palavras-chave dentro dos trabalhos de engenharia de produção e 

confirmam o objetivo da existência e proposta d engenharia de produção. De acordo 

com a ABEPRO:  

 

“Compete à Engenharia de Produção o projeto, a implantação, a operação, a 

melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e 

serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologia, informação e energia. 

Compete ainda especificar, prever e avaliar os resultados obtidos destes 

sistemas para a sociedade e o meio ambiente, recorrendo a conhecimentos 

especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais, 

conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto da 

engenharia.” (elaborado a partir de definições do International Institute of 

Industrial Engineering – IIIE – e Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção – ABEPRO). 

 

Analisando os dados através do corpus que correlacionam os pilares, observa-se 

no Quadro 9 - Força de interação dos Corpus  que a força de interação dos corpus 
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misturados mostra que a maior interação dos dados encontram-se entre problema e 

método. Esta ligação reforça a que o problema e o método devem estar alinhados sobre 

a situação atual e que esta situação atual e os dados que podem ser exprimidos dela que 

podem direcionar o método que será utilizado, a fim de chegar ao objetivo. As palavras 

mais importantes revelam que “dado” é uma condição do método, isto é, coleta de dados 

é uma ação importante dentro do método, que se sobrepõem nos objetivos específicos, a 

fim de alcançar o objetivo geral. A palavra “processo” demonstra que a maior 

motivação dos trabalhos e os objetivos que desejam alcançar estão direcionados a 

processos. 

 

Quadro 9 - Força de interação dos Corpus 

Corpus 
Força 

Total 

Total 

Links 
Palavras Importantes 

Média de força 

de interação 

Problema x 

Objetivo  
4359 847 

Processo - 118 

ocorrências 
5,146399055 

Objetivo x Método 1741 348 Dado - 108 ocorrências 5,002873563 

Problema x Método 7004 1278 Dado - 107 ocorrências 5,480438185 

Elaboração Própria (2020). 

A análise conclusiva deste projeto é que o problema condiciona o objetivo, mas 

não se pode afirmar necessariamente que o objetivo condiciona o método, visto que 

existem diversos caminhos e formas de alcançar um objetivo. As variáveis do problema 

e os dados levam à escolha do método que levará a alcançar o seu objetivo. As diversas 

ferramentas dos métodos direcionam a diferentes análises e proporcionam variadas 

soluções do problema, ou seja, múltiplas perspectivas que levarão dos mesmos 

objetivos.  

A fim de confirmar esta conclusão e concluir a etapa de comparar teoria 

emergente com literatura existente do Grounded Theory, de acordo com o Quadro 10 - 

Comparativo entre Design Science Research, o Estudo de Caso e a Pesquisa-Ação 

buscou-se na literatura, os fundamentos conflitantes e similares. De acordo com o 

Levantamento de Lacerda (2013), a preocupação com autilização do método adequado 

na área de gestão e engenharia de produção tem manifestado uma série de estudos 

nacionais e internacionais. O mesmo ainda defende que o enquadramento metodológico 

consiste em escolher e justificar um método de pesquisa que permita responder o 
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problema de pesquisa formulado e evidenciar os procedimentos ou ferramentas que 

robusteçam os resultados da pesquisa. 

O Quadro 10 - Comparativo entre Design Science Research, o Estudo de Caso e a 

Pesquisa-Ação de Lacerda (2013) apresenta brevemente as semelhanças e divergências 

encontradas em três diferentes métodos. O método de pesquisa-ação, não foi analisado 

neste estudo, pois não foi uma metodologia latente identificada entre os cinco primeiros 

conceitos gerados, porém a metodologia foi evidenciada no conceito 18 com valor 

singular de aproximadamente 0,11. No entanto a pesquisa ação comparada com o estudo 

de caso e o DSR, oferece uma visão dos padrões e pode agregar como comparativo 

neste projeto. As principais divergências entre os métodos podem ser identificados em 

seus objetivos, na avaliação dos resultados, no papel e do pesquisar e na necessidade da 

base empírica (LACERDA,2013). 

Apensar das divergências explicitadas, Lacerda (2013) explana que não há um 

consenso na literatura quanto à distinção entre os métodos apresentados no quadro. 

Järvinen (2007), defende a similaridade entre DSR e Pesquisa-ação, enquanto  Iivari e 

Venable (2009), apresentam uma reflexão sobre as diferenças entre essas abordagens. Já 

Sein et al. (2011) propõem a integração entre os métodos, denominando-o de Action 

Design Research.  
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Quadro 10 - Comparativo entre Design Science Research, o Estudo de Caso e a 

Pesquisa-Ação 

Características 
Desing Science 

Research 

Estudo de caso 

tradicional 

Pesquisa- Ação 

Trandicional 

Objetivos 

Desenvolve

r artefatos que 

permitam soluções 

satisfatórias aos 

problemas práticos 

Auxiliar na 

compreensão de 

fenômenos sociais 

complexos 

Resolver ou 

explicar problemas de 

um determinado 

sistema gerando 

conhecimento para a 

prática e para a teoria 

Preescrever 

e projetar 

Explorar, 

descrever e explicar 

Explorar, 

descrever e explicar 

Principais 

Atividades 

• 

Conscientizar 

• Sugerir 

• Desenvolver 

• Avaliar 

• Concluir 

• Definir 

estrutura conceitual 

• Planejar o(s) caso(s) 

• Conduzir piloto 

• Coletar dados 

• Analisar dados 

• Gerar Relatório 

Miguel (2007, p. 221) 

• Planejar a 

Ação 

• Coletar dados 

• Analisar dados e 

planejar ações 

• Implementar ações 

• Avaliar resultados 

• Monitorar (continúo) 

Turrioni e Mello 

(2010) 

Resultados 

Artefatos 

(Constructos, 

Modelos, 

Métodos, 

Instanciações) 

• Constructos 

• Hispóteses 

• Descrições 

• Explicações 

• Constructos 

• Hispóteses 

• Descrições 

• Explicações 

• Ações 

Tipo e 

Conhecimento 

Como a 

coisas deveriam 

ser 

Como as 

coisas são ou como se 

comportam 

Como as 

coisas são ou como se 

comportam 

Papel do 

Pesquisador 

Construtor 

e Avaliador do 

Artefato 

Observador 

Múltiplo, em 

função do Tpo de 

Pesquisa-Ação 

Base 

Empírica 

Não 

obrigatória 
Obrigatória Obrigatória 

Colaboraçã

o  

Pesquisador-

Pesquisado 

Não 

obrigatória 

Não 

obrigatória 
Obrigatória 

Implement

ação 

Não 

obrigatória 

Não 

obrigatória 
Obrigatória 

Avaliação 

dos Resultados 

• 

Aplicações 

• Simulações 

• Experimentos 

Confronto 

com a Teoria 

Confronto com 

a Teoria 

Abordagem 
Qualitativa 

e/o Quantitativa 
Qualitativa Qualitativa 
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5 CONCLUSÃO 

5.1 CONSIDERAÇÕES E RESULTADOS 

 

Esse projeto proporcionou a análise exploratória sobre os trabalhos de conclusão de 

curso de engenharia de produção dos campis de Rio das Ostras e Niterói da Universidade 

Federal Fluminense, utilizando a metodologia Grounded Theory e ferramentas de Text mining 

para o alcance dos objetivos traçados inicialmente.  

Diante do problema abordado no Capítulo 1, sobre as dificuldades encontradas durante 

o processo de formação. Para Stappenbelt e Basu (2019), estudantes de graduação possuem 

baixa experiência em pesquisas e encontram dificuldades na transição dos cursos para a 

realização de pesquisas independentes. Além dessa dificuldade a falta de exposição prévia à 

pesquisa e as habilidades associadas à mesma, o tempo limitado na produção do trabalho de 

graduação exacerba as dificuldades encontradas pelos alunos. 

Assim, diante do problema deste projeto, buscou-se entender o processo de construção 

dos TCC’s do curso de engenharia de produção, de forma a esclarecer os padrões e 

correlações existentes entre o problema, objetivo e o método de 278 trabalhos que foram 

coletados.  

Seguindo a metodologia do Grounded Theory, explanada no Capítulo 3, o Capítulo 4 

realizou a exploração dos dados, sem análise prévia ou conhecimento dos mesmos, a fim de 

descobrir conceitos ocultos e identificar padrões e correlações desses conceitos. Para a 

exploração dos dados, utilizou-se como ferramenta de análise Text Mining, através do 

software VOSviewer e da linguagem natural Pyhton, os quais executaram o tratamento dos 

dados e retornaram as saídas gráficas. 

Com base nos gráficos e mapas, foram feitas as análises exploratórias e conceituais, 

permitindo compreender a frequência dos termos e gerar conceitos através de clusters e da 

decomposição de valor singular. De acordo com as análises, o projeto concluiu que não é 

possível afirmar, necessariamente, que o objetivo condiciona o método, visto que existem 

diversos caminhos e formas de alcançar um objetivo, porém há grande influência do problema 

a ser solucionado sob a determinação da metodologia a ser utilizada. Dessa forma, conclui-se 

que este projeto alcançou seu objetivo proposto de realizar a análise exploratória dos dados e 

identificar as correlações entre os pilares. 
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5.1.1 Limitações da pesquisa 

 

A primeira limitação identificada foi a dificuldade da coleta de TCC’s das instituições. 

Apesar da obrigatoriedade da entrega do trabalho final para a instituição de ensino, foi 

recolhida uma quantidade reduzida de trabalhos, visto que o regime anterior de entrega era 

para os arquivos das bibliotecas da instituição, em formato impresso.  

Diante do novo regime de entrega do trabalho, em formato PDF e para as secretarias 

do curso, observou-se que o quantitativo de trabalhos passados para PDF entregues à 

secretaria e anexados no acervo digital da UFF era menor do que o número de discentes 

formados. Este fato se deve pela adaptação das secretarias no processamento de uploads dos 

antigos trabalhos para a plataforma digital. Devido a isto, o campus de Volta Redonda não foi 

inserido nas análises deste projeto. 

Outra limitação foi na aplicação de ferramentas de Text Mining, visto que há poucas 

bibliotecas com base para aplicação em textos em português e da limitação de códigos que 

compilem dados textuais com uma saída satisfatória pra aplicação do SVD. Este projeto buscou  

utilizar durante o processo de pré-processamento dos dados a lematização, porém, na saída de 

dados constatou-se que as palavras saíam com letras finais duplicadas. Como exemplo a palavra 

“aplicar”, após a lematização, se transformava em “aplicarr”. 

Ainda na aplicação de ferramentas para realização da mineração do texto, a limitação do 

software VOSviewer, visto que não havia a possibilidade no software de realizar a leitura das 

informações de dois ou mais documentos concomitantemente de forma clara, evidenciando os 

padrões. Por fim, a escassez de informações para a formação do referencial teórico que 

abordassem questões educacionais voltadas à dificuldade da execução do trabalho de conclusão de 

curso aplicado à engenharia.  

 

5.1.1.1 – Projetos futuros 

 

Como proposta a projetos futuros de forma a complementar este projeto, é possível 

ampliar análise deste estudo para a localidade de Volta Redonda. Além disso, realizar 

análises dos campi separadamente e entender o padrão, temas característicos de cada 

localidade, assim como comparar como as estruturas, as oscilações dos temas abordados 

conforme os anos e suas correlações com objetivo, método e problema nos Trabalhos de 

Conclusão de Curso. Há também a possibilidade da realização de estudo sobre os dados 

utilizando a Análise de Correspondência Múltipla – ACM, para estudar mais associações 
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entre múltiplas variáveis categóricas através de novos softwares livres, como o software 

R. 

 

5.1.1.2 – Contribuições Acadêmicas 

 

Este projeto contribui academicamente, pois explora os trabalhos acadêmicos dos 

discentes da Universidade Federal Fluminense, mostrando o perfil dos trabalhos e as áreas 

de conhecimento exploradas pelos alunos. Através do levantamento dos temas estudados 

nos TCC’s é possível obter uma visão geral das dificuldades do mercado local, visto que 

grande parte dos estudos é voltada à resolução dos problemas de indústrias e pequenos 

negócios.  

Dessa forma, os discentes podem entender quais os assuntos mais defasados, assim 

como também os temas não muito explorados, além de mostrar os métodos utilizados e 

em quais temas os métodos satisfazem as necessidades dos novos projetos ampliando a 

visão de novas áreas de trabalho e pesquisa. 

Acrescido a isto, este trabalho evidencia que os trabalhos de engenharia podem ser 

aplicados a qualquer tema, não apenas à melhoria de processos, incentivando a docentes e 

discentes realizarem estudos de engenharia voltados à melhoria de problemas da 

sociedade. Como fora visto nas análises deste projeto, como a execução de engenharia ao 

sistema de saúde e transporte adequado, engenharia pode ser aplicada no auxilio a 

microempreendedores, melhoria na distribuição de educação, sistema de coleta lixo e 

entre outros.     
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APÊNDICE A – LISTA DE STOPWORDS 

 

Quadro 11 - Lista de StopWords 

 

Elaboração própria (2020) 

 

a dentre esteja grande meio passo sendo assim teu

à dentro estejam há meio peça sentido teus

ainda depois estejamos haja mesma pela ser teve

alem dessa estes hajam mesmo pelas ser tinha

além desta esteve hajamos meu pelo será tinham

ao deste estive hão meus pelos serão tínhamos

aos devido estivemos havemos minha pergunta serei tive

apos dia estiver havia minhas podem serem tivemos

aquela diante estivera hei modo por seremos tiver

aquelas diferente estiveram hoje muitas vezes porém seria tivera

aquele do estivéramos houve muito portanto seriam tiveram

aqueles dos estiverem houvemos na pre seríamos tivéramos

aquilo e estivermos houver não principais seu tiverem

as é estivesse houvera nas principalmente seus tivermos

às ela estivessem houveram nem quais só tivesse

assim elas estivéssemos houvéramos nesse qual sobra tivessem

até ele estou houverão neste quando somos tivéssemos

atraves eles eu houverei no quanto sou toda

base em fato houverem nos que sua todavia

baseada embora figura houveremos nós quem sua todo

baseado entanto fim houveria nossa realidade suas trata se

bem entao finalidade houveriam nossas realizacao também tu

campo entre foi houveríamos nosso realizada tange tua

campos entretanto fomos houvermos nossos realizado te tuas

com eram for houvesse num realizado tem um

como éramos fora houvessem numa risco têm uma

consequencia escolha foram houvéssemos numero sao temos uma da

consequentemente essa fôramos ideia o são tendo visando

considerando essas forem isso obra são tenha vista

consiste esse formos isto onde se tenham você

contexto esses fosse item os se tenhamos vocês

contribuir esta fossem já ou seguida tenho vos

contudo está fôssemos levando outra seguinte ter  era

da estamos fui lhe outra seguintes terá  exemplo

das estão fundamental lhes outro segundo terão

de estas gerado logo outro seja terei

dela estava geral mais para sejam teremos

delas estavam geralmente maneira para alcancar sejamos teria

dele estávamos gerando mas para tal sem teriam

deles este gil me partir da sendo teríamos

Stopwords
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APÊNDICE  B –  LISTA DE SINÔNIMOS 

Quadro 12 - Lista de Sinônimos 

Tokens Sinônimo

analise dos resultado analisar

aplicacao aplicar

apresentação apresentar

apresenta apresentar

busca buscar

capazes capaz

capacidade capaz

comparacao comparar

construcao construir

custos custo

dados dado

definicão definir

definidas definir

definida definir

definidos definir

definido definir

desenvolvimento desenvolver

economico economia

elaboracao elaborar

organizacao empresa

Instituicao empresa

estrategico estrategia

estudada estudar

estudado estudar

etapas etapa

identificacao identificar

indicadores indicador

melhorium  melhoria

melhorar  melhoria

metodo metodologia

modelagem modelo

objetivos Objetivo

objetivos especifico Objetivo

objetivo principal Objetivo

objetivo geral Objetivo

obtido Obter

obtencao Obter

pais pai

pesquisa exploratoria pesquisa

pesquisa bibliografica pesquisa

possibilidade Possível

possíveis Possível

processos Processo

proposto propor

proposta propor

proposicao propor

referencial teorico referencia

relacionada Relacionar

relacionado Relacionar

relacão Relacionar

relações Relacionar

resposta responder

revisao revisao bibliografica

selecionado Selecionar

selecao Selecionar

universidade federal fluminense universidade

uff universidade

utilizado utilizar

utilizando utilizar

utilizada utilizar

uso utilizar

utilizacao utilizar

servicos servico
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APÊNDICE C –  LISTA DE CORRELAÇÃO “PROBLEMAS” 

 

Quadro 13 - Correlação "Problemas" 

 

 

Elaboração Própria (2020).

Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência

empresa 0 inovacao 0 projeto 43 municipal 0 curso 0 paciente 0

processo 0 curso 0 manutencao 0 residuo 0 aluno 0 atendimento 0

nao 0 mercado 0 saude 0 transporte 0 universidade 0 saude 0

setor 29 aluno 0 sistema 27 energia 0 atendimento 0 hospital 0

pode 0 universidade 0 paciente 0 brasil 0 paciente 0 qualidade 0

projeto 43 estrategia 17 universidade 0 producao 34 estudante 0 cliente 61

ser 0 negocio 38 equipamento 0 cidade 0 qualidade 0 servico 67

custo 0 brasil 0 curso 0 ano 0 cliente 61 emergencia 0

servico 67 startup 0 metodologia 17 ambiental 0 produto 46 municipal 0

produto 46 brasileiro 0 atendimento 0 custo 0 demanda 20 qualidade servico 0

cliente 61 pai 0 unidade 0 estoque 26 saude 0 metodologia 17

forma 0 ano 0 municipal 0 populacao 0 servico 67 exame 0

mercado 0 economia 0 ambiental 0 industria 0 publico 0 area 38

estudo 0 desenvolveremos 0 operacional 0 elétrica 0 rede 0 populacao 0

necessario 0 empresarial 0 residuo 0 combustivel 0 estoque 26 sobre 0

producao 34 engenharia producao 34 falha 0 consumo 0 engenharia producao 34 servico 67

atividade 43 cultura 0 processo 0 saude 0 perfil 0 tratamento 0

problema 0 qual 0 aluno 0 economia 0 hospital 0 medico 0

gestao 0 empreendimento 0 atividade 43 capaz 0 transporte 0 funcionario 20

utilizar 23 instituicao 0 energia 0 fonte 0 oferecer 0 literatura 0

Conceito 5Conceito 0 Conceito 1 Conceito 2 Conceito 3 Conceito 4
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APÊNDICE  D –  LISTA DE CORRELAÇÃO “OBJETIVO” 

 

Quadro 14 - Correlação "Objetivo" 

 

Elaboração Própria (2020).

Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência

processo 69 processo 69 servico 0 demandas 0 risco 0 inovacao 0

objetivo 0 melhoria 0 qualidade 0 estoque 16 manutencao 0 projeto 0

empresa 17 propor 12 cliente 18 previsao 0 falha 0 literatura 0

analisar 21 melhorias processos 0 prestado 0 modelo 40 sistema 0 pratica 0

projeto 0 fluxo 0 modelo 40 manutencao 0 servico 0 modelo 40

identificar 32 falha 0 percepcao 0 modelo 40 avaliar 0 programa 0

propor 12 atendimento 0 satisfacao 0 produto 0 identificar 32 lean 0

modelo 40 mapear 0 atributos 0 custo 0 meio 0 abordagem 0

melhoria 0 manutencao 0 desempenho 0 item 0 diferente 0 estudar 0

estudo 0 petroleo 0 atendimento 0 politica 0 gerenciamento 0 aplicar 0

geral 0 material 0 melhoria 22 gestao 0 analisar 22 artefato 0

trabalho 0 mapeamento 0 referencia 0 adequar 0 qualidade 0 especifico 0

aplicar 0 simulacao 0 expectativa 0 empresa 17 causas 0 organizacional 0

metodologia 16 sistema 0 avaliacao 0 dado 41 operacao 0 conceito 0

especifico 0 projeto 0 pesquisa 0 metodos 0 medida 0 referencia 0

principal 0 poco 0 caracteristicas 0 aplicar 0 acidente 0 implementacao 0

ferramenta 0 setor 18 oferecido 0 finalidade 0 seguranca 0 alcancar 0

deste 0 propostas 0 relacionar 0 cadeia 0 dado 41 participante 0

setor 18 modelar 0 empresa 17 dentre 0 equipamento 0 indicador 0

utilizar 9 perfuracao 0 definir 0 suprimento 0 perfuracao 0 sobre 0

Conceito 0 Conceito 1 Conceito 2 Conceito 3 Conceito 4 Conceito 5
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APÊNDICE E – LISTA DE CORRELAÇÃO “MÉTODO” 

 

Quadro 15 - Correlação "Método" 

 

Elaboração Própria (2020). 

 

 

 

 

Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência

analisar 10 pesquisa 50 design_science 0 modelo 25 fase 25 fase 25

pesquisa 50 quanto 0 research 0 etapa 55 produto 0 processo 0

metodologia 0 estudo_caso 26 problema 26 dado 26 projeto 26 pesquisa 26

dado 70 estudo 0 soft 0 coleta 0 desenvolveremos 0 procedimento 0

etapa 55 procedimento 0 solucao 0 simulacao 0 design_science 0 produto 0

estudo 0 questao 0 etapa 55 figura 0 fase 25 quanto 0

processo 0 quantitativa 0 projeto 0 previsao_demanda 0 estrategia 0 design 0

empresa 0 tecnico 0 baskerville 0 fase 25 design 0 detalhado 12

projeto 0 qualitativa 0 especifico 0 previsao 0 research 0 caso 26

modelo 25 trabalho 0 research_dsr 0 apresentar 0 empresa 0 etapa 55

utilizar 20 consideracao 0 requisito 0 trabalho 0 conceito 0 problema 32

trabalho 0 gil 0 aborda 0 metodologia 0 mercado 0 mapeamento 0

problema 32 objeto 0 metodologia 0 propor 9 metodologia 0 fases 0

estudo_caso 0 situacao 0 geral 0 estoque 0 preparacao 0 identificar 0

aplicar 0 dado 70 desenvolveremos 0 capitulo 0 sistema 0 tecnico 0

objetivo 32 tipos 0 procedimento 0 definicoes 0 planejamento 0 objeto 0

resultado 53 campo 0 dresch 0 tratamento 0 ciclo 0 desenvolveremos 0

coleta 0 caso de estydo 0 pesquisa 50 linear 0 sera 0 atividade 0

ferramenta 24 conhecimento 0 resolver 0 desenvolveremos 0 teste 0 gil 0

sera 0 caracteriza 0 vista 0 computacional 0 soft 0 amplo 0

Conceito 0 Conceito 1 Conceito 2 Conceito 3 Conceito 4 Conceito 5


