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LIAG 
Missão 

• Integrar o estudo das áreas de informática, 
aprendizagem e gestão de modo a buscar 
resultados superiores e diferenciados nas três 
áreas. 

 



LIAG 
Visão 

• Ser reconhecido como um laboratório com 
resultados acadêmicos relevantes e com forte 
interação com a comunidade. 

 



LIAG 
Princípios 

• Ética 

• Responsabilidade social 

• Respeito pelo dinheiro público 

 



LIAG 
Valores 

• Produtividade 

• Trabalho em equipe 

• Responsabilidade 

• Assertividade 

• Organização 

 



Resultados - histórico 

• 3 mestrados defendidos 
– 1 considerado o terceiro melhor do ano 

• Dezenas de ICs e TCCs 
– Duas ICs premiadas como melhores da UNICAMP 

– Dois TCCs entre os melhores do ano no CBIE 

• 2015 
– Nenhum MSc terminado 

– Nenhuma publicação 
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ESTRATÉGIA COMPETITIVA 2020 

• Ser fonte reconhecida de informações nas áreas de gestão (GP e 
Lean) e de IE (computational thinking) 

• Reconhecido regionalmente como laboratório com forte 
interação com a comunidade na linha de computational thinking 
e torneios pedagógicos 

• Participação anual nos principais eventos nacionais (SBC e CBIE) 

• Publicações em revistas em nível adequado (pelo menos 4 por 
ano, sendo 1 nível A) 

• Atrair bons alunos em todos os níveis para pesquisas nos temas 

• Parceria com empresas nas áreas de gestão 
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Conjuntura 

• Brasil e UNICAMP em crise profunda 
– Econômica e institucional 

• Crescimento das áreas de  
– Computational Thinking 

– Lean IT 

• Aumento do interesse de alunos por TCC e IC em disciplina 

• LIAG sem verbas próprias   
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SWOT – Ambiente interno 

FORÇAS 

1. Diversidade na equipe em 

formação, experiência, faixa etária 

2. Domínio no assunto emergentes: 

IE, Lean IT, CT 

3. Atingir a comunidade 

4. Forte participação de professores 

no grupo: prática 

5. Visibilidade dos trabalhos 

 

 

FRAQUEZAS 

1. Comunicação 

2. Divulgação (site) pública 

3. Publicações acadêmicas 

4. Interação/integração do time 

5. Planejamento de longo 

prazo/priorizações 

6. Continuidade da equipe 

7. Gestão do conhecimento 

8. Papéis de trabalho 
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SWOT – Ambiente externo 

OPORTUNIDADES 

1. Disponibilidade de recursos humanos 

2. Demanda da comunidade 

3. Ambiente favorável a CT 

4. Lean IT 

5. ScratchJr 

6. Conexões com MIT e outros 

  

AMEAÇAS 

1. Crise 

2. Comitê de ética 

3. Marcos sair da pós-graduação 

4. Concorrência de entidades maiores 

 

 

  

10 



Equipe 2016 

• Doutorado: Humberto 
• Prospect para doutorado: Fernando 
• Mestrado:  

– Ana defendeu 
– Flávia, Adriana e Matheus continuam até fev/2017  
– Valéria ingressou 

• Prospects de mestrado para 2016-2/7: Daiana e William 
• PIBIC: Igor, Juliana, Germano 
• Prospects para bolsistas PIBIC: Matheus Florêncio 
• IC-Voluntário: Danilo e Caíque 
• Prospects para IC-UNICAMP: Maria Victória 
• TCCs: 9 
• Bolsistas BAS: Elisa, Michael, Henrique, Jefferson 
• Bolsistas BAEF: ? 
• Monitoras: Marri e Amanda 
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Projetos 2016 

• Seminários quinzenais 

• Conteúdos no site 
– GP 

– Lean 

– Governança/Adm.informática 

• Ferramentas para ensino 
– GP 

– Governança/Adm.informática 

– Seis Sigma 

• Jogos educacionais 
– Hemotion 

– Gene 

– Lab’s Life 

– Agrotóxico 

– Inglês 
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• Computational Thinking 
– Scratch 

– AppInventor 

– Robótica 

• Lean IT 
– Ferramenta para Assessment 

Lean IT 

– Ferramenta para Assessment 
Ágil 

– Case de Lean IT 

 

 

 



Macro-indicadores definidos 

• Financeiro: Manter nível bolsas SAE e PIBIC e uma verba mínima 
para manutenções e materiais básicos 

• Cliente: impacto na comunidade 

• Processos internos: já discutiu 

• Aprendizado e crescimento: atrair talentos, uptodate na linhas 
de pesquisa, repositório 
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A postura esperada 

• Trabalhos colaborativos, em times 
– Parcerias entre os alunos 

– Amizade, companheirismo 

– Foco no resultado geral para a sociedade (pesquisa, ensino, extensão) 

• Accountability 
– Não basta saber o que precisa ser feito: fazer até o fim! 

– A responsabilidade dos processos é dos alunos 
• Orientador tem como foco conteúdo/pesquisas 

• Bolsistas precisam ajudar professor a liberar seu tempo para atividades acadêmicas 
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           Pesquisa  
e levantamento bibliográfico 

• Todo trabalho científico só é bom se for publicado 

• Bom: congressos de respeito (WEI, WIE, SBIE) 

• Melhor: revistas. Avaliar qualis (no mínimo B, melhor A) 

 

• O mesmo vale para levantamento bibliográfico! 

 

• O primeiro passo de qualquer pesquisa é o levantamento 
bibliográfico 

• Um bom levantamento sistemático pode levar a um artigo por si 
só! 
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Bases de pesquisa 

Bases de pesquisa (algumas com acesso restrito à UNICAMP) 

- ACM Digital Library (portal.acm.org) 

- Elsevier (Science Direct)(www.sciencedirect.com) 

- IEEEXplore (ieeexplore.ieee.org) 

- Scopus (http://www.scopus.com/) 

- Web of Science (https://www.webofknowledge.com) 

- Google Scholar 

 

Rede VPN: Para ter acesso a serviços interno da universidade, como pesquisa 
nas bases parceiras da Unicamp, em qualquer lugar. 

- http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/acesso_remoto_vpn 

 

Dicas 
https://images.webofknowledge.com/WOKRS5161B5_fast5k/help/pt_BR/WOK/hp_search.html 

http://www.tecmundo.com.br/tutorial/23898-youtube-15-dicas-para-facilitar-a-busca-de-videos.htm 16 

https://www.webofknowledge.com/


Operadores de pesquisa 

 

AND 

Use AND para encontrar registros contendo todos os termos separados pelo operador. 

Ao colocar mais de uma palavra na busca, será considerada a existência de ANDs entre 
elas 

OR 

Use OR para encontrar registros que contenham um dos termos separados pelo operador. 

NOT 

Use NOT para excluir os registros que contenham certas palavras de sua busca. 

Para evitar resultados indesejados por erro de lógica, é importante o uso de parênteses 

copper OR lead AND algae encontra todos os registros nos quais ambos lead AND algae 
estão presentes assim como todos os registros onde a palavra copper está presente. 

(copper OR lead) AND algae encontra todos os registros nos quais a palavra algae está 
presente juntamente com a palavra copper ou lead. 

 

Mas, atenção! Essa técnica de utilizar operadores de pesquisa não funcionou muito bem 
no IEEE. 
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Operadores de pesquisa 
Para Google Scholar 

intitle: -> Exige que a palavra esteja no titulo. 

Ex: intitle:Scratch 

 

site: -> faz a busca de uma (ou mais palavras) em um site específico 

Ex: calendário site:http://www.ft.unicamp.br/ 

 

"" -> busca exatamente o que foi escrito dentro das aspas 

Ex: "Scratch para crianças" 

 

+ -> na frente de alguma palavra força ela na busca, logo os resultados serão mais 
relevantes 

Ex: cbie +unicamp 

 

- -> excluir palavras da busca 

Ex: Brasil -Dilma 
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O passo a passo da pesquisa 

• Abra o arquivo da monografia/dissertação/tese no primeiro dia 
– Use template da FT 

– Padronize ABNT 

• Toda a leitura que for feita já deve ser levada para o texto 
– Mesmo que não tenha certeza, deixe lá o que achar mais relevante 

– Depois montamos o quebra-cabeças! 

– Já inclua as referências em uma ferramenta do word ou outra específica (não deixe isso 
para depois!) 

• Figuras e tabelas devem ter legendas e números controlados por 
referência cruzada 
– Nunca use acima/abaixo/na próxima página/etc. 
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