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As pesquisas em Educação em Engenharia de Software vêm crescendo nos últimos anos [3]. Essas discussões em torno deste contexto acontecem em eventos nacionais e internacionais e, portanto,
há uma preocupação com a qualidade dessas pesquisas [1, 14]. Entretanto, boa parte das pesquisas carecem de informações confiáveis
quanto a validade dos resultados causados principalmente pela aplicação errônea ou equivocados dos métodos principalmente na pesquisa qualitativa envolvendo participantes humanos [2, 6, 8, 10, 13].
Isso pode se tornar um problema, pois, se pode estar acumulando hipóteses que se acreditam verdadeiras e que nunca foram verificadas
empiricamente [7].
Muito embora exista uma quantidade substancial de recomendações metodológicas para garantir a qualidade de estudos em geral
[4, 5, 7, 9, 11, 12], a falta de rigor na pesquisa em Educação em
Engenharia de Software que envolvem participantes humanos permanece sob constantes críticas. Diante do problema apresentado
fica evidente a necessidade de se buscar a qualificação das pesquisas
em Educação em Engenharia de Software com participantes humanos. Em contraste com as diretrizes disponíveis em [4, 5, 7, 9, 11, 12],
que se referem de forma mais geral à condução e relato de pesquisas genéricas, esta pesquisa de doutorado buscará identificar os
elementos específicos da pesquisa em Educação em Engenharia de
Software que envolvem participantes humanos.
Portanto, as questões de pesquisa que nortearão essa investigação
serão: Que elementos determinam a qualidade da pesquisa
em educação em SE com participantes humanos? Como avaliálos? E que aspectos devem ser observados pelos pesquisadores para garantir a qualidade das suas pesquisas, em tempo
de planejamento?
Na primeira etapa da pesquisa será realizada uma Revisão Sistemática da Literatura que buscará responder a seguinte questão de pesquisa: Como se desenham as pesquisas de ensino
em engenharia de software que envolvem participantes humanos nos principais fóruns nacionais dos últimos 10 anos?
Quais são as principais limitações reportadas neste tipo de
pesquisa
Na segunda etapa será realizada uma pesquisa qualitativa básica, com base em Entrevistas com pesquisadores de diferentes
perfis – incluindo tanto pesquisadores da área de educação, quanto
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da área de engenharia de software, e desde novatos até pesquisadores experientes que já participam amplamente de processos de
avaliação de pesquisas –, que contribuem nos principais fóruns
brasileiros de Educação em Engenharia de Software, sobre a percepção da qualidade destas pesquisas. Buscaremos avaliar, nesta
etapa: Quais são os problemas e desafios encontrados em pesquisas de ensino em Engenharia de Software que envolvem
participantes humanos? E como evitar estes problemas, ou
transpor estes desafios?
A partir dos dados coletados nestas etapas iniciais, na terceira
etapa desta pesquisa serão utilizados então técnicas específicas da
Grounded Theory para combinar os dados do estudo literário com
os dados advindos das entrevistas, a fim de sintetizar um conjunto
de orientações guidelines.
Na quarta Etapa, propoe-se buscar uma avaliação e evolução
deste conjunto de guidelines através da realização de Grupos Focais e Surveys novamente envolvendo diferentes perfis de pesquisadores, incluindo profissionais que atuam no ensino da engenharia
de software mas que não necessariamente realizam pesquisas nesta
área.
E, por fim, será utilizado um conjunto de Estudos de Caso para
avaliar a contribuição prática do Guideline proposto.
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