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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a idéia da residência em 
software no curso de pós-graduação em Desenvolvimento e Gestão de Projetos 
em Fábrica de Software promovido, desde 2008, pela Faculdade de Tecnologia 
de Ourinhos. A residência em software está baseada nas prerrogativas 
delineadas pela residência médica. Um corpo de empresas “residenciáveis” foi 
delineado pelo colegiado do referido curso. 

Palavras Chaves: Residência em software. Pós-graduação 

Abstract: This paper has as objective to present the idea of the software 
residence in the undergraduate course in Management and Project Development 
in Software Factory promoted, since 2008, by Faculdade de Tecnologia de 
Ourinhos. The software residence is based on the prerogatives of the medical 
residence. A body of residents companies was delineated by the professors of 
the course.  
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1   Introdução 

Atualmente, a produção de software no Brasil é, altamente, deficitária se olhada sob a 
luz da balança comercial. Em 2007 o país importou cerca de US$ 3 bilhões e as 
exportações chegaram perto dos US$ 250 milhões (durante a redação deste texto os 
dados de 2008 ainda não estavam consolidados). Para cada dólar exportado o país 
importa 10. Em 2005 a situação era pior ainda, neste ano o Brasil importou cerca de 
US$ 7.41 bilhões e exportou somente US$ 178 milhões. Para efeitos comparativos, 
países emergentes como a Índia e a Irlanda exportam cerca de oito vezes o que 
importam. Analisando os números questiona-se: Como alterar este cenário dentro de 
nosso país? 

Para responder tal questão vamos destacar algumas potencialidades brasileiras 
dentro das seguintes áreas: ativos de Tecnologia da Informação (investimentos) e 
engenharia de software: 



• Os grandes investidores em TI continuam sendo os Estados Unidos (cerca de 
US$ 600 bilhões/ano) seguido pelo Japão (cerca US$ 150 bilhões/ano) o Reino 
Unido e Alemanha completam esta lista. 

• Em 2006 o mundo investiu cerca de US$ 1.16 trilhões em TI. No Brasil os 
investimentos chegaram à casa de US$ 16.2 bilhões superando Índia, Koreia, 
Rússia, México e Argentina, países estes classificados como emergentes no 
cenário econômico mundial. Para 2009 espera-se um investimento próximo a 
US$ 25 bi nas empresas tupiniquins. 

• O Brasil é o 8º no mundo com o maior investimento em TI. 
• O mercado consumidor brasileiro é extremamente promissor, por exemplo: temos 

a 5ª população do mundo, somos os 6º em números de celulares. 
Alguns ativos de TI, também, merecem destaque neste contexto: 

• A urna eletrônica: Em 2006, 126 milhões eleitores votaram utilizando tal 
dispositivo (100% dos eleitores). Cerca de 430.000 urnas foram utilizadas. Cerca 
de 90% dos votos, para a presidência da república, foram processados em 90 
minutos. 

• O Brasil é um dos líderes em projetos de eGoverment, um exemplo disso é o 
pregão eletrônico, chamado de comprasNet. Com a implantação deste sistema o 
governo agilizou em 70% o tempo de compra de um produto licitado. Outros 
2.000 serviços governamentais são oferecidos via internet. 

O poderio de mão de obra brasileira também merece ser destacado:  
• O país possui a segunda maior base de desenvolvedores Java do mundo (cerca de 

100.000 desenvolvedores). 
• Outro ativo de TI que merece destaque é o sistema bancário brasileiro. Em 

algumas áreas como: sistema de pagamentos; Internet Banking; cartões e ATMs 
o Brasil se caracteriza como líder mundial. 

O contexto brasileiro, acima apresentado, não é explorado dentro do mercado 
mundial de TI, esta afirmação pode ser comprovada com os seguintes dados: Os 
Estados Unidos agregam 80% das operações de offShore (instalação de uma filial, 
geralmente, em um país emergente cuja mão de obra é mais barata, para fins de 
terceirização de bens e serviços) no mundo. 

A América Latina exportou, em 2007, 1.8% das necessidades americanas dentro da 
área de TI.  O Brasil “lidera” esse quadro com 1%. Somente a Índia atendeu cerca 
80% das necessidades americanas na área de software. É importante ressaltar que a 
Índia não possui um cenário tão promissor quanto o descrito anteriormente.  

Os fatos apresentados nos remetem a sugerir uma segunda questão: Como o Brasil 
pode utilizar suas potencialidades para se tornar um dos maiores exportadores de 
serviços de TI no mundo? 

Deve-se enfatizar todo o cenário tecnológico favorável apresentado anteriormente, 
mostrar ao mundo, principalmente, aos americanos o que temos de melhor: O 
SISTEMA BANCÁRIO/FINANCEIRO (SB/F). Outro ponto de destaque é o fuso-
horário brasileiro, estamos a 4 horas da Comunidade Européia e de 1 (uma) a 3 horas 
dos Estados Unidos. 

É necessário, também, que o governo diminua a carga tributária, não podemos 
pagar cerca de 40% do que arrecadamos para sustento do próprio governo. As 
empresas, também devem fazer sua parte, se conscientizar que é somente com a 
qualidade no processo e no produto que poderão atingir mercados internacionais. As 



universidades e faculdades de tecnologias, também, devem formar profissionais de 
qualidade para setor produtivo de software, atendendo as prerrogativas de qualidade e 
produtividade. 

Com base na análise quantitativa apresentada, este artigo tem como objetivo 
apresentar a proposta de residência em software  no curso de pós-graduação em 
Desenvolvimento e Gestão de Projetos em Fábrica de Software. O referido curso é 
oferecido pela Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (instituição pública do estado de 
SP) e possui, em sua primeira turma, cerca de 25 alunos. Salienta-se que a autorização 
para o seu funcionamento foi delineada pelo Conselho de Educação do Estado de São 
Paulo (CEE-SP) em abril de 2008. O curso teve início em agosto de 2008 e terminará 
em dezembro de 2009. 

2   A Concepção do Projeto Pedagógico do Curso  

O projeto pedagógico do curso de pós-graduação em Desenvolvimento e Gestão de 
Projetos em Fábrica de Software foi elaborado pelo colegiado de curso do curso de 
Análise de Sistemas e Tecnologias da Informação da Faculdade de Tecnologia de 
Ourinhos. Para elaboração do referido projeto foram realizada cerca de 10 reuniões 
durante o ano letivo de 2007. Para atender as prerrogativas estabelecidas pelo 
contexto mercadológico, mapeado na seção introdutória deste artigo, o colegiado 
estabeleceu que o egresso (do curso de pós) deveria: 
• Possuir formação básica na área gestão de operações; 
• Complementar a sua formação na área de engenharia de software: Neste item os 

aspectos ligados ao processo e projeto, principalmente no que diz respeito à idéia 
de gestão, deveriam ser aprofundados. Questões ligadas à qualidade de software e 
a gestão do conhecimento também deveriam ser trados junto ao corpo discente. 

• Aprimorar os aspectos ligados a produtividade de software: Técnicas e 
ferramentas que aumentem a produtividade, com qualidade, do setor de software 
foram delineadas neste item. 

Os três itens que nortearam o desenvolvimento de todo projeto pedagógico foram 
materializados na Figura 1. Nela é possível perceber a presença dos eixos x (gestão de 
operações) e y (tecnologia). A maioria dos profissionais formados nos cursos de 
tecnologia (Sistemas de Informação, Tecnologia em Processamento de Dados, e 
demais cursos superiores da área de produção de software) possui um conhecimento 
consolidado em programação e especificação de software. Já os profissionais 
formados na área de gestão de operações focam questões relacionadas a gestão de 
projetos (administração e engenharia de produção), qualidade e programação de 
produção. A configuração do projeto pedagógico uniu os dois quadrantes delineados 
em azul, gerando assim o quadrante vermelho.  



 
Figura 1 – Framework para definição do projeto pedagógico do curso 

 
Apresentada quadro de trabalho proposto pelo referido colegiado, as próximas 

subseções irão delinear, formalmente, o projeto pedagógico do curso.  
 

2.1 Objetivos do Curso 
Tendo em vista o quadro de trabalho apresentado na seção anterior, o objetivo do 

curso Especialização em Desenvolvimento e Gestão de Projetos em Fábricas de 
Software é fornecer uma formação complementar aos envolvidos com as áreas de 
Tecnologia da Informação, Engenharia de Software, Processamento de Dados, 
Ciência da Computação e Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação. Tal 
formação visa apresentar a tais profissionais conceitos inerentes à produtividade, 
qualidade e gestão de produção dentro do escopo fabril para software. 

Além da formação complementar, os alunos no curso poderão ter um contato 
prático / real em relação aos aspectos de qualidade de produtividade apresentados no 
curso. Tal contato será desenvolvido na Fábrica de Software da Faculdade de 
Tecnologia de Ourinhos ou em empresas produtivas do setor, na qual tais alunos 
deverão participar de projeto de desenvolvimento de software – configurando assim a 
idéia da residência. 
 
2.2 Disciplinas e Ementas 

O curso Especialização em Desenvolvimento e Gestão de Projetos em Fábricas de 
Software está dividido em 4 módulos: 
I. Engenharia de Software: Fomentar conhecimentos e habilidades relacionados 

aos aspectos da engenharia de software, tais como: processo, gestão de 
projetos, métricas, qualidade de software e gestão de conhecimento. 

II. Desenvolvimento e Produção de Software: Objetivo do módulo: Fomentar 
conhecimentos e habilidades relacionados às ferramentas (produtivas) de 
desenvolvimento de software utilizadas no mercado. 

III. Gestão de Operações em Fábrica de Software: Objetivo do módulo: Fomentar 
conhecimentos e habilidades relacionados aos aspectos organizacionais e não 
organizacionais que tangem uma organização. Apresentar a relação entre os 
níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional junto aos clientes 
externos (parceiros que se relacionam com a organização) e internos, também, 
faz parte do corpo de conhecimento imerso neste módulo. 



IV. Didática e Metodologia de Pesquisa: Objetivo do módulo: Fomentar 
conhecimentos e habilidades para o desenvolvimento de uma pesquisa 
científica. Apresentar e aprimorar o conceito didático pedagógico junto ao 
aluno, subsidiando-o para desenvolver suas atividades dentro de um ambiente 
de ensino/aprendizagem. 

A inserção do módulo de didática e metodologia de pesquisa é uma das 
prerrogativas impostas pela deliberação 09/98 do CEE-SP, artigo 5º. parágrafo 1º. 
(para se ter acesso na íntegra a referida norma consulte http://www.ceesp.sp.gov.br/) 

É importante salientar que ao ingressar no curso o aluno deverá cursar os 4 (quatro) 
módulos propostos).  

A relação das disciplinas que compõe cada módulo pode ser verificada na Tabela 1 
 

Tabela 1 - Módulos, disciplinas e professores que compõem o projeto pedagógico 

 
Módulo de Engenharia de Software (104 horas) 

Disciplina Ementa 
1 – Gestão de Projetos em 
Fábrica de Software (Carga 

horária: 16 horas) 

Profa. Ms. Elaine Pasqualini 

Conceitos inerentes à gestão de projetos em fábricas de software, 
abordando planejamento de projetos de software: Definição de escopo, 
configuração e delineamento das atividades para o estabelecimento de 
cronogramas e procedimentos para definições de recursos e custos. 

2 – Processo de Produção de 

Software (Carga horária: 16 

horas) 

Prof. Dr. José Augusto Fabri 

Teoria de processo de produção de software. Modelos clássicos de 
processos. Processos leves e pesados dentro do conceito de fábrica de 
software. Desenvolvimento e customização de um processo de 
produção de software com características fabris. 

3 – Métricas de Software 
(Carga horária 8 horas) 

Prof. Dr. André Luis Presende 

Trindade 

Métricas de software: pontos por função, pontos por caso de uso e 
COCOMO. 

4 – Modelos de Qualidade de 

Software (Carga horária: 24 
horas) 

Prof. Dr. Luis Ricardo Begosso 

Qualidade de software. Modelos como CMMI, PSP e TSP. Relação 
entre os modelos de qualidade com a produção de software em um 
ambiente real. 

5 – Gestão de Conhecimento 
em Fábrica de Software 

(Carga horária: 16 horas) 

Prof. Dr. André Luis Presende 

Trindade 

Gestão de conhecimento dentro do domínio fabril para software. 
Inovação de conhecimento em fábrica de software; técnicas de 
armazenamento de conhecimento em fábrica de software; definição, 
implementação e implantação de um programa de gestão de 
conhecimento. 

6 – Interface Homem 

Computador (Carga horária: 

16 horas) 

Prof. Dr. Luis Carlos Begosso 

Ciclos de Desenvolvimento de Sistemas de Interação Homem-
Computador (IHC). Questões pertinentes a IHC no tocante à área de 
Confiabilidade de Software. Engenharia de Usabilidade. 

Desenvolvimento e Produção de Software (128 horas) 
7 – Gerenciamento de 
Serviço de Redes de 

Computadores (Carga 

horária: 16 horas) 

Prof. Ms. Ismael da Silva 

Instalação e configuração de infra-estrutura para suportar 
desenvolvimento de software em ambiente de fábrica. Gerenciamento 
de serviço de diretório, serviços de Internet, servidor de controle de 
versões. 

8 – Banco de Dados (Carga 

horária: 24 horas) 

Prof. João Maurício Hypolito 

Configuração e administração de banco de dados. Os principais 
modelos de banco de dados. Relação entre o conceito de banco de 
dados e a produtividade de software. Linguagens de consultas a banco 
dados como SQL e OQL. 

9 – Arquitetura e Design de 
Software (Carga horária: 24 

horas) 

Arquitetura e design dentro do contexto de engenharia de software. 
Projeto de arquitetura de software e Design Patterns dentro do domínio 
de conhecimento de fábrica de software. 



Prof. Dr. Almir Camolesi 

10 – Programação Orientada 

a Objetos (Carga horária: 24 
horas) 

Prof. Rogério Lazanha 

Programação orientada a objetos. Ferramentas que suportam a 
especificação de software orientada a objetos a programação. 

11 – Desenvolvimento de 
software utilizando IDE 

Profa. Ms. Alexandre L´Erário 

As principais IDEs utilizadas na produção de software. Paradigma 
orientado a objetos. Desenvolvimento de pequenos projetos de software 
que possam acessar um banco de dados, viabilizando assim a produção 
de aplicações voltadas para o mercado empresarial 

12 – Desenvolvimento Multi-

tier (Carga horária: 16 

horas) 

Profa. Ms. Alexandre L´Erário 

Desenvolvimento de aplicações multi-tier. Desenvolvimento de 
aplicações com integração de módulos funcionais independentes. 
Conceitos e aplicações de jee e Struts. 

Gestão de Operações em Fábrica de Software (64 horas) 
13 – Princípios de 
Gerenciamento (Carga 

horária: 16 horas) 

Profa. Ms. Eliana Feo 

Planejamento estratégico, organização de equipes, liderança eficaz e 
sistemas de controle gerencial relacionados à produtividade e 
competitividade estratégica. 

14 – Gestão de Produção e 

Operações (Carga horária: 

24 horas) 

Profa. Ms. Eliana Feo 

Os objetivos de desempenho da produção em um ambiente fabril: 
estratégia da produção, planejamento e controle da produção. Os 
conceitos de MRP e ERP dentro do ambiente fabril. 

15 – Gestão da Qualidade e 
melhoria contínua (Carga 

horária: 24 horas) 

Profa. Ms. Eliane Feo e Prof. 

Ms. Sidney Carlos Ferrari 

Gestão da qualidade total e sua filosofia. Construção de indicadores de 
qualidade, dando base para um controle estatístico. Planejamento e 
controle da qualidade em um domínio de fábrica. 

Didática e Metodologia de Pesquisa (Carga horária: 64 horas) 
16 – Metodologia de Pesquisa 
(Carga horária: 24 horas) 

Prof. Dr. José Carlos Gomes de 

Oliveira 

Paradigmas teórico-metodológicos que norteiam a elaboração e a 
implementação de projetos de pesquisa. 

17 – Ambiente de Ensino e 
Aprendizagem a Distância 

(Carga horária: 16 horas) 

Prof. Ms. Marco Antônio 

Modesto 
 

Importância da tecnologia como mediadora da aprendizagem, 
apresentando a WEB como um dos meios eficazes para a EAD. As 
diferentes categorias de EAD e os modelos de aprendizagem usados no 
desenvolvimento de um curso à distância. Aspectos (pedagógicos, 
tecnológicos, organizacionais e institucionais) associados ao EAD 
baseado na WEB. Análise de ambientes virtuais (TelEduc, Eureka, 
AulaNet e outros) 

18 – Didática no Ensino 
Superior 

Profa. Dra. Lia Cupertino 

Duarte 

Atuais desafios da Profissão Acadêmica: Ensino superior e sua função 
social. A formação de professores e a profissionalização do docente da 
Educação Superior. Metodologia do Ensino e da Aprendizagem: 
Planejamento Educacional; As habilidades didáticas para docência e as 
competências para ensinar e para aprender. 

 

2.3 Formas para Avaliação 
O processo de avaliação será alicerçado por trabalhos práticos desenvolvidos nas 

disciplinas. Os trabalhos serão avaliados pelos professores e lhes será atribuída uma 
nota de zero a dez.  

Somente os alunos que houverem apresentado Trabalho de Conclusão de Curso e 
comprovadamente freqüentado, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária prevista, além de terem aproveitamento de aprendizagem aferido em processo 
global de avaliação de, no mínimo, 70% (setenta por cento), receberão o certificado 
de especialista em Desenvolvimento e Gestão de Projetos em Fábrica de Software.  



3   Residência Médica e Residência em Software 

A idéia de residência médica foi criada no Brasil pelo decreto número 80.281 de 05 
de setembro de 1977, e se caracteriza como uma modalidade de ensino de pós-
graduação. Esta pós visa o aperfeiçoamento dos médicos sob a forma de um curso de 
especialização, na qual este está inserido em uma instituição ligada à área de saúde. 
Ao concluir o curso, o médico adquire o título de especialista em alguma área da 
medicina. O tempo de residência médica irá variar de acordo com a especialização. 
Especialistas em cirurgias ficam 4 anos imersos no ambiente de residência. Já para 
obter as especialidades de ginecologista, o tempo de residência é de 3 anos. Outras 
especialidades possuem residência de dois anos. 

Na medicina, o residente vive, na maioria das vezes, em um ambiente hospitalar, 
situações reais dentro de seu escopo de conhecimento. Tal experiência é monitorada 
por um corpo de especialistas.  

A residência em software tende a tomar mesma linha de raciocínio: proporcionar 
uma vivência ao aluno de pós-graduação, dentro de um ambiente real, que possua 
políticas de qualidade bem definidas, com o objetivo de promover a disseminação dos 
conceitos de qualidade de software, processo de produção e gestão em projetos para a 
área de engenharia de software. 

Salienta-se que um dos primeiros trabalhos publicados que relatam a idéia de 
residência é brasileiro, o Centro de Informática da Universidade Federal de 
Pernambuco apresenta a idéia de residência na área de teste de software (SAMPAIO 
(2005)) Outras experiências completam este quadro: 

 
Tabela 2 – A relação entre residência e residência em software 

 
Medicina 
Hospital 
 
Residentes (médicos) 
 
 
Pacientes 
 
Médicos/Professores (tutores no ambiente de 

residência médica) 
Laboratórios 
Produtos de trabalho 

Informática 
Empresas produtoras de software atuando no 
mercado (o hospital da residência em software) 
Residentes (alunos do último ano de graduação 

ou profissionais da área de engenharia de 
software (aluno de pós)) 
Clientes/empresas que necessitam de software (o 
paciente da residência em software) 
Engenheiros de Software/Professores (tutores 

no ambiente de residência em software) 
Laboratórios 
Produtos de trabalhos 

 
• Programa de residência do Bank of New York Mellon: com início em 2008, tem 

o objetivo de formar engenheiros para as áreas de desenvolvimento, análise de 
negócios e gerenciamento de projetos. No desenvolvimento, focando J2EE, 
XML, Business Inteligence System e Datamining WebService. Na análise de 
negócio, focando a ajuda ao cliente em seu entendimento da tecnologia 
necessária e do necessário alinhamento desta com seu negócio. No 
gerenciamento de projetos e processos, focando o provimento de um conjunto de 
conhecimentos específicos de gestão e de execução de processos de produção de 
software. (http://www.bnymellon.com/careers/softwareresidency.html); 



• o Centro de Residência do Departamento de Engenharia de Produção da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo: iniciado em 2002, com o 
objetivo de prover uma formação sólida para os profissionais de TI, 
principalmente sob a ótica da qualidade de software; 

• o Centro de Residência da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos: criado em 
2005, em parcerias com o Departamento de Engenharia de Produção da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo e com a iniciativa privada, focando o 
provimento de uma formação qualificada aos estudantes do último ano do curso 
de graduação na área de qualidade e produtividade de software (FABRI (2008)) 

É, perfeitamente, possível estabelecer uma relação direta entre a residência médica 
e a residência em software. A primeira, para se concretizar necessita dos seguintes 
entidades espelhadas na coluna 1 da Tabela 2, já a segunda necessita das entidades 
apresentadas da coluna 2. 

Por fim, é salutar dizer a todos que um programa de residência em software deve 
inserir o aluno da graduação ou da pós-graduação em um ambiente real de produção 
de software e este ambiente é encontrado, na maioria das vezes, no contexto 
empresarial. 

4   Proposta da Residência em Software  

A proposta de residência em software da pós-graduação em Desenvolvimento e 
Gestão de Projetos em Fábrica de Software está alinha com as prerrogativas 
delineadas na seção anterior. Tal proposta terá o seguinte formato: 
• Cada aluno será orientado por um dos professores que constam como 

responsáveis por alguma disciplina no curso. 
• O aluno deverá participar ativamente de um projeto de desenvolvimento de 

software, em uma fábrica de software modelo (esta fábrica se encontra em 
funcionamento na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos); ou em uma das 
empresas selecionadas pela Faculdade de Tecnologia de Ourinhos. A carga 
horária mínima relacionada à participação no desenvolvimento desse projeto é de 
40 (quarenta) horas.  

• Durante o desenvolvimento do projeto, o aluno, com a orientação de algum 
professor, deve colher dados para a elaboração de um trabalho de conclusão 
curso (no formato de um artigo técnico). É importante salientar que o trabalho 
deve focar algum tema relacionado a produtividade de software.  

• Após a coleta, o aluno deverá redigir um artigo técnico e científico e publicá-lo 
junto a uma revista ou congresso da área de engenharia de software. É importante 
salientar que somente os alunos que obtiverem a referida publicação receberão o 
título de especialista. 

O processo de residência de software do curso, caracterizado neste trabalho, é 
apresentado por meio da Figura 2.  

Ao analisar a referida figura é possível verificar a presenças das empresas (do norte 
do Paraná, Região de Ourinhos e da grande São Paulo) compõem o banco de 
empresas cadastradas.  

 



 
Figura 2 – Processo de residência em software 

 
A seleção de empresas “residenciáveis” é feita pelo departamento de pós-

graduação da instituição. Para realizar essa seleção o referido departamento leva em 
consideração alguns critérios qualitativos ligados a organização do processo 
produtivo, isto é, a empresa selecionada deve possuir um mínimo de organização em 
seu processo de produção de software. Empresas com processos totalmente caóticos 
são descartadas. A avaliação qualitativa é feita in-loco pelos professores, da área de 
engenharia de software. Empresas que possuem certificações CMMI-2 (ou superior) e 
MPS-BR nível G (ou superior) não são visitadas. É importante salientar que a grande 
maioria das empresas que compõe a base de empresas cadastradas é indicada pelos 
alunos do curso. Esta indicação facilita muito o acesso dos professores avaliadores às 
empresas. 
O processo de avaliação das empresas “residenciáveis”  

O processo de avaliação das empresas “residenciáveis” é feito em 3 etapas:  
• Etapa 1 – analise do ambiente: Nela os professores analisam a infra-estrutura 

utilizada pela empresa na produção de software, número e configuração do 
equipamento e a tecnologia utilizada na produção é delineada nesta etapa. 

• Etapa 2 – definição e institucionalização do processo: Nesta etapa os professores 
verificam se o processo de produção de software foi materializado e 
institucionalizado pela empresa.  

•  Etapa 3 – satisfação dos clientes: Verificar se os clientes, que adquirem os 
softwares das empresas avaliadas, estão satisfeitos em relação à qualidade, custo 
e prazo de entrega. 

 Em todos os casos, a avaliação efetuada pelos professores é caracterizada como 
formativa. A empresa avaliada recebe um relatório apontando as suas potencialidades 
e as fragilidades. Esse relatório irá nortear o trabalho do aluno durante o processo de 
residência, nota-se que vários dos residentes têm a incumbência de sanar alguma das 
fragilidades apontadas no referido relatório.  

O laboratório de residência de software da FATEC é utilizado pelos alunos que não 
estão inseridos no mercado de trabalho. Durante o processo de residência, o aluno 
será monitorado por professores e participará ativamente na construção de software. 



Salienta-se que o referido laboratório possui um processo definido e 
institucionalizado. 

Por fim, este texto ressalta que a instanciação do processo residência ocorre 
quando um aluno, após ter cursado os módulos I, II e III apresentados na seção 2.2, é 
locado em uma das empresas cadastradas ou no laboratório de residência da FATEC e 
possui um orientador definido.  

5   Conclusões 

Este artigo apresentou a proposta de residência em software  no curso de pós-
graduação em Desenvolvimento e Gestão de Projetos em Fábrica de Software. Tal 
curso é oferecido, desde 2008, pela Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (FATEC). 
A concepção da residência em software levou em consideração as prerrogativas 
estabelecidas pela residência médica. Atualmente o curso possui cerca de 25 alunos 
matriculados e todos eles estão desenvolvendo o seu processo de residência. 

A estruturação de um banco de empresas “residenciáveis” demandou certo esforço 
do corpo docente do referido curso. A inserção de uma empresa no banco demanda 
uma avaliação qualitativa do setor de produção de software da mesma. Salienta-se que 
as empresas se mostraram abertas a avaliação e o acesso a elas e feito a partir da 
indicação do corpo discente.  

 Atualmente, o banco possui 10 empresas cadastradas, todas elas possuem no 
mínimo um residente desenvolvendo o seu projeto de residência. Das dez, seis 
relataram que sentiram uma evolução no seu processo de produção de software. 
Lembrando que o projeto de residência a ser desenvolvido pelo aluno, na maioria das 
vezes, busca potencializar uma das fragilidades apontadas na avaliação qualitativa do 
processo.  

Por fim, uma aproximação real entre universidade e empresa foi mapeada. Os 
professores que fazem parte do colegiado e realizam a avaliação qualitativa do 
processo de produção, se mostraram entusiasmados com a aproximação. Alguns deles 
estabeleceram parcerias, nas quais estas contemplam a aplicação de suas pesquisas no 
ambiente produtivo. Como trabalho futuro, é necessário avaliar quantitativamente o 
processo de residência junto às empresas. 

Referências Bibliográficas 

SAMPAIO, A. et. al. Software Test Program. A Software Residency Experience. 
Proceedings of 27th International Conference on Software Engineering (Educational 
Track). St. Louis, USA. 2005 
 
FABRI, J. A.; et. al. Residência em Fábrica de Software: Um Caso Real e uma 

Proposta Genérica para a Formatização de Fovos Programas In: VII Jornadas 
Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento. Guayaquil 
– ECUADOR, fevereiro 2008. 


