
05/02/2013

1

Plano de Carreira Profissional atrelado a Qualidade do Plano de Carreira Profissional atrelado a Qualidade do Plano de Carreira Profissional atrelado a Qualidade do Plano de Carreira Profissional atrelado a Qualidade do 
Processo de Desenvolvimento de Software nas Processo de Desenvolvimento de Software nas Processo de Desenvolvimento de Software nas Processo de Desenvolvimento de Software nas 

Empresas de Tecnologia da Empresas de Tecnologia da Empresas de Tecnologia da Empresas de Tecnologia da InformaçãoInformaçãoInformaçãoInformação

Autora:Edilaine Soares

� Índice

� Apresentação do objetivo do curso de 
Aperfeiçoamento em Engenharia de Software;

� Apresentação do objetivo do case: Plano de Carreira 
Profissional atrelado a Qualidade do Processo de 
Desenvolvimento de Software nas Empresas de 
Tecnologia da Informação;

� Motivação
� Estratégia

� Índice

� Apresentação de parte do Planejamento de 
Gerenciamento de Projeto

� Apresentação de parte do Processo de Iteração 
Incremental de Aprendizado e Crescimento

� Apresentação de parte das Fases do Plano de Carreira
� Apresentação do Crescimento na Carreira Profissional
� Debate
� Referências Bibliografias

� Objetivo

� Capacitar o participante na elaboração de 
processos de desenvolvimento de software, com 
base no:

� Gerenciamento  e integração com outras tarefas 
e funções (gestão de projetos);

� Geração de software com qualidade, atendendo 
as necessidades e expectativas da empresa e do 
cliente.

� Objetivo

� Motivar o profissional, com base no crescimento 
da carreira profissional.

� Satisfazer as necessidades e expectativas da 
empresa e do cliente, com base na qualidade do 
produto e serviço (software).

� Perceber a necessidade de integração entre as 
equipes, no decorrer do ciclo de desenvolvimento 
de software, isso evitaria a:

• Documentação incompleta
• Ociosidade do funcionário;
• Insatifação, constante, do funcionário;
• Baixo índice de produtividade do funcionário;
• Alto índice de rotatividade de profissionais;
• Falta de perspectivas futuras do profissional;
• Insatisfação da empresa e do cliente.
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�Qualificar o funcionário, com base no 
aprendizado, tornando-o satisteito, motivado 
e com perspectivas futuras.

�Satisfazer as necessidades e expectativas da 
empresa e do cliente, com base na qualidade 
do software.

Questões de Pesquisa para investigação.

1) Como as empresas podem motivar seus 
funcionários? 

2) Como os funcionários podem produzir mais e 
satisfeitos? 

3) Como a empresa pode satisfazer as necessidades 
e expectativas do cliente?

� A cada iteração(fase) do plano de carreira 
profissional, o funcionário poderá, através da 
validação e elaboração de documentos, 
adquirir e transferir conhecimentos de forma 
à obter o aprendizado, necessário, para o 
crescimento, incremental, na carreira 
profissional.
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