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Resumo

Oliveira, Michelle. Fatores de impacto no desempenho acadêmico: um es-
tudo de caso em cursos de computação. Goiânia, 2021. 81p. Dissertação de
Mestrado. Programa de Mestrado em Ciência da Computação, Universidade Fe-
deral de Goiás.

Por meio dos sistemas informatizados das universidades é possível ter acesso muitos da-
dos dos estudantes, desde dados demográficos, socioeconômicos, de ingresso, egresso e
desempenho. Transformar esses dados em informações úteis para a sociedade acadêmica,
tanto gestão, quanto estudantes, é um desafio. Uma das formas de identificar os fatores
de impacto no desempenho acadêmico dos estudantes do nível superior é a Mineração de
Dados Educacionais. A partir dos resultados é possível tomar decisões acadêmicas, ge-
renciais e administrativas baseada em evidências. Este estudo tem por objetivo, através da
utilização de técnicas de Mineração de Dados Educacionais, identificar quais os fatores
impactam o desempenho dos estudantes do ensino superior dos cursos de computação,
tendo como estudo de caso, os cursos de computação do Instituto de Informática da Uni-
versidade Federal de Goiás, com uma base de dados, de 2.501 estudantes ingressantes
entre os anos de 2009 à 2019. Através de Revisão Sistemática da Literatura, foi identifi-
cado os principais algoritmos utilizados para mineração de dados educacionais (análise e
predição). A base de dados, passou pelo processo de mineração de dados (seleção, pré-
processamento, transformação de dados, mineração de dados), onde foi inicialmente de-
finido um conjunto de dados, que permitiu gerar visualizações gráficas de vários aspectos
do perfil dos estudantes. Esse conjunto de dados, foi então ajustado para que fossem apli-
cados aos algoritmos identificados na RSL, onde foi possível definir um modelo de dados.
Com a aplicação desses algoritmos ao modelo de dados, pôde-se identificar os algoritmos
que tiveram melhor perfomance (acurácia). E também analisar através de técnicas de fea-

ture importance, como Heatmap (mapas de correlação entre atributos) e SHAP, quais os
fatores que representaram maior impacto no desempenho dos estudantes.

Palavras–chave

<Mineração de Dados Educacionais, fatores de impacto, ensino superior >



Abstract

Oliveira, Michelle. Impact factors on academic performance: a case study in
computing courses. Goiânia, 2021. 81p. Monografia de Qualificação. Programa
de Mestrado em Ciência da Computação, Universidade Federal de Goiás.

Through the computerized systems of universities, it is possible to have access to a lot
of student data, from demographic, socioeconomic, admission, egress and performance
data. Transforming these data into useful information for the academic society, both
management and students, is a challenge. One of the ways to identify the impact factors on
the academic performance of higher level students is Educational Data Mining. Based on
the results, it is possible to make academic, managerial and administrative decisions based
on evidence. This study aims, through the use of Educational Data Mining techniques, to
identify which factors impact the performance of higher education students in computing
courses, having as a case study, the computing courses of the Instituto de Informática
da Universidade Federal de Goiás, with a database of 2.501 incoming students between
the years 2009 to 2019. Through Systematic Literature Review, the main algorithms
used for educational data mining (analysis and prediction) were identified. The database
went through the data mining process (selection, pre-processing, data transformation, data
mining), where a data set was initially defined, which allowed the generation of graphical
views of various aspects of the profile of the data students. This dataset was then adjusted
to be applied to the algorithms identified in the SLR, where it was possible to define a
data model. With the application of these algorithms to the data model, it was possible
to identify the algorithms that had the best performance (accuracy). And also analyze,
through feature importance techniques, such as SHAP and correlation maps between
Heatmap attributes, which factors had the greatest impact on student performance.

Keywords

<Educational Data Mining, factors affecting academic performance, higher edu-
cation, feature importance»
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CAPÍTULO 1
Introdução

Este capítulo apresenta os elementos essenciais para a definição do objeto de
pesquisa, a saber: a Seção 1.1 contextualiza o assunto da pesquisa; a Seção 1.2 aborda a
motivação; a Seção 1.3 descreve o problema de pesquisa; a Seção 1.4 expõe o objetivo
geral e os objetivos específicos.

1.1 Contextualização

A Mineração de Dados (MD) é a descoberta de informações em grandes depósi-
tos de dados. Suas técnicas são organizadas para agir sobre grandes bancos de dados. Com
o intuito de descobrir padrões úteis e recentes que poderiam, de outra forma, permanece-
rem ignorados. Também fornece capacidade de previsão do resultado de uma observação
futura [Tan, Steinbach e Kumar 2005].

Com o crescente surgimento de tecnologias para informatização de processos,
coleta e armazenamento de informações, temos produzido e armazenado um enorme
quantidade de dados, mas segundo [Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth 1996], nossa ca-
pacidade de analisar e entender o maciço conjuntos de dados está muito atrás da nossa
capacidade de reunir e armazenar os dados. Uma nova geração de técnicas computacio-
nais e ferramentas são necessárias para apoiar a extração de conhecimento útil, do rápido
crescimento dos volumes de dados.

Um tema emergente de estudo dentro da mineração de dados, é a aplica-
ção dessas mesmas técnicas e ferramentas em dados oriundos de ambientes educa-
cionais, que é conhecida como MDE - Mineração de Dados Educacionais. Segundo
[Romero e Ventura 2010], a técnica procura desenvolver ou adaptar métodos e algorit-
mos de mineração de dados existentes, de tal modo que se prestem a compreender melhor
os dados em contextos educacionais, de modo a estabelecer bases para um processo de
aprendizagem mais eficaz.
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1.2 Motivação

Os autores [Baker e Yacef 2009] comentam a escassez de contribuições explo-
rando MDE na América do Sul. Em um estudo escrito por [Romero e Ventura 2010] que
descreve os mais relevantes documentos relacionados à MDE. É enfatizada a necessidade
de se projetarem e criarem novas ferramentas apoiadas em MDE que facilitem a integra-
ção entre o conhecimento educacional, dados de ambientes educacionais e mineração de
dados.

A literatura também destaque que, um tema escasso de estudos é a aplicação
MDE na predição do desempenho dos estudantes. A maior concentração das pesquisas
está sendo realizada em instituições estrangeiras e faltam trabalhos relacionados no Brasil
[Baker, Isotani e Carvalho 2011].

Sobre a esfera nacional, [Maschio et al. 2018] concluiu que entre os anos de
2001 e 2017, que os estudos realizados no Brasil, foram principalmente sobre dados,
gerados por meio de ferramentas de interações com estudantes do ensino superior, através
da modalidade ensino a distância (EAD). Havendo então escassez de estudos nacionais,
com base de dados educacionais de estudantes na modalidade presencial.

Considerando os trabalhos acima apresentados, é possível perceber a necessidade
de se desenvolver estudos nacionais no campo de MDE, que visem estabelecer métodos e
processos para descoberta de conhecimento baseada em bases de dados educacionais,
que suportem o desenvolvimento de aplicações que auxiliem na gestão do processo
acadêmico, visando melhorar os percentuais de conclusão dos cursos acadêmicos.

1.3 Problema

Na divulgação de resultados do Censo da Educação Superior de 2018, o
[INEP estatística 2018] observou que houve uma taxa de evasão entre 2010 e 2016, de
56,8% dos estudantes ingressantes do ano 2010, o que quer dizer que mais da metade
dos estudantes que ingressam o ensino superior, não o concluem. O elevado percentual
de evasão no ensino superior no Brasil, também é destacado pela OCDE - Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, [OECD 2019] em um estudo sobre a
educação.

A [OECD 2019] afirma que, apenas 33% dos estudantes que ingressam em
curso de graduação no Brasil concluem no prazo ideal, com mais três anos adicionais,
esse número aumenta para 50%. Sendo 17% a menos de estudantes concluintes, ao se
comparar com a média dos países membros da OCDE (37 países), que é de 67% de
conclusão dos alunos ingressantes. No Brasil, segundo o [INEP estatística 2018], houve o
ingresso de 3,4 milhões de estudantes em cursos superiores de graduação no ano de 2018,
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o que representaria que cerca de 1,7 milhão de estudantes não concluirão o curso no qual
ingressaram.

O custo financeiro médio anual, por cada estudante do ensino superior dos países
membros da OECD de acordo com [OECD 2018], é de U$ 15.500, já no Brasil esse custo
médio é de U$ 14.300 por estudante/ano. Investe-se em média 7,8% a menos por estudante
no Brasil e tem-se um resultado de alunos concluintes de menos 17% se comparado com
a média desses mesmos países.

A evasão acadêmica é um grande desafio para o ensino superior, acarreta des-
perdício social, econômico e de tempo, não apenas para o estudante, mas também para
sociedade e as IES - Instituições de Ensino Superior. Os custos econômicos da evasão
podem ser mensurados, mas para um estudante que não conclui o ensino superior é um
custo imensurável.

Comparada à uma doença silenciosa, por [Lobo 2012] que afirma, ser preciso
estar atento aos primeiros sintomas da evasão acadêmica. Para que, possa ser possível
promover ações que visem reduzir o prolongamento da duração do curso e também a
evasão acadêmica. Perceber quais são os fatores que impactam o desempenho acadêmico
dos estudantes é uma necessidade latente, para que as IES obtenham informações que
apoiem a adoção de medidas preventivas.

Conclui-se então, como problema, a necessidade de entender o motivo dos altos
índices de evasão do ensino superior no Brasil, acentuado pela falta de ferramentas que
permitam a sistematização e automatização do acesso às informações, que viabilizem
a tomada de decisão dos gestores educacionais. Permitindo o acompanhamento dos
fatores que afetam o desempenho acadêmico dos estudantes de forma que decisões sejam
tomadas, com o apoio de informações sólidas e atualizadas.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo através da MDE, identificar quais são os fatores
que impactam o desempenho acadêmico dos estudantes do ensino superior a partir de uma
base de dados gerada em ambiente educacional.

1.4.2 Objetivos Específicos

• Identificar através de revisão sistemática da literatura (RSL), qual(is) algoritmo(s)
apresenta(m) melhor performance (análise e predição) para dados educacionais;
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• Aplicar aos dados, o processo de mineração de dados (seleção, pré-processamento
e transformação dos dados), definindo assim um modelo de dados a ser aplicado
aos algoritmos identificados na RSL;

• Analisar estatisticamente o perfil dos estudantes ingressantes, graduados e dos que
não concluíram o curso;

• Desenvolver aplicação que permita aplicar os conceitos estudados, a outros conjun-
tos de dados, no que diz respeito a identificação dos fatores de maior impacto no
desempenho acadêmico dos estudantes.



CAPÍTULO 2
Mineração de Dados

A mineração de dados é uma etapa específica de um processo interativo e
iterativo de descoberta de conhecimento através de bancos de dados, conhecido como
KDD - Knowledge Discovery in Databases [Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth 1996],
que é o processo não trivial de identificação de padrões, a partir de dados, que sejam
válidos, novos, potencialmente úteis e compreensíveis O termo processo implica que
existem muitas etapas, que envolvem numerosos passos, como a preparação de dados,
a busca de padrões, a avaliação do conhecimento e o refinamento - todos repetidos em
várias iterações. Esses passos são divididos em grandes etapas, que são:

• Seleção: é a primeira etapa do processo KDD, e é muito importante, pois tem
como um dos principais objetivos, o domínio da aplicação. É o momento de co-
nhecer a base dados, verificar o tipo e o conteúdo que é tratado. Ela prevê a
escolha do conjunto de dados a ser minerado, contendo todos os seus atribu-
tos (também chamados de características/variáveis) e registros (também chamados
de exemplos). Estes dados podem estar disponíveis em fontes diferentes. Quanto
aos atributos, cabe a análise do tipo de dado, formato, possíveis valores e re-
levância para o processo de mineração. Para que se identificar possíveis agru-
pamentos de dados e selecionar os conjuntos de variáveis que serão utilizados
[Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth 1996].

• Pré-processamento: nesta etapa procura-se trabalhar o conjunto de dados a fim
de eliminar dados redundantes e inconsistentes. Serão realizadas operações de
padronização, tratamento de valores ausentes, eliminação de valores errôneos,
desnecessários e/ou repetidos, recuperação de dados incompletos e discretização
de dados contínuos (reduzir quantidade de valores possíveis).
Segundo [Han, Pei e Kamber 2011] a qualidade dos dados é definida por três ele-
mentos: precisão, completude e consistência. Esse é o momento de aprimorar a
qualidade dos dados, garantindo assim também, melhor a acurácia e eficiência do
processo de mineração.
No estudo utilizou-se técnicas de pré-processamento, dentro do processo de KDD,
como:
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• Tratar valores ausentes, podendo ser: ignorar linhas, ignorar valores ausentes ou
inserir valores ausentes [Han, Pei e Kamber 2011].

• Criar atributos, segundo que [Tan, Steinbach e Kumar 2005], existem três métodos,
que são:
- Extração de características: cria um novo conjunto de atributos a partir da base
original;
- Mapeamento de dados com um novo espaço: cria um novo conjunto de atributos
através da Transformada de Fourier.
- Construção de Recursos (características): os atributos originais podem ter todas as
informações necessárias, porém, podem estar em uma forma inadequada. Portanto,
este método cria um novo conjunto de atributos com a forma adequada.

• Agregação: que consiste na união de dois ou mais atributos em um único atributo
[Tan, Steinbach e Kumar 2005].
Ainda segundo [Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth 1996], existem ainda três fa-
ses:

• Transformação: Esta etapa visa formatar os dados pré-processados na etapa
anterior para que sejam reconhecidos pelos algoritmos de mineração a serem
aplicados;

• Mineração de dados (data mining): esta etapa prevê a exploração e análise dos
algoritmos de mineração de dados, utilizando os conjuntos de dados disponibiliza-
dos com objetivo de identificar padrões (conhecimento);

• Interpretação/avaliação: esta etapa está voltada para a interpretação e avaliação
dos padrões identificados na etapa anterior.

Figura 2.1: Etapas que constituem o processo KDD, adaptado de
[Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth 1996]

Fonte: [Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth 1996].

Na figura 2.1 temos uma visão geral, sobre o processo KDD e suas etapas. Sele-
ção, pré-processamento e transformação são etapas igualmente, se não mais importantes,
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que a fase de mineração de dados, para a aplicação bem-sucedida do KDD na prática,
podendo a qualquer momento retornar à uma das etapas anteriores.

2.1 Mineração de Dados Educacionais

A mineração de dados educacionais é uma área interdisciplinar de pesquisa, que
busca entender melhor como os alunos aprendem, em que configurações aprendem, para
melhorar os resultados educacionais, obter insights e explicar os fenômenos educacionais
[Romero e Ventura 2013]. A aplicação da mineração de dados no contexto educacional,
tem objetivos específicos, com características especiais, o que significa que as técnicas
tradicionais de mineração de dados não podem ser aplicadas diretamente a esses tipos de
dados e problemas.

Como consequência, o processo de descoberta de conhecimento deve ser adap-
tado e são necessárias técnicas específicas de mineração de dados. Preocupa-se com o
desenvolvimento, a pesquisa e a aplicação de métodos que detectem padrões em grandes
coleções de dados educacionais que, de outra forma, seriam difíceis ou impossíveis de
analisar devido ao enorme volume de dados existente.

São analisados dados gerados por qualquer tipo de sistema de informação que
apoie a aprendizagem ou a educação. Podem ser diversos tipos de dados, como interações
de alunos com um sistema educacional, dados administrativos, dados demográficos e
assim por diante. Esses dados têm características típicas, como vários níveis de hierarquia,
contexto e granulação.

As tarefas de MDE podem ser qualificadas da seguinte forma
[Baker, Isotani e Carvalho 2011]: predição (classificação, regressão ou estimação
de densidade), agrupamento (clustering), mineração de relações (associação, correlação,
sequência ou causal), modelagem de dependência, entre outras. Cada tarefa está relacio-
nada com o tipo de conhecimento que se deseja extrair, ou seja, o alvo da mineração de
dados.

Técnicas como classificação, agrupamento e análise de associação, já foram apli-
cadas com sucesso no domínio educacional [Romero e Ventura 2013]. Como consequên-
cia, algumas técnicas específicas de mineração de dados são necessárias para abordar a
aprendizagem e outros dados sobre os alunos.

Foi então realizada uma revisão sistemática da literatura, para identificar quais
os principais algoritmos utilizados na MDE.
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2.2 Revisão Sistemática da Literatura

Foi utilizada a metodologia de Revisão Sistemática da Literatura, seguindo as
diretrizes propostas por [Kitchenham, Charters e Stuart 2007], onde o processo é dividido
em três fases que são: planejamento, condução e relatório. Seguindo esse protocolo foi
definida a questão de pesquisa; identificadas as palavras-chave e estratégia de busca;
estabelecidos critérios de inclusão e exclusão para a seleção de estudos e critérios para
a avaliação da qualidade do estudo.

Essas atividades serão detalhadas a seguir. As fases de planejamento e condução
da revisão foram realizados com o apoio da plataforma Parsifal 1.

2.2.1 Questões de pesquisa

O objetivo desta revisão sistemática da literatura é responder a seguinte questão:
Quais são as técnicas de mineração de dados mais utilizadas para analisar e prever o
desempenho acadêmico dos estudantes do nível superior?

2.2.2 Palavras-chave e estratégia de busca

Foram escolhidas as seguintes palavras-chave, pois as mesmas aparecem com
frequência nos estudos relacionados ao tema: early warning system, educational data

mining, higher education e predict academic success ou student performance prediction.
As buscas foram realizadas em quatro bases eletrônicas: ACM Digital Library; Direct

Science, IEEE Digital Library e Scopus. Para cada uma dessas bases, foi necessário ajustar
a sintaxe da string de busca, sendo está a string base: (("early warning system") AND

("predict academic success") OR ("student performance prediction") AND ("educational

data mining") AND ("higher education")).

Figura 2.2: Percentual de estudos encontrados por base de dados

1(https://parsif.al/)
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Na figura 2.2, temos os estudos encontrados por base de dados, segundo os
critérios de busca descritos na seção 2.2.2, sendo 56,8% IEEE, 25,9% Scopus, 8,6% ACM
e 8,6% Direct Science.

2.2.3 Conduzindo a revisão

Após busca nas bases selecionadas com as strings anteriormente definidas,
onde foram encontrados 81 estudos. Foi realizada a seleção dos estudos, aplicando os
critérios de inclusão: Artigo completo disponível e acessível; atender as palavras-chave da
pesquisa; deve ser classificado como uma pesquisa de mineração de dados educacionais;
estar na língua inglesa e ter sido publicado na última década (2009 a 2019).

E os critérios de exclusão: Artigo completo não está disponível; não atende as
palavras-chave da pesquisa; não está escrito na língua inglesa; não é uma pesquisa de
mineração de dados; publicação fora do período definido (2009 a 2019).

Onde chegamos ao seguinte resultado:

Tabela 2.1: Questões para avaliação da qualidade dos estudos

Bases de Dados Total Aceitos Rejeitados
ACM 7 6 1

Direct Science 7 1 6
IEEE 46 29 17

Scopus 21 3 18

Na tabela 2.1, temos os resultados da aplicação dos critérios de exclusão, onde
de 81 artigos, 42 foram rejeitados e 39 aceitos.

Após a seleção dos estudos através dos critérios de inclusão e exclusão, os 39 es-
tudos selecionados, então realizou-se a avaliação de qualidade dos estudos selecionados,
onde foram respondidas cinco questões sobre cada estudo e cada questão poderia ser res-
pondida com Sim (1,0), Parcialmente (0,5) e Não (0,0). Somando as pontuações de todas
as questões para cada estudo resultarão em uma pontuação máxima de 5,0. As questões
para avaliação da qualidade dos estudos são:

• Q1 - O estudo acrescenta ao seu conhecimento ou compreensão?
• Q2 - São apresentados resultados negativos?
• Q3 - As descobertas são importantes?
• Q4 - Os objetivos levam a conclusões claramente?
• Q5 - O desenvolvimento da pesquisa foi descrito adequadamente?

Dos 39 estudos avaliados, 10 tiveram pontuação final entre 4,5 e 5,0. E esses
estudos foram selecionados para a fase da extração de dados.
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2.2.4 Extração e síntese dos dados

Os estudos selecionados para extração de dados irão responder à questão de pes-
quisa deste estudo, permitindo identificar as técnicas de mineração de dados e algoritmos
usados pelos pesquisadores em sua pesquisa de mineração de dados educacionais.

Tabela 2.2: Estudos selecionados para extração dos dados

Estudo Referências
An Early Feedback Prediction System for

Learners At-risk within a First-year Higher

Education Course

[Baneres, Rodríguez-Gonzalez e Serra 2019]

Predicting Student Performance using Ad-

vanced Learning Analytics

[Daud et al. 2017]

Mining students data for prediction perfor-

mance

[Mishra, Kumar e Gupta 2014]

Design and Implementation of Early War-

ning System Based on Educational

[Wang et al. 2018]

Performance Prediction of Students Using

distributed data mining

[Parmar, Vaghela e Sharma 2015]

Personalizing computer science education

by leveraging multimodal learning analytics

[Azcona, Hsiao e Smeaton 2018]

Using data mining techniques to predict stu-

dents at risk of poor performance

[Alharbi et al. 2016]

Analyzing students records to identify pat-

terns of students performance

[Hoe et al. 2013]

Mining of student academic evaluation re-

cords in higher education

[Anupama Kumar e Vijayalakshmi 2012]

Student Performance Prediction and Classi-

fication Using Machine Learning Algorithms

[Sekeroglu, Dimililer e Tuncal 2019]

Na tabela 2.2, tem-se o resultado da seleção dos artigos, após todo o processo da
revisão sistemática da literatura.

2.2.5 Resultados

Entre os 10 estudos analisados, foram utilizados 22 algoritmos para mineração
dos dados, dos quais 12 são distintos. Eles são: Naive Bayes (NB), CART Decision Tree

(DT), K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM), J48 (Implementation

of C4.5), Random Tree, CHAID (Chi-Squared Automatic Interaction Detection), Decision
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table, One R rule algorithms, Backpropagation (BP), Support Vector Regression (SVR),

Long-Short Term Memory (LSTM), Logistic Regression.
Os algoritmos mais utilizados foram classificadores Naïve Bayes em 40% dos

trabalhos e Decision Three em 30% dos estudos analizados. Este achado vem de acordo
com os achados de revisão sistemática anterior [Saa, Al-Emran e Shaalan 2019], onde
também foi encontrado Naïve Bayes, Decision Three e Artificial Neural Networks como
as técnicas de mineração de dados mais utilizadas em estudos MDE, destacando que nesse
estudo foram avaliados 34 estudos relacionados a MDE e também possuía outras questões
de pesquisa.

2.3 Trabalhos relacionados

O estudo de [Manhães et al. 2012] utiliza técnicas de mineração de dados para
identificar problemas relacionados a evasão na graduação. Foi utilizado como estudo de
caso, dados de uma grande universidade brasileira. O estudo consiste em identificar atra-
vés da aplicação de várias técnicas de mineração de dados, um algoritmo que apresentasse
melhor desempenho com dados educacionais, usando como medida de qualidade a acu-
rácia atingida pela aplicação do algoritmo. Então o modelo Naive Bayes foi usado para
visualizar os fatores de que distinguem os alunos que obtêm sucesso ou fracasso em seus
cursos.

Outro estudo apresentado por [Manhães 2015], consiste em uma proposta de
arquitetura baseada em mineração de dados educacionais, para predição do desempenho
acadêmico de graduandos. Utilizando apenas dados acadêmicos que variam no tempo,
armazenados no sistema de gestão acadêmica, sem nenhum dado social ou econômico.
Propõe uma arquitetura para predizer quais estudantes estão em risco de abandonar o
sistema de ensino. É comparado o desempenho de 12 algoritmos diferentes. Os resultados
mostraram que a arquitetura proposta é capaz de predizer o desempenho acadêmico dos
graduandos a cada semestre letivo com precisão em torno de 80%.

Também foi realizada a aplicação do algoritmo Apriori com o apoio do algoritmo
J48, para extrair respostas para questões levantadas através de um questionário aplicado
à coordenadores dos cursos analisados. Os resultados encontrados permitiram identificar
disciplinas chaves, associadas tanto ao sucesso quanto ao insucesso do aluno no curso.
No estudo de [Machado 2015] afirma que, com base nas regras encontradas, que o
desempenho do estudante nas disciplinas iniciais, que compreendem o primeiro ano do
curso, está fortemente associado à decisão de desistir ou permanecer no curso.

Para construção de modelos preditivos, [Mahzoon et al. 2018] apresenta um mo-
delo baseado em relações temporais de dados heterogêneos como base. Mostrando como
os padrões temporais dentro e entre o semestre podem fornecer insights sobre a expe-
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riência do aluno. O modelo dados de sequência inclui estrutura temporal, segmentação,
contextualização e narrativa. Foi utilizada uma base de dados de 10 anos dos alunos da
Faculdade de Computação da UNC Charlotte em um modelo de sequência entre o semes-
tre e usados dados em um curso introdutório em ciência da computação para construir um
modelo de sequência dentro do semestre. Os resultados para os dois modelos de sequência
mostram que a análise baseada no modelo de dados de sequência pode obter maior valor
preditivo e precisão que os modelos não temporais com os mesmos dados. Foi utilizado
o algoritmo HDBSCAN para agrupar dados do aluno usando recursos importantes para
cada nó. E para a classificação progressiva iterativa, foi utilizado o SVM - Support Vector

Machines.



CAPÍTULO 3
Pré-processamento e Transformação dos dados

Utilizamos como estudo de caso dados educacionais e neste capítulo iremos
detalhar as atividades realizadas para que fosse possível utilizar os dados no estudo. Essas
atividades são conhecidas como pré-processamento de dados, segundo o método KDD de
[Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth 1996], detalhado no capítulo 2.

3.1 Aquisição dos dados

A aquisição dos dados para estudo ocorreu após solicitação do INF - Instituto de
Informática à Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD da UFG - Universidade Federal de
Goiás [UFG]. Que considerou as necessidades de estudos apontadas pelo instituto, através
da comissão de estudos relacionados à educação. Então solicitou ao CERCOMP - Centro
de Recursos Computacionais da Universidade, a disponibilização dos dados educacionais,
por meio da plataforma Analisa UFG [Analisa UFG].

3.2 Base de Dados Educacionais

O INF é uma unidade acadêmica autônoma da UFG, que oferece cursos de
pós-graduação e graduação, sendo esse último o objeto de estudo deste trabalho. Dos
quatro cursos de graduação ofertados, dados de três deles foram utilizados: Ciência da
Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação, excluindo apenas o
recém criado Inteligência Artificial. São dados de estudantes ingressantes entre os anos
de 2009 e 2019. Os dados foram disponibilizados em formato CSV (Comma-separated

values), de forma anonimizada em dois arquivos:

Tabela 3.1: Arquivos disponibilizados

Arquivo Atributos Registros
Desempenho 43 84.902

Retenção 93 2.501
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Como descrito na tabela 3.1 o arquivo Desempenho conta com 84.902 registros,
onde cada um é referente a uma matrícula em componentes curriculares (disciplinas),
independentemente de seu resultado final (aprovado, reprovado por falta, reprovado por
média ou reprovado por média e falta). Já no arquivo Retenção, existem 2.501 registros,
sendo um por cada estudante, onde constam informações gerais.

3.3 Pré-processamento

Realizou-se a importação dos arquivos disponibilizados para um banco de dados,
o escolhido foi o PostgreSQL que é relacional e open source [PostgreSQL]. E como SGBD
- Sistema de Gestão de Banco de Dados, foi utilizado o PGAdmin 1.

A primeira tarefa de pré-processamento realizada, foi o reconhecimento dos
arquivos importados, seus atributos e seus respectivos valores. O detalhamento dos
arquivos, pode ser verificado no Apêndice A.

Nessa análise, foi identificado que haviam atributos repetidos nos dois arquivos.
Então, iniciou-se um trabalho de identificação de quais atributos seriam valorosos para
o estudo, começando pela identificação de quais eram repetidos nos dois arquivos.
Mantendo os atributos únicos no arquivo retenção, que é um arquivo que possui um
registro por estudante, onde constam informações de perfil demográfico, curso, ingresso,
desempenho e egresso. E eliminando os atributos repetidos do arquivo Desempenho, que
possui vários registros por estudante (um registro para cada matrícula realizada em um
componente curricular, independente do resultado), onde encontramos atributos de perfil,
curso, ingresso e egresso repetidos.

Inicialmente, manteve-se então os 93 atributos do arquivo Retenção e foram
excluídos 37 atributos repetidos do arquivo Desempenho, restando então 6 atributos:
id_discente (identificador), Nome Componente, Média Final, Descrição, Ano/Período
Componente e Porcentagem de Frequência.

Para facilitar a compreensão dos atributos, foram identificadas possíveis catego-
rização dos dados:

• Perfil dos estudantes (demográfico);
• Dados de ingresso;
• Dados de cursos;
• Dados de desempenho;
• Dados de egresso.

1https://www.pgadmin.org/
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Nesse processo de reconhecimento dos dados, foi identificado um ponto que
afeta diretamente a qualidade dos dados, que são atributos com ausência de valores
(missing values). Alguns problemas associados a ausência de valores em atributos,
segundo [García, Luengo e Herrera 2015] são:

• Perda de eficiência na mineração;
• Complicações no manuseio e análise dos dados;
• Viés resultante de diferenças entre dados ausentes e completos.

Tendo em vista o problema identificado, foi necessário tratar esses atributos com
valores ausentes, para que não interferissem na performance dos algoritmos durante a fase
de mineração de dados. Nos dados existiam dois tipos de atributos com valores ausentes,
que segundo [Lakshminarayan, Harp e Samad 1999] são:

• MCAR (Missing Completely at Random): são os atributos com valores ausentes
completamente aleatórios;

• MNAR (Missing Not at Random): são atributos com valores ausentes que não são
aleátorios, onde é possível identificar um padrão de valores ausentes.

Esses atributos com valores ausentes foram identificados e analisada a melhor
abordagem para cada situação. A análise foi iniciada pelos dados de ingresso, em
específico as notas de ingresso, onde foi possível observar um padrão no registro dos
dados por ano/ ingresso e também mudanças no preenchimento desses valores, que
vêm de encontro com mudanças ocorridas no processo seletivo. Atributos que foram
identificados como atributos com valores ausentes:

Tabela 3.2: Atributos com valores ausentes

ano_inativacao convocacao

deficiencia dt_inativacao

enem_nota_ciencias_humanas enem_nota_ciencias_natureza

enem_nota_linguagem enem_nota_matematica

enem_nota_redacao escola_ensino_medio

media_relativa_aluno municipio_escola_ensino_medio

municipio_naturalidade nota_ciencias_humanas

nota_ciencias_natureza nota_corte_curso

nota_linguagem nota_matematica

nota_no_curso pais_nascimento

periodo_inativacao percentual_integralizado_atv_compl

percentual_integralizado_nc percentual_integralizado_ne_ob
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percentual_integralizado_ne_opt percentual_integralizado_nl

possui_mudanca_curriculo possui_mudanca_curso

possui_mudanca_grau_academico possui_mudanca_habilitacao

possui_mudanca_matriz possui_mudanca_modalidade

possui_mudanca_turno preferencia_curso_ingresso

semestre_ingresso total_prorrogacao_trancamento_matricula

uf_escola_ensino_medio uf_naturalidade

Na tabela 3.2 temos 38 atributos com valores ausentes, que são atributos referen-
tes a:

• Notas de ingresso, onde é possível identificar um padrão de ausência ou presença
de valores. Nos anos de ingresso 2009 e 2010, temos um padrão de preenchimento
desses atributos, com apenas os atributos referentes a notas, do então, tradicional
vestibular da UFG com valores preenchidos. Já em 2011 ocorre mudanças no pa-
drão, com o início da opção de utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) como um dos componentes para ingresso [SECOM - UFG], conse-
quentemente impactando no registro dessas notas nos atributos, permitindo somar
as notas do ENEM com as notas do vestibular, passa-se a ter os atributos referentes
a notas do ENEM, com valores preenchidos. a partir dos estudantes ingressantes de
2015, o que está relacionado ao uso integral das notas do ENEM no processo se-
letivo, ocasionando a partir desse ano/ingresso, a ausência de valores nos atributos
relacionado as notas do vestibular tradicional da UFG;

• Referentes a convocação, data de inativação, deficiência, escola de origem, per-
centuais de integralização, média relativa, mudanças de currículo, grau acadêmico,
matriz e turno, naturalidade, prorrogação por trancamento e preferência de curso
são atributos que só possuem valores preenchidos, a partir do ano/ingresso 2016;

Analisados todos esses atributos com valores ausentes, segundo a definição de
[Lakshminarayan, Harp e Samad 1999], são atributos com valores ausentes são do tipo
MNAR, pois é possível identificar o padrão de preenchimendo ou não dos valores. Uma
abordagem simplista para o tratamento dessa situação, é a redução do conjunto de dados,
eliminando os atributos que possuam valores ausentes. Foi essa então a abordagem
utilizada, eliminando então, esses 30 atributos do conjunto de dados.

Quanto aos dados categorizados como dados relacionados ao curso:

Tabela 3.3: Atributos referentes aos cursos

ano_implantacao campus ch_maxima_semestre
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ch_media_semestre ch_minima_semestre ch_nucleo_comum

ch_nucleo_especifico_obr ch_nucleo_especifico_opt ch_nucleo_livre

curso grau_academico modalidade

nome_municipio_curso prazo_conclusao_maximo prazo_conclusao_medio

prazo_conclusao_minino qtd_nucleo_comum qtd_nucleo_especifico_obr

qtd_nucleo_especifico_opt semestre_implantacao turno

unidade_academica

Dos 22 atributos listados na tabela 3.3, foi mantido no conjunto de dados, apenas
os atributos "curso"e "turno". O restante dos atributos, não foram considerados para a
mineração de dados, por conterem informações estáticas e repetidas para cada curso.

De fora resumida, foram efetivados os seguintes procedimentos no pré-
processamento dos dados:

• 136 atributos iniciais em dois arquivos foram importados para uma base de dados,
mantendo a separação dos dados em duas tabelas;

• Foram identificados e excluídos 37 atributos do arquivo Desempenho, pois eram
repetidos no arquivo Retenção, restando então:

Tabela 3.4: Atributos após pré-processamento, arquivo Desempenho

ano_periodo_componente descrição

id_discente nome_componente

media_final porcentagem_de_frequencia

• Atributos foram categorizados em: demográficos, dados de ingresso, dados dos
cursos, dados de desempenho e dados de egresso;

• Foram excluídos 38 atributos referentes a dados de ingresso por conterem valores
ausentes do tipo MNAR;

• 20 atributos referentes aos cursos, foram desconsiderados, por conterem informa-
ções estáticas e repetidas por cursos;

• Restou após o pré-processamento, dos atributos do arquivo Retenção 35 atributos,
que são:

Tabela 3.5: Atributos após pré-processamento, arquivo Retenção

acao_afirmativa ano_ingresso

cor_raca curso

dt_nascimento escola_publica

estado_civil forma_ingresso
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id_discente media_global_aluno

media_global_curso motivo_inativacao

numero_aprovacoes_nc numero_aprovacoes_neobr

numero_aprovacoes_neopt numero_aprovacoes_nl

numero_reprovacoes_nc_rf numero_reprovacoes_nc_rm

numero_reprovacoes_nc_rmf numero_reprovacoes_neobr_rf

numero_reprovacoes_neobr_rm numero_reprovacoes_neobr_rmf

numero_reprovacoes_neopt_rf numero_reprovacoes_neopt_rm

numero_reprovacoes_neopt_rmf numero_reprovacoes_nl_rf

numero_reprovacoes_nlr m numero_reprovacoes_nl_rmf

percentual_integralizado qt_semestres_mob_nacional

qt_semestres_mob_internacional sexo

status total_trancamentos

turno

• Após pré-processamento, restaram no total 41 atributos, que estão descritos nas
tabelas 3.4 e 3.5

3.4 Transformação dos dados

Após a seleção e pré-processamento dos atributos, foi realizada a transformação
em alguns atributos. Sendo alguns referentes aos dados de ingresso dos estudantes,
onde foi observado, o surgimento de dados sobre ações afirmativas (acao_afirmativa),
popularmente conhecidas também como cotas. A partir do ano/ingresso 2015 e mudanças
no padrão desses dados no ano/ingresso 2017.

Nos anos iniciais da base (2009 a 2014), esse atributo não possuía valores, para
tratar essa situação, foi realizada a inserção de valores. O valor inserido, foi o "AC"de
ampla concorrência, que é a categoria utilizada nos anos seguintes, quando o estudante
não é participante de nenhuma ação afirmativa.

Ainda resta, quanto as ações afirmativas a necessidade de padronizar os registros
existentes:

Tabela 3.6: Ações Afirmativas

2015 a 2016 2017 e 2019
AC AC - Ampla Concorrência

L1 - DC Inferior RI - Renda Inferior

L2 - PPI Inferior RI-cD - Renda Inferior com deficiência
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Tabela 3.6: Ações Afirmativas

2015 a 2016 2017 e 2019
L3 - DC Superior RI-PPI - Renda Inferior, preto, pardo ou indígena

L4 - PPI Superior RI-PPI-cD - Renda Inferior, preto, pardo ou indígena com
deficiência

RS - Renda Superior

RS-cD - Renda Superior com deficiência

RS-PPI - Renda Superior, preto, pardo ou indígena

RS-PPI-cD - Renda Superior, preto, pardo ou indígena com
deficiência

Como pode-se ver na tabela 3.6, nos anos de 2015 a 2017, foram identificados
cinco tipos de ações afirmativas e nos anos 2018 e 2019, nove diferentes tipos, sendo
cinco equivalentes aos anteriormente identificados. Com o apoio do [CERCOMP - UFG],
foi esclarecida a equivalência entre os tipos. Onde:

• L1 - DC Renda Inferior é equivalente a RI - Renda Inferior;
• L2 - PPI Inferior, é equivalente a RI-PPI - Renda Inferior, preto, pardo ou indígena;
• L3 - DC Renda Superior, é equivalente a RS - Renda Superior;
• L4 - PPI Superior, é equivalente a RS-PPI - Renda Superior, preto, pardo ou

indígena.

Os outros grupos de dados, apresentam valores em seus atributos, mas ainda
situações que necessitavam de tratamento. Nos dados sobre estudantes egressos, existiam
no atributo "motivo_inativacao", 18 diferentes motivos para baixa (fim do vínculo com a
IES). Muitos dos valores existentes no atributo "motivo_inativacao", foram resultado de
falta de padronização no cadastro e mudança de sistema de gestão acadêmica, gerando
assim essa grande variedade de motivos de término de vínculo com a IES. Esses motivos
foram identificados, analisados e então reagrupados em três novas categorias:

• Excluído: estudantes que por algum motivo tiveram seu vínculo finalizado com a
instituição, antes de concluir o curso (exceto transferência);

• Graduado: estudantes que concluíram o curso;
• Transferido: estudantes que solicitaram documentação para transferência para

outra instituição.

Estudantes que não renovam seu vínculo com a universidade, ou que não conseguiram
concluir o curso dentro do prazo máximo para conclusão, tiveram o vínculo finalizado
por regulamentos da IES [RGCG - UFG]. Identificamos também que alguns motivos de
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exclusão deixaram de ser utilizados no decorrer dos anos, segundo o CERCOMP, por
mudanças no regimento interno da universidade e troca de sistema de gestão. Então esses
diversos motivos para exclusão, foram agrupados apenas na categoria "Excluído".

Dentro do processo de transformação de dados, foi também utilizada a técnica
de agregação de atributos, visando criar novos atributos, que possam colaborar com a
mineração de dados, a partir de atributos existentes, como:

Tabela 3.7: Atributos transformados

Atributo Origem
idade_ingresso Calculado com o atributo dt_nascimento e ano/ingresso,

ambos do arquivo Retenção

total_componentes Atributo criado, através de contagem de registros (atri-
butos descricao e nome_componente) por estudante no
arquivo Desempenho

reprovacoes_rm Atributo criado, através de cálculo de re-
provações identificadas nos atributos: nu-
mero_reprovacoes_nc_rm, numero_reprovacoes_nl_rm,
numero_reprovacoes_neobr_rm, nu-
mero_reprovacoes_neopt_rm do arquivo Retenção

reprovacoes_rf Atributo criado, através de cálculo de re-
provações identificadas nos atributos: nu-
mero_reprovacoes_nc_rf, numero_reprovacoes_nl_rf,
numero_reprovacoes_neobr_rf, nu-
mero_reprovacoes_neopt_rf do arquivo Retenção

reprovacoes_rmf Atributo criado, através de cálculo de reprovações iden-
tificadas nos atributos: numero_reprovacoes_nc_rmf,
numero_reprovacoes_nl_rmf, nu-
mero_reprovacoes_neobr_rmf, nu-
mero_reprovacoes_neopt_rmf do arquivo Retenção
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Tabela 3.7: Atributos transformados

Atributo Origem
total_reprovacao Atributo criado, através de cálculo de reprovações iden-

tificadas nos atributos: numero_reprovacoes_nc_rm, nu-
mero_reprovacoes_nc_rf, numero_reprovacoes_nc_rmf,
numero_reprovacoes_nl_rm, nu-
mero_reprovacoes_nl_rf, numero_reprovacoes_nl_rmf,
numero_reprovacoes_neobr_rm, nu-
mero_reprovacoes_neobr_rf, nu-
mero_reprovacoes_neobr_rmf, nu-
mero_reprovacoes_neopt_rm, nu-
mero_reprovacoes_neopt_rf, nu-
mero_reprovacoes_neopt_rmf do arquivo Retenção

percentagem_reprovacao Atributo criado, a partir de cálculo da percentagem de
reprovação, entre os atributos total_componentes e to-
tal_reprovação

total_aprovacao Atributo criado, através de cálculo de aprovações
identificadas nos atributos: numero_aprovacoes_nc, nu-
mero_aprovacoes_nl, numero_aprovacoes_neobr, nu-
mero_aprovacoes_neopt do arquivo Retenção

percentagem_aprovacao Atributo criado, a partir de cálculo da percentagem de
aprovação, entre os atributos total_componentes e to-
tal_aprovação

percentagem_frequencia Atributo criado, a partir de cálculo de média de frequên-
cia do estudante nos componentes curriculares matricu-
lado, através do atributo porcentagem_de_frequencia do
arquivo Desempenho

qtd_semestres Atributo criado, a partir de contagem de matrícula em
componente curricular por estudante, através do atributo
ano_periodo_componente do arquivo Desempenho

Estes 11 atributos apresentados na tabela 3.7 foram criados, a partir de outros 23
atributos existentes, através do processo de transformação de dados, onde em alguns casos
houve a soma de vários atributos, a identificação da porcentagem, média ou a contagem
de registros de determinado atributo. Buscando aumentar a quantidade e a qualidade
[Han, Pei e Kamber 2011] dos atributos a serem utilizados na mineração de dados. Com
essa transformação foi possível unir os atributos em uma só tabela, que deu origem ao
conjunto de dados desse estudo.
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Resumidamente, dos 41 atributos que restaram após o pré-processamento, 24
passaram pelo processo de transformação e desses, 23 foram descartados após a criação
de 11 novos atributos. Os dois atributos identificadores (um de cada arquivo original),
também foram descartados, pois não são mais necessários. Restando então 27 atributos
que formam o conjunto de dados:

3.5 Conjunto de dados

Como resultado do pré-processamento e da transformação dos dados, descritos
nas seções 3.3 e 3.4 na base dados inicial, chegou-se então, ao seguinte conjunto de dados:

Tabela 3.8: Conjunto de Dados

Tipo Atributo
categórico acao_afirmativa, cor_raca, curso, escola_publica, estado_civil,

forma_ingresso, motivo_inativacao, sexo, status, turno

numérico ano_ingresso, idade_ingresso, media_global_aluno, me-
dia_global_curso, percentual_integralizado, trancamentos, mo-
bilidade, total_componentes, total_reprovacao, total_aprovacao,
percentagem_frequencia, percentagem_reprovacao, repro-
vacoes_rm, reprovacoes_rf, reprovacoes_rmf, percenta-
gem_aprovacao, qtd_semestres

Na tabela 3.8 temos então, descrito os atributos do conjunto de dados a ser
trabalhado nesse estudo, que conta com 27 atributos, sendo 11 do tipo numérico e 17
categóricos.



CAPÍTULO 4
Perfil dos Estudantes

Neste capítulo, iremos apresentar uma análise dos dados, dos 2.501 estudantes
do conjunto de dados definido na seção 3.5 do capítulo 3, que são ingressantes entre os
anos de 2009 a 2019, nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software e
Sistemas de Informação da Universidade Federal de Goiás, destacando algumas caracte-
rísticas e aspectos dos estudantes ingressantes, sobre o desempenho acadêmico, sobre os
estudantes que graduaram e os estudantes que não-graduaram (excluídos).

Para gerar os gráficos apresentados nesse estudo, foi utilizada a biblioteca
de machine learning (aprendizado de máquina) Scikit-learn [Pedregosa et al. 2011],
[Buitinck et al. 2013], de código aberto para a linguagem de programação Python, uti-
lizando as bibliotecas de visualização de dados Seaborn [Seaborn] e Altair [Altair].

4.1 Estudantes ingressantes

Dos 2501 estudantes do conjunto de dados, 39,1% (978), são estudantes do curso
de Ciência da Computação, 38,3% (958) no curso de Sistemas de Informação e 22,5%
(565) no curso de Engenharia de Software:

Figura 4.1: Percentual de estudantes por curso
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Na figura 4.1 tem-se a representatividade dos estudantes por cada curso. Sendo
a média de 227 ingressantes por ano (2009 a 2019), por curso.

Quanto a representatividade por sexo, tem-se:

Figura 4.2: Ingressantes por curso/ sexo

Na figura 4.2 vê-se que o Sistemas de Informação é o curso com o maior percen-
tual de estudantes do sexo feminino com 14,85%, seguido de Ciências da Computação
com 13,83% e Engenharia de Software com 10,39%.

Já quanto a representatividade por sexo em todos os cursos analisados:

Figura 4.3: Ingressantes por sexo
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Destacou-se na figura 4.3 a predominância do sexo masculino com 88,2%
(2.205) dos estudantes e 11,8% (296) do sexo feminino.

Quanto a idade dos ingressantes, encontrou-se idade mínima de 16 anos e
máxima de 60, tendo média de idade de ingresso de 20 anos:

Figura 4.4: Estudantes por faixa etária de ingresso e sexo

Na figura 4.4, os estudantes foram divididos em faixas etárias (até 18 anos, entre
19 e 21 anos, entre 21 e 24 anos, entre 25 e 30 anos, entre 31 e 40 anos e maior que 41
anos) para facilitar a percepção do atributo. Dentro dessa divisão, é identificado também
a faixa etária de ingresso por sexo, onde é mantida a média de 20 anos, independente do
sexo. A respeito sobre a cor/ raça declarada pelos estudantes:

Figura 4.5: Cor/ Raça declarada
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Pode-se ver na 4.5, que 33,1% se declararam brancos, 32% pardos, 6,8%
declararam-se pretos, 1,2% amarelos e 0,1% indígena e um valor representativo (26,8%),
que não declarou cor/raça.

A cerca da origem educacional desses estudantes:

Figura 4.6: Estudantes provenientes de escola pública

Na figura 4.6, identificou-se que a maioria (55.1%) dos estudantes ingressantes,
não são provenientes de escolas públicas.

Em relação a forma de ingresso desses estudantes:

Figura 4.7: Forma de Ingresso

Observou-se que a maioria dos estudantes ingressaram, pelo já não mais exis-
tente "Processo Seletivo", onde se enquadra o antigo vestibular da UFG e também o início
do uso da nota do ENEM como componente para ingresso.

Ainda relacionado a forma de ingresso, tem-se também informação referente às
ações afirmativas:



4.1 Estudantes ingressantes 41

Figura 4.8: Ações Afirmativas

Como demonstra a figura 4.8, a maioria (68,8%) dos estudantes, ingressaram
em "Ampla Concorrência", não utilizando nenhuma ação afirmativa. E entre os 31,2%
restantes, as ações afirmativas com maior representatividade foram RI (Renda Inferior)
com 12,6%, seguido de RS-PPI (Renda Superior - Preto, Pardo ou Indígena) com 7,4%,
RI-PPI (Renda Inferior - Preto, Pardo ou Indígena) com 6,6%, RS (Renda Superior) com
4,2% e 0,6% em RI-PPI-cD (Renda Inferior - Preto, Pardo ou Indígena com deficiência)
e RS-PPI-cD (Renda Inferior - Preto, Pardo ou Indígena com deficiência).

Analisou-se também o percentual de integralização, a média global dos estudan-
tes por curso e por sexo:

Figura 4.9: Percentual de Integralização, Média Global e sexo dos estudantes
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Na figura 4.9 é possível perceber:

• a predominância do sexo masculino em relação ao feminino;
• a gradual redução dos estudantes, desde o ingresso até à graduação (estudantes

evadidos);
• estudantes do sexo feminino, apesar de serem minoria, se destacam quanto à média

global.

Acerca da média global dos estudantes por curso e por status:

Figura 4.10: Percentual de Integralização, Média Global e status dos estudantes

Na figura 4.10 é possível perceber:

• A partir de 52% de integralização, apenas estudantes com média inferior a 6,0
evadiram;

• Ocorreram evasões de estudantes, com mais de 80% de integralização.

Outras observações sobre os dados dos ingressantes é que, 95,5% dos estudantes
ingressantes são solteiros.

4.2 Desempenho dos estudantes

Quanto a desempenho dos estudantes durante o período de vínculo com a
instituição, obteve-se as seguintes percepções:

• Os estudantes analisados, possuem 81,8% de média de frequência nas disciplinas
que se matricularam;

• 34,4% tiveram ao menos um período de trancamento;
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• 1,9% tiveram ao menos um semestre de mobilidade internacional;
• A média de reprovação é 36,8%, sendo:

- 59,4 de reprovações por média;
- 40,3 de reprovações por média e faltas;
- 0,3 de reprovações por falta;

4.3 Estudantes Graduados

Dos 2501 estudantes ingressantes no conjunto de dados estudado, 586 gradua-
ram. Apresentando a seguinte proporção por cursos:

Figura 4.11: Graduados por curso

Na figura 4.11, tem-se os percentuais de graduados por cursos. Onde Sistemas
de Informação apresentou o maior percentual de graduados com 34%, sendo 38,3% dos
ingressantes, em segundo lugar o curso de Engenharia de Software com 33,3% graduados,
sendo 22,5% dos ingressantes. Já Ciência da Computação, o curso com o maior percentual
de ingressantes (39,1%), apresentou o menor percentual de graduados, com 32,8%.

A cerca da representatividade dos graduados por sexo, temos:
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Figura 4.12: Graduados por sexo

Pôde-se notar na figura 4.12, um discreto crescimento na porcentagem das
estudantes do sexo feminino de 11,8% ingressantes para 12,6% graduadas.

Referente a idade de ingressos dos estudantes que graduaram, para uma melhor
percepção dos atributos manteve-se a divisão por faixa etária (até 18 anos, entre 19 e 21
anos, entre 21 e 24 anos, entre 25 e 30 anos, entre 31 e 40 anos e maior que 41 anos):

Figura 4.13: Faixa etária de ingresso dos estudantes graduados

Na figura 4.13, tem-se que 42,2% dos estudantes que graduaram, ingressaram
com até 18 anos, outros 42,2% com idades entre 19 e 21 anos, 8,7% entre 21 e 24 anos e
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6,9% acima de 25 anos.
A respeito da cor/ raça declarada dos estudantes que graduaram:

Figura 4.14: Cor/ Raça declarada dos estudantes graduados

Na figura 4.16, tem-se que 25,6% dos graduandos se declararam brancos, 24,6%
pardos, 4,3% declarados pretos, 0,9% amarelos e um valor representativo que não teve
cor/raça declarada (44,7%).

Quanto ao estado civil dos estudantes que graduaram:

Figura 4.15: Estado Civil dos estudantes graduados
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Pode-se ver na figura 4.17, que 95,6% dos graduados são solteiros, 4,1% são
casados e 0,3% divorciados ou separados (as).

A origem educacional dos estudantes graduados, segue a tendência dos ingres-
santes, onde a maioria não é proveniente de escolas públicas:

Figura 4.16: Graduados com origem educacional na escola pública

Tendo representada na 4.16 a porcentagem de 53,9% dos graduados não são
provenientes de escola pública e 46,1% são.

Referente às ações afirmativas:

Figura 4.17: Participação de estudantes graduados por Ações Afirmativas
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Como demonstra a figura 4.17, a maioria (75,8%) dos estudantes que graduaram,
ingressaram em "Ampla Concorrência", não utilizando nenhuma ação afirmativa, que é
uma representatividade maior, ao se comparar com o percentual dos ingressantes totais
na mesma categoria (68,8%). A maior representatividade de estudantes graduados, que
ingressaram com ação afirmativa, é RI (Renda Inferior) com 18,8%, seguido de RS-PPI
(Renda Superior - Preto, Pardo ou Indígena) com 2,9%, RS (Renda Superior) com 1,9%,
RI-PPI (Renda Inferior - Preto, Pardo ou Indígena) com 1,5% e não foram encontrados
registros de estudantes graduados que tenham ingressado com ações afirmativas RI-PPI-
cD (Renda Inferior - Preto, Pardo ou Indígena com deficiência) ou RS-PPI-cD (Renda
Inferior - Preto, Pardo ou Indígena com deficiência).

4.4 Estudantes evadidos

Dos 2501 estudantes ingressantes no conjunto de dados estudado, 999 tiveram
o vínculo finalizado na IES, por rotinas administrativas, estando entre esses estudan-
tes os que abandonaram o curso (não renovação do vínculo) ou qualquer outra não-
conformidade com regimento da instituição, não tendo dados sólidos sobre os motivos
da exclusão, a mesma não foi objeto de análise nesse estudo.

Desses estudantes evadidos, temos a seguinte representatividade por curso:

Figura 4.18: Não-graduados por curso

Na figura 4.18, vê-se que o curso de Ciência da Computação que possui o
maior percentual de ingressantes (39,1%) e apresentou o menor percentual de graduados
(32,8%), apresentou o maior percentual de estudantes não-graduados: 41,2%. Sistemas



4.4 Estudantes evadidos 48

de Informação é o segundo curso em percentual de ingressantes (38,3%) e o curso
com melhor percentual de (34%) de graduados, ocupa o segundo lugar também em
estudantes não-graduados, com 37,9%. Engenharia de Software com menor percentual
de ingressantes (22,5%), o segundo em percentual de graduação (33,3%) e o curso com o
menor percentual de exclusão, com 20,8%.

Quando se analisa o percentual de estudantes não-graduados por sexo, tem-se:

Figura 4.19: Não-graduados por sexo

Na figura 4.19, manteve-se a proporção muito próxima a dos estudantes ingres-
santes e graduados, com 87,8% do sexo masculino e 12,2% do sexo feminino.

A cerca dos estudantes não-graduados por faixa etária (até 18 anos, entre 19
e 21 anos, entre 21 e 24 anos, entre 25 e 30 anos, entre 31 e 40 anos e maior que 41
anos), como foi apresentado para os ingressantes e graduados, percebeu-se um aumento
na representatividade de estudantes com idade de ingresso superior a 24 anos.

Figura 4.20: Não-graduados por faixa etária de ingresso
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Estudantes que ingressaram com até 18 anos, representam 34,2% dos estudantes
que não-graduaram. Dentro da faixa etária de 19 a 21 anos, tem-se 36,1% dos estudantes.
De 21 a 24 são 11,6%, entre 25 e 30 são 11,1%, entre 31 e 40 5,7% e 1,2% maior que 41
anos.

Quanto a cor/ raça declarada dos estudantes não-graduados:

Figura 4.21: Não-graduados por cor/ raça declarada

Encontrou-se um valor representativo (34,6%) que não declarou sua cor/ raça,
29,0% de brancos, 27,6% de pardos, 7,3% de pretos, 1,1% de amarelos e 0,2% de
indígena, estão representados na figura 4.21.

Quanto a origem educacional dos estudantes evadidos, encontrou-se os seguintes
valores para estudantes provenientes ou não de escola pública:

Figura 4.22: Não-graduados por origem educacional - escola pública
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Segundo a figura 4.22, 61% dos estudantes evadidos, 39,0% são provenientes de
escola pública e 61,0% não.

A respeito das ações afirmativas:

Figura 4.23: Não-graduados por ações afirmativas

Tem-se na figura 4.23 que 72,6% dos estudantes não-graduados ingressaram na
universidade por "Ampla concorrência"(sem utilizarem ações afirmativas), 12,6% como
RI, 6,2% RS-PPI, 5,1% RI-PPI, 3,0% RS, 0,3% RS-PPI-cD e 0,2% RI-PPI-cD.

Durante essa análise, foi possível identificar mais algumas percepções sobre os
estudantes em situação de exclusão:

• 91,4% dos estudantes tiveram ao menos um trancamento de semestre;
• 59,8% é o percentual médio de reprovação;
• 72,1% é o percentual médio de frequência;
• A origem educacional dos estudantes em situação de exclusão, teve um aumento

na representatividade do estudante com origem educacional que não é na escola
pública (61%), quando comparado com o percentual geral de ingressantes (55,1%)
e graduados (53,9%).

4.4.1 Os números da evasão

O conjunto de dados utilizado neste estudo, conta com registros de 2501 estu-
dantes, que estão divididos em três status:

• Ativo: com 916 estudantes;
• Excluído: com 999 estudantes;
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• Graduado: 586 estudantes.

Para calcular os percentuais de evasão no conjunto de dados, foi preciso levar em
consideração, o prazo ideal de conclusão dos cursos (sem prolongamentos), que é de 4
anos. No gráfico 4.24, tem-se os percentuais por status e ano de ingresso:

Figura 4.24: Ingressantes por status

É perceptível pelo gráfico 4.24, que os percentuais de conclusão dos cursos,
têm diminuido no decorrer dos anos. Dos estudantes que ingressaram em 2009, 58,6%
graduaram, ingressantes em 2010: 44,3%, em 2011: 42,1%, 2012: 40,6%, 2013: 24,4%,
2014: 23,4%, 2015: 12,7%. Os ingressantes dos anos 2016, 2017, 2018 e 2019 não foram
considerados para essa análise, pois no momento da coleta dos dados, ainda estavam
dentro do prazo ideal de conclusão do curso. Outro aspecto importante que é possível
perceber por pelo gráfico 4.24, é que estudantes ingressantes em 2015, idealmente
concluíriam o curso em 2019, mas após o final do ano de 2019, apenas 12,7% graduaram.



CAPÍTULO 5
Mineração dos Dados Educacionais

Na Revisão Sistemática da Literatura, detalhada no item 2.2, que tem como
questão identificar os algoritmos mais utilizados em estudos de mineração de dados
educacionais (análise e predição), teve como resultado os seguintes cinco algoritmos:

• Naive Bayes (NB);
• CART Decision Tree (DT);
• K-Nearest Neighbors (KNN);
• Support Vector Machine (SVM);
• J48 (Implementation of C4.5).

Quanto ao conjunto de dados, inicialmente contava-se com uma base de dados
com 136 atributos e com registros de 2501 estudantes. Após o pré-processamento e
transformação de dados, detalhados na seções 3.3 e 3.4, resultou em um conjunto de dados
com 27 atributos (detalhados na seção 3.5), que conta com registros de ingressantes entre
2009 e 2019, nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software e Sistemas
de Informação. A definição desse conjunto de dados, foi de grande importância para
compreensão dos dados e possibilitou uma análise estatística dos estudantes ingressantes
e dos estudantes egressos (tanto graduados, quanto evadidos), mas nem todos atributos
contidos no conjunto de dados, são relevantes para o modelo de dados.

Existem várias técnicas para definir a relevância de um atributo para o modelo.
Neste estudo, tomamos a definição de [John, Kohavi e Pfleger 1994], que estabelece dois
tipos diferentes de relevância:

• Forte: são atributos que, se removidos, causariam uma queda no desempenho do
classificador.

• Fraca: atributos que podem ser removidos do conjunto completo sem comprometer
o desempenho do classificador.

Qualquer atributo fraco, é irrelevante e pode ser classificado em dois tipos:

• Atributos redundantes: aqueles que não fornecem nenhuma informação nova e,
portanto, pode ser substituída por outro atributo;
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• Atributos ruidosos: inclui os atributos que não são redundantes, mas não fornecem
informações úteis sobre a classificação.

Seguindo esses preceitos, dentro dos atributos definidos no conjunto de dados,
descritos na tabela 3.8, identificou-se alguns atributos irrelevantes (redundantes ou ruido-
sos) ao modelo, como:

Tabela 5.1: Atributos irrelevantes

curso ano_ingresso forma_ingresso

media_global_curso percentual_integralizado total_reprovacao

total_aprovacao reprovacoes_rm reprovacoes_rf

reprovacoes_rmf motivo_inativacao

Estes atributos foram importantes para a percepção e entendimento dos dados,
foram inclusive utilizados na geração dos gráficos apresentados no capítulo 4, mas não se
mostraram relevantes para o modelo de dados e não serão utilizados para à aplicação dos
algoritmos.

Alguns dos atributos do conjunto de dados, ainda necessitaram de mais algumas
transformações, além das já descritas na seção 3.4, para melhor se adequarem à aplicação
dos algoritmos:

Tabela 5.2: Atributos transformados para atender ao modelo

Atributo Transformação

idade_ingresso Atributo discreto, que deu origem ao novo atributo categórico
’faixa_etaria’, representado em 6 categorias: até 18 anos, entre
19 e 21 anos, entre 21 e 24 anos, entre 25 e 30 anos, entre 31 e 40
anos e maior que 41 anos.

turno Foi utilizada a técnica one-hot encoding para transformar um
atributo categórico para binário: turno_noturno e turno_integral.

escola_publica Foi utilizada a técnica one-hot encoding para transformar
um atributo categórico para binário: escola_publica_sim e es-
cola_publica_nao.

acao_afirmativa Foi utilizada a técnica one-hot encoding para transformar um
atributo categórico para binário: acao_afirmativa_0 (sim) 3
acao_afirmativa_1 (não).

sexo Foi utilizada a técnica one-hot encoding para transformar um atri-
buto categórico para binário: sexo_feminino e sexo_masculino.
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Tabela 5.2: Atributos transformados para atender ao modelo

Atributo Transformação

cor_raca Foi utilizada a técnica one-hot encoding para transformar um atri-
buto categórico para binário: cor_raca_amarelo, cor_raca_branco,
cor_raca_indígeno, cor_raca_nao_informado, cor_raca_pardo e
cor_raca_preto.

estado_civil Foi utilizada a técnica one-hot encoding para transformar
um atributo categórico para binário: estado_civil_casado, es-
tado_civil_separado, estado_civil_outro, estado_civil_solteiro,
estado_civil_viuvo.

status Atributo categórico nominal, transformado em inteiro: ’0’ - Ex-
cluído, ’1’ - Ativo, ’2’ - Graduado e utilizado os status ’0’ e ’2’
para a análise.

Na tabela 5.2 tem-se 7 atributos que foram transformados para melhor se ajusta-
rem ao modelo. Dos 27 atributos do conjunto de dados descritos na tabela 3.8, 9 já estavam
ajustados a aplicação dos algoritmos, 8 foram transformados e tornaram-se 19 novos atri-
butos e 11 foram excluídos (tabela 5.1, por tem sido considerados atributos irrelevantes.
Resultando então em um modelo de dados:

Tabela 5.3: Modelo de dados

acao_afirmativa_sim acao_afirmativa_nao cor_raca_amarelo

cor_raca_branco cor_raca_indigeno cor_raca_naoinformado

cor_raca_pardo cor_raca_preto escola_publica_nao

escola_publica_sim estado_civil_casado estado_civil_separado

estado_civil_outro estado_civil_solteiro(a) estado_civil_viuvo

estado_civil_ate 18 faixa_etaria_entre 19 e 21 faixa_etaria_entre 21 e 24

faixa_etaria_entre 25 e 27 faixa_etaria_entre 28 e 30 faixa_etaria_entre 31 e 40

faixa_etaria_maior que 41 media_global_aluno mobilidade

percentagem_aprovacao percentagem_frequencia percentagem_reprovacao

qtd_semestres sexo_feminino sexo_masculino

total_componentes trancamentos turno_integral

turno_noturno status

Na tabela 5.3 tem-se então o que é um dos objetivos desse estudo, a definição de
um modelo de dados, a partir de uma base de dados acadêmica, com registros de 1585
estudantes (graduados e excluídos) e 35 atributos, preparada e ajustada para a aplicação
dos algoritmos definidos na RSL na seção 2.2.
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Para que fosse possível aplicar o modelo de dados aos algoritmos, foi utilizada a
uma técnica de validação cruzada, a K-Fold Cross Validation [Kuhn, Johnson et al. 2013],
que permite avaliar a capacidade de generalização de um modelo, a partir de um deter-
minado conjunto de dados, tendo como objetivo, estimar o quanto um modelo pode ser
preciso, para um novo conjunto de dados .

Para aplicar a técnica, dividiu-se o conjunto de dados, em quatro porções (folds),
depois essas porções foram separadas em treino e teste, mantendo um percentual de
70% dos dados para treino e 30% dos dados para teste. Os dados foram embaralhados
e divididos, assim a cada interação tem-se um conjunto diferente de dados para treino e
teste. E então os algoritmos foram aplicados:

Tabela 5.4: Resultado da aplicação dos algoritmos

Folds 1 2 3 4
Acurácia

Média
Treino= 1188
Teste = 397

Treino= 1189
Teste = 396

Treino= 1189
Teste = 396

Treino= 1189
Teste = 396

Naive Bayes 74% 71% 76% 75% 74%

CART Decision

Tree

95% 95% 94% 96% 95%

K-Nearest

Neighbors

89% 89% 88% 90% 89%

Support Vector

Machine

97% 98% 97% 96% 97%

J48 97% 95% 96% 96% 96%

Com a utilização da técnica K-Fold Cross Validation, pode-se ver na tabela 5.4
que os algoritmos são aplicados para cada fold e então é calculada a média de acurácia
encontrada para cada algoritmo, tendo como resultado 74% de acurácia para Naive Bayes,
o CART Decision Tree com 95%, o K-Nearest Neighbors com 89%, o J48 com 96% e com
o melhor resultado de acurácia para o modelo, o algoritmo Support Vector Machine com
97%.

5.1 Principais fatores que impactam o desempenho dos
estudantes

Para identificar qual a importância dos atributos, aplicou-se ao modelo de dados,
duas técnicas para identificação de feature importance, SHAP e Heatmap (matriz de
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correlação).

5.1.1 SHAP

SHAP (SHapley Additive exPlanations) é um método criado por
[Lundberg e Lee 2017], baseado na teoria dos jogos de [Shapley 1953] que tem
como finalidade explicar as previsões individuais de modelos, buscando calcular a
contribuição de cada atributo do modelo para o resultado final da previsão. Permite
também, identificar além da importância do atributo, se a correlação é positiva (o aumento
de um valor do recurso aumenta o valor para atributo de destino) ou negativa (o aumento
de um valor do recurso diminui o valor para atributo de destino).

Figura 5.1: Gráfico SHAP de Importância do Atributo - Interpretabilidade Global

Na 5.1 tem-se um gráfico SHAP de importância do atributo, com interpretabili-
dade global do modelo, onde pode-se perceber:

• Importância do recurso: os atributos são classificados em ordem decrescente;
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• Impacto: a localização horizontal mostra se o efeito desse valor está associado a
uma previsão mais alta ou mais baixa;

• Valor original: a cor mostra se o impacto do atributo é alto (em vermelho) ou baixo
(em azul) para o modelo;

• Correlação: um número mais alto de "total_componentes", tem um impacto alto e
positivo no "status"do estudante. O “alto” vem da cor vermelha e o impacto “po-
sitivo” é mostrado no eixo X. Da mesma forma, pode-se dizer que a “percenta-
gem_reprovacao” está negativamente correlacionada com o atributo de destino.

Figura 5.2: Gráfico de Dependência SHAP - Interpretabilidade Global

O gráfico de dependência parcial mostra o efeito marginal que um ou dois
atributos têm sobre o resultado atributo de destino. Sendo possível perceber, com qual
atributo o seu atributo escolhido mais interage. No gráfico 5.2 mostra que há uma
tendência aproximadamente linear e positiva entre “percentagem_aprovacao” e o atributo
de destino "status” e interage com “qtd_semestres” frequentemente.

5.1.2 Matriz de Correlação - Heatmap

Matriz de correlação - Heatmap (mapa de calor) é uma matriz de atributos, que
indica como os mesmos estão relacionados entre si ou com o atributo de destino "status".
Além de permitir identificar a relevância dos atributos, da mesma forma que o SHAP,
também permite identificar se o impacto no atributo destino é positivo ou negativo.
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Figura 5.3: Matriz de correlações - Heatmap

Para facilitar o entendimento do gráfico 5.3, foram separados os atributos nas
tabelas 5.5 e 5.6 por ordem de impacto:
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Tabela 5.5: Atributos com impacto positivo

Atributo Impacto
percentagem_aprovacao 0.8
total_componentes 0.7
qtd_semestres 0.7
media_global_aluno 0.6
percentagem_frequencia 0.5
mobilidade 0.2
cor_raca_nao_informado 0.1
turno_noturno 0.08
estado_civil_ate 18 0.08
escola_publica_sim 0.07
faixa_etaria_entre 19 e 21 0.06
estado_civil_solteiro(a) 0.04
acao_afirmativa_sim 0.03
sexo_feminino 0.006

Na figura 5.6 têm-se os atributos que possuem impacto negativo no atributo
destino (status):

Tabela 5.6: Atributos com impacto negativo

Atributo Impacto
percentagem_reprovacao -0.7
trancamentos -0.4
faixa_etaria_entre 25 e 27 -0.09
faixa_etaria_entre 31 e 40 -0.09
turno_integral -0.08
escola_publica_nao -0.07
cor_raca_preto -0.06
faixa_etaria_entre 28 e 30 -0.05
faixa_etaria_entre 21 e 24 -0.05
faixa_etaria_maior que 41 -0.04
estado_civil_outro -0.04
cor_raca_indigeno -0.04
cor_raca_branco -0.04
estado_civil_viuvo -0.03
estado_civil_divorciado/separado -0.03
cor_raca_pardo -0.03
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Tabela 5.6: Atributos com impacto negativo

Atributo Impacto
acao_afirmativa_nao -0.03
estado_civil_casado -0.02
cor_raca_amarelo -0.01
sexo_masculino -0.006

5.1.3 Comparando resultados SHAP e Heatmap

Com os resultados apresentados pelo SHAP e pelo Heatmap, detalhados nas
seções 5.1.1 e 5.1.2, pôde-se identificar quais foram os atributos que apresentaram maior
impacto em relação ao atributo destino, para cada uma das ferramentas:

Tabela 5.7: Heatmap e SHAP - Impacto Positivo

Heatmap SHAP
1º percentagem_aprovacao percentagem_aprovacao

2º total_componentes total_componentes

3º qtd_semestre qtd_semestres

4º media_global_aluno percentagem_frequencia

5º percentagem_frequencia media_global_aluno

6º mobilidade turno_integral

7º cor_raca_nao_informado faixa_etaria_entre 28 e 30

8º turno_noturno cor_raca_nao_informado

9º faixa_etaria_ate 18 faixa_etaria_entre 21 e 24

10º escola_publica_sim faixa_etaria_entre 25 e 27

Na tabela 5.7 tem-se 10 atributos com o maior impacto positivo em
ordem decrescente, segundo cada uma das ferramentas utilizadas. Entre es-
ses, 6 são coincidentes nos resultados do Heatmap e SHAP, que são: percen-
tagem_aprovacao, total_componentes, qtd_semestres, percentagem_frequencia, me-
dia_global_aluno, cor_raca_nao_informado. Sendo então, considerados os atributos de
maior impacto positivo para o modelo de dados definido no estudo.

Quanto aos atributos que impactam negativamente o alcance do atributo destino:
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Tabela 5.8: Heatmap e SHAP - Impacto Negativo

Heatmap SHAP
1º percentagem_reprovacao trancamentos

2º faixa_etaria_entre 25 e 27 faixa_etaria_ate 18

3º trancamentos escola_publica_nao

4º faixa_etaria_entre 31 e 40 percentagem_reprovacao

5º turno_integral faixa_etaria_entre 19 e 21

Foram listados 5 atributos, por ordem decrescente de impacto negativo, na ta-
bela 5.8, desses 2 são coincidentes para as duas ferramentas utilizadas, sendo então
os principais fatores que impactam negativamente o modelo: trancamentos e percenta-
gem_reprovacao.

5.1.4 Impacto dos atributos no modelo

Pôde-se observar que os atributos percentagem_aprovacao, total_componentes,
qtd_semestres, percentagem_frequencia e media_global_aluno foram identificados como
os que demonstraram maior relevância para o modelo de dados, são atributos relaciona-
dos ao desempenho do estudante, o que vem de encontro com os resultados encontrados
no estudo de revisão de [Shahiri, Husain et al. 2015], onde atributos relacionadas a ava-
liações internas do desempenho do estudante, são identificados como atributos mais uti-
lizados em estudos sobre predição de desempenho acadêmico, e esses mesmos atributos
apresentaram-se, como um dos principais fatores de impacto no desempenho acadêmico.

Também pôde-se observar, o impacto de fatores demográficos como idade de
ingresso (menor que 30 anos) e estado civil (solteiro) como fatores que impactam
positivamente o estudante atingir o atributo destino, o que também vem de encontro
com resultados encontrados nos estudos de [Mat et al. 2013],[Shahiri, Husain et al. 2015]
e [Naren 2014]. E também a importância de atributos referentes a origem educacional dos
estudantes (escola_publica) [Tair e El-Halees 2012], [Ramesh, Parkavi e Ramar 2013].

Quanto aos atributos que impactam negativamente, temos como destaque, a
percentagem_reprovacao (em relação a quantidade de componentes matriculados) e se
o estudante possui trancamentos. A idade de ingresso superior a 25 anos e curso com
período integral, também em posição de destaque. O estudante ter se declarado com
cor_raça preto e com qualquer outro estado civil diferente de solteiro também foram
atributos que se destacaram com impacto negativo para o atributo destino (status).
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5.2 Aplicação para identificação dos principais fatores de
impacto em modelos de dados

Um dos objetivos desse estudo, é também a implementação de uma aplicação
web, que permita a visualização e identificação de fatores de impacto de um modelo
de dados, similar ao que foi feito de forma detalhada na seção 5.1, mas de forma
simplificada, através de uma aplicação web. Essa aplicação foi desenvolvida através do
Streamlit, [Streamlit] uma biblioteca Python, open-source, que permite a criação e o
compartilhamento de aplicações web, voltadas para data science e machine learning.

Para que seja possível identificar os fatores de impacto de um modelo de dados
pela aplicação desenvolvida, é necessário que se possua um conjunto de dados, já pré-
processado e transformado, de forma similar ao que foi detalhado no capítulo 3. A
aplicação também conta com duas técnicas para identificação de fatores de impacto no
modelo, o SHAP e o Heatmap, que foram apresentados e detalhados nas seções 5.1.1 e
5.1.2.

A aplicação possui um menu, com três opções:

• Inserção de Dados;
• SHAP;
• Heatmap.

5.2.1 Inserindo os dados na aplicação

Os arquivos a serem inseridos, devem ter a extensão .csv e tamanho máximo de
200MB.

Figura 5.4: Como inserir dados na aplicação
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Na figura 5.4, tem-se a tela inicial da aplicação, onde o usuário deve inserir o
arquivo com os dados a serem analisados. Para realizar a inserção, deve-se clicar em
’Browse files’ e será aberta uma nova janela, onde o usuário deverá localizar o arquivo
.csv, selecionar e anexar os dados à aplicação.

Ao inserir, a aplicação irá verificar os dados e exibir algumas informações:

Figura 5.5: Dados inseridos na aplicação

São exibidas informações sobre o arquivo inserido, como: nome do arquivo,
tipo e tamanho, na figura 5.5, nota-se que é exibida uma amostra dos dados inseridos
(Raw Data) e uma amostra dos dados transformados em categóricos, caso necessário
(Transformed Data).

5.2.2 Aplicando o conjunto de dados ao SHAP

No menu do lado esquerdo, ao clicar em SHAP, a aplicação carregará uma nova
página, processará o conjunto de dados anteriormente inserido ao SHAP e exibirá dois
gráficos. O primeiro é o gráfico de força coletiva:
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Figura 5.6: Gráfico de força coletiva

O gráfico de força coletiva, exibido na figura 5.6 permite analisar o impacto dos
atributos dentro do conjunto de dados analisado, é como se cada atributo tivesse sido
analisado individualmente, e essas predições tivessem sido empilhadas, permitindo ter
uma visão macro de como as variáveis se comportam.

Esse gráfico é interativo, pode-se filtrar variáveis específicas, ordenar por dife-
rentes impactos e tirar insights bastante ricos de como as variáveis atuam no modelo:

Figura 5.7: Interatividade do gráfico de força coletiva

Na figura 5.7 tem-se expandida a caixa de seleção de atributos ou correlações,
onde é possível verificar o impacto por atributo ou entre atributos, por similaridade, ou
valor de saída ou ordem de entrada dos dados.

Quanto a aplicação do conjunto de dados ao SHAP, tem-se ainda um segundo
gráfico, que é o gráfico de interpretabilidade global (Sumary Plot).
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Figura 5.8: Gráfico de Interpretabilidade Global

O gráfico de interpretabilidade global, exibido na figura 5.8, apresenta os prin-
cipais atributos que impactam o modelo, positiva ou negativamente. Como já detalhado
na seção 5.1.1, cada linha representa uma variável, cada ponto um exemplo no conjunto
de dados, se o ponto está azul, significa que possui um valor baixo para uma determinada
variável, se está em vermelho, significa que possui um valor alto. Já quanto a posição do
ponto no eixo horizontal, indica o chamado SHAP Value, daquele ponto. Quanto mais a
direita, mais positivo é o impacto daquele atributo, naquele ponto, quanto mais à esquerda,
mais negativo.

5.2.3 Aplicando o conjunto de dados ao Heatmap

No menu do lado esquerdo, ao clicar em Heatmap, a aplicação carregará uma
nova página, e processará o conjunto de dados anteriormente inserido, ao Heatmap e
exibirá um gráfico de correlação entre todos os atributos e o atributo destino:
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Figura 5.9: Aplicando Heatmap aos dados

No gráfico exibido na figura 5.9 é possível verificar o impacto por atributo e entre
atributos para todo o conjunto de dados, em relação ao atributo destino e mensurar esse
impacto. Esse mesmo gráfico foi detalhado na seção 5.1.2.

Essa aplicação está disponível no repositório com acesso público: https://
github.com/mchrisso/fatores_impacto_desempenho

 https://github.com/mchrisso/fatores_impacto_desempenho
 https://github.com/mchrisso/fatores_impacto_desempenho


CAPÍTULO 6
Conclusões

A evasão acadêmica é um grande desafio para a educação no Brasil, é imensurá-
vel a perda para um estudante que não conclui o ensino superior, há desperdício econô-
mico, social, científico e de tempo, não apenas para o estudante, para toda a sociedade. É
latente a necessidade de melhorias nos índices de conclusão do ensino superior. E essa me-
lhoria, passa por entender o motivo desses altos índices, antecipar-se aos casos de risco,
sistematizando e viabilizando acesso a informações e ferramentas que apoiem a gestão
das instituições e aos estudantes.

A mineração de dados educacionais possibilitou a descoberta de informações
contidas nos dados gerados em ambiente acadêmico. Informações essas que podem ser
utilizadas tanto pela gestão da instituição de ensino, quanto pelos próprios estudantes,
visando um melhor aproveitamento do percurso educacional. Este estudo de caso foi
realizado com uma base de dados com onze anos de informações sobre de estudantes
de cursos de computação, que tinha como objetivo geral, a identificação de fatores de
impacto no desempenho acadêmico dos estudantes analisados. No decorrer do estudo, o
objetivo geral e específicos foram alcançados, como:

• A identificação através de revisão sistemática da literatura, dos algoritmos mais
utilizados em estudos de mineração de dados educacionais (análise e predição):
Naive Bayes, CART Decision Tree, K-Nearest Neighbors, Support Vector Machine,

J48 (C4.5);
• Aplicação do processo de mineração de dados (fases de seleção, pré-processamento

e transformação dos dados) à base de dados que inicialmente continha dados de
2501 estudantes ingressantes em cursos de computação entre os anos de 2009 à
2019 e 136 atributos, o que permitiu a definição de um conjunto de dados com 27
atributos relevantes ao estudo.

• A partir do conjunto de dados definido, foram geradas várias visualizações gráficas
sobre o perfil do estudante ingressante e egresso (graduado e excluído) e também
de seu desempenho. Chegando ao perfil médio do estudante ingressante dos cursos
analisados: Sendo do sexo masculino, a idade média de ingresso é de 20 anos, a
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cor/raça declarada é branco, o estado civil é solteiro, não é proveniente de escola
pública, ingressou por ampla concorrência, sem o uso de ações afirmativas, possui
média de frequência de 81,8%, e a média de reprovação é 36,8%;

• O conjunto de dados, passou novamente pela fase de transformação de dados, para
ajuste aos algoritmos, visando aumento de performance. Aumentando de 27 para
35 atributos, até que se chegasse ao modelo de dados definido neste estudo, que foi
aplicado aos algoritmos e obteve resultados de 74% de acurácia para Naive Bayes,
89% para o K-Nearest Neighbors, 95% para o CART Decision Tree, o J48 com 96%
e com o melhor resultado de acurácia para o modelo, o algoritmo Support Vector

Machine com 97%.
• Através das técnicas de mineração de dados educacionais aplicadas e de ferramen-

tas para identificação do impacto dos atributos, (feature importance) como SHAP

(SHapley Additive exPlanations) e Heatmap (matriz de correlação), identificou-
se quais os atributos presentes no modelo de dados mais impactaram o alcance
do atributo desejo status = ’Graduado’. Valores altos nos atributos percenta-
gem_aprovacao, total_componentes, qtd_semestres, percentagem_frequencia, me-
dia_global_aluno representam o maior impacto positivo e valores altos nos atributos
trancamentos e percentagem_reprovacao representam o maior com impacto nega-
tivo;

• Complementarmente foi desenvolvida uma aplicação web, para que essa mesma
análise de impacto de atributos, pudesse ser feita com outros conjuntos de dados, de
forma mais simplificada, obtendo a mesma qualidade de resultados. Na aplicação é
possível inserir um novo conjunto de dados e gerar visualizações gráficas de feature

importance, com o SHAP e Heatmap, permitindo identificar o relacionamento entre
os atributos e o atributo desejo e também o impacto positivo e negativo de cada
atributo. Esta ferramenta está disponível em repositório com acesso público.

O alcance desses objetivos pelo estudo realizado, visa contribuir para o avanço
da pesquisa na área de mineração de dados educacionais, informática e educação e
também para a redução dos períodos de prolongamento e índices de evasão educacional
no ensino superior no Brasil. Como trabalhos futuros, considera-se aplicar procedimentos
semelhantes para outras instituições de ensino e também outros cursos, verificando se
os resultados até agora observados se repetem para outros cenários. Além de cursos
presenciais como foi feito nesse estudo, aplicar também os mesmos procedimentos para
cursos EAD.

Para ampliar a possibilidade de aplicação desses procedimentos para outros
cursos/instituições de ensino, alinhar os atributos do conjunto de dados, com atributos que
são obrigatoriamente entregues CENSO do Ensino Superior - INEP, pelas instituições de
ensino superior, reduzindo assim a dificuldade de coleta e pré-processamento dos dados e
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possibilitando também a aplicação do modelo para qualquer outro curso ou instituição de
ensino.

Aprimorar a fase de pré-processamento dos dados, ou até mesmo automatizar al-
guns procedimentos, pois, foi a fase que demandou mais tempo e dedicação nesse estudo,
por exigir constante intervenção humana e percepção sobre a coleta e fatores históricos
que impactaram os dados coletados (como falta de valores, valores inconsistentes, ausen-
tes, atributos redundantes ou duplicados).

Aplicar e/ou desenvolver novas técnicas de coleta e mineração de dados que
permita ampliar a identificação de atributos que impactam no desempenho acadêmico dos
estudantes, melhorando assim o modelo, como por exemplo pesquisas e/ou questionários
sobre hábitos de estudo e fatores socioeconômicos dos estudantes.

Desenvolver ferramentas que permitam o acompanhamento e alerta sobre o
desempenho acadêmico, tanto para a gestão das instituições de ensino, quanto para os
próprios estudantes, para que possam tomar medidas preventivas e alterar positivamente
o percurso em situações de risco de evasão.
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APÊNDICE A
Apêndice A - Dados originais

A.1 Arquivo Desempenho

Tabela A.1: Atributos - Arquivo Desempenho

Atributo Tipo Descrição/ Valores
ano/período componente numérico ano/período em que cursou componente

curricular.

ano/período de ingresso texto 2009/1 a 2019/2

ano/período inativação numérico ano/período em que ocorreu o término
do vínculo com a universidade.

campus texto Samambaia

cor/raça texto amarelo, branco, indígena, pardo, preto
e não informado

curso texto Ciências da Computação, Engenharia
de Software, Sistemas de Informação

data de inativação numérico data de término do vínculo com a uni-
versidade.

data de nascimento numérico data de nascimento do estudante.

deficiência texto se possui deficiência, qual tipo (altas
habilidades, autismo, baixa visão, etc)

descrição numérico status do componente: aprovado,
aproveitamento, matriculado, repro-
vado (média), reprovado por faltas,
reprovado por média e faltas.

escola pública texto sim ou não

forma de ingresso texto SISU, processo seletivo, transferência e
outros

grau acadêmico texto Bacharelado
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Tabela A.1: Atributos - Arquivo Desempenho

Atributo Tipo Descrição/ Valores
id_discente numérico identificador único do estudante

média final numérico nota final obtida pelo estudante.

média global aluno numérico média global do estudante.

média global do curso numérico média global do curso.

modalidade texto presencial

motivo inativação texto motivo do término do vínculo com a
universidade.

município do curso texto Goiânia

nome componente texto nome da disciplina matriculada.

nota ciências da natureza ENEM numérico se utilizou ENEM para ingresso, qual a
nota.

nota ciências da natureza SISU numérico se ingressou pelo SISU, qual a nota.

nota ciências humanas ENEM numérico se utilizou ENEM para ingresso, qual a
nota.

nota ciências humanas SISU numérico se ingressou pelo SISU, qual a nota.

nota de corte no curso numérico nota de corte para ingresso no curso.

nota linguagem ENEM numérico se utilizou ENEM para ingresso, qual a
nota.

nota linguagem SISU numérico se ingressou pelo SISU, qual a nota.

nota matemática ENEM numérico se utilizou ENEM para ingresso, qual a
nota.

nota matemática SISU numérico se ingressou pelo SISU, qual a nota.

nota no curso numérico nota para ingresso no curso.

nota redação ENEM numérico se utilizou ENEM para ingresso, qual a
nota.

nota redação SISU numérico se ingressou pelo SISU, qual a nota.

opção de participação texto participação em ações afirmativas (co-
tas)

percentual integralizado numérico percentual cumprindo do curso.

porcentagem de frequência numérico porcentagem de frequência no compo-
nente curricular.

prazo máximo de conclusão numérico prazo máximo para conclusão do curso.

prazo médio de conclusão numérico prazo médio para conclusão do curso.

prazo mínimo de conclusão numérico prazo mínimo para conclusão do curso.

sexo texto feminino ou masculino.
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Tabela A.1: Atributos - Arquivo Desempenho

Atributo Tipo Descrição/ Valores
status discente texto ativo, graduado ou excluído.

turno texto noturno e integral

unidade acadêmica texto unidade acadêmica do curso

A.2 Arquivo Retenção

Tabela A.2: Atributos - Arquivo Retenção

Atributo Tipo Descrição/ Valores
acao_afirmativa texto participação em ações afirmativas (co-

tas)

ano_implantacao numérico ano de implantação do curso

ano_inativacao numérico ano em que ocorreu o término do vín-
culo com a universidade.

ano_ingresso numérico 2009 a 2019

campus texto todos são: Samambaia

ch_maxima_semestre numérico carga horária máxima por semestre

ch_media_semestre numérico carga horária média por semestre

ch_minima_semestre numérico carga horária mínima por semestre

ch_nucleo_comum numérico carga horária de componentes de núcleo
comum

ch_nucleo_especifico_obr numérico carga horária de componentes de núcleo
específico obrigatório

ch_nucleo_especifico_opt numérico carga horária de componentes de núcleo
específico opcional

ch_nucleo_livre numérico carga horária de componentes de núcleo
livre

convocacao numérico convocado em qual chamada: 1ª, 2ª, 3ª,
4ª ou 5ª

cor_raca texto amarelo, branco, indígena, pardo, preto
e não informado

curso texto Ciências da Computação, Engenharia
de Software e Sistemas de Informação

deficiencia texto se possui deficiência, qual tipo (altas
habilidades, autismo, baixa visão, etc)
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Tabela A.2: Atributos - Arquivo Retenção

Atributo Tipo Descrição/ Valores
dt_inativacao numérico data em que ocorreu o término do vín-

culo com a universidade.

dt_nascimento numérico data de nascimento do estudante

id_discente numérico identificador único do estudante

ENEM_nota_ciencias_humanas numérico se utilizou ENEM para ingresso, qual a
nota.

ENEM_nota_ciencias_natureza numérico se utilizou ENEM para ingresso, qual a
nota.

ENEM_nota_linguagem numérico se utilizou ENEM para ingresso, qual a
nota.

ENEM_nota_matematica numérico se utilizou ENEM para ingresso, qual a
nota.

ENEM_nota_redacao numérico se utilizou ENEM para ingresso, qual a
nota.

escola_ensino_medio texto nome da escola onde o estudante cursou
o ensino médio

escola_publica texto sim ou não

estado_civil texto casado, divorciado, solteiro, viúvo ou
outro.

forma_ingresso texto SISU, processo seletivo, transferência e
outros

grau_academico texto todos são: Bacharelado

media_global_aluno numérico média global do aluno

media_global_curso numérico média global do curso

media_relativa_aluno numérico média relativa do aluno

modalidade texto todos são: presencial

motivo_inativacao texto motivo do término do vínculo com a
universidade.

municipio_escola_ensino_medio texto município da escola onde o estudante
cursou o ensino médio

municipio_naturalidade texto município de naturalidade do estudante

nome_municipio_curso texto todos são: goiânia

nota_ciencias_humanas numérico nota em processo seletivo

nota_ciencias_natureza numérico nota em processo seletivo

nota_corte_curso numérico nota de corte do curso
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Tabela A.2: Atributos - Arquivo Retenção

Atributo Tipo Descrição/ Valores
nota_linguagem numérico nota em processo seletivo

nota_matematica numérico nota em processo seletivo

nota_no_curso numérico nota no curso

nota_redacao numérico nota em processo seletivo

numero_aprovacoes_nc numérico número de aprovações em núcleo co-
mum

numero_aprovacoes_neobr numérico número de aprovações em núcleo espe-
cífico obrigatório

numero_aprovacoes_neopt numérico número de aprovações em núcleo espe-
cífico opcional

numero_aprovacoes_nl numérico número de aprovações em núcleo livre

numero_reprovacoes_nc_rf numérico número de reprovações por falta em nú-
cleo comum

numero_reprovacoes_nc_rm numérico número de reprovações por média em
núcleo comum

numero_reprovacoes_nc_rmf numérico número de reprovações por média e
falta em núcleo comum

numero_reprovacoes_neobr_rf numérico número de reprovações por falta em nú-
cleo específico obrigatório

numero_reprovacoes_neobr_rm numérico número de reprovações por média em
núcleo específico obrigatório

numero_reprovacoes_neobr_rmf numérico número de reprovações por média e
falta em núcleo específico obrigatório

numero_reprovacoes_neopt_rf numérico número de reprovações por falta em nú-
cleo específico opcional

numero_reprovacoes_neopt_rm numérico número de reprovações por média em
núcleo específico opcional

numero_reprovacoes_neopt_rmf numérico número de reprovações por média e
falta em núcleo específico opcional

numero_reprovacoes_nl_rf numérico número de reprovações por falta em nú-
cleo livre

numero_reprovacoes_nl_rm numérico número de reprovações por média em
núcleo livre

numero_reprovacoes_nl_rmf numérico número de reprovações por média e
falta em núcleo livre
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Tabela A.2: Atributos - Arquivo Retenção

Atributo Tipo Descrição/ Valores
pais_nascimento texto país de nascimento do estudante

percentual_integral_atvcomp numérico percentual integralizado atividades
complementares

percentual_integralizado numérico percentual integralizado

percentual_integralizado_nc numérico percentual integralizado núcleo comum

percentual_integralizado_ne_obr numérico percentual integralizado núcleo especí-
fico obrigatório

percentual_integralizado_ne_opt numérico percentual integralizado núcleo especí-
fico opcional

percentual_integralizado_nl numérico percentual integralizado núcleo livre

periodo_inativacao numérico período em que ocorreu o término do
vínculo com a universidade.

possui_mudanca_curriculo numérico se possui mudança de currículo

possui_mudanca_curso numérico se possui mudança de curso

possui_mudanca_grau_academico numérico se possui mudança de grau acadêmico

possui_mudanca_habilitacao numérico se possui mudança de habilitação

possui_mudanca_matriz numérico se possui mudança de matriz

possui_mudanca_modalidade numérico se possui mudança de modalidade

possui_mudanca_turno numérico se possui mudança de turno

prazo_conclusao_maximo numérico prazo conclusão máximo

prazo_conclusao_medio numérico prazo conclusão médio

prazo_conclusao_minino numérico prazo conclusão mínimo

preferencia_curso_ingresso numérico preferência de ingresso no curso: 1ª ou
2ª

qt_semestres_mob_internacional numérico quantidade de semestres em mobilidade
escolar internacional

qt_semestres_mob_nacional numérico quantidade de semestres em mobilidade
escolar nacional

qtd_nucleo_comum numérico quantidade de componentes curricula-
res no núcleo comum

qtd_nucleo_especifico_obr numérico quantidade de componentes curricula-
res no núcleo específico obrigatório

qtd_nucleo_especifico_opt numérico quantidade de componentes curricula-
res no núcleo específico opcional

semestre_implantacao numérico semestre de implantação do curso
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Tabela A.2: Atributos - Arquivo Retenção

Atributo Tipo Descrição/ Valores
semestre_ingresso numérico semestre de ingresso do estudante 1 ou

2

sexo texto feminino ou masculino

status texto ativo, graduado ou excluído.

total_prorrogacao_trancamento numérico total de prorrogações devido a tranca-
mento durante o curso

total_trancamentos numérico total de trancamentos durante o curso

turno texto integral ou noturno

uf_escola_ensino_medio texto unidade federativa da escola onde o es-
tudante cursou o ensino médio

uf_naturalidade texto unidade federativa de naturalidade do
estudante

unidade_academica texto todos são: instituto de informática
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