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Título: Gestão ágil de projetos aplicada ao contexto de trabalhos acadêmicos 

 

Resumo: Atualmente, o conceito de projeto está sendo utilizado nas mais diversas áreas, pois ele 

permite que seja realizada a gestão das etapas pertinentes ao projeto de forma metódica e organizada, o 

que traz inúmeros benefícios à organização. Neste contexto, um trabalho acadêmico, como um TCC, 

dissertação ou tese, apresenta todas as características de um projeto, o que significa que pode ser 

gerenciado. Sabe-se que as atividades que permeiam o desenvolvimento de um trabalho acadêmico 

podem mudar ao longo do tempo, estando compatíveis com o rumo seguido pela pesquisa, sendo 

necessário utilizar abordagens que permitam que o planejamento seja adaptado de acordo com a 

necessidade. Os conceitos ágeis de gestão têm o intuito de simplificar os processos de gestão de 

projetos, tornando-os mais flexíveis e possíveis de serem adaptados ao contexto onde são utilizados, 

sendo muito eficazes em projetos que possuem certo grau de incerteza, como é o caso de trabalhos 

acadêmicos. A gestão ágil de projetos já vem sendo aplicada com sucesso em diversos contextos de 

projetos, trazendo resultados positivos, porém ainda existe uma carência de soluções e aplicações dos 

conceitos ágeis neste contexto, o que evidencia a possibilidade de ser utilizado também nos ambientes 

de trabalhos acadêmicos. Diante deste cenário, a pesquisa buscou verificar se a aplicação de conceitos 

ágeis pode contribuir de forma positiva na gestão de trabalhos acadêmicos. Para isso, foram 

identificadas as necessidades de gestão de professores orientadores e coorientadores, em relação aos 

trabalhos acadêmicos e, juntamente com um estudo das abordagens ágeis de gestão, foi proposta uma 

solução de software. A validação foi feita de forma qualitativa, por meio de uma entrevista, a fim de 

identificar a satisfação e contribuições da solução ao processo de gestão do trabalho acadêmico. Os 

resultados mostraram-se positivos e indicaram a aceitação da solução pelos membros da equipe do 

projeto, como também pelos orientadores e coorientadores. Conclui-se também que outras melhorias e 

evoluções deverão ser realizadas na ferramenta de gestão ágil que foi proposta, resultando em diversas 

outras pesquisas, o que pode contribuir de forma significativa com conhecimentos nesta área. 
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