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Resumen 
Esta presentación destacará el resultado teórico y práctico de la experiencia 
innovadora en la aplicación de metodologías interdisciplinarias y los equipos 
multidisciplinarios en la enseñanza de la disciplina de Proyectos de Sistemas de 
Producción 1 (PSP1), el título de grado en Ingeniería de Producción por la Universidad 
de Brasilia. Esta disciplina se ofrece a los estudiantes de cuarto semestre de la 
formación y tiene como objetivo enseñar acerca de las soluciones de problemas, de 
desarrollo y de proyectos. Los alumnos del disciplina realizaron proyectos reales 
relacionados con la universidad. Para llevar a cabo este tipo de proyectos se 
correlacionan un método de producción de gestión de ingeniería, que se utiliza en el 
PMBOK y el método ágil de gestión de desarrollo de software, Scrum. Además de 
cumplir con necesidades de los clientes se adhirió a los equipos miembros de las 
disciplinas Proyectos de Sistemas de Producción 8 y Sistemas de Información. 
 
Resumo 
Esta apresentação evidenciará o resultado teórico-prático da experiência inovadora de 
aplicação de metodologias interdisciplinares e equipes multidisciplinares na disciplina 
Projetos de Sistemas de Produção 1 (PSP1), do curso de Engenharia de Produção da 
Universidade de Brasília. Essa disciplina é ofertada aos estudantes do quarto semestre 
e visa o ensino, problematização, desenvolvimento e solução de projetos. Ao realizar 
os projetos, os alunos correlacionaram um método de gestão de Engenharia de 
Produção, utilizada no PMBOK e um método ágil de gestão de desenvolvimento de 
software, o Scrum. Além disso para atender às necesidades do cliente foi aderida às 
equipes membros das disciplinas Projetos de Sistemas de Produção 8 e Sistema de 
Informação. 
 
Introdução 
Após três semestres de aulas marcadas por grande carga teórica, os alunos de 
Engenharia de Produção da UnB tiveram uma disciplina desafiadora: o PSP1. Pela 
primeira vez teriam que lidar com um projeto, desde a sua identificação de problemas 
até a proposta de soluções. Os alunos da disciplina realizaram projetos reais ligados à 
problemas reais da Universidade. Além disso, para manter a fidelidade à um projeto 
formal, foram formadas equipes de diferentes disciplinas afim de atender à todas as 
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necesidades do cliente e foram usadas metodologias distintas de gestão para 
proposição de soluções. 
 
Marco teórico 
Engenharia de Produção 
“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.” (XVII ENEGEP, Gramado, RS, 6 a 9 de outubro de 1997 e III ENCEP, 
Itajubá, 27 a 29 de abril de 1998). 
Brasília, por ter sido planejada para concentrar os orgãos públicos, ainda não possui 
polo industrial desenvolvido. Esse fato fez com que o curso de engenharia de produção 
da universidade tenha como foco o setor de serviços. 
Dentro do fluxo do curso existem os Projetos de Integralização Curricular (PICs), que 
são pacotes de disciplinas, formados por quatro âncoras: metodológica, técnica, 
situação-problema e complementares. São oito PICs, sendo que a âncora metodológica 
de todos tem servido às oito disciplinas de Projeto de Sistema de Produção. As 
disciplinas de PSP são as que envolvem a prática e começam apenas no quarto 
semestre do curso com o PSP1. Dessa forma, nos semestres anteriores os alunos 
receberam cargas teóricas em outras disciplinas. 
Projeto de Sistema de Produção 1 (PSP1) é uma disciplina que incrementa a habilidade 
de identificar problemas, formular modelos e obter soluções. Além disso, desenvolve 
trabalho em equipe envolvendo processos de iniciação de projetos no âmbito de 
manipulação estatística de dados. 
Metodos de gestão em engenharia de produção 
Com base no livro PMBOK, um método para gerenciamento de projetos é organizá-lo 
em escalas. Indo de uma escala de atuação do micro ao macro, existem: o Projeto, que 
é o plano a ser realizado de acordo com as necesidades do cliente; o Programa, que é 
um grupo de projetos relacionados entre eles; e, o Portifólio que é uma coleção de 
programas e projetos que apoiam metas ou objetivos de negócios específicos. Dessa 
forma, para dar seguimento ao projeto é vital designar um gerente de projeto, gerente 
de programa e gerente de portifólio. 
Metodologias ágeis 
Metodologias Ágeis são um conjunto de metodologias para desenvolvimento de 
software. Aplicá-las é desenvolver um plano adaptativo promovendo entrega 
evolutiva, interativa e resposta rápida a mudanças (LARMAN, 2004). Para realização 
deste projeto, em específico, foi escolhido a metodologia Scrum (Schumwaber; Beedle, 
2002) devido às suas características de aplicação. 
Conforme Jorge Horácio Nicolás Audy, (2015), o Scrum é uma metodología ágil  para 
gerir e planejar projetos de software. Com princípios inspirados no processo Lean 
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Toyota, equipes pequenas e auto-organizadas, com alto controle sobre suas tarefas, 
multi-funcionais, trabalhando para eliminar desperdícios e entregar o máximo de valor 
em ciclos iterativo-incrementais (Schuwaber; Shuterland, 2013).Para compreensão do 
projeto que será apresentado na aplicação desta metodología, alguns termos 
utilizados em Scrum devem ser esclarecidos: Product Owner é o cliente do projeto que 
tomará decisões sobre as negociações; Scrum Master orienta e alinha a equipe às 
praticas e valores do Scrum; Scrum Team é a equipe de desenvolvimento; e, Daily  
Scrums são reuniões com os Scrum’s Master para disseminar conhecimento e alinhar 
as equipes. 
O método SCRUM propõe eventos chamados de timebox, que devem ser realizados 
em determinados intervalos de tempo (Schwaber; Shuterlando, 2013). Tais intervalos 
de tempo recebe o nome de Sprint. 
 
Metodologia 
Formação das equipes  
A mutidisciplinaridade foi o foco na formação das equipes dos projetos. Por isso, além 
de PSP1, outras duas disciplinas foram selecionadas para suplementar os projetos com 
habilidades distintas. Os gerentes dos projetos obrigatoriamente eram da disciplina de 
PSP1 a fim de desenvolver o trabalho em equipe envolvendo processos de iniciação de 
projetos. Com a definição dos clientes e das equipes, fez-se necessário um elo para 
alinhar as necesidades do cliente ao andamento do projeto. Como cada equipe tinha 
entregas distintas, a formação de colégio de gerentes foi a melhor alternativa para a 
aderência de todas as equipes. É importante ressaltar que a função dos gerentes era 
de apenas assegurar o progresso das equipes, ou seja, não havia hierarquia e sim uma 
horizontalidade nas relações interpessoais no âmbito da equipe.  
Gestão usando PMBOK versus Scrum 
De maneira análoga ao método de gestão habitual da Engenharia de Produção, os 
projetos realizados utilizaram o método Scrum. Esse método foi escolhido como um 
desafio de adaptar gestões de outras áreas à Engenharia de Produção. A correlação 
entre as duas metodologías se deu com muito sucesso, uma vez que havia semelhança 
entre as definições e aplicabilidade dos métodos. Dessa forma, o que antes seria 
tratado com termos de gerenciamento do PMBOK agora estaria em uma nova 
linguagem e metodologia, o que proporcionou conhecimentos de outras áreas além da 
Engenharia de Produção. Com essa mudança, agora o cliente seria o Product Owner; 
Os gerentes de projeto, Programa e Portifólio seriam os Scrum Master, a equipe 
multidisclinar seria o Scrum Team e as reuniões realizadas semanalmente para 
alinhamento das análises dos projetos seriam os Daily Scrum.  
 
Resultados 
Os projetos foram realizados na esfera acadêmica. Algumas equipes tiveram como 
cliente o Decanato de Ensino de Graduação (DEG) e o Hospital Universitário de Brasíla 
(HUB).  
DEG – Decanato de Ensino de graduação 
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Foi apresentado às equipe dados do DEG sobre a evasão e retenção de alunos de 
graduação da UnB. A quantidade de alunos que estava em tais condições era 
alarmante: Em 2014, cerca de 6380 estudantes não conseguiram concluir a graduação 
na duração proposta. A UnB gasta ao ano cerca de R$ 15000,00 por aluno e essa 
quantia é perdida quando o aluno abandona a graduação. No caso de retenção, a 
universidade deve despender pelo período a mais que o aluno demora a se formar. 
Dessa forma, era preciso encontrar soluções para que os gastos supracitados fossem 
poupados.  
HUB – Hospital Universitário de Brasília 
Os projetos para o Hospital Universitário de Brasília foram feitos a partir da demanda 
do Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação – SGPTI, que identificou 
pontos críticos como o setor de anatomia patológica e a fila cirúrgica os quais as 
equipes da disciplina PSP 1 puderam analisar, sistematizar e entregar como resultado 
protótipos de sistemas capazes de solucionar os problemas encontrados que foram 
desde o sistema de cadastro dos exames de anatomia patológica ao sistema de 
cadastro e gereciamento da fila cirúrgica. As deficiências nos sistemas geralmente 
estavam ligadas a anacronismos na coleta e gerenciamento dos dados. As análises e os 
protótipos foram disponibilizados à equipe do Hospital para futura implantação. 
 
Conclusão 
Para validar uma teoria, uma experiência bem sucedida é primordial. Para os alunos de 
Engenharia de Produção a disciplina de PSP1 proporcionou projetos com clientes e 
situações  reais no âmbito universitário, além da autonomia dada aos membros em 
relação à definição do projeto. Outro fato que agregou muito ao aprendizado dos 
alunos foi a possibilidade de trabalhar em equipes multidisciplinares. A 
multidisciplinariedade foi essencial para a satisfação dos requisitos dos clientes. O 
método ágil Scrum gerou conhecimento de uma área antes desconhecida, além disso, 
foi correlacionados com o gerenciamento do projetos na área de Engenharia de 
Produção, trazendo resultados consistentes em um curto período de tempo. 
Ressaltando que os projetos foram realizados por alunos de graduação do quarto 
semestre, fica claro  a imensidão de conhecimento que foram mediados pela 
disciplina. 
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