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COMPUTAÇÃO

RAPHAEL DOS SANTOS GUEDES VIEIRA

Predição da Evasão Acadêmica
Aplicando Análise Temporal

Goiânia
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Há também mais pessoas pelas quais gostaria de externar minha gratidão. A
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Resumo

Guedes, Raphael. Predição da Evasão Acadêmica Aplicando Análise Tempo-
ral. Goiânia, 2021. 97p. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação
em Ciência da Computação, Instituto de Informática (INF), Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG).

A evasão acadêmica no ensino superior é um problema recorrente no cotidiano das
instituições de ensino públicas e privadas, nacionais e internacionais. Quando um aluno
evade, consequências na esfera social, profissional e financeira são geradas tanto para
ele quanto ao ambiente acadêmico onde está inserido, o que reflete no desenvolvimento
nacional. Métodos computacionais para auxiliar na predicação dos casos constituem
uma importante ferramenta para o tratamento do fenômeno. No entanto, o progresso do
discente é uma atividade que acontece ao longo do tempo, fazendo com que a predição da
evasão seja um problema de natureza temporal, aspecto este que tem sido pouco explorado
na literatura. O presente trabalho se propõe a contribuir para preencher tal lacuna,
realizando a adaptação e expansão de uma abordagem preditiva temporal que combina
aprendizagem não-supervisionada e supervisionada para predizer a evasão no contexto
das universidades federais brasileiras. Adicionalmente, é experimentada uma nova forma
de segmentação de dados em treino e teste que busca refletir, com maior efetividade,
o cenário real e temporal da predição da evasão. A abordagem é experimentada com
um conjunto de algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionados e avaliada
utilizando dados extraı́dos de duas unidades acadêmicas da Universidade Federal de Goiás
(UFG), entre os anos de 2009 e 2020. É observado, ao final, que a abordagem temporal
tanto do método quanto da segmentação dos dados provê resultados mais realistas.

Palavras–chave
predição da evasão acadêmica, divisão temporal, mineração de dados educacio-

nais, temporal learning analytics



Abstract

Guedes, Raphael. Prediction of Academic Dropout Applying Temporal
Analytics. Goiânia, 2021. 97p. MSc. Dissertation. Programa de Pós Graduação
em Ciência da Computação, Instituto de Informática (INF), Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG).

Academic dropout in higher education is a recurring problem in the daily life of public and
private, national and international educational institutions. When a student drops out, this
generates consequences in the social, professional, and financial domains both for him/her
and for the academic environment where he/she is inserted, which reflects on the national
development. Computational methods to assist in predicting cases are an important tool
for dealing with this phenomenon. However, student progress is an activity that takes place
over time, turning dropout prediction into a temporal problem, and this aspect has been
little explored in the literature. The present work aims to contribute to filling this gap,
by adapting and expanding a temporal predictive approach that combines unsupervised
and supervised learning to predict dropout in the context of Brazilian federal universities.
Furthermore, a new method of data segmentation in training and testing is experimented
that seeks to reflect, more effectively, the real and temporal scenario of dropout prediction.
The approach is tested on a set of supervised machine learning algorithms and evaluated
using data extracted from two academic units of the Universidade Federal de Goiás
(UFG), between the years 2009 and 2020. It is observed, in the end, that the temporal
approach of both the method and the data segmentation provide more realistic results.

Keywords
academic dropout prediction, temporal split, educational data mining, temporal

learning analytics



Sumário

Lista de Figuras 15

Lista de Tabelas 16

Lista de Algoritmos 17

1 Introdução 18
1.1 Objetivos 20
1.2 Aspectos Metodológicos 20
1.3 Organização do Documento 21

2 Revisão Bibliográfica 22
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2.6 Procedimentos de Divisão de Dados 43
2.7 CRISP-DM 46

3 Tratamento de Dados 49
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5.2 Segmentação proporcional com corte nas histórias dos alunos 69
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CAPÍTULO 1
Introdução

A democratização da entrada no ensino superior traz inúmeros benefı́cios a
uma nação. Em particular, gera mão de obra qualificada nas diferentes camadas sociais,
permitindo a melhora da economia e o aumento da produção intelectual e tecnológica
interna. Neste propósito, iniciativas como o Programa de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI) (BRASIL, 2007a) e o Programa Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES) (BRASIL, 2010) permitiram a ampliação do acesso à educação
terciária no Brasil. Segundo FONAPRACE (2019), entre 2003 a 2017, a quantidade
de vagas nas universidades federais aumentou em 260%. Um objetivo comum aos dois
programas foi a redução das taxas de evasão que, segundo relatório em Brasil (2007b),
eram preocupantes.

Adquirir uma vaga na “faculdade” tem sido o sonho realizado de muitas pessoas.
Contudo, como indicam Guimarães e Monsueto (2017), FONAPRACE (2019) e Prestes
e Fialho (2018), a evasão pode dar fim à corrida pelo diploma, trazendo prejuı́zos
tanto ao indivı́duo quanto ao ambiente onde ele está inserido. Isso chama a atenção
de pesquisadores e entidades públicas que se empenham em entender as razões e os
fatores que afetam o desempenho do estudante, de modo a elaborar meios para diminuir
a ocorrência da evasão, atenuando os seus danos.

Um aspecto favorável a tais estudos é que mais alunos matriculados implica
em uma maior geração de informações referentes aos ambientes educacionais e seus
atores, registradas digital ou fisicamente. Além disso, a Computação, a partir de técnicas
que lidam com quantidades massivas de dados, tem sido forte aliada nas investigações
de caminhos para a melhoria do ecossistema estudantil, em seus vários nı́veis, e do
relacionamento entre as suas partes interessadas. Segundo Romero e Ventura (2020),
Learning Analytics e Mineração de Dados Educacionais são áreas especı́ficas, destinadas
a resolver problemas no âmbito educacional auxiliados por técnicas computacionais.

Retornando à evasão, trabalhos como o de Fei e Yeung (2015) e Solis et al.
(2018) aplicam técnicas de aprendizagem de máquina para analisá-la. Todavia, como
visto em Chen et al. (2020), a maior parte da produção cientı́fica nos campos supracitados
é desenvolvida em regiões como a América do Norte, Europa e Ásia. Adicionalmente, é
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percebida uma diferença da realidade estudantil desses locais em relação ao Brasil. Surge,
portanto, a necessidade de investigações direcionadas para o cenário nacional.

O fenômeno da evasão é afetado diretamente pelo desempenho do aluno, pois,
antes de evadir, sinais anunciam a eminência do evento. Por seu lado, o desempenho é in-
fluenciado pelo processo de aprendizagem que acontece ao longo do tempo, como apon-
tado Molenaar (2014). Para ela, considerar a temporalidade nos trabalhos que analisam
a vida acadêmica de um indivı́duo tende a proporcionar elevação do grau de qualidade
das investigações, dado que as pesquisas tradicionais (não temporais) podem apresen-
tar limitações se não analisarem adequadamente os eventos sequenciais da carreira dos
discentes. A autora diz ainda que embora as análises temporais em educação sejam pro-
missoras, todavia não deve ser negada a existência de desafios a serem vencidos.

Knight, Wise e Chen (2017) destacam que o aspecto temporal ainda não tem
sido estudado em profundidade nos trabalhos envolvendo educação. Mahzoon et al.
(2018), ao aplicar abordagens preditivas de análise temporal da aprendizagem sobre o
comportamento de acadêmicos em Computação, utilizando dados diversificados, mostrou
que essa perspectiva provê melhores resultados que as convencionais. Trata-se de um
trabalho focado na análise de dados de uma universidade americana para a predição
acadêmica somente de alunos matriculados em um programa de graduação em Ciência da
Computação. No entanto, considerando as particularidades dos procedimentos realizados,
a abordagem desenvolvida pelo autor acima poderia ser estendida para o contexto das
universidades brasileiras, por se basear, pelo menos parcialmente, em dados que também
estão disponı́veis nessas instituições.

Além disso, a referida abordagem possibilita testar a hipótese de que a introdução
do fator tempo pode melhorar os estudos em Learning Analytics, particularmente, quanto
à análise da evasão acadêmica. Dada a importância do tema e a necessidade de se aplicar
modelos preditivos mais realistas, que considerem melhor as particularidades dos cursos
e instituições, considerar a história do aluno parece uma proposta favorável. Sendo assim,
este estudo é norteado pelas seguintes questões de pesquisa a serem respondidas: Como
um modelo temporal pode ser adaptado e avaliado para predizer a evasão no contexto das
universidades federais brasileiras? Que preparações devem ser realizadas nos dados para
auxiliar nessa predição? Em qual escala o uso de informações temporais contribui para a
tomada de decisão nos comitês de avaliação da evasão, se comparado com as abordagens
tradicionais?

A presente investigação se deterá, em grande parte, na adaptação de um método
temporal de predição acadêmica para a realidade de uma instituição de ensino superior
pública brasileira. Na ocasião, a abordagem proposta por Mahzoon et al. (2018) foi
escolhida por, entre outros motivos, apresentar um fluxo detalhado o suficiente para
replicação em um cenário diferente daquele, originalmente, proposto e experimentado.
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Os dados empregados são passı́veis de aplicação para a situação brasileira, como também,
pelo fato que as análises utilizando o tempo, sobressaem em relação aquelas que não
o fazem. Ademais, incrementos serão realizados para ampliar a robustez do método: o
aprimoramento da presença do tempo em sua estrutura; e a condução de um estudo de
diferentes métodos de divisão (segmentação) dos dados na fase de treinamento e teste,
como um aspecto preliminar no processo adaptativo.

Um detalhamento dos objetivos do trabalho é apresentado a seguir.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para aprofundar o entendimento do
aspecto temporal nas questões de predição acadêmica, por meio da adaptação e extensão
da abordagem de análise temporal de Mahzoon et al. (2018), para a predição da evasão
acadêmica em universidades federais brasileiras, em especı́fico, na Universidade Federal
de Goiás (UFG). São objetivos especı́ficos:

• averiguar a importância de realizar uma segmentação temporal dos dados
comparando-a com uma divisão proporcional, na preparação das informações para
uso nos modelos preditivos;

• verificar se a inclusão de informações temporais, em particular de uma sumarização
da história do aluno produzida pela abordagem de Mahzoon et al. (2018), melhora
a capacidade preditiva dos métodos computacionais;

• identificar combinações de dados e extensões à abordagem analisada que contri-
buam para a melhoria da predição;

• verificar se a abordagem adaptada é eficiente para predição da evasão em cursos de
áreas distintas da Ciência da Computação.

1.2 Aspectos Metodológicos

Para alcançar os objetivos propostos, este trabalho apresenta o modelo preditivo
sequencial-temporal desenvolvido por Mahzoon et al. (2018) e o adapta para cursos sele-
cionados de uma universidade federal brasileira. São utilizados dados de discentes ingres-
santes entre 2009 e 2020 dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da
Computação, Ciências Econômicas, Engenharia de Software e Sistemas de Informação.
Os dados contêm informações demográficas e acadêmicas, o que permite acompanhar a
trajetória do indivı́duo. Para guiar a análise, é utilizado o modelo de processo de des-
coberta de conhecimento CRISP-DM. A abordagem adaptada tem seu desempenho tes-
tado por um conjunto de oito algoritmos de aprendizagem de máquina: Árvores de De-
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cisão, Extra Trees, Florestas Aleatórias, Gradient Boosting, k-Vizinhos Mais Próximos,
Naive Bayes, Máquina de Vetores de Suporte e Extreme Gradient Boosting (XGBoost);
avaliados pelas medidas de Acurácia, Especificidade, F1-Score e Sensitividade. Os al-
goritmos foram escolhidos em virtude da popularidade de uso, dos achados da pesquisa
bibliográfica realizada e das aplicações em outras pesquisas que envolvem predição de
resultados acadêmicos.

Na fundamentação teórica, é realizada uma revisão sistemática da literatura em
Learning Analytics com aplicação do tempo no ensino superior. Também são investigados
alguns trabalhos que usam esse fator na etapa de divisão dos conjuntos de dados para
geração de modelos preditivos.

Conforme a sistematização sugerida em Wazlawick (2014), este estudo se carac-
teriza como exploratório/explicativo, que adota procedimentos de pesquisa bibliográfica e
experimental. O trabalho pode ser dito explicativo, pois pretende validar a hipótese de que
informações temporais contribuem para o aumento da eficiência de técnicas computacio-
nais. Além disso, uma parte da produção envolve investigar mecanismos que elevem a efe-
tividade dos métodos de predição, sendo isso feito por meio de diferentes configurações de
experimentos. Ele também é bibliográfico por procurar identificar, usando procedimentos
sistemáticos, pesquisas direcionadas à predição e análise do comportamento do indivı́duo,
com foco na melhoria de seu desempenho. O trabalho é experimental, visto que diferentes
testes são realizados com o intuito de avaliar como a organização temporal dos dados e os
outros parâmetros escolhidos podem influenciar o desempenho das predições. Portanto, a
execução desta pesquisa envolve três grandes passos: (1) revisão bibliográfica, (2) análise
de dados e (3) geração e avaliação de modelos preditivos.

1.3 Organização do Documento

O restante do texto está organizado como segue: o Capı́tulo 2 traz os funda-
mentos teóricos para compreensão da pesquisa; o Capı́tulo 3 apresenta o processo de
tratamento dos dados utilizados e a geração de uma estrutura intermediária de armaze-
namento das informações dos alunos; o Capı́tulo 4 descreve a adaptação da abordagem
temporal preditiva sugerida, bem como, um procedimento de divisão temporal de bases de
dados acadêmicos; o Capı́tulo 5 discorre sobre os resultados obtidos quando da execução
de diversos experimentos; e o último Capı́tulo (6) encerra este trabalho, sumarizando os
achados, evidenciando as limitações e contribuições encontradas, além de propor ideias
para futuras pesquisas relacionadas.



CAPÍTULO 2
Revisão Bibliográfica

Neste capı́tulo, são abordados os principais conceitos teóricos para a compre-
ensão da pesquisa, organizados em torno dos temas: Evasão Acadêmica, Mineração de
Dados Educacionais, Learning Analytics, Temporal Learning Analytics, Aprendizagem
de Máquina e CRISP-DM.

2.1 Evasão no Ensino Superior

De acordo com investigações feitas por Prestes e Fialho (2018), a evasão não
é um problema recente, está presente em todos os nı́veis de ensino e sob diferen-
tes intensidades. As causas motivadoras são diversas e podem residir tanto no âmbito
socioeconômico como no relacionamento do aluno com o ambiente acadêmico, abar-
cando desempenho, mudança de cultura, entre outros aspectos. Guimarães e Monsueto
(2017) identificaram que, ao se analisar a evasão, fatores como o processo de escolha
do curso e a insegurança quanto aos cenários pós-conclusão podem influenciar mais do
que informações demográficas. E os motivos para um estudante evadir variam de curso
para curso, o que dificulta a definição de polı́ticas abrangentes para enfrentamento do
problema. Prestes e Fialho (2018) relatam também que os danos causados pelo fenômeno
afetam as esferas social, profissional, psicológica e financeira. Nesta última, os prejuı́zos
ocorrem tanto para o indivı́duo quanto para a instituição, seja esta pública ou privada.

Em um relatório organizado pela Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) (1996), a evasão no ensino superior
é entendida como o desligamento definitivo de uma pessoa do seu curso, sem concluı́-
lo. Prestes e Fialho (2018) informam, contudo, que não há uma concordância unânime e
exata sobre o termo “evasão acadêmica”. Além disso, elencam a existência de diferentes
tipos, sendo importante diferenciá-los na intenção de evitar comparações equivocadas dos
resultados das análises. Assim, apresentam: (1) evasão do curso, quando o aluno troca de
curso, mas permanece vinculado à instituição; (2) evasão da instituição, quando o aluno
solicita transferência para outra instituição; e (3) evasão do sistema, quando o estudante
encerra o vı́nculo com a instituição e para de estudar.
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Segundo FONAPRACE (2019), o fenômeno é motivo de preocupação para as
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras, como ambientes de formação
intelectual de pessoas. Na pesquisa elaborada para traçar o perfil socioeconômico e
cultural dos discentes das IFES, foi observado que 52,8% daqueles que responderam ao
questionário, cogitaram desistir do curso em algum momento. Desse montante, 32,7%
pensaram em abandonar por dificuldades financeiras, 29,7%, por questões de exigência
acadêmica e 23,6%, por não conseguir conciliar trabalho e estudo. Os demais motivos
incluem também problemas de saúde, perseguição, assédio e preconceito. Um fato que
chama a atenção é que, dos pensantes em desistir, mais da metade (55,6%) eram da área
de Ciências Exatas e da Terra, da qual os cursos superiores em Computação fazem parte.

A OECD (2019) expressa que apenas 33% dos alunos que ingressam no ensino
superior brasileiro graduam no tempo previsto. Com adição de 3 anos à duração do curso,
a taxa de conclusão sobe para 50%, e dos estudantes que excedem a esse tempo, um
terço consegue obter o diploma. A parcela concluinte corresponde somente a 18% da
população entre 18 e 64 anos, colocando o paı́s abaixo dos ı́ndices de alguns dos vizinhos
sul-americanos, quando se trata da obtenção do tı́tulo de bacharel.

Guimarães e Monsueto (2017) expõem que a maior parte dos estudos buscam
analisar a evasão após ela ter sido consumada. Fato que os leva a seguir outro caminho,
procurando identificá-la precocemente. Eles destacam a importância de mais estudos ade-
quados à realidade de cada curso. Prestes e Fialho (2018) constatam que o fenômeno torna
propı́cia uma ampla gama de investigações na intenção de diminuir sua ocorrência, além
de contar com a participação de outras áreas de conhecimento, num esforço conjunto.
Busca-se, portanto, os melhores meios que identifiquem e tratem o problema adequada-
mente, conforme a realidade.

2.2 Mineração de Dados Educacionais

A Mineração de Dados Educacionais (MDE) é derivada da Mineração de Dados
(MD). Segundo Silva, Peres e Boscarioli (2017), MD é entendida como um processo
semi ou completamente automatizado para exploração de grandes quantidades de dados,
no objetivo de encontrar padrões relevantes que apoiem o processo de descoberta de
conhecimento.

Bakhshinategh et al. (2017) caracterizam a MDE como um tipo de mineração de
dados que usa informações de ambientes educacionais, com o intuito de promover me-
lhorias a esse meio, principalmente no que diz respeito ao processo de aprendizagem e
desempenho de estudantes. Entretanto, a área também investiga a aplicação e desenvol-
vimento de técnicas computacionais para solução de problemas, como predição e análise
de desempenho acadêmico e outros fatores envolvidos. De acordo com Siemens e Baker
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(2012), os primeiros eventos em MDE surgiram a partir de 2005. Em 2008, foi reali-
zada a primeira conferência sobre o assunto. No ano seguinte, foi lançado o Journal of

Education Data Mining (JEDM). Em 2010, foi publicada a primeira edição do Manual
de MDE (ROMERO et al., 2010), com o propósito de divulgar o estado da arte sobre o
tema. Em 2011, fundou-se a International Educational Data Mining Society (IEDMS),
sociedade que orienta os eventos da área.

O fato de MDE ser um campo de pesquisa recente promove um ambiente em
evolução que culmina na ampliação constante dos temas investigados. Bakhshinategh
et al. (2017) redefiniram a catalogação das linhas de pesquisa na área, organizando
resultados de outros pesquisadores em uma taxonomia com 13 categorias. A maioria
delas tem os educadores como principal público-alvo, seguidos pelos administradores,
estudantes e pesquisadores. A categoria conhecida por Modelagem Estudantil se destaca
ao buscar, em maior grau, estudar o comportamento do indivı́duo para predizer, por
exemplo, fatores relacionados ao seu desempenho.

Quanto aos dados utilizados, esses podem ser coletados de diferentes fontes, di-
gitais ou não, e sob diferentes formatos, como assinalam Romero et al. (2010). Bakhshi-
nategh et al. (2017) e Romero e Ventura (2020) relatam que as informações não estão re-
lacionadas apenas ao histórico acadêmico, nem restritas a um nı́vel de ensino especı́fico,
como ensino superior ou aprendizagem por meios eletrônicos.

MDE possui, em seu cerne, o aspecto de descobrir padrões ocultos nos dados, por
isso, tarefas de MD são amplamente aplicadas. Para Liñán e Pérez (2015), Bakhshinategh
et al. (2017) e Romero e Ventura (2020), classificação, regressão, agrupamento, mineração
de regras associativas, detecção de ruı́dos, análises de redes sociais e mineração de
texto, respectivamente, estão entre as principais abordagens computacionais aplicadas a
problemas de MDE.

Em 2020, Romero e Ventura publicaram um survey de atualização da área, onde
são divulgados os principais avanços, publicações marcantes, ferramentas e bases de
trabalhos e de dados. Além disso, é discorrido sobre o relacionamento existente entre
MDE e Learning Analytics.

2.3 Learning Analytics

Long et al. (2011) definem Learning Analytics (LA), ou Análise de Aprendi-
zagem, como “a medição, coleta, análise e relatórios de dados relacionados a alunos e
seus contextos, com intuito de compreender e otimizar a aprendizagem e os ambientes
nos quais ela ocorre”. Como outros tópicos de pesquisa emergentes, ainda se discute
um consenso quanto à tradução do termo para a lı́ngua portuguesa. O histórico de LA
começou em 2011, com a primeira Conferência Internacional em Learning Analytics e
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Conhecimento – International Conference on Learning Analytics & Knowledge (LAK).
O evento acontece anualmente e chama a atenção de muitos pesquisadores, como se veri-
fica em Chen et al. (2020). No ano de 2014, foi fundada a Society for Learning Analytics

Research (SoLAR) e publicada a primeira edição do Journal of Learning Analytics (JLA).
Em 2017, a SoLAR lançou o Manual de LA, consistindo na reunião dos principais traba-
lhos, com a intenção de retratar o estado da arte até 2016. Assim como na MDE, os dados
acadêmicos são a matéria-prima para LA. Tais informações não são originadas unica-
mente de ambientes digitais. Caso fossem, isso abrangeria apenas uma faceta da análise do
processo de aprendizagem dos indivı́duos, ignorando a própria definição da área. Quanto
aos nı́veis de ensino estudados, Romero e Ventura (2020) destacam abrangência por todos
eles, isto é, do primário ao terciário.

Técnicas computacionais são comumente utilizadas para extrair dos dados,
informações que contribuam com a melhoria do ecossistema acadêmico. Além dessa ver-
tente analı́tica com emprego da computação, é destacado em Solar (2020) que LA vai
além ao procurar o desenvolvimento multiangular do indivı́duo enquanto estudante e ci-
dadão. A área também possui uma sistematização de linhas de pesquisa, identificando-se
os grupos de: análises descritivas, diagnósticas, preditivas e prescritivas. Dessas, as predi-
tivas possuem considerável relevância, dado o interesse de encontrar nos dados, padrões
que predigam informações sobre os indivı́duos, enquanto participantes dos ambientes de
ensino.

Na 10a LAK, Papamitsiou, Giannakos e Ochoa (2020) examinaram a evolução
de LA nos últimos 10 anos. A pesquisa consistiu em analisar todos os trabalhos publi-
cados nas edições da LAK e em volumes do JLA. É possı́vel identificar uma quantidade
expressiva de estudos focados em Sistemas de Cursos Abertos Online Massivos (MO-
OCs), seguida por trabalhos ligados a questões de desempenho acadêmico, ensino supe-
rior e atividades avaliativas (assessments). Adicionalmente são mostrados, a trajetória de
mudança entre tópicos de pesquisa, o surgimento de novos temas e o desaparecimento de
outros. Os autores informam que essa transição era mais suave até 2014. A partir de 2015,
percebe-se uma crescente diversificação, evidenciando a dinamicidade e interdisciplina-
ridade de LA. Por fim, é verificado que os estudos envolvendo MOOCs e visualizações,
por exemplo, já atingiram maturidade suficiente. Sugere-se ser o momento de abordar
outros problemas como aprendizagem autorregulada dos alunos (self-regulated learning),
aprendizado misto (presencial e online) e análises temporais de aprendizagem. Romero e
Ventura (2020) escrevem que LA pode ser considerada a área que estuda o ecossistema
educacional por inteiro, enquanto MDE é focalizada no nı́vel analı́tico e computacional.

Embora tenham surgido em momentos distintos, possuam sociedades e con-
ferências especı́ficas, LA e MDE estão inter-relacionadas. Nota-se uma separação su-
til com diferenças do ponto de vista tecnológico, ideológico e metodológico, conforme
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comparação de Siemens e Baker (2012). Para eles, as áreas trabalham com dados
acadêmicos e objetivam a melhoria dos ambientes educacionais a partir de análises efi-
cazes e profundas. Do ponto de vista de semelhanças, identifica-se que as duas áreas
possuem interdisciplinaridade com diferentes domı́nios do saber e, segundo Romero e
Ventura (2020), estão em um ponto de intersecção entre a Ciência da Computação, a Es-
tatı́stica e a Educação.

Retornando para Siemens e Baker (2012), MDE e LA objetivam que as
investigações realizadas por suas pesquisas possam impactar todos os nı́veis educacio-
nais. Como dito, MDE encontra-se em um grau mais técnico, mas Romero et al. (2010)
chamam a atenção que o conhecimento extraı́do do processo de mineração também deva
servir para a tomada de decisão, promovendo uma aproximação com os objetivos de LA.

2.4 Temporal Learning Analytics

A Análise Temporal de Aprendizagem, ou Temporal Learning Analytics (TLA),
é um ramo de pesquisa em desenvolvimento. Segundo investigações no escopo do
presente trabalho, ainda não foi encontrado um formalismo quanto à sua definição.
Informalmente, Papamitsiou, Terzis e Economides (2014), delineiam TLA como uma
vertente de Learning Analytics que recorre a informações temporais existentes nos dados,
para atingir os mesmos objetivos da área-mãe.

Eventos que discutem claramente o tema começaram a ocorrer a partir de 2009,
consoante com Knight, Wise e Chen (2017), na forma de um conjunto de workshops

em conferências internacionais. Com o tı́tulo It’s about time, cada edição dedicou-se a
abordar um ângulo diferente para que, ao final da série, um panorama das possibilidades
fosse vislumbrado. Em 20171 e 20182, foram publicados dois volumes especiais no JLA,
nomeados It’s About Time: Temporal Analyses of Learning Data, que compreendem
artigos com tema central relacionado à temporalidade nos dados educacionais.

Com base em Molenaar (2014), Knight, Wise e Chen (2017) e Chen, Knight
e Wise (2018), TLA se diferencia dos métodos e teorias até então utilizados em LA.
Enfatizam que o aprendizado acontece ao longo do tempo, de modo que ignorar o
aspecto temporal dos dados pode limitar a melhoria da aprendizagem, eliminando valiosas
informações, ocultas em análises convencionais. Entretanto, dada a juventude desse
domı́nio, Knight, Wise e Chen (2017) e Chen, Knight e Wise (2018) apontam aspectos
que carecem de soluções unificadoras. Numa vertente teórica, Molenaar (2014) escreve
que os estudos temporais na educação demandam modificações até mesmo na forma

1https://learning-analytics.info/index.php/JLA/issue/view/424
2https://learning-analytics.info/index.php/JLA/issue/view/427
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como as questões de pesquisas são definidas. A autora menciona a falta de padronização
daquilo identificado como atributos temporais e quais dimensões devem ser consideradas.
Nesse sentido, deve-se abordar como o tempo pode ser sistematizado ao se tratar de
aprendizagem. Chen, Knight e Wise (2018) estabelecem uma sugestão a esse respeito.
Para eles, é possı́vel dividir o tempo em dois modos: no primeiro, ele é considerado
como um elemento quantificável, medido em nı́veis de quando um evento acontece ou
a incidência de sua frequência; no segundo, é visto como uma sequência, considerando-
se a ordem em detrimento da frequência ou quantidade. Neste estudo, será dado mais
enfoque ao segundo aspecto, qual seja, o tempo visto sob uma sequência ordenada de
eventos, devido às particularidades da abordagem escolhida para adaptação e extensão.

No que diz respeito às fontes de dados usadas nas pesquisas, verifica-se certa
heterogeneidade. Entretanto, Knight, Wise e Chen (2017) e Chen, Knight e Wise (2018)
relatam uma maior incidência de registros de conversas (discourse data) como matéria-
prima das pesquisas. Assim como LA, os sistemas educacionais digitais continuam sendo
as principais fontes de informações, existindo também trabalhos que utilizam dados
combinados de ambientes online e presencial, ou apenas presencial. Mahzoon et al. (2018)
seguem a linha mista, ao empregar dados demográficos e de histórico acadêmico, na
criação de abordagens temporais.

Observa-se, portanto, um movimento na direção de consolidar as pesquisas em
TLA. A intenção neste trabalho vai ao encontro daquela exposta na literatura, que consiste
em trabalhar nos pontos onde os métodos convencionais encontram limitações, para
promover um maior aprofundamento em LA e contribuir com sua expansão. Mesmo
com os avanços, o conceito de tempo ainda carece de lapidação quando relacionado à
aprendizagem.

Para compreender Temporal Learning Analytics e nortear o atingimento dos
objetivos desta pesquisa, foi conduzida uma revisão bibliográfica seguindo os princı́pios
de um método de revisão sistemática da literatura sugerido por Kitchenham e Charters
(2007). A revisão esteve direcionada a identificar como os trabalhos na área abordam
a perspectiva temporal e que novas abordagens são propostas. O Apêndice A descreve
o protocolo que guiou esse processo. A partir da análise de trabalhos encontrados
(Tabela A.7, as perguntas de pesquisa, listadas na Subseção A.1.4, são respondidas
adiante.

QP1. Quais métodos existem atualmente para a predição temporal acadêmica?
A condução da revisão da literatura permitiu a identificação de uma diversidade de
métodos propostos para a análise ou a predição temporal de questões acadêmicas.
Todavia, deve-se atentar ao fato de que o objetivo – definido na Seção A.1.2,
consistiu em entender o estado da arte de forma abrangente, não se limitando a
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um tipo de problema especı́fico. Alguns dos métodos encontrados são resumidos a
seguir.

– Papamitsiou e Economides (2015) propõem a criação de uma métrica para
estimar o esforço mental que os alunos dispendem durante um processo
avaliativo e seja aplicável a sistemas de gestão de aprendizagem – Learning

Management Systems (LMS). A temporalidade é tratada no nı́vel de dados,
com o uso de variáveis de medição do tempo gasto (ou as médias desses
tempos) para responder, avaliar ou modificar questões.

– Jaber et al. (2016) buscam predizer qual papel será atribuı́do a um es-
tudante em uma disciplina de projetos organizada por grupos, com base
nas informações de comunicação. Para isso, desenvolvem um modelo de
classificação sequencial baseado em padrões de multi-granularidade. A tem-
poralidade reside, outra vez, no modo como os atributos que armazenam
informações temporais são gerados. O tempo é considerado do ponto de vista
sequencial.

– Ren, Ning e Rangwala (2017) propõem um método baseado em fatoração ma-
tricial em função da influência temporal das disciplinas – Matrix Factoriza-

tion with Temporal Course-wise Influence (MFTCI), para predizer a nota do
próximo perı́odo do estudante a partir das anteriores, sequencialmente orga-
nizadas. Ao aplicar a abordagem nos dados, consegue-se extrair os padrões
temporais. O procedimento de treino e teste é realizado utilizando janelas
temporais, entretanto somente a parcela de treino tem sua dimensão variável,
o teste é fixo sempre na extensão de um semestre à frente. Somado a isso, a
abordagem reside no uso das notas, ignorando outros gêneros de atributos.

– Mahzoon et al. (2018) apresentam um modelo sequencial que extrai dos
dados, padrões presentes nas histórias dos alunos, não capturados em uma
organização vetorial tradicional das informações. Esse estudo, como infor-
mado no Capı́tulo 1, norteia o desenvolvimento desta pesquisa, que será des-
crito na subseção seguinte.

– Complementares um ao outro, os trabalhos de Chau, Chau e Phung (2018)
e Nguyen e Vo (2019) elaboram um algoritmo de modelagem dinâmica de
tópicos – Dynamic Topic Models (DTM), utilizando agrupamento temporal no
intuito de obter uma lista ordenada de alunos em risco. A temporalidade é en-
contrada na extração de padrões dos dados na etapa de agrupamento e, embora
seja voltado à aprendizagem não-supervisionada3, apenas faz comparações
com técnicas supervisionadas para evidenciar o desempenho da abordagem

3ver Seção 2.5.
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em estudo. Desse modo, não possui o aspecto preditivo como método compu-
tacional principal.

– Em Askinadze e Conrad (2019), é introduzido um método de séries temporais
baseado em distância para predizer a evasão. Assim como alguns dos estu-
dos acima, aplicam a temporalidade na arquitetura dos dados. Em especı́fico,
eles são organizados de modo que os aspectos sequenciais da evolução do de-
sempenho nas avaliações sejam preservados possibilitando identificação de
padrões. Objetivando também predizer a evasão com o tempo presente na
organização das informações, Wen et al. (2020) estabelecem um relaciona-
mento entre o comportamento de aprendizagem dos alunos, apresentado du-
rante dias consecutivos. Isso é feito a partir de um fluxo que combina uma
matriz de correlação dos padrões comportamentais com uma adaptação de
Redes Neurais Convolucionais.

– Qu et al. (2019), bem como Jaber et al. (2016), propõem um modelo de fluxo
preditivo, mas apoiando-se no uso de técnicas de aprendizagem profunda e de
discriminative sequential pattern (DSP). Verifica-se a presença do tempo nas
categorias de atributos usados. No estudo, a intenção é predizer o desempenho
por meio dos padrões extraı́dos das atividades de aprendizagem em sistemas
online. Outra pesquisa com a ideia de fluxo que aplica aprendizagem pro-
funda, especificamente long short-term memory (LSTM), está a abordagem
de Li et al. (2020). Ela é apresentada como um modelo de predição sequencial
baseado em redes profundas – sequential prediction based on deep network

(SPDN). Nela, também é almejada a predição de desempenho acadêmico.
– Por fim, Chen et al. (2020) descrevem dois modelos chamados “estratégia de

restrição de janelas temporais” e “estratégia de restrição com limiar temporal”,
os quais consistem em organizar as informações no tempo, derivando outras e
aplicando a ideia de incrementos para preservar os fatos históricos dos dados.
A intenção é identificar alunos em risco.

Ao discorrer sobre os processos de segmentação de base de dados (Seção 2.6),
alguns dos trabalhos aqui apresentados são descritos com maior detalhamento.

QP2. Quais são os algoritmos e as técnicas computacionais mais comumente empre-
gados nos métodos e modelos?
A Tabela 2.1 apresenta a distribuição dos métodos computacionais presentes nas
pesquisas. Quanto às técnicas algorı́tmicas empregadas por tais métodos, a Fi-
gura 2.1 exibe sua porcentagem de utilização. As mais adotadas são ligadas ao
conceito de árvores aleatórias, máquina de vetores de suporte – Support Vector

Machines (SVM) e redes neurais artificiais. Em um nı́vel abaixo, destacam-se as
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árvores de decisão, comuns pela explicabilidade produzida ao final da predição.
Contudo, em alguns casos, elas são empregadas apenas para critérios comparativos,
como se vê em Chen et al. (2017), Chau, Chau e Phung (2018) e Nguyen e Vo
(2019). A categoria Outros, com maior representatividade (30,3%), agrupa técnicas
pontuais que não são amplamente conhecidas ou aplicadas, ou que foram apresen-
tadas em apenas um trabalho, por exemplo: Classification and Regression Trees

(CART) (WEN et al., 2020), SPDN (LI et al., 2020), e Regressão Linear (PAPA-
MITSIOU; ECONOMIDES, 2015).

Tabela 2.1: Distribuição dos métodos computacionais

Método %

Classificação 44
Agrupamento 22
Regressão 11
Deep Learning 11
Sistemas de Recomendação 6
Mineração de Sequências 6

Total 100
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 2.1: Algoritmos usados nos trabalhos
Fonte: Elaborada pelo autor

QP3. Que tipos de dados acadêmicos têm sido usados nas pesquisas da área?
Os tipos de dados que servem como matéria-prima também são diversificados. É
mais comum o uso de apenas um tipo de atributo, constatado em 67% das pesquisas.
Porém, podem ser usadas combinações que variam quanto à origem de extração,
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isto é, dados prevenientes de LMS e de ambientes internos das instituições, como
discutidos em Mahzoon et al. (2018), que proporcionam resultados mais robustos.
Outros estudos como os de: Papamitsiou e Economides (2015), Jaber et al.
(2016), Chounta e Carvalho (2019), Gao et al. (2019) combinam dados de clique
(click-stream data) com informações que acrescentam valor às saı́das dos modelos
computacionais.
Considerando popularidade de uso, a Figura 2.2, evidencia que 24,2% das pesquisas
usam dados de nota. Isso pode estar ligado a dois fatores: (1) dados de nota apresen-
tam menor complexidade de organização e estruturação e (2) são mais acessı́veis
para uso, devido a restrições referentes a disponibilidade das informações. As-
kinadze e Conrad (2019) apontam que os impedimentos podem estar associados
a aspectos de proteção de dados. Observa-se, nesse sentido, uma necessidade de
construção de bases experimentais que sejam públicas, como uma das opções usa-
das em Chounta e Carvalho (2019), Peach et al. (2019) e Wen et al. (2020).

Figura 2.2: Tipos de dados usados nos trabalhos
Fonte: Elaborada pelo autor

Nas posições seguintes, estão dados de atividade, interação e clique, provenientes,
em sua maioria, de sistemas digitais. Pesquisas que usam tais tipos de dados, tendem
a identificar padrões no comportamento dos alunos segundo suas interações com
o ambiente educacional. As análises dessa natureza mostram-se relevantes, pois
identificam particularidades que os dados de notas, demográficos e de histórico
acadêmico não conseguem. Outro fator que justifica maior uso desses dados reside
na proporção de trabalhos que têm os sistemas eletrônicos como fonte de coleta,
conforme investigações de Papamitsiou, Giannakos e Ochoa (2020).

QP4. Qual intervalo de tempo (semana, mês, semestre, ano) é comumente usado nas
análises de natureza temporal?
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Buscou-se identificar, através dessa pergunta, a dimensão longitudinal das
informações tidas como insumo de cada trabalho. Com base no que se observa na
Figura 2.3 quase metade das pesquisas contou com dados organizados e/ou coleta-
dos por semestres ou semanas, 23,8% por ano, e 14,3% por dia. Dados semestrais e
semanais indicam análises executadas no nı́vel de disciplinas semestrais ou cursos
rápidos do tipo MOOC. Nesta linha estão: Gao et al. (2019), Krauss, Merceron e
Arbanowski (2019), Qu et al. (2019), Chen et al. (2020), Li et al. (2020) e Wen
et al. (2020). Outros como o de Mahzoon et al. (2018) avaliaram tanto no nı́vel
semanal, de disciplina, quanto anualmente, considerando um espectro maior da
trajetória do indivı́duo. Trabalhos nos quais o intervalo temporal é maior: Mahzoon
et al. (2018), Askinadze e Conrad (2019), Chounta e Carvalho (2019) e Nguyen
e Vo (2019), normalmente investigam-se assuntos concernentes ao aluno e o seu
desempenho durante o curso.

Figura 2.3: Granularidade dos dados usados nos trabalhos

Fonte: Elaborada pelo autor

QP5. Qual método tem sido usado para a divisão da base de dados entre treino e
teste?
Ao longo da condução da investigação bibliográfica, surgiu o interesse em verificar
se o processo de divisão das bases em treino e teste, para os trabalhos com uma
vertente preditiva, era feito temporalmente ou não. Posteriormente a intenção deu
origem a esta pergunta de pesquisa.
A Figura 2.4 revela que a técnica conhecida como validação cruzada foi usada em
35% dos estudos, segmentações temporais em 25%, e hold-out4 em 20%. Outros

4ver Seção 2.6
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20% dos trabalhos não citam o tipo empregado de divisão dos dados. Importante
salientar que, como informado na Subseção A.2.3, todos os trabalhos efetivamente
propuseram uma abordagem preditiva ou de análise, em função do tempo. No
entanto, percebeu-se que, para aqueles com uma divisão de dados “tradicional” ou
“proporcional”, a temporalidade residiu na arquitetura e na organização dos dados,
configurando um aproveitamento parcial desse fator.

Figura 2.4: Segmentação das bases de dados usadas nos trabalhos
Fonte: Elaborada pelo autor

Ao averiguar o emprego de segmentação temporal, foi verificado que dividir dados
no tempo é um processo arbitrário, definido sob a perspectiva dos pesquisadores.
Contudo, existe um consenso implı́cito que aplicar o tempo na construção de
modelos preditivos envolve usar janelas temporais. Isto posto, um modelo é treinado
em um intervalo ti qualquer e testado em ti+k, de maneira tal que os registros
pertençam, por algum critério, à janela apropriada. Ren, Ning e Rangwala (2017),
por exemplo, criam janelas temporais seguindo essa ideia. A Seção 2.6 descreve
como alguns trabalhos realizam tal procedimento.

QP6. Que tipo de resultado é predito?
A Figura 2.5 demonstra uma tendência quanto ao tipo de resultado predito, pos-
suindo maior expressividade (40%) a predição ou análise de aspectos concernentes
ao desempenho dos estudantes. Em Qu et al. (2019), o desempenho está ligado a
passar ou reprovar no exame final de uma disciplina. Já em Chau, Chau e Phung
(2018), a percepção é mais geral, relacionada com a melhoria dos resultados do
aluno durante sua trajetória. Já em Papamitsiou e Economides (2015) e Gao et al.
(2019), o fator é analisado sob a ótica do esforço dispendido para completude de
tarefas.
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Alunos em risco é outro tipo de resultado cujo conceito pode variar, a depender da
pesquisa ou tipo de problema abordado. Em Mahzoon et al. (2018), alunos em risco
são entendidos sob duas óticas diferentes. Na primeira, são aqueles com risco de
reprovação em uma disciplina. Na segunda, consistem daqueles que não terminarão
o curso no perı́odo adequado. Em risco também pode ser o aluno propenso a
evadir (ASKINADZE; CONRAD, 2019; NGUYEN; VO, 2019), ou aquele com
probabilidade de apresentar baixo desempenho e outros fatores desencadeados
(CHEN et al., 2020).

Figura 2.5: Tipo de resultado predito

Fonte: Elaborada pelo autor

Muito associado ao resultado predito, está o tipo de problema tratado, expresso pela
Figura 2.6. Nessa nova classificação, a compreensão de desempenho e de alunos
em risco também varia, como verificado nos trabalhos de Chau, Chau e Phung
(2018) e Nguyen e Vo (2019). Predição de desempenho é o problema com mais
enfoque, representando 39% dos trabalhos, seguido de Análise do Comportamento
e identificação de Alunos em Risco. Isso demonstra que as pesquisas têm um
direcionamento a entender o comportamento do aluno com o passar do tempo, seja
de algumas semanas, em um curso rápido, ou intervalos maiores, ao longo de anos.
Por outro lado, chama a atenção que, embora intrinsecamente temporal, a predição
da evasão não teve uma presença marcante entre os estudos que propuseram
uma solução baseada no tempo. Investigações que tratam da evasão aplicando
temporalidade são conduzidas em Askinadze e Conrad (2019) e Wen et al. (2020).
Na primeira, o fenômeno é predito considerando a análise das notas dos estudantes,
enquanto na segunda, evidencia-se o comportamento de aprendizagem.
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Figura 2.6: Tipos de problemas tratados
Fonte: Elaborada pelo autor

QP7. A precisão do modelo varia muito entre treinar e testar conjuntos de dados?
Dentre todos os trabalhos investigados, apenas o de Qu et al. (2019) apresenta
informação sobre o desempenho dos modelos nos conjuntos de treino. Os demais,
possuem apenas resultados dos testes. Conforme a Figura 2.7, as métricas mais
utilizadas são F-measure, conhecida também como F-score ou F1-Score e Precisão.
Por se tratar de uma média harmônica, F1 é apropriada para avaliar modelos
produzidos a partir de bases com desbalanceamento entre as classes, algo comum
em trabalhos que avaliam dados acadêmicos.

Figura 2.7: Métricas de desempenho usadas nos trabalhos

Fonte: Elaborada pelo autor

Chen et al. (2020) usou um conjunto em que somente 2% dos indivı́duos apresen-
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tavam problema de desempenho. Para contornar a situação, aplicaram um procedi-
mento de reamostragem a fim de equilibrar os quantitativos. Esse cenário também
ocorre em pesquisas envolvendo MOOCs, nos quais a taxa de não-conclusão ou
baixo desempenho ultrapassa a de conclusão, como relata Wen et al. (2020). Em-
bora popular, a medida de Acurácia ficou duas posições abaixo do que as mais bem
colocadas na listagem.
Vale destacar que, na imagem o rótulo Outros é mais representativo do que as
métricas individuais. Isso é motivado por essa categoria agrupar instrumentos de
avaliação usados em apenas um estudo, como o exemplo de Krauss, Merceron e
Arbanowski (2019). Eles desenvolveram uma medida própria, nomeada Cleaned

Timelinees Deviation (CTD) que consiste em medir o desvio existente entre o
momento em que um recurso educacional é sugerido a um aluno e quando ele é
consumido.

QP8. O modelo ou método é aplicável em instituições brasileiras?
Foi verificado que, por critérios de organização, até mesmo por conta dos da-
dos utilizados, algumas das abordagens propostas não seriam reproduzı́veis em
instituições brasileiras. Aquelas, no entanto, que adotam apenas um tipo de
informação, como as notas, teriam maior probabilidade de aplicação. Um dos fato-
res que dificultam a reprodutibilidade é a abundância de trabalhos que usam, como
fonte de pesquisa, ambientes de aprendizagem eletrônicos. Considerando a situação
do Instituto de Informática (INF) – UFG, por exemplo, o emprego desse tipo de am-
biente ainda não conta com um fluxo completo em todas as disciplinas.
Como discorrido, na questão QP3, agregar mais de um tipo de informação pode ge-
rar melhores resultados. A partir disso, foi identificado que o trabalho de Mahzoon
et al. (2018) teria possibilidades de ser adaptado, com sucesso, à realidade brasi-
leira, dados: (1) a similaridade das informações aproveitadas por ele, com aquelas
disponı́veis para a realização desta dissertação; (2) a abordagem proposta atender
ao requisito de ser dependente do tempo; (3) os bons ı́ndices dos resultados obtidos
pelos modelos temporais empregados; e (4) a possibilidade de adaptação para tratar
da predição de evasão.

QP9. Quais ações têm sido tomadas para melhorar o desempenho dos estudantes?
As pesquisas apresentaram um problema a ser resolvido e uma necessidade a ser
atendida, para fins de justificativa e contextualização do tema estudado ou da abor-
dagem proposta. Entretanto, as propostas residiam quase sempre em modelos com-
putacionais que, dada uma entrada de dados, realizavam predições ou identificações
de padrões no contexto acadêmico. Não foram localizadas execuções de ações mo-
dificadoras no ambiente onde o aluno estava inserido, que trouxessem melhorias.
Uma revisão da literatura voltada ao processo de ensino-aprendizagem auxiliado
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por tutoria, ou uso de aprendizagem autorregulada (self-regulated learning), seria
mais propı́cia para responder a esta questão. Uma alternativa factı́vel de ser seguida
seria avaliar os trabalhos focados explicitamente em Learning Analytics em função
da aplicação de medidas que influenciem na aprendizagem e desempenho dos alu-
nos. Tal sugestão é uma tentativa de verificar se os trabalhos classificados como
pertencentes a Learning Analytics de fato o são, considerando a definição da área,
expressa na Seção 2.3.

QP10. Há códigos-fonte e ferramentas liberados para ajudar na replicação do traba-
lho?
Do conjunto de estudos analisados, apenas Peach et al. (2019) disponibilizaram
parcialmente, em um repositório público, códigos do trabalho. É possı́vel, algu-
mas vezes, encontrar a especificação do ferramental adotado na pesquisa, tal como
verificado em Chau, Chau e Phung (2018). Papamitsiou e Economides (2015) des-
crevem um sistema orientado a dados, criado para auxiliar as pesquisas ligadas a
desempenho acadêmico. Na bibliografia pesquisada não se encontrou ferramentas
disponı́veis para aplicação prática por quaisquer partes interessadas do ambiente
educacional. Estendendo os achados da revisão, a pesquisa de Mahzoon (2018),
cuja parcela é publicada em Mahzoon et al. (2018), apresenta um protótipo de sis-
tema para identificação e acompanhamento de alunos em risco que atende ao con-
ceito da área de LA, mas que também não havia sido concluı́do e disponibilizado.

Percebe-se em alguns trabalhos que atividades de agrupamento das informações
precedem a tarefa preditiva. Os autores relatam que isso é feito para identificar estudantes
que apresentem comportamento similar, de forma que esses padrões sejam captados
pelo algoritmo preditivo. Foi observado ainda que a captura do aspecto sequencial e/ou
temporal não reside apenas nos modelos algorı́tmicos preditivos, porém também nos
processos e fluxos orientados pelo tempo. Isso reflete o que Molenaar (2014) expressa
com a afirmação de que pesquisas envolvendo o tempo, requerem uma “mudança de
paradigma”. Analisar dados em função do tempo demanda a construção de arquiteturas
organizacionais dos dados, uma vez que é necessário embutir esse aspecto nos algoritmos
de aprendizagem de máquina.

Adicionalmente às questões de pesquisa, foi verificado em quais regiões do
mundo TLA é mais estudada. Para tanto, adotou-se neste trabalho um procedimento
similar ao de Chen et al. (2020), no qual foram comparados os locais com maior
desenvolvimento de pesquisas nas áreas de EDM e LA. O estudo de Chen et al. (2020)
identificou uma forte concentração de pesquisas sobre o tema na América do Norte e
Europa, seguidas pela Ásia e Oceania, em ordem. Já para o presente trabalho, o resultado
é ilustrado na Figura 2.8. Essa figura confirma tais regiões, mas evidencia que, na linha
de estudos temporais, considerando paı́ses, a China é a nação que mais publica estudos.
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Em função do continente, o maior acúmulo de produções cientı́ficas é de pesquisadores
ligados a instituições europeias (43,5%), asiáticas (39,1%), norte-americanas (13%) e
oceânicas (4,3%), respectivamente.

Figura 2.8: Produção cientı́fica conforme o paı́s
Fonte: Elaborada pelo autor

2.4.1 Modelo Student Sequence

Continuando na linha de pesquisas com técnicas que colocam o tempo em
evidência, está a abordagem desenvolvida por Mahzoon (2018), escolhida para adaptação
neste trabalho na tentativa de adequar-se ao problema da evasão acadêmica no ensino su-
perior, nas universidades federais brasileiras. Importante notar que o modelo foi publicado
como artigo no Journal of Learning Analytics em parceria com outros autores (MAH-
ZOON et al., 2018), citado até este ponto do texto. A partir daqui, as referências à abor-
dagem serão direcionadas para a versão estendida, completa, presente na tese desse autor.

Mahzoon (2018), apresenta um modelo (ou abordagem) preditivo sequencial que
preserva a evolução do desempenho dos estudantes ao longo de sua trajetória acadêmica,
com objetivo de identificar e predizer aqueles que possam estar em risco. Nele, as
informações de um indivı́duo são organizadas de maneira que a sequência do seu pro-
gresso seja descrita ao decorrer do tempo. Essa abordagem é apresentada sob duas ver-
tentes, uma intra-semestre e outra entre-semestres. O modelo intra-semestre tem como
meta, predizer se um aluno falhará ou concluirá com sucesso uma disciplina. O entre-
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semestres prediz se um aluno terminará seu curso no tempo adequado ou ficará retido por
mais perı́odos.

Conforme ilustra a Figura 2.9 (Sequência #i), a história do aluno é organizada se-
quencialmente em uma estrutura de “nós”, em que cada elemento armazena informações
pertinentes de um dado momento do seu percurso. No modelo intra-semestre, o pri-
meiro nó armazena informações demográficas e sociais (estáticas) do aluno, os nós inter-
mediários registram informações das atividades e avaliações em cada semana e o último
nó, a nota e o resultado da disciplina. Para sua construção, foram utilizados dados de 91
estudantes matriculados na disciplina Ciência da Computação I, ministrada no 2° semes-
tre letivo de 2017, na Universidade da Carolina do Norte em Charlotte, EUA. Os dados
eram oriundos de um sistema de aprendizagem online e da secretaria do curso.

Figura 2.9: Fluxo preditivo, modelo Student Sequence
Fonte: (MAHZOON, 2018, p. 36, tradução nossa)

O modelo entre-semestres também armazena informações demográficas e
históricas dos alunos no primeiro nó. Entretanto, cada nó intermediário representa um
semestre letivo cursado e contém informações de nota e nı́vel da disciplina e outras, re-
lativas ao curso naquele semestre. O último nó, contém dados sobre a data de graduação,
a especialidade do curso (major) e o desempenho médio do aluno. Para essa abordagem,
foram utilizados dados de 2.574 estudantes, de diferentes fontes de dados para um perı́odo
de 10 anos, provenientes do Departamento de Computação da mesma instituição supra-
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citada, para o curso de Ciência da Computação. Desses, 30% dos indivı́duos estavam em
risco, gerando um problema com classes desbalanceadas.

A abordagem sequencial de Mahzoon (2018), possui quatro “propriedades”: De-
pendência temporal – cada item posterior tem uma ligação com um anterior, captando
a sequência da ocorrência dos fatos, o que, segundo o autor, um vetor de atributos con-
vencional não captura; Contextualização – cada nó agrupa as chamadas informações de
contexto e informações salientes (“salient features”), as primeiras servem para expli-
car os resultados, enquanto as últimas são submetidas aos procedimentos algorı́tmicos;
Segmentação – a granularidade do tempo entre os nós; Storytelling – uma narrativa da
história do aluno, considerando os dados contextuais, o que permite visualizar o seu pro-
gresso em um nı́vel textual e explicativo. Das propriedades do modelo, apenas as três
primeiras serão úteis à adaptação aqui proposta.

Foi verificado que apenas o modelo entre-semestres é passı́vel de adequação à
base de dados da UFG, em função da disponibilidade e compatibilidade de informações.
Assim, será dado maior enfoque quanto a arquitetura e funcionamento desta vertente, a
seguir.

No modelo entre-semestres, os dados organizados temporalmente e sequencial-
mente em nós, passam por um processo que consiste em transformar as informações da
estrutura de dados para uma representação de assinaturas. Isso é realizado por meio de um
procedimento proposto por Mahzoon (2018) e denominado Agrupamento Progressivo.
Nele, para cada nó com exceção do último, um certo aluno s é agrupado, de acordo com
suas informações salientes e posicionado em um agrupamento (cluster). A partir daı́, é
verificado o percentual de alunos em risco no agrupamento em que s está, esse percentual
é adicionado a um gráfico no qual o eixo x representa o nó do aluno e o eixo y, a porcenta-
gem de alunos em risco naquele perı́odo. Eis a estrutura de assinaturas representativas dos
alunos (Figura 2.9, Assinatura). Essa ação é realizada para todo estudante s pertencente a
um conjunto S que contém as histórias dos alunos, conforme descrito no Algoritmo 2.1.
Para criação dos agrupamentos, é empregado o algoritmo Hierarchical Density-Based

Spatial Clustering of Applications with Noise (HDBSCAN) (CAMPELLO; MOULAVI;
SANDER, 2013), mas não é fornecida uma justificativa para essa escolha.

Geradas as assinaturas de cada estudante, o autor informa a necessidade de uma
vetorização para ser possı́vel a utilização de um algoritmo de aprendizagem máquina
com a finalidade de predizer os padrões que o modelo propõe identificar. Para que a
temporalidade seja preservada, cada assinatura é submetida a um procedimento de ajuste
de curva (Figura 2.9, Ajuste de Curva), que consiste em, dada uma função polinomial,
extrair seus coeficientes, conservando as tendências dos dados. As análises realizadas
identificaram que a extração dos coeficientes aplicando uma função polinomial de 3° grau
apresentou os melhores resultados. Essa extração permite a obtenção de quatro atributos.
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Após isso, foram realizados três grupos de experimentos preditivos aplicando Máquina
de Vetores de Suporte – Support Vector Machines (SVM); assim como no uso do
HDBSCAN, a escolha do método não é justificada.

Algoritmo 2.1: Agrupamento Progressivo com HDBSCAN

Entrada: Sequências de todos os alunos
Saı́da: Gráficos das assinaturas de todos os alunos

1 para i = 0 até nr. de nós (exceto nó final) faça
2 Agrupa os alunos baseado nos atributos salientes no nó i, usando HDBSCAN.
3 para cada aluno s faça
4 C← O cluster ao qual s pertence.
5 Px← i

6 Py← Porcentagem de alunos em risco em C.
7 Adicione o ponto P = (Px,Py) ao gráfico de assinatura de s.

8 fim
9 fim

Fonte: (MAHZOON, 2018, p. 50, tradução nossa)

Segundo o autor, o uso do aspecto temporal reside na adição dos coeficientes
das curvas das assinaturas representativas das sequências dos alunos aos outros dados
(Figura 2.9, Classificação/Agrupamento). Assim, os experimentos realizados foram: (1)
inclusão de dados demográficos e exclusão de dados estatı́sticos; (2) inclusão de dados
estatı́sticos e exclusão de dados demográficos; (3) inclusão de dados demográficos e es-
tatı́sticos. Para cada um foram gerados modelos com e sem os atributos temporais. Além
disso, aplicando o conceito de atributos salientes em cada grupo de experimentos, foi
analisada a capacidade preditiva das notas obtidas nas disciplinas, do nı́vel de complexi-
dade delas ou a combinação dos dois elementos. O nı́vel da disciplina informa se ela é
introdutória, intermediária ou avançada. Os atributos usados na abordagem original, estão
descritos no mapeamento conduzido para adaptação do modelo, na Subseção 4.2.3.

Dos testes efetuados, o autor verificou que em todos eles a adição dos coefi-
cientes das curvas culminou, quase na sua totalidade, em resultados melhores do que o
uso de vetores de atributos tradicionais. Além disso, foi identificado que para o problema
estudado, as notas das disciplinas não contribuı́ram positivamente com o resultado. Por
outro lado, os experimentos que apresentaram melhores taxas foram aqueles que utili-
zaram apenas variáveis estatı́sticas, revelando que as demográficas não promoveram um
aumento significativo de desempenho. A acurácia máxima obtida foi de cerca de 97%,
superando abordagens tradicionais com 85%.

Entretanto, o trabalho de Mahzoon (2018) apresenta algumas limitações e pontos
que podem ser melhorados:
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1. embora seja comentada a possibilidade de aplicação de diferentes tipos de algorit-
mos preditivos, foi verificado apenas o uso de SVM;

2. os modelos foram avaliados somente em termos de acurácia, mesmo que os dados
fossem desbalanceados (30% em risco e 70% fora de risco);

3. o processo de divisão dos dados para treino e teste usou uma abordagem proporci-
onal de validação cruzada de 10 dobras, para um problema temporal;

4. o modelo apresentado não foi experimentado para a predição da evasão e, segundo
o autor, demonstrou comportamento insatisfatório para alunos cujas histórias ter-
minaram abruptamente;

5. foram testadas apenas informações de nota e nı́vel das disciplinas como atributos
salientes, nos nós intermediários das sequências dos alunos.

Diante disso, será investigado como esse método pode ser melhorado e adaptado
para predizer a evasão de um aluno durante o seu percurso acadêmico, segundo a realidade
brasileira, superando as limitações apresentadas.

2.5 Aprendizagem de Máquina

Analisar grandes quantidades de informações para extrair padrões que aju-
dem na solução de problemas é uma atividade complexa e, às vezes, inviável através
de verificações manuais. Para isso, existem áreas de estudo, originadas na Ciência da
Computação ou na Estatı́stica que proveem meios para facilitar a descoberta desses
padrões em que, dada uma situação pela qual se deseja inferir resultados analisando dados,
tem-se uma atividade de aprendizagem. Daı́, aplicações de Aprendizagem de Máquina
(AM), ou Machine Learning (ML).

Em termos teóricos, Mitchell (1997), define aprendizado computacional como a
atividade em que um programa de computador aprende, com base na experiência, em
relação a algum problema e conta com uma medida de avaliação, cujo desempenho
evolui a partir experiência. Para Alpaydin (2010), aprendizagem de máquina consiste
na otimização de parâmetros de um algoritmo, definindo indutivamente uma função
que considere os dados ou informações históricas, de modo que um resultado possa ser
inferido.

De acordo com o segundo autor, AM aplica conceitos estatı́sticos a partir da
construção de modelos matemáticos. Tais modelos podem ser preditivos ou apenas
descritivos. No primeiro tipo a aprendizagem é dita supervisionada, pois dada uma entrada
x, o modelo infere uma função f (x), que resulte em uma saı́da y, tal que f (x) = y. Esse
aprendizado é realizado em um conjunto de dados, particionados em treino em teste.
No treino, o modelo é ajustado modelando a função, enquanto o teste o avalia quanto a
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capacidade de inferir um valor aproximado para y. A qualidade dessa função é medida
por métricas, que verificam quão precisa foi a estimativa para y. No segundo tipo de
modelo, a aprendizagem é não-supervisionada, pois não demanda um rótulo de saı́da,
porém estabelece relacionamentos baseando-se na similaridade entre os pontos de dados.

Na linha de aprendizagem supervisionada está a atividade de classificação, que
segundo autores como Silva, Peres e Boscarioli (2017), consiste em, dado um conjunto
dividido em treino e teste, criar um modelo que consiga informar a qual classe (ou rótulo)
um registro pertence, a partir do aprendizado executado nos dados de treino. Desse modo,
algoritmos de AM são aplicados aos dados de treino, criando uma função avaliada no
teste, de tal forma que consiga estimar a classe de um registro com uma porcentagem de
corretude. Quanto à quantidade de classes, isto é, as variáveis dependentes, se o problema
for constituı́do por apenas dois tipos – evasão ou conclusão (ASKINADZE; CONRAD,
2019), tem-se classificação binária; para mais de uma classe – função em um grupo de
atividades (JABER et al., 2016), tem-se classificação multi-classe; para situações que se
deseja saber mais de uma informação – evasão ou conclusão e em qual semestre isso
acontecerá, tem-se classificação multirrótulo; e, finalmente, quando o valor predito é
um número num intervalo contı́nuo – nota de um aluno (REN; NING; RANGWALA,
2017), o problema é entendido como regressão, por alguns autores chamado predição.
Esta nomenclatura é motivo de discussão na literatura. Neste trabalho, classificação e
predição são sinônimos.

No Agrupamento, ou Clusterização, atividade não-supervisionada, são criados
grupos que possuem alta similaridade entre seus elementos, mas, em simultâneo se des-
toam significativamente de outros grupos. Dessa forma, um ponto de dado qualquer per-
tencerá a um agrupamento especı́fico, aqueles que não se identificarem com nenhum setor
serão considerados ruı́dos, ou outliers. Exemplos de trabalhos que aplicam agrupamento
no cenário educacional são: Chau, Chau e Phung (2018), Mahzoon et al. (2018) e Nguyen
e Vo (2019). Essa técnica é aplicada na intenção de extrair padrões de grupos de dados
com comportamento semelhante.

A Mineração de Dados Educacionais e Learning Analytics utilizam técnicas de
AM, como verificado na Figura 2.1, com propósito de resolver problemas que afetam a
interação dos indivı́duos inseridos no ecossistema acadêmico.

2.6 Procedimentos de Divisão de Dados

Segundo a definição de Alpaydin (2010), em AM os modelos algorı́tmicos
supervisionados, necessitam passar por um processo de avaliação para verificar sua
capacidade preditiva para informações desconhecidas durante treinamento. Ele considera
que gerar e avaliar os modelos com os mesmos dados, leva a ocorrência de um fenômeno
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conhecido como sobre-ajuste ou overfitting, no qual o algoritmo apresenta altos ı́ndices
para aquilo que ele conhece, mas o inverso acontece para novas informações. Algumas das
técnicas conhecidas para avaliar o desempenho de modelos preditivos, conforme relatam
Silva, Peres e Boscarioli (2017) são: Hold-out e Validação Cruzada (Cross-validation).

A técnica hold-out consiste em dividir, aleatoriamente, um conjunto de dados
em duas partes. Um subconjunto maior X1 será usado para o treinamento e outro menor
X2, para o teste, de modo que X = {X1∪X2}. Os valores mais comuns para essa
segmentação são: 80%-20%, 70%-30% e 60%-40%. Além disso, Silva, Peres e Boscarioli
(2017) informam que o procedimento também pode ser estruturado em três conjuntos:
treinamento, validação e teste. Nesse caso, o subconjunto X2 é dividido em d1 e d2, tal
que X2 = {d1∪d2}.

Segundo os mesmos autores, a validação cruzada baseia-se em segmentar a
base em k partes (ou folds, por isso também a técnica é conhecida como k-fold Cross-

validation) de mesmo tamanho e executar o treinamento k vezes. Assim, em cada iteração
um subconjunto é escolhido para teste enquanto os demais, vão para o treinamento. Essa
ação é realizada de forma que toda a base seja treinada e testada, reduzindo a ocorrência
de sobre-ajuste. Ao fim, o desempenho do algoritmo é medido pela média dos resultados
de cada iteração.

Porém, dada a caracterı́stica temporal do processo de aprendizagem, os proce-
dimentos relacionados a treino e teste de modelos preditivos devem estar alinhados com
essa perspectiva. Isto posto, dividir um conjunto de informações aplicando qualquer uma
das técnicas apresentadas acima não implica uma segmentação temporal. Aqui relembra-
se Molenaar (2014), que chama a atenção para a possı́vel limitação das investigações
não temporais, quanto a extração de conhecimento a partir dos padrões produzidos pelos
métodos computacionais.

Foram verificados diversos estudos relacionados à predição acadêmica, anali-
sando como o processo de divisão dos conjuntos de treinamento e teste dos modelos
era conduzido. O objetivo consistiu em identificar se esse procedimento foi realizado sob
uma perspectiva temporal. Entretanto, constatou-se que a maioria da literatura investigada
aplica procedimentos tradicionais, ou proporcionais, na segmentação dos dados. Traba-
lhos como os de Chai (2015), Hagedoorn e Spanakis (2017), Solis et al. (2018) e Chen et
al. (2020), apesar de apresentarem temporalidade, não aplicam esse fator na separação das
informações de treino e teste. Alguns poucos trabalhos apresentados a seguir, realizaram
um procedimento que, de fato, depende do tempo.

O trabalho de Ren, Ning e Rangwala (2017) lida com um problema de predição
de notas. O objetivo é estimar qual pontuação o aluno obterá nas disciplinas nas quais
se matricular no próximo semestre. Os dados, constituı́dos por informações históricas do
curso mais as notas, foram organizados de modo que a dimensão da janela temporal do
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conjunto de treinamento fosse variável, enquanto a janela para teste se mantinha sempre
fixa no semestre seguinte. Ou seja, os modelos foram gerados com dados referentes até
uma data T −1, enquanto o teste realizado em T , com T variando ao longo dos semestres.
Ao realizar a comparação com outros métodos baseados em Matrix Factorization, o
MFCTI obteve melhores resultados. Quando avaliada a influência da quantidade de
perı́odos para a geração dos modelos, resultados mais expressivos foram obtidos a partir
de dois semestres, melhorando as taxas à medida que mais registros eram inseridos.

Em Chen, Johri e Rangwala (2018), métodos tradicionais de aprendizado de
máquina são comparados com uma adaptação de análise de sobrevivência, para predizer
se um estudante irá evadir do seu curso e quando isso acontecerá. Os dados contêm
informações do ensino médio, processo de admissão, desempenho acadêmico semestral
e dados demográficos e compreendem do primeiro ao sexto perı́odo, para alunos que
ingressaram no primeiro semestre letivo de cada ano, entre 2009 e 2015. Para comparar as
técnicas, três experimentações foram executadas seguindo uma divisão temporal de modo
que janelas temporais para treino foram criadas a partir dos dois primeiros semestres até
ao 5°. Para o teste, foram usadas janelas variando do 3° até ao 6°. Como em Ren, Ning
e Rangwala (2017). os resultados revelaram que os algoritmos predizem melhor a evasão
na presença de uma maior quantidade de semestres no conjunto de treino. No cenário com
poucos semestres e para saber quando a evasão aconteceria, a análise de sobrevivência se
mostrou mais eficaz.

Na área de sistemas de recomendação, Krauss, Merceron e Arbanowski (2019)
propõem um modelo de avaliação dependente dos aspectos temporais para recomendação
de conteúdo em uma disciplina. Segundo eles, ao considerar recomendações ao longo
do tempo, a utilização de uma segmentação temporal nos dados é mais apropriada do
que a proporcional. Nesse sentido, os autores formalizam dois procedimentos temporais
de divisão dos dados. O primeiro consiste em treinar um modelo até uma determinada
semana e testar a partir da semana seguinte até o final do perı́odo analisado. O segundo,
baseia-se em selecionar janelas fixas de treino e teste sequenciais entre o perı́odo inicial e
final da base. Para validação da abordagem, foram usadas informações sobre conteúdos de
aprendizagem em uma disciplina de tecnologias web. Como resultado, foi informado que
a segmentação temporal pode apresentar resultados inferiores àqueles usando validação
cruzada, pois estes últimos não registram o aspecto temporal apropriadamente, contudo,
a primeira retrata o cenário real.

No trabalho desenvolvido por Nguyen e Vo (2019), buscou-se obter uma lista
ranqueada de alunos em risco de não concluir o curso com sucesso, ao aplicar agrupa-
mento temporal. Um procedimento de treino e de teste usando o tempo foi realizado
como parte da comparação entre os métodos sugeridos para o problema. Adicionalmente,
foi proposto um algoritmo do tipo ensemble a partir das técnicas Dynamic Topic Mo-
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del e Kernel k-Means, sendo a primeira capaz de lidar com dados temporais e a segunda
com segmentação de agrupamento. Foram usados dados de uma graduação em Ciência da
Computação, no intervalo entre 2005 e 2008, com informações das disciplinas cursadas.
Para validação da abordagem, o método ensemble foi comparado com três algoritmos de
aprendizagem não-supervisionada e três de aprendizagem supervisionada. A divisão tem-
poral foi realizada na criação dos modelos supervisionados. Para isso, foi adotado um
corte incremental de modo que o conjunto de treino variava de tamanho entre 2005 até
2007 e o conjunto de teste sempre continha dados do ano seguinte.

Ainda na linha da evasão, Borrella, Caballero-Caballero e Ponce-Cueto (2019)
investigaram o fenômeno em um curso MOOC. Foi mostrado que as maiores taxas de
evasão estão frequentemente localizadas no inı́cio do curso e diminuem ao final. Isso está
relacionado à complexidade das disciplinas iniciais e ao aumento do engajamento após a
metade do curso, respectivamente. Os dados utilizados foram divididos em informações
de matrı́cula, notas, tempo gasto na plataforma e registros de cliques. O treinamento
foi feito com dados de disciplinas ministradas no passado e o teste em ocorrências
posteriores. De acordo com os resultados, os modelos se mostraram mais eficientes para
predizer se um aluno evadiria até a metade do curso. Importante notar que a temporalidade
esteve presente tanto na criação dos modelos quanto na arquitetura dos vetores de
atributos.

Apoiando-se nesses trabalhos, verifica-se que a segmentação temporal é útil para
a criação de modelos preditivos mais eficientes para problemas reais, envolvendo MDE e
LA.

2.7 CRISP-DM

O conjunto das ações de coletar, analisar, minerar e extrair conhecimento dos
dados é sintetizada na Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (DCBD), ou
Knowledge Discovery in Databases (KDD). De acordo com Fayyad, Piatetsky-Shapiro e
Smyth (1996), DCBD é definida como um processo que busca a geração de conhecimento
“válido, novo, útil e compreensı́vel”. Sua execução envolve o uso de técnicas computa-
cionais adequadas à extração dos padrões ocultos nos dados, os quais são tratados para
que algoritmos sejam aplicados. Esses autores propuseram um processo de análise de
dados dividido em nove etapas, partindo da compreensão do domı́nio da aplicação e do
problema, até o uso do conhecimento extraı́do para apoiar a tomada de decisão.

Inspirando-se na proposta de Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), foram
desenvolvidos modelos melhorados, como o Cross Industry Standard Process for Data

Mining (CRISP-DM) (CHAPMAN et al., 2000), que conta com um guia de referência
para auxiliar a execução de projetos de mineração de dados. Como processo, semelhante
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ao KDD, o CRISP-DM é caracterizado por ser iterativo e interativo. Ele está dividido
em 6 fases, ilustradas na Figura 2.10, organizadas em tarefas com entradas e saı́das. As
entradas costumam ser os próprios dados ou resultados das etapas anteriores, enquanto as
saı́das podem ser apresentadas sob a forma de relatórios que descrevem os procedimentos
executados. A seguir, uma visão geral de cada fase é apresentada.

Figura 2.10: Processo CRISP-DM

Fonte: (CHAPMAN et al., 2000), tradução nossa

1. Entendimento do Negócio: consiste em entender qual problema deseja-se resolver,
definindo os objetivos da análise e os critérios de sucesso que validarão o conheci-
mento gerado.

2. Entendimento dos Dados: nesta fase os dados são criteriosamente analisados com
relação à sua origem, dimensão da base, tipo e qualidade dos atributos. Problemas
sintáticos e semânticos são identificados para serem corrigidos na etapa seguinte.

3. Preparação dos Dados: envolve uma série de atividades como selecionar os
registros e os atributos mais apropriados ao problema definido na Fase 1, remover
registros com dados faltantes que foram identificados na tarefa de verificação da
qualidade (da Fase 2), construir novos atributos e complementar os dados. Caso
necessário, os dados são integrados e organizados em função das técnicas aplicadas
na modelagem.
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4. Modelagem: aqui ocorre, de fato, a mineração dos dados. Os algoritmos são
escolhidos segundo as decisões tomadas na Fase de Entendimento do Negócio. É
determinado como será feito o treinamento e o teste dos modelos computacionais,
quais parâmetros serão ajustados em cada algoritmo e quais métricas serão usadas
para avaliação dos modelos. A partir dos resultados, é verificada a necessidade de
retrocesso à Fase de Preparação dos Dados para realizar ajustes das entradas.

5. Avaliação: nesta fase comparam-se os resultados alcançados com as definições
realizadas na Fase 1. É analisado se o conhecimento gerado é relevante. Para
tanto, é fundamental a presença de recursos humanos com conhecimentos sólidos
sobre o domı́nio da aplicação. Se os resultados forem aprovados, a próxima etapa
é executada, caso contrário, retorna-se à Fase de Entendimento do Negócio para
a efetuação de correções. Isso pode implicar em mais alterações nos dados e na
geração ou treino de novos modelos computacionais.

6. Implementação: por fim, os resultados podem compor relatórios descritivos que
auxiliarão os gestores da organização na efetiva tomada de decisão, ou implemen-
tados em ferramentas computacionais analı́ticas.

Neste trabalho é importante a utilização de um modelo de processo que auxilie
a condução do problema de mineração de dados, visando o desenvolvimento de uma
solução para predição acadêmica. Em um estudo anterior (2018), o autor da presente
dissertação já havia comparado diferentes abordagens para esse fim e identificado a
CRISP-DM como a mais pertinente e que, portanto, será utilizada aqui.



CAPÍTULO 3
Tratamento de Dados

Neste capı́tulo são discutidos o tratamento de dados e o processo de construção
de uma estrutura intermediária que armazena os fatos da trajetória acadêmica de um estu-
dante. Discorre-se, também, sobre as atividades de otimização das rotinas relacionadas a
importação, consulta e análise das informações utilizadas neste estudo.

3.1 Coleta e Pré-processamento dos Dados

Os procedimentos para coleta e pré-processamento dos dados seguiram as fases
do modelo de processo CRISP-DM. Nesse sentido, a presente seção é constituı́da pela
execução das fases de Entendimento do Negócio, Entendimento dos Dados e Preparação
dos Dados.

No Entendimento do Negócio foi definida a contribuição social da pesquisa:
“Colaborar com a diminuição da taxa de evasão no ensino superior em instituições de

ensino superior brasileiras, a começar pela Universidade Federal de Goiás”. Os objetivos
técnicos foram compostos pelos objetivos geral e especı́ficos, descritos na Seção 1.1.
Em seguida, foi realizado um inventário dos elementos computacionais necessários. Todo
processo de análise e predição utilizou o ambiente Google Colaboratory1, uma ferramenta
para execução de projetos de ciência de dados e aprendizagem de máquina em linguagem
Python2, hospedada em nuvem, baseada em sistemas Linux e oferecida gratuitamente pela
Google.

A Fase Entendimento dos Dados consistiu em coletar, analisar e descrever os
dados. Quanto à aquisição, inicialmente as informações eram obtidas por meio de arquivos
no formato de valores separados por vı́rgulas – comma-separated values (CSV), oriundos
da plataforma Analisa UFG3, destinada à análise de dados acadêmicos da instituição
homônima. O acesso aos registros foi autorizado pela Pró-Reitoria de Graduação da UFG,

1〈https://colab.research.google.com/〉
2〈https://www.python.org/〉
3〈https://analisa.ufg.br/〉

https://colab.research.google.com/
https://www.python.org/
https://analisa.ufg.br/
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após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da universidade, por meio dos pareceres
n. 3.452.003 de 12 de julho de 2019 e n. 104.567 de 23 de junho de 2020. Contudo, dada a
participação do autor e seus orientadores em um projeto de pesquisa e desenvolvimento4

que também busca soluções para o problema da evasão acadêmica no ensino superior
brasileiro, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), as informações passaram a
ser consumidas a partir de um datalake.

Em relação à organização, os dados foram coletados em dois grandes conjuntos
tabulares: informações referentes ao ingresso e desempenho. O primeiro é formado
por aspectos gerais, demográficos e da trajetória acadêmica dos alunos. O segundo é
relativo às ocorrências de matrı́cula em disciplinas. Ao considerar essa arquitetura, as
verificações de qualidade foram executadas, identificando-se problemas corrigidos na
fase de preparação. Para fins de relato, os dados que antes eram consumidos por CSV,
apresentavam diversas falhas de qualidade, por exemplo: alta quantidade de atributos com
informações faltantes; duplicatas de atributos e registros; inconsistências na formatação
de valores decimais; registros em branco; e campos multivalorados. Na base final, os
principais problemas encontrados foram sumarizados na Tabela 3.1, apresentada a seguir.

Tabela 3.1: Problemas de qualidade nos dados coletados
Campo Descrição Problema Tratamento

ano conclusao ensino medio
Ano de conclusão do ensino
médio

Registros com valores menores que 1900
ou maiores que o ano corrente
Registros com valores NULOS

Ano de nascimento + 17

co curso mec Código do curso segundo o INEP Cursos sem valor para o campo Preenchimento manual

codigo disciplina
Código da disciplina na
instituição Registros com valores NULOS Remover registros

dados de disciplina
Registros de realização da
disciplina Registros duplicados Remover registros

frequencia
Frequência obtida na
disciplina

Registros com valores maiores que 100
Registros com valores negativos
Registros com valores NULOS

Aprovações = 75.
Reprovações = 0.

grau academico
Tipo de grau obtido após
graduação

Registros com valor
‘GRAU NAO DEFINIDO’

Preenchimento com
moda

motivo inativacao
Motivo pelo qual o aluno
foi inativado Registros com valores NULOS –

natureza,
nucleo

Obrigatoriedade ou
especificidade da disciplina Registros com valores NULOS

Preenchimento com
‘desconhecido’

nota Nota obtida na disciplina Registros com valores NULOS
Aprovações = 6.
Reprovações = 0

periodo sugerido disciplina
Perı́odo sugerido para
cursar a disciplina Registros com valores NULOS –

status disciplina
Resultado descritivo da
disciplina Registros com valores NULOS –

uf ensino medio
Estado onde o aluno
concluiu o ensino médio Registros com valores NULOS

Atribuição de valores de
‘uf naturalidade’

uf naturalidade,
uf ensino medio Estado onde o aluno nasceu

Registros com valores fora do padrão:
siglas e acentos Conversão para siglas

Fonte: Elaborada pelo autor

Uma das razões para registrar as ações de tratamento dos dados, foi motivada pe-
los trabalhos relacionados, apresentados no capı́tulo anterior, não citarem esse importante
passo que contribui com a reprodutibilidade dos experimentos.

4〈https://sissa.ufg.br/〉

https://sissa.ufg.br/
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A Preparação dos Dados compreendeu o ajuste dos registros para submissão à
modelagem. Como o processo de modelagem utilizou diferentes abordagens, com vari-
adas configurações de atributos, foi desenvolvida uma estrutura de dados intermediária,
genérica o suficiente para: (1) ser adequada a diferentes espécies de análises, sem a neces-
sidade de consultas contı́nuas às tabelas de ingresso e desempenho; e que (2) armazenasse
os atributos essenciais para criação dos modelos preditivos. Para melhor entendimento, ela
foi chamada S ou “Estrutura Caracterı́stica dos Alunos” e está descrita na próxima seção.

O Capı́tulo 4 continua a Fase de Preparação dos Dados, contendo pontos de
interseção com a Modelagem. Esta última é executada no Capı́tulo 5, paralelamente
à Avaliação. A Fase Implementação, entretanto, é proposta como trabalho futuro, no
Capı́tulo 6.

3.2 Geração de uma Estrutura Caracterı́stica dos Alunos

Além de facilitar investigações posteriores, a Estrutura Caracterı́stica dos Alunos
reduz o custo computacional de consulta aos dados. As informações de cada aluno estão
organizadas em vetores s de tamanho n, agrupados numa matriz S de dimensão m× n,
com m igual à quantidade de registros e construı́da com nı́veis de aninhamento (n1, n2 e
n3) (Figura 3.1). Ademais, um conceito de incremento é aplicado a algumas das variáveis
e consiste na atualização semestral de seus valores sob um regime de agregação, enquanto
o aluno possuir vı́nculo com a instituição.

Nome: A.... 
Cor Raça: Parda
Estado Civil: Solteiro 
Data de Ingresso: 2016.1
Curso: Ciência da Computação
Situação: Graduado
...
sequência acadêmica

Período: 2016.1
Media semestral: 7.8 
....
lista de disciplinas
Codigo Disciplina: INF0002
Nota: 8.5 
Frequência: 95 
....

Período: 2019.2
Media semestral: 9.8 
....
lista de disciplinas
Codigo Disciplina: INF0055
Nota: 9.0
Frequência: 92 
....

Período: 2016.2
Media semestral: 8.0 
....
lista de disciplinas
Codigo Disciplina: INF007
Nota: 7.0 
Frequência: 95 
....

...

Aluno

(a)

n1

n1
n2

n3

(b)

Figura 3.1: Arquitetura da Estrutura Caracterı́stica do Aluno

Fonte: Elaborada pelo autor

No nı́vel mais externo da estrutura, cada linha constitui uma ocorrência única
de s (Figura 3.1, item a) e cada coluna, seus atributos. Eles representam as informações
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demográficas, de origem e histórico acadêmico e outras referentes ao desempenho, que
armazenam dados até a data de inativação do indivı́duo ou a data da última disciplina
cursada, isto para aqueles que ainda possuı́am vı́nculo com a instituição no momento da
geração da estrutura. A camada n1 contém mais outros dois nı́veis n2 e n3 (Figura 3.1,
item b), explicados adiante.

O nı́vel n2 representa a sequência acadêmica do estudante. Ela guarda as
informações de cada perı́odo matriculado como, por exemplo: perı́odo letivo de re-
ferência, média semestral, quantidades e taxas de aprovação, reprovação e aproveita-
mento, bem como carga horária matriculada. Nessa parte também há a presença de atri-
butos incrementais. Ao contrário daqueles pertencentes a n1, que representam o último
estado do discente, estes variam a cada semestre.

Cada sequência acadêmica, além dos seus atributos, conta com mais um nı́vel n3

que armazena a ocorrência de todas as disciplinas cursadas no perı́odo especificado em
n2, com mais informações relacionadas. São registrados: código da disciplina, categoria
quanto ao núcleo e obrigatoriedade, nota, frequência, informação de repetência, quanti-
dade incremental de vezes que a disciplina foi cursada, carga horária e resultado.

Essa arquitetura de dados foi construı́da seguindo um processo iterativo e incre-
mental de melhorias sucessivas, considerando aspectos de consumo de recursos compu-
tacionais e tempo de processamento. Alguns desses aprimoramentos foram especificados
na seção seguinte.

3.3 Melhoria de Desempenho das Rotinas

As informações recebidas do datalake foram analisadas no ambiente de
programação usando a biblioteca Pandas5, indicada para a manipulação de dados, man-
tida por uma comunidade de desenvolvedores, robusta, estável em suas funcionalidades
e em evolução contı́nua. Outra biblioteca aplicada para auxiliar no processo foi Numpy6,
destinada para computação cientı́fica, como descreve sua documentação.

Os dados brutos foram importados sob espécies de tabelas, chamadas datafra-

mes. Todavia, a partir da experiência adquirida, constatou-se que dataframes podem difi-
cultar o processo analı́tico quando se lida com conjuntos de altas dimensões. Desse modo,
surgiu um desafio: como importar quantidades massivas de dados em memória, usando
ambientes com recursos limitados, posto que era necessário que todas as informações esti-
vessem em memória para tratamento, criação da estrutura caracterı́stica e submissão desta
aos modelos de aprendizagem de máquina? Foram experimentadas bibliotecas desenvol-

5〈https://pandas.pydata.org/〉
6〈https://numpy.org/〉

https://pandas.pydata.org/
https://numpy.org/
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vidas para trabalhar com grandes volumes de dados, usando técnicas de paralelismo, como
Dask7 e Modin8. Contudo, em ambas a experiência de uso foi comprometida por falta de
maturidade da ferramenta, quando comparado a Pandas. Por isso, refinamentos foram re-
alizados nas funções para reduzir o tempo de construção e processamento da estrutura
caracterı́stica dos alunos. Para esse fim, foram empregados mecanismos nativos da lin-
guagem, especificamente listas e dicionários, sendo estes últimos os que apresentaram
melhor eficiência.

A maior parte dos atributos, originalmente importados do datalake, era do tipo
object, evidenciado na Figura 3.2, o qual armazena texto ou valores mistos e costuma
apresentar um aumento do consumo dos recursos computacionais na presença de altas
quantidades de registros. Portanto, trabalhando em um ambiente hospedado em nuvem,
com disponibilidade de 12,69 GB de memória RAM e 107,72 GB de espaço em disco,
as funções de pré-processamento e criação da Estrutura Caracterı́stica dos Alunos foram
ajustadas para serem executadas em condições adequadas.

Figura 3.2: Distribuição dos atributos em função do tipo primitivo
Fonte: Elaborada pelo autor

Embora não demandasse tanto poder computacional, a geração das estruturas dos
alunos consumia tempo demasiadamente longo. As melhorias efetuadas possibilitaram a
criação da estrutura com base em milhões de registros, em tempo aceitável. A Figura 3.3
mostra que até 500.000 registros de disciplinas, o tempo de processamento tem um

7〈https://dask.org/〉
8〈https://modin.readthedocs.io/en/latest/〉

https://dask.org/
https://modin.readthedocs.io/en/latest/
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crescimento significativo. A partir desse valor percebe-se, entretanto, uma estabilização
da atividade. Parte dessa longa duração está relacionada à busca das informações na base
de dados.

Figura 3.3: Tempo gasto para criação das estruturas dos alunos
Fonte: Elaborada pelo autor

Ainda no que tange à otimização de código, é importante destacar as escolhas
efetuadas quanto a persistência dos dados. Após importação do datalake, os dados ficam
salvos em memória durante o tempo de execução da sessão do ambiente. Uma vez que a
sessão é encerrada, as informações são apagadas e a realização de uma nova consulta é
um procedimento demorado, dada a amplitude da base. Intentando agilidade, foi preciso
implementar a persistência dos dados importados, em disco. Dentre diferentes opções de
formatos de arquivos que a biblioteca Pandas provê suporte, Parquet9 se mostrou a mais
apropriada, por gerar arquivos mais compactos, com tempo de persistência, carregamento
e consumo de recursos computacionais menores do que os de outras estruturas avaliadas,
a saber: CSV e Hierarchical Data Format (HDF).

9〈https://parquet.apache.org/〉

https://parquet.apache.org/


CAPÍTULO 4
Abordagem Proposta

Este capı́tulo apresenta, a proposta de adaptação e expansão do modelo Student

Sequence, proposto por Mahzoon (2018), descrito na Subseção 2.4.1. Também é expli-
cado o procedimento que divide os dados dos estudantes para treino e teste em função
do tempo, para serem submetidos a tarefas preditivas, tratando adequadamente a evasão
acadêmica como um problema temporal.

4.1 Segmentação Temporal dos Dados

A principal caracterı́stica do modelo Student Sequence é a preservação do
progresso de um indivı́duo ao longo do tempo, de modo que ao predizer informações,
os padrões de sua história sejam captados e contribuam para a obtenção de melhores
resultados em relação a abordagens unicamente vetoriais. Contudo, como já apresentado
no Capı́tulo 2, um problema envolvendo o tempo deve refletir este aspecto durante todo
o processo analı́tico. Logo, propõe-se neste trabalho um mecanismo de divisão temporal
dos dados destinados a treino e teste, que avalie o desenvolvimento de um aluno até um
ponto especı́fico da sua história. Essa abordagem será contrastada com uma segmentação
proporcional, com adaptações que permitam a comparação.

O ato de dividir um conjunto de dados de estudantes proporcionalmente, seja
usando hold-out ou validação cruzada, transforma o problema de predição da evasão
numa atividade de remoção e re-atribuição de rótulos, pois compara apenas a história
completa dessas pessoas. Existe ainda outro ponto a ser considerado: alunos que graduam,
possuem percursos acadêmicos maiores do que aqueles que evadem, não sendo possı́vel
realizar um paralelo efetivo entre histórias com esses perfis. Uma solução viável consiste
na realização de um corte ou supressão do trajeto acadêmico, para então de fato, verificar
o que acontecerá no futuro. Sendo assim, uma abordagem de segmentação temporal de
dados acadêmicos é empregada neste trabalho, na fase de treino e teste dos modelos
preditivos, e definida a seguir.
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Definição 4.1 Seja S o conjunto de estruturas caracterı́sticas dos alunos, I e F, perı́odos

acadêmicos no formato aaaa.s (ex.: 2012.1), de tal forma que I ≤ F representem,

respectivamente, os limites inicial e final de conjunto de dados. S é, portanto, composto

por estudantes s, tal que s ∈ S e cuja data de ingresso esteja compreendida no intervalo

[I..F ]. Seja, também T , a variável de corte que define uma janela temporal em S, de modo

que I ≤ T ≤ F.

Definição 4.2 Seja SA o subconjunto de S que contém as estruturas dos alunos ingres-

santes a partir de I, mas que saı́ram da instituição (por conclusão ou evasão) até T −1,

bem como SB, o subconjunto de alunos que ingressaram no perı́odo [I..T ], mas que en-

cerraram o vı́nculo no intervalo [T..F ]. Por fim, seja o subconjunto SC, composto por

alunos em que data de ingresso é igual para SB, mas a saı́da é maior que F. Para todo

s ∈ SA, deve-se remover as informações referentes ao seu último semestre letivo. Para

todo s ∈ SB, deve-se conservar as informações até T − 1, em outros termos, remover as

informações a partir do tempo T . Em seguida, o treinamento deve ser realizado sobre SA

e o teste aplicado a SB para predizer a situação final dos acadêmicos.

A abordagem proporcional usada para comparação será do tipo hold-out, com
80% dos dados destinados para treino e 20% para teste. Entretanto, na intenção de
promover uma experimentação coerente, comparável com a segmentação temporal, a
divisão 80 – 20 será realizada sobre o quantitativo de dados disponı́veis em cada janela
definida por T . Pois, na divisão dependente do tempo, as dimensões do treino e teste
são restringidas pela quantidade de registros disponı́veis na janela T . No que se refere à
história de cada s ∈ S, a separação tradicional experimentará uma variação sem o corte da
trajetória do indivı́duo e outra similar a temporal, onde o último semestre será suprimido
para SA, ou mantido até T −1 para SB.

Portanto, a abordagem de segmentação temporal de dados acadêmicos voltada
para o problema da predição da evasão, deve estar alinhada a 3 aspectos fundamentais:

• não deve haver mistura de informações passadas e presentes ao empregar janelas
temporais. É necessário um corte, onde as informações incrementadas ao longo da
história do indivı́duo sejam representadas sem a adição de novas;

• os registros destinados a compor o treinamento, devem usar a informação até antes
da saı́da do aluno, de modo que não haja um simples processo de remoção e re-
atribuição de rótulos. Para comparação efetiva entre alunos que saı́ram e aqueles
que estão ativos no tempo T , mesmo que estes concluam ou evadam no intervalo
[T +1..F ], a remoção também deve ser efetuada, levando para o algoritmo uma
incerteza quanto ao desfecho de s.
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• para a parte do teste preditivo, a trajetória do aluno deve ser configurada para que
suas informações estejam restritas até aquilo ocorrido no tempo T −1, mesmo que
haja dados futuros em S.

A notação apresentada acima será utilizada desta seção em diante, para melhor
entendimento e formalismo do trabalho. A Figura 4.1 ilustra o processo de segmentação
temporal descrito nas definições. As seções verdes assinalam indivı́duos que concluı́ram
o curso, enquanto as vermelhas, aqueles que evadiram. Os blocos em cinza expressam a
omissão realizada na história acadêmica dos alunos.

Sa

Sb

s5

s6

s4

s3

s2

s1

TI F

Figura 4.1: Abordagem de corte temporal nas histórias dos alunos
Fonte: Elaborada pelo autor

4.2 Adaptação do Modelo Student Sequence

O modelo apresentado nesta seção, para adaptação, é a versão entre-semestres,
desenvolvida por Mahzoon (2018). Conforme descrito na Subseção 2.4.1, esta versão
foi escolhida pelo fato da instituição definida como estudo de caso não possuir solidez
quanto ao uso de ferramentas da categoria LMS, no cenário cotidiano de sala de aula.
Caso possuı́sse, a experimentação da vertente intra-semestre seria propı́cia também. Por
outro lado, o sistema administrativo usado pelos departamentos acadêmicos possui, em
sua maioria, dados consistentes dos alunos, tornando factı́vel a adequação da primeira
opção.

Dessa forma, o processo adaptativo consistiu na interpretação das informações
presentes no trabalho do autor acima e abstração de pontos que não foram discutidos, ou
estavam implı́citos, mas que o entendimento era requerido para fins de compreensão e
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implementação. O fluxo foi, portanto, orientado pelas etapas apresentadas na Figura 2.9,
detalhadas a seguir, já com as devidas adaptações.

4.2.1 Criação das Assinaturas Representativas dos Alunos

Para criação das assinaturas representativas dos alunos, adotou-se um procedi-
mento semelhante ao apresentado no Algoritmo 2.1. Foi criada uma variável de corte,
cujo funcionamento reside em excluir o aluno da operação de agrupamento assim que sua
história acadêmica é encerrada. Desse modo, ele não será agrupado com outros estudan-
tes, já que seus registros terminaram. Sem essa modificação, o algoritmo de agrupamento
armazenaria informação irreal para a construção das assinaturas. Esse agrupamento é re-
alizado considerando os atributos que Mahzoon (2018) define como salientes. No seu
trabalho foram considerados a nota e o nı́vel das disciplinas, individualmente ou agrupa-
dos.

Buscando testar diferentes perspectivas, foram definidas outras opções de
variáveis para composição das assinaturas representativas dos alunos. Por não possuir
informação similar ao nı́vel da disciplina na base de dados deste trabalho, tal atributo não
foi usado, apenas a nota. A Tabela 4.1 apresenta as configurações desta etapa, experimen-
tadas no Capı́tulo 5. As variáveis semestrais possuem apenas informações do semestre
do qual foram coletadas, as incrementais armazenam os dados históricos até o tempo T

em que eles foram utilizados. Esse fato embute o primeiro aspecto fundamental para a
segmentação temporal dos dados, no treino e teste, dos modelos algorı́tmicos. Merece
destaque a opção três, constituı́da pelos mesmos itens que a dois, diferenciando-se da
anterior por cada nó i+1 armazenar os dados do nó i.

Tabela 4.1: Combinações de atributos para geração das assinatu-
ras representativas dos alunos

Tipo Atributos Observação

0

Quantidade de disciplinas matriculadas,
Média semestral,
Quantidade de aprovações no semestre,
Quantidade de reprovações no semestre

Informação semestral

1

Média incremental,
Quantidade de aprovações incremental,
Quantidade de aproveitamento incremental,
Quantidade de reprovações incremental

Informação incremental

2
Nota da disciplina,
Frequência,
Quantidade de vezes cursada

Informação semestral

3
Nota da disciplina aglomerada,
Frequência aglomerada,
Quantidade de vezes cursada aglomerada

Informação incremental

4 Nota da disciplina Informação semestral
Fonte: Elaborada pelo autor
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Nesta adaptação, a variável Py (Algoritmo 2.1, linha 6) armazena a porcentagem
de evadidos no agrupamento C, do qual o aluno s faz parte. Se o valor de Py, para
determinado Px, estiver mais próximo de 1, isso indica que s está em um agrupamento
com alto ı́ndice de não-concluintes. Caso o valor de Py, para determinado Px, tender a 0,
então s foi agrupado com os concluintes. Ao contrário de Mahzoon (2018), cada vetor
de pares (Px,Py) para qualquer s, é armazenado em uma tabela TabS de dimensão m×n,
com m representando a quantidade de linhas que é igual ao comprimento de S, enquanto
n indicando a quantidade de colunas, o número de semestres cursados por s. O valor de
n equivale ao tamanho da maior sequência de perı́odos cursados encontrada em S. Para
alunos que não possuı́am a informação, um valor constante foi definido para os semestres
sobressalentes, conservando a consistência de TabS.

4.2.2 Extração dos Parâmetros das Curvas

Após a criação de TabS, contendo os pontos da assinatura representativa do
progresso acadêmico de cada s ∈ S, foi ajustada uma curva cujos coeficientes foram
extraı́dos a partir da função curve f it(), implementada pela biblioteca Scipy1. Essa
função recebe os seguintes parâmetros: uma função polinomial de grau 3, como sugerido
em Mahzoon (2018), no formato ax3 + bx2 + cx+ d; uma lista com os valores de Px e
outra com os valores de Py. Os coeficientes extraı́dos de cada s foram armazenados no
conjunto de dados Dcoe f , assim chamado pela presença desses elementos. Dcoe f é descrito
em detalhes na subseção seguinte.

Algoritmo 4.1: Extração dos coeficientes e Geração de Dcoe f

Entrada: TabS com as assinaturas representativas para todo s ∈ S

Saı́da: Dcoe f com os coeficientes extraı́dos das curvas das assinaturas

1 para cada s ∈ S faça
2 x← Valores de Px para s

3 y← Valores de Py para s

4 a,b,c,d← curve f it( f uncao ob jetivo,x,y)

5 Dcoe f [s]← [a,b,c,d,atrib0, ...,atribn]

6 fim
Fonte: Elaborada pelo autor

O Algoritmo 4.1 abstrai o processo de extração dos coeficientes e sua
concatenação com os demais atributos. No entanto, com o objetivo de preservar a tem-

1〈https://docs.scipy.org/doc/scipy/index.html〉

https://docs.scipy.org/doc/scipy/index.html
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poralidade no fluxo, a extração dos parâmetros restringiu-se à quantidade de semestres
cursados por s até o tempo T −1.

4.2.3 Definição do Vetor de Atributos

Continuando a adaptação, um mapeamento comparativo foi realizado entre os
atributos utilizados por Mahzoon (2018) e aqueles disponı́veis na Estrutura Caracterı́stica
dos Alunos, descrita na Seção 3.2. Vale ressaltar que no trabalho do referido autor, os
atributos não foram apresentados de maneira sistematizada. A identificação deles foi
realizada por meio da análise das tabelas descritivas, ilustrações dos fluxos sequenciais
de dados e descrição dos experimentos, ao longo de todo o texto.

A Tabela 4.2 descreve o mapeamento dos atributos de contexto e salientes,
elaborado com o fim de verificar os atributos adequados para a realidade da base de dados
da instituição de ensino brasileira, já que nem todos eles existiam ou eram compatı́veis
com aquilo que estava disponı́vel. Exemplo disso é a adaptação de Financiamento

estudantil para Ação afirmativa participação. Pelo fato da UFG ser uma universidade
pública, não há dados dessa natureza. Algo que se aproximaria seria Auxı́lio estudantil,
porém indisponı́vel.

Tabela 4.2: Mapeamento de atributos entre Mahzoon (2018) e a
Estrutura Caracterı́stica dos Alunos

Nó Categoria Mahzoon Estrutura Caract. do Aluno OBS
0 Demográfico Estado civil Estado civil –
0 Demográfico Etnia Cor e Raça –
0 Demográfico Idade atual Idade ingresso –
0 Demográfico Sexo Sexo –
0 Demográfico Situação empregatı́cia – –
0 Demográfico Tipo de cidadania UF de naturalidade –
0 Histórico Acadêmico Cursos ou instituições anteriores Escola pública ensino médio [SIM, NAO]
0 Histórico Acadêmico Disciplinas transferidas Quantidade de aproveitamentos –
0 Histórico Acadêmico GPA escolar – –
0 Histórico Acadêmico Testes aprovados – –

[1 .. n-1] Informação Acadêmica Disciplinas cursadas Disciplinas –
[1 .. n-1] Informação Acadêmica Especialidade (Major) Curso Mapeado para nó 0
[1 .. n-1] Informação Acadêmica Financiamento estudantil Ação afirmativa participação Mapeado para nó 0
[1 .. n-1] Informação Acadêmica Nı́vel das disciplinas – –
[1 .. n-1] Informação Acadêmica Notas das disciplinas Nota da disciplina –
[1 .. n-1] Informação Acadêmica Orientador – –

n Resultado
Data de graduação,
Especialidade (Major),
Data de inativação

Situação final,
Data de Inativação –

– Informação Estatı́stica
Porcentagem de disciplinas
com nota A até D

Quantidade de aprovação,
Taxa de aprovação

Presente apenas no
vetor para classificação

– Informação Estatı́stica
Porcentagem de disciplinas
com nota F

Quantidade de reprovação,
Taxa de reprovação

Presente apenas no
vetor para classificação

– Informação Estatı́stica
Média dos nı́veis das
disciplinas cursadas Média das disciplinas

Presente apenas no
vetor para classificação

– Informação Estatı́stica
Porcentagem de disciplinas
de TI com nota A até D

Quantidade de aprovação
obrigatória

Presente apenas no
vetor para classificação

– Informação Estatı́stica
Porcentagem de disciplinas de
TI com nota F

Quantidade de reprovação
obrigatória

Presente apenas no
vetor para classificação

– Informação Estatı́stica
Média dos nı́veis das
disciplinas de TI cursadas

Média das disciplinas
obrigatórias

Presente apenas no
vetor para classificação

Fonte: Elaborada pelo autor
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Deve ser destacado que a estrutura caracterı́stica dos alunos possui diversos ou-
tros atributos que poderiam ser usados para enriquecer as informações pertinentes ao
cenário brasileiro, contudo não foram empregados no mapeamento com a finalidade de
promover uma situação mais equiparável à proposta do modelo Student Sequence. Ade-
mais, a tabela informa a qual nó da sequência de s o atributo pertence, em concordância
com a estrutura apresentada na Figura 2.9 (Sequência #i). Importante lembrar que esse
conjunto não configura aquele enviado para criação dos modelos algorı́tmicos, pois aqui
há a presença de elementos que apenas contextualizam o progresso do indivı́duo.

Após o processo de extração dos parâmetros das curvas das assinaturas repre-
sentativas dos alunos, descrito na Subseção 4.2.2, o próximo passo consistiu em organizar
a representação vetorial de dados Dcoe f (Algoritmo 4.1, linha 5), utilizada efetivamente
nos experimentos e apresentada na Tabela 4.3. Em contraste ao modelo original, outra
vez a temporalidade foi embutida no processo. Neste caso, a supressão realizada nas
histórias de s, fez com que os valores possuı́ssem informação somente até o penúltimo
semestre para SA, e T − 1 para SB, nos atributos que compuseram o conjunto statistical

e, especialmente para qtd aproveit. Dessa organização foram extraı́das combinações com
o intuito de refletir aquilo originalmente realizado. É possı́vel verificar a existência de
uma coluna, denominada conjunto, a qual está diretamente relacionada com a Tabela 4.4,
descrita abaixo.

Tabela 4.3: Atributos constituintes de Dcoe f

Conjunto Atributo Descrição Tipo
background idade ingresso Idade de ingresso inteiro

background sexo Gênero caractere

background estado civil Estado Civil caractere

background cor raca Cor, Raça, Etnia caractere

background escola publica ensino medio Origem escolar pública ou privada booleano

background nome curso Nome do Curso caractere

background acao afirmativa participacao Tipo de ação afirmativa escolhida para ingresso na IES caractere

background qtd aproveit Quantidade de aproveitamentos inteiro

statistical qtd aprov Quantidade de aprovação inteiro

statistical qtd reprov Quantidade de reprovação inteiro

statistical media Média das notas nas disciplinas decimal

statistical qtd aprov obr Quantidade de aprovação nas disciplinas obrigatórias inteiro

statistical qtd reprov obr Quantidade de reprovação nas disciplinas obrigatórias inteiro

statistical media obr Média das notas nas disciplinas obrigatórias decimal

coefficient a coef Coeficiente A da curva decimal

coefficient b coef Coeficiente B da curva decimal

coefficient c coef Coeficiente C da curva decimal

coefficient d coef Coeficiente D da curva decimal

– classe
Indica o resultado do aluno ao fim da sua
história acadêmica

booleano

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 4.4: Combinações de atributos preditores

ID Combinação Descrição
1 background Atributos demográficos

2 statistical Atributos estatı́sticos

3 coefficient Atributos de coeficiente

4 bg coefficient background ∪ coefficient

5 bg statistical background ∪ statistical

6 stat coefficient statistical ∪ coefficient

7 bg stat coef background ∪ statistical ∪ coefficient
Fonte: Elaborada pelo autor

Foram definidas, portanto, sete combinações de atributos para comparação dos
resultados. No modelo de Mahzoon (2018), elas foram testadas para verificar qual
apresentaria o melhor resultado, mas também para evidenciar a qualidade da abordagem
temporal em relação à tradicional. Deve-se destacar que nesta pesquisa, uma combinação
adicional foi elaborada, o conjunto composto apenas pelos coeficientes extraı́dos das
curvas representativas dos estudantes – ID 3. Com isso, tem-se uma expansão das
configurações originais, permitindo avaliações não apresentadas pelo autor citado.

4.2.4 Segmentação dos Dados e Classificação

Foi determinado que para execução da predição, a base de dados seria dividida
em treino e teste seguindo duas abordagens distintas: segmentação temporal e proporcio-
nal 80 – 20, ou hold-out. Ambas, influenciadas pelo conceito de janela temporal, porque
como explicado, a última abordagem deveria refletir o modelo original, mas ser com-
parável à proposta dependente do tempo. Por isso, quando avaliados proporcionalmente,
os registros pertencentes aos subconjuntos SA e SB, foram misturados e aleatoriamente
separados em 80% para treino e 20% para teste, com ou sem a supressão das histórias dos
discentes. A divisão temporal seguiu a Definição 4.2, apresentada na Seção 4.1.

Em Mahzoon (2018), tanto no modelo intra-semestre quanto no entre-semestres
foi realizada a predição para alunos em risco de reprovação ou conclusão do curso fora
do tempo previsto, respectivamente. Neste trabalho, a informação predita será a evasão
ou graduação de um indivı́duo, independente do tempo de permanência na instituição.
Consoante ao mapeamento da Tabela 4.2, existe um atributo que armazena a última
situação de vı́nculo do aluno com a instituição (Situação final), usado para a criação de
classe no conjunto Dcoe f .



4.2 Adaptação do Modelo Student Sequence 63

4.2.5 Métrica de Avaliação dos Resultados

Os modelos algorı́tmicos gerados por um conjunto de técnicas de aprendizagem
de máquina serão avaliados em termos de Acurácia, F1-Score, Especificidade e Sensitivi-
dade, com destaque para a segunda métrica. Isso será realizado com o intuito de superar
as limitações apresentadas no processo de avaliação do desempenho da abordagem em
análise, em particular, a ausência de métodos distintos para avaliação.

A Acurácia será mantida para critérios de comparação com os resultados apre-
sentados no trabalho de Mahzoon (2018). F1-Score será usada, dada sua habilidade de
avaliar modelos gerados a partir de bases de dados que apresentem distribuição desba-
lanceada das classes; ela é a média harmônica entre precisão e sensitividade. Especifici-
dade medirá a taxa de evasão acertada, isto é, a taxa de evadidos, corretamente preditos,
em relação a alunos evasores identificados como concluintes. Sensitividade avaliará o
contrário, a taxa de conclusão devidamente predita.



CAPÍTULO 5
Avaliação e Discussão

Este capı́tulo apresenta a avaliação do método adaptado, envolvendo quatro ex-
perimentos. Cada um deles investiga um aspecto da pesquisa, adotando uma configuração
especı́fica. As experimentações abordam comparações entre abordagens de divisão dos
dados para treino e teste, o efeito de diferentes combinações de atributos do conjunto
Dcoe f , qual especificação de atributos salientes provê melhores resultados e como o
método se comporta com dados de cursos que não pertencem à Ciência da Computação.

5.1 Configuração dos Experimentos

A avaliação identificou os seguintes aspectos:

EXP1. a diferença de desempenho dos métodos preditivos entre as abordagens de
segmentação temporal e segmentação proporcional. Para tanto, foram analisa-
dos todos os intervalos de tempo 2012.2≤ T ≤ 2020.2 para predição, todavia utili-
zando apenas a Configuração 2 (apresentada na Subseção 4.2.1) de construção dos
vetores de atributos salientes para a fase de agrupamento com a combinação dos
atributos bg stat coef. As abordagens de segmentação dos dados foram implemen-
tadas como descritas no capı́tulo anterior. Além disso, a divisão proporcional foi
testada considerando tanto a redução das histórias dos alunos, como definida na
temporal, como também usando as suas trajetórias completas.

EXP2. o efeito de utilizar diferentes composições dos três grupos de atributos (back-
ground, statistical, coefficient) que compunham Dcoe f . As sete combinações da
Tabela 4.4 foram avaliadas. Para isso, foi escolhido T = 2017.2 como intervalo de
corte temporal para a predição, por essa janela expressar um perı́odo mais à frente
na base histórica dos alunos, com uma quantidade aceitável de dados para treino,
mas também sem ser muito próximo do final da base. Neste experimento, foi em-
pregada apenas a Configuração 2 dos atributos salientes na fase de agrupamento.

EXP3. qual abordagem de construção dos vetores de atributos salientes, para a fase de
agrupamento, resulta em melhores resultados. Como no experimento anterior,
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adotou-se T = 2017.2. O grupo de atributos de Dcoe f utilizados foi a composição
bg stat coef.

EXP4. como a abordagem proposta se comporta para outros cursos. Adotou-se T =

2017.2, a Configuração 2 dos atributos salientes para a fase de agrupamento e o
grupo de atributos bg stat coef de Dcoe f .

Durante a execução dos experimentos descritos, foram utilizados dados no inter-
valo [2009.1,2020.2], para os cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação
e Engenharia de Software, oferecidos pelo Instituto de Informática (INF) da UFG, com
exceção de EXP4. Nele a abordagem foi avaliada com as melhores configurações para os
cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, pertencentes à Fa-
culdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE) da UFG.
Para o INF foi utilizado um conjunto com 2.565 alunos, enquanto a FACE contou com
4.107. O uso das informações apenas de alunos do INF deu-se com o propósito de manter
a consistência com o trabalho de referência, o qual tratou informações apenas para alunos
de um departamento de Computação. A variável T começou a ser movimentada a partir de
2012.2, pois foi o tempo em que os alunos ingressantes em 2009.1 começariam a concluir
seus cursos, para aqueles com duração sugerida de quatro anos.

A classe dos registros, derivada a partir do campo Situação final (status)
possuı́a as variações: [excluido, graduado, integralizado, formando, matriculado, tran-

cado]. [excluido] foi convertido para a classe 0; [graduado, integralizado] receberam
classe 1; e [formando, matriculado, trancado] foram representados pela classe 2. Essa
sistematização guiou o procedimento de segmentação temporal dos registros, auxili-
ando, principalmente, o treinamento e teste dos algoritmos de aprendizagem de máquina.
Destaca-se que registros com rótulo igual a 2 foram removidos da base, por não possuı́rem
desfecho no sentido de conclusão ou evasão.

Considerando os cortes realizados por I,F e T , a quantidade de registros variou
a cada T e abordagem de segmentação da base, como exibem as Tabelas 5.1 e 5.2. Nelas é
possı́vel verificar quantos alunos estavam matriculados, ou ativos, no tempo T e perceber
que à medida que se aproxima de F , os quantitativos tendem a aumentar, pois, ao avançar
T , registros que antes eram excluı́dos, agora integram o processo. Adicionalmente, as
tabelas informam a distribuição das classes em cada janela T . Quanto aos atributos,
empregou-se o conjunto Dcoe f , descrito na Tabela 4.3, representando um universo de 19
dimensões, segmentadas em função da categoria dos atributos.

No que diz respeito à configuração das técnicas computacionais, a etapa do
agrupamento progressivo, aplicou o algoritmo de Agrupamento Hierárquico Baseado em
Densidade (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise –
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Tabela 5.1: Quantitativos de registros na divisão proporcional

2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 2019.2 2020.1 2020.2

Classe 0 345 423 458 489 522 556 577 623 645 697 693 721 742 771 788 788 789
Classe 1 357 381 395 442 447 480 492 508 514 505 529 527 520 510 504 508 507

Treino (SA) 702 804 853 931 969 1.036 1.069 1.131 1.159 1.202 1.222 1.248 1.262 1.281 1.292 1.296 1.296

Classe 0 92 92 98 118 117 135 149 151 161 160 189 193 190 185 181 186 185
Classe 1 84 109 116 115 126 125 119 132 129 141 117 119 126 136 142 138 139

Teste (SB) 176 201 214 233 243 260 268 283 290 301 306 312 316 321 323 324 324

SA +SB 878 1.005 1.067 1.164 1.212 1.296 1.337 1.414 1.449 1.503 1.528 1.560 1.578 1.602 1.615 1.620 1.620
Ativos 30 50 66 99 126 160 196 261 308 396 461 558 631 743 815 944 945

Total 908 1.055 1.133 1.263 1.338 1.456 1.533 1.675 1.757 1.899 1.989 2.118 2.209 2.345 2.430 2.564 2.565

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 5.2: Quantitativos de registros na divisão temporal

2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 2019.2 2020.1 2020.2

Classe 0 113 143 177 218 245 301 350 371 444 517 574 626 675 720 804 851 903
Classe 1 1 2 27 53 88 111 111 174 222 258 305 354 403 439 479 519 577

Treino (SA) 114 145 204 271 333 412 461 545 666 775 879 980 1.078 1.159 1.283 1.370 1.480

Classe 0 324 372 379 389 394 390 376 403 362 340 308 288 257 236 165 123 71
Classe 1 440 488 484 504 485 494 500 466 421 388 341 292 243 207 167 127 69

Teste (SB) 764 860 863 893 879 884 876 869 783 728 649 580 500 443 332 250 140

SA +SB 878 1.005 1.067 1.164 1.212 1.296 1.337 1.414 1.449 1.503 1.528 1.560 1.578 1.602 1.615 1.620 1.620
Ativos 30 50 66 99 126 160 196 261 308 396 461 558 631 743 815 944 945

Total 908 1.055 1.133 1.263 1.338 1.456 1.533 1.675 1.757 1.899 1.989 2.118 2.209 2.345 2.430 2.564 2.565

Fonte: Elaborada pelo autor

HDBSCAN)1, proposto por Campello, Moulavi e Sander (2013) e utilizado por Mahzoon
(2018). Para as predições, foi construı́do um conjunto com oito algoritmos clássicos
de aprendizagem de máquina, implementados nas bibliotecas Scikit-Learn2(Árvores de
Decisão, Extra Trees, Gradient Boosting, k-Vizinhos Mais Próximos (kNN), Naive Bayes,
Random Forest, SVM) e XGBoost3. Eles foram empregados seguindo a parametrização
padrão, conforme especificado na Tabela 5.3. Entretanto, objetivando a reprodutibilidade
e consistência dos resultados, um parâmetro de estado randômico foi configurado com
valor fixo arbitrário (42), exceto para kNN e Naive Bayes, pois não implementam a opção.

As medidas de avaliação, descritas na Seção 4.2.5 foram calculadas para cada
configuração experimental. Acurácia e F1-score foram extraı́das da biblioteca Scikit-

Learn. Especificidade e Sensitividade foram manualmente implementadas seguindo as
respectivas fórmulas: V N

(V N+FP) e V P
(V P+FN) . Em que V P representa os alunos preditos

corretamente como concluintes; V N, verdadeiros evadidos; FP, evadidos preditos como
concluintes; e FN, concluintes preditos como evadidos. F1-score foi escolhida como
métrica principal para avaliação de desempenho dos métodos, visto as caracterı́sticas já
explicadas. Acurácia, continuou presente para as comparações com a abordagem original
do modelo Student Sequence.

1〈https://hdbscan.readthedocs.io/en/latest/index.html〉
2〈https://scikit-learn.org/stable/〉
3〈https://xgboost.readthedocs.io/〉

https://hdbscan.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://scikit-learn.org/stable/
https://xgboost.readthedocs.io/
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Tabela 5.3: Parametrização dos algoritmos experimentados

Técnica Algoritmo Parametrização

Agrupamento Hierárquico
Baseado em Densidade

HDBSCAN

algorithm=‘best’, allow single cluster=False, alpha=1.0,
approx min span tree=True, cluster selection epsilon=0.0,
cluster selection method=‘eom’, core dist n jobs=4,
gen min span tree=False, leaf size=40,
match reference implementation=False, memory=Memory(location=None),
metric=‘euclidean’, min cluster size=5, min samples=None, p=None,
prediction data=False

Árvores de Decisão DecisionTreeClassifier

ccp alpha=0.0, class weight=None, criterion=‘gini’, max depth=None,
max features=None, max leaf nodes=None, min impurity decrease=0.0,
min impurity split=None, min samples leaf=1, min samples split=2,
min weight fraction leaf=0.0, presort=‘deprecated’, random state=42,
splitter=‘best’

Extra Trees ExtraTreesClassifier

bootstrap=False, ccp alpha=0.0, class weight=None, criterion=‘gini’,
max depth=None, max features=‘auto’, max leaf nodes=None,
max samples=None, min impurity decrease=0.0, min impurity split=None,
min samples leaf=1, min samples split=2, min weight fraction leaf=0.0,
n estimators=100, n jobs=None, oob score=False, random state=42,
verbose=0, warm start=False

Gradient Boosting GradientBoostingClassifier

ccp alpha=0.0, criterion=‘friedman mse’, init=None, learning rate=0.1,
loss=‘deviance’, max depth=3, max features=None, max leaf nodes=None,
min impurity decrease=0.0, min impurity split=None, min samples leaf=1,
min samples split=2, min weight fraction leaf=0.0, n estimators=100,
n iter no change=None, presort=‘deprecated’, random state=42,
subsample=1.0, tol=0.0001, validation fraction=0.1, verbose=0,
warm start=False

kNN KNeighborsClassifier
algorithm=‘auto’, leaf size=30, metric=‘minkowski’, metric params=None,
n jobs=None, n neighbors=5, p=2, weights=‘uniform’

Naive Bayes GaussianNB priors=None, var smoothing=1e-09

Random Forest RandomForestClassifier

bootstrap=True, ccp alpha=0.0, class weight=None, criterion=‘gini’,
max depth=None, max features=‘auto’, max leaf nodes=None,
max samples=None, min impurity decrease=0.0, min impurity split=None,
min samples leaf=1, min samples split=2, min weight fraction leaf=0.0,
n estimators=100, n jobs=None, oob score=False, random state=42,
verbose=0, warm start=False

SVM SVC

C=1.0, break ties=False, cache size=200, class weight=None, coef0=0.0,
decision function shape=‘ovr’, degree=3, gamma=‘scale’, kernel=‘rbf’,
max iter=-1, probability=False, random state=42, shrinking=True,
tol=0.001, verbose=False

XGBoost XGBClassifier

base score=0.5, booster=‘gbtree’, colsample bylevel=1,
colsample bynode=1, colsample bytree=1, gamma=0, learning rate=0.1,
max delta step=0, max depth=3, min child weight=1, missing=None,
n estimators=100, n jobs=1, nthread=None, objective=‘binary:logistic’,
random state=42, reg alpha=0, reg lambda=1, scale pos weight=1,
seed=None, silent=None, subsample=1, verbosity=1

Fonte: Elaborada pelo autor

5.2 Resultados

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados das quatro
experimentações propostas, em concordância com as definições descritas no Capı́tulo 4 e
as configurações estabelecidas na seção anterior.
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5.2.1 Comparação das Segmentações dos Dados

A fase de experimentação foi iniciada com a execução da configuração especifi-
cada em EXP1, para avaliar a divisão dos dados na etapa de treino e teste. Os resultados
mostraram que a segmentação proporcional, sem corte das histórias dos alunos, forneceu
os maiores ı́ndices de desempenho para os modelos de aprendizagem de máquina. No
entanto, os estudos revelam que o modo como os dados foram divididos neste método de
treino e teste, não retrata o cenário real para predição da evasão acadêmica, dada sua natu-
reza temporal. A Figura 5.1 mostra estabilidade em todos os anos, exceto uma queda mais
acentuada para kNN em 2013.2 e 2015.1. Nesta abordagem, o XGBoost foi o algoritmo
que apresentou taxas mais altas para a métrica de f1-score, alcançando desempenho de
97,58%, como pode ser verificado na Tabela 5.4. O modelo construı́do a partir de SVM,
técnica aplicada por Mahzoon (2018), obteve, em média, 93,89%. Em termos de acurácia
(Tabela 5.5), os resultados foram mais elevados, XGBoost apresentou 97,83% e SVM,
94,43%.

Figura 5.1: Segmentação proporcional sem corte nas histórias dos
alunos

Fonte: Elaborada pelo autor

Ao usar a vertente da divisão proporcional que elimina o último semestre dos
estudantes, observa-se na Figura 5.2 um comportamento mais instável. O desempenho
é mais baixo para os anos iniciais, mas é incrementando com o passar do tempo.
Interessante observar que para 2019, todos os modelos apresentaram queda nos seus
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resultados. O ato de eliminar o último semestre da história dos indivı́duos dá inı́cio
a um processo de comparação mais realista, pois ainda que a divisão para predição
seja proporcional, os algoritmos não realizam uma simples re-atribuição de rótulos.
Neste caso, XGBoost se manteve como o mais eficiente, com desempenho médio de
90,21% (Tabela 5.4), enquanto SVM obteve 86,89%, caindo para a quinta posição na
lista de modelos. Em relação à acurácia, XGBoost apresentou 90,85% e SVM, 88,12%
(Tabela 5.5).

Figura 5.2: Segmentação proporcional com corte nas histórias dos
alunos

Fonte: Elaborada pelo autor

O último cenário desta configuração de experimentos é o que representa o
problema de maneira real. Com base na análise da Figura 5.3, os modelos têm um
comportamento muito baixo nos perı́odos iniciais. Alguns chegam a atingir 0% para
f1-score e cerca de 48% para acurácia. Isso está relacionado, principalmente, com a
distribuição irregular dos registros com classes 0 e 1 em SA, também com o tamanho
reduzido nesse conjunto e extenso para SB (Tabela 5.2). Visto que os dados fornecidos
para treino são insuficientes, com a predominância de alunos evadidos, o sistema aloca a
maioria das predições para discentes dessa classe. À medida que T varia, o treino conta
com mais alunos e a classe 1 com mais registros, até que a partir de 2017.1 percebe-se
uma tendência de aumento de SA em contraste com SB. Esse fato ocasiona aumento no
desempenho de todos os modelos preditivos.
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Figura 5.3: Segmentação temporal com corte nas histórias dos
alunos

Fonte: Elaborada pelo autor

A técnica Naive Bayes ganha destaca a partir de 2013.2. Se sobressai sobre as
demais até 2019.1, oscila em 2019.2, mas recupera a liderança nos dois últimos semestres.
O seu desempenho médio para f1-score foi de 68,87%, prejudicado pelos valores iniciais.
Todavia, verifica-se na Tabela 5.4 que a partir de 2017.2, as taxas se mantiveram crescendo
acima de 80%. Por outro lado, SVM atingiu média de 62,45%, ocupando novamente a
quinta posição entre os melhores. No que tange à acurácia (Tabela 5.5), o primeiro modelo
obteve 75,54% e o segundo, 71,79%. Considerando outra vez janelas individuais, nos
testes executados para 2020, cuja quantidade de dados era maior, o desempenho de Naive

Bayes para as parametrizações de EXP1 (96,21% – Tabela 5.5) ultrapassou o experimento
mais completo de Mahzoon (2018), que atingiu 95,92% em termos de acurácia.

Embora, em uma visão geral, os resultados da última forma de segmentação
dos dados foram inferiores quanto aos das duas primeiras, retoma-se Krauss, Merceron
e Arbanowski (2019) que informam que o procedimento de divisão temporal pode
apresentar resultados menores se comparados às técnicas tradicionais, contudo conta
com a vantagem de representar adequadamente as situações reais. No sentido de maior
proximidade com a realidade, um estudo expandido, dedicado a avaliar diferentes formas
de segmentações temporais de dados foi publicado em parceria com outros pesquisadores
em 2021.
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Tabela 5.4: Desempenho dos modelos preditivos em função da
segmentação de dados, métrica F1-Score

Segmentação Proporcional sem corte das histórias dos alunos

2012,2 2013,1 2013,2 2014,1 2014,2 2015,1 2015,2 2016,1 2016,2 2017,1 2017,2 2018,1 2018,2 2019,1 2019,2 2020,1 2020,2 Média Modelo

Decision Tree 96,22 93,60 94,12 96,04 93,21 95,85 95,90 97,89 93,28 95,59 94,31 94,51 95,20 95,20 96,77 94,55 96,44 95,22
Extra Trees 98,38 97,17 97,09 97,84 95,85 96,80 97,56 98,25 97,96 97,08 98,01 97,78 96,47 98,16 98,37 96,70 96,85 97,43
Gradient Boosting 98,40 95,19 97,09 97,39 95,89 97,74 97,56 98,23 97,14 97,06 98,01 97,04 97,66 97,79 98,79 95,62 97,26 97,29
kNN 93,19 93,40 91,71 95,24 93,02 91,16 94,69 96,45 93,50 95,24 93,60 94,42 94,82 93,68 93,60 92,65 93,60 93,76
Naive Bayes 94,30 92,73 93,90 93,78 92,44 94,64 95,20 96,22 91,95 96,73 94,21 94,29 95,02 93,91 94,49 94,77 91,67 94,13
Random Forest 96,77 96,68 97,09 97,39 96,36 96,36 95,90 98,59 96,75 96,68 98,01 97,04 96,88 97,44 97,96 96,32 96,83 97,00
SVM 91,67 92,17 94,18 94,07 92,73 95,07 94,31 95,47 92,13 95,59 94,49 94,89 94,12 93,77 94,40 93,86 93,28 93,89
XGBoost 98,91 95,65 97,09 97,82 95,46 97,74 97,98 98,95 96,72 97,42 98,01 98,16 97,28 98,52 98,79 96,38 98,02 97,58

Média Ano 95,98 94,57 95,28 96,19 94,37 95,67 96,14 97,51 94,93 96,42 96,08 96,01 95,93 96,06 96,65 95,11 95,49 95,79

Segmentação Proporcional com corte das histórias dos alunos

2012,2 2013,1 2013,2 2014,1 2014,2 2015,1 2015,2 2016,1 2016,2 2017,1 2017,2 2018,1 2018,2 2019,1 2019,2 2020,1 2020,2 Média Modelo

Decision Tree 79,80 76,60 69,07 79,52 87,50 82,95 80,16 85,27 86,40 84,96 89,31 91,06 94,02 94,44 91,26 96,63 94,59 86,09
Extra Trees 84,66 84,82 79,00 80,65 89,83 86,26 88,10 89,66 88,35 88,79 93,18 96,00 96,47 93,23 93,04 97,76 97,08 89,82
Gradient Boosting 85,13 83,67 80,41 83,87 88,51 86,26 88,35 90,42 86,64 88,70 93,54 95,58 96,88 94,90 92,19 96,95 97,46 89,97
kNN 81,68 77,84 76,14 79,67 81,90 82,49 82,26 85,83 84,77 85,20 91,45 91,50 94,90 93,23 92,65 96,24 96,38 86,71
Naive Bayes 79,51 72,45 75,23 80,16 84,98 85,94 84,50 86,23 85,27 83,95 87,02 89,39 93,99 90,11 90,14 94,93 94,04 85,75
Random Forest 82,90 83,51 80,60 81,60 90,38 84,96 87,20 90,49 88,54 87,89 93,59 95,16 96,06 94,02 93,43 96,99 97,08 89,67
SVM 78,50 79,12 75,51 78,30 83,41 85,94 85,00 84,92 85,12 84,30 90,44 91,34 96,12 93,33 93,09 96,65 96,06 86,89
XGBoost 86,29 82,23 79,80 82,79 89,27 86,92 89,16 89,66 89,16 89,96 92,78 96,41 96,47 94,82 92,99 97,73 97,10 90,21

Média Ano 82,31 80,03 76,97 80,82 86,97 85,21 85,59 87,81 86,78 86,72 91,41 93,31 95,61 93,51 92,35 96,73 96,22 88,14

Segmentação Temporal com corte das histórias dos alunos

2012,2 2013,1 2013,2 2014,1 2014,2 2015,1 2015,2 2016,1 2016,2 2017,1 2017,2 2018,1 2018,2 2019,1 2019,2 2020,1 2020,2 Média Modelo

Decision Tree 47,81 44,34 47,63 50,07 51,23 51,28 50,15 56,98 60,74 68,92 66,18 72,32 83,26 83,47 88,39 92,25 92,54 65,15
Extra Trees 29,89 26,55 33,39 48,32 52,40 49,85 56,17 61,45 64,35 67,45 70,61 79,20 86,86 90,03 92,88 95,16 94,89 64,67
Gradient Boosting 47,81 44,34 42,99 45,47 48,66 49,71 51,54 59,81 63,55 64,16 66,29 77,02 82,95 88,89 92,84 92,62 94,89 65,50
kNN 0,00 0,00 38,35 47,25 50,52 51,23 57,78 57,61 59,80 60,92 64,74 71,88 76,77 80,33 86,00 91,21 94,03 58,14
Naive Bayes 0,00 0,00 58,41 61,09 63,74 63,87 69,60 69,43 73,22 77,57 83,23 86,12 88,84 91,59 91,34 96,15 96,50 68,87
Random Forest 4,88 7,48 38,61 48,39 49,10 48,82 54,49 58,44 60,77 61,67 66,41 74,01 84,28 86,39 91,48 95,20 94,89 60,31
SVM 29,23 0,00 37,81 52,88 54,99 54,00 56,34 60,89 63,09 63,34 67,29 75,26 81,22 86,02 90,10 94,36 94,89 62,45
XGBoost 0,00 0,00 54,81 48,11 48,96 50,29 54,36 54,79 59,32 61,51 63,57 76,48 80,38 89,62 92,84 93,06 94,89 60,18

Média Ano 19,95 15,34 44,00 50,20 52,45 52,38 56,30 59,93 63,11 65,69 68,54 76,54 83,07 87,04 90,73 93,75 94,69 63,16

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 5.5: Desempenho dos modelos preditivos em função da
segmentação de dados, métrica Acurácia

Segmentação Proporcional sem corte das histórias dos alunos

2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 2019.2 2020.1 2020.2 Média Modelo

Decision Tree 96,02 93,53 94,39 96,14 93,83 96,54 96,27 97,88 94,48 96,01 95,43 95,19 96,20 95,95 97,52 95,37 97,22 95,76
Extra Trees 98,30 97,02 97,20 97,85 96,30 97,31 97,76 98,23 98,28 97,34 98,37 98,08 97,15 98,44 98,76 97,22 97,53 97,71
Gradient Boosting 98,30 95,03 97,20 97,43 96,30 98,08 97,76 98,23 97,59 97,34 98,37 97,44 98,10 98,13 99,07 96,30 97,84 97,56
kNN 92,61 93,04 92,06 95,28 93,83 92,69 95,15 96,47 94,48 95,68 94,77 95,19 95,89 94,70 95,05 93,83 95,06 94,46
Naive Bayes 93,75 92,04 93,93 93,56 93,00 95,38 95,52 96,11 92,76 97,01 95,10 94,87 95,89 94,70 95,67 95,37 93,21 94,58
Random Forest 96,59 96,52 97,20 97,43 96,71 96,92 96,27 98,59 97,24 97,01 98,37 97,44 97,47 97,82 98,45 96,91 97,53 97,32
SVM 90,91 91,54 94,39 93,99 93,42 95,77 94,78 95,41 93,10 96,01 95,43 95,51 95,25 94,70 95,67 94,75 94,75 94,43
XGBoost 98,86 95,52 97,20 97,85 95,88 98,08 98,13 98,94 97,24 97,67 98,37 98,40 97,79 98,75 99,07 96,91 98,46 97,83

Média Ano 95,67 94,28 95,44 96,19 94,91 96,35 96,46 97,48 95,65 96,76 96,77 96,51 96,72 96,65 97,41 95,83 96,45 96,21

Segmentação Proporcional com corte das histórias dos alunos

2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 2019.2 2020.1 2020.2 Média Modelo

Decision Tree 77,27 78,11 71,96 78,11 87,65 83,08 82,09 86,57 88,28 88,70 90,85 92,95 95,25 95,64 92,88 97,22 95,37 87,18
Extra Trees 83,52 85,57 80,37 79,40 90,12 86,15 88,81 90,46 90,00 91,69 94,12 96,80 97,15 94,70 94,12 98,15 97,53 90,51
Gradient Boosting 83,52 84,08 82,24 82,83 88,89 86,15 89,18 91,17 88,62 91,36 94,44 96,47 97,47 95,95 93,50 97,53 97,84 90,66
kNN 80,11 79,60 78,04 78,97 82,72 82,69 83,58 87,63 87,24 89,04 92,48 93,27 95,89 94,70 93,81 96,91 96,91 87,86
Naive Bayes 71,59 63,68 74,77 78,97 85,60 86,15 85,08 86,57 86,90 87,04 87,91 91,03 94,94 91,59 91,33 95,68 94,75 85,50
Random Forest 81,25 84,08 81,78 80,26 90,54 84,62 88,06 91,17 90,00 91,03 94,44 96,15 96,84 95,33 94,43 97,53 97,53 90,30
SVM 77,27 81,10 77,57 78,11 84,77 86,15 86,57 86,57 87,59 88,37 91,50 92,95 96,84 94,70 94,12 97,22 96,60 88,12
XGBoost 84,66 82,59 81,31 81,97 89,71 86,92 89,93 90,46 90,69 92,36 93,79 97,12 97,15 95,95 94,12 98,15 97,53 90,85

Média Ano 79,90 79,85 78,50 79,83 87,50 85,24 86,66 88,82 88,66 89,95 92,44 94,59 96,44 94,82 93,54 97,30 96,76 88,87

Segmentação Temporal com corte das histórias dos alunos

2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 2019.2 2020.1 2020.2 Média Modelo

Decision Tree 59,42 58,84 60,26 60,92 61,66 61,09 61,19 64,90 67,31 72,25 71,65 76,38 85,20 85,78 89,16 92,40 92,86 71,84
Extra Trees 52,09 51,74 54,69 60,47 62,80 61,31 64,73 69,39 71,14 73,35 75,50 82,07 88,20 91,20 93,07 95,20 95,00 73,06
Gradient Boosting 59,42 58,84 58,52 58,90 60,87 60,63 62,21 66,74 70,12 71,15 72,42 80,35 85,20 90,07 93,07 92,80 95,00 72,72
kNN 42,41 43,26 56,78 60,25 62,12 61,88 65,64 66,97 68,58 69,51 71,80 77,07 81,00 83,97 87,35 91,60 94,29 69,67
Naive Bayes 42,41 43,26 65,35 65,62 68,03 67,87 71,58 72,04 74,97 78,71 83,36 86,38 89,00 91,87 91,27 96,00 96,43 75,54
Random Forest 43,85 45,35 56,89 60,58 61,32 60,63 63,58 67,43 68,84 69,78 72,73 78,45 86,20 88,26 91,87 95,20 95,00 70,94
SVM 51,83 43,26 56,55 62,49 64,05 63,58 64,61 68,82 70,12 70,74 73,19 79,14 84,00 88,04 90,66 94,40 95,00 71,79
XGBoost 42,41 43,26 64,08 60,13 60,87 61,09 63,58 65,25 67,94 69,92 71,03 80,17 83,40 90,75 93,07 93,20 95,00 70,89

Média Ano 49,23 48,47 59,14 61,17 62,71 62,26 64,64 67,69 69,88 71,93 73,96 80,00 85,28 88,74 91,19 93,85 94,82 72,06

Fonte: Elaborada pelo autor
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5.2.2 Comparação entre Combinações de Atributos

O segundo grupo de experimentos consistiu em avaliar o desempenho dos
modelos em função do conjunto de atributos preditores, presentes no conjunto Dcoe f .
Por questões de simplificação foram mantidos a segmentação temporal, que nativamente
possuı́a os cortes das histórias dos alunos, a configuração de atributos salientes Tipo 2 e o
perı́odo de 2017.2.

Em Mahzoon (2018), as categorias de atributos definidas na Subseção 4.2.3
foram testadas para verificar o desempenho do modelo, usando apenas informações
estáticas em contraste com as temporais e a combinação de ambas, como também para
evidenciar que o uso da temporalidade contribui com os resultados. Nesta pesquisa essa
intenção foi mantida, entretanto, expandida ao incluir uma combinação de atributos
constituı́da apenas das informações que preservavam os padrões das histórias dos alunos,
isto é, os coeficientes das curvas de suas assinaturas representativas.

A Tabela 5.6, ordenada pelo valor de f1-score, exibe o comportamento médio de
cada configuração de atributos, testadas sobre o conjunto dos oito modelos de aprendiza-
gem de máquina descritos na seção anterior. Com base nos valores, é possı́vel confirmar
alguns achados presentes em Mahzoon (2018). No seu trabalho, foi verificado que as
experimentações que usaram as informações estatı́sticas combinadas com os coeficien-
tes apresentaram os melhores resultados. Isso demonstra que o conjunto statistical pos-
sui alta contribuição preditiva, o que pode ser constatado pela análise das combinações
puras, onde ele ocupou o quarto lugar nos valores médios. Ressalta-se que os itens em
negrito, nesta e nas próximas tabelas de experimentos, destacam as melhores taxas para
as métricas das médias de desempenho das combinações de atributos.

Tabela 5.6: Desempenho médio das combinações de atributos de
Dcoe f

Combinação de Atributos Acurácia DP Acu. F1-Score DP F1 Especificidade DP Esp. Sensitividade DP Sen.

stat coefficient 75,27 3,05 70,61 4,85 95,21 2,45 57,26 7,81
bg statistical 74,11 2,96 68,78 4,75 95,50 1,93 54,80 6,87
bg stat coef 73,96 4,03 68,54 6,28 94,93 2,91 55,02 9,82
statistical 73,63 2,81 68,06 4,18 95,62 1,39 53,78 5,41
coefficient only 68,20 2,01 68,04 2,95 71,92 8,99 64,85 7,37
bg coefficient 66,74 6,73 63,49 15,86 74,31 11,20 59,90 19,45
background 64,93 5,28 57,12 12,73 85,35 4,57 46,48 12,89

Fonte: Elaborada pelo autor

Também foi constatado que mesmo que o grupo bg stat coef contivesse mais
informação, stat coefficient obteve melhores médias para acurácia, f1-score e desvio
padrão. Confirma-se ainda que as informações demográficas isoladas (combinação back-

ground) produzem as mais baixas médias, entretanto apresentam melhora ao serem unidas
com os dados dos coeficientes. Para investigar melhor esses aspectos, dado que análises
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por média podem conter valores que provoquem alguma influência sobre os resultados,
foram extraı́dos os resultados do melhor modelo preditivo identificado na subseção ante-
rior, seguindo a divisão temporal dos dados e comparado com aquele utilizado pelo autor
supracitado (SVM).

Ao avaliar singularmente os conjuntos de variáveis, foi constatado que para
as métricas acurácia e f1-score, a combinação completa (bg stat coef ) apresentou os
melhores resultados. Isso pode ser conferido na Tabela 5.7. Para o algoritmo de linha
de base, ou baseline, foram confirmadas as maiores taxas para stat coefficient como
discorrido em Mahzoon (2018).

Tabela 5.7: Desempenho das combinações de atributos de Dcoe f

para Naive Bayes e SVM

Acurácia

Modelo background statistical coefficient bg coefficient bg statistical stat coefficient bg stat coef

Naive Bayes 66,10 80,12 66,10 67,95 80,59 82,59 83,36
SVM 52,23 72,88 65,95 51,93 73,04 74,11 73,19

Média Comb. 59,17 76,50 66,03 59,94 76,81 78,35 78,27

F1-Score

Modelo background statistical coefficient bg coefficient bg statistical stat coefficient bg stat coef

Naive Bayes 59,71 77,95 71,28 72,78 79,28 82,04 83,23
SVM 26,19 66,92 62,35 25,36 67,04 68,89 67,29

Média Comb. 42,95 72,43 66,82 49,07 73,16 75,46 75,26

Especificidade

Modelo background statistical coefficient bg coefficient bg statistical stat coefficient bg stat coef

Naive Bayes 86,36 94,80 50,65 52,92 91,56 90,26 88,64
SVM 92,21 95,78 79,55 92,21 96,10 95,78 96,10

Média Comb. 89,29 95,29 65,10 72,57 93,83 93,02 92,37

Sensitividade

Modelo background statistical coefficient bg coefficient bg statistical stat coefficient bg stat coef

Naive Bayes 47,80 66,86 80,06 81,53 70,67 75,66 78,59
SVM 16,13 52,20 53,67 15,54 52,20 54,55 52,49
Média Comb. 31,97 59,53 66,86 48,53 61,44 65,10 65,54

Fonte: Elaborada pelo autor

Foi observado que para a métrica de especificidade, bg stat coef obteve resul-
tado superior para SVM, enquanto statistical foi a opção mais adequada com Naive

Bayes. É importante salientar que o alto ı́ndice dessa medida para SVM, revelou um viés
em predizer mais evadidos do que concluintes. O fenômeno foi constatado ao analisar a
mesma coleção de atributos para sensitividade. O valor 52,49% ficou próximo a um es-
tado de aleatoriedade. Contudo, ao avaliar essas duas métricas em relação à combinação
bg stat coef para Naive Bayes, verificou-se uma situação mais balanceada. Isso contribui
para a confirmação de que este algoritmo é a melhor técnica para o cenário em estudo, até
o momento.
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5.2.3 Comparação de Composições dos Atributos Salientes

O experimento 3, consistiu em averiguar a influência dos atributos que compuse-
ram o conjunto destinado à geração das curvas das assinaturas representativas dos alunos
e extração de seus coeficientes. Ainda continuou sob avaliação, o cenário em que os dados
foram temporalmente divididos no perı́odo de 2017.2 e empregada a coleção de atributos
bg stat coef que, como evidenciado na subseção anterior, é a combinação com a capaci-
dade preditiva mais eficiente.

O procedimento avaliativo desta subseção é similar àquele realizado na prece-
dente, no que tange à geração de uma tabela com os resultados médios de desempenho e
outra com o melhor modelo preditivo comparado à linha de base.

Atentando-se ao modelo Student Sequence, apenas a versão que considerava as
notas (Tipo 4), para composição dos atributos salientes, foi possı́vel reproduzir neste
trabalho, posto que as disciplinas cadastradas na base de dados brasileira não possuı́am
um atributo que permitisse o mapeamento de seus nı́veis de complexidade. Ao contrário
daquilo apresentado por Mahzoon (2018), no que diz respeito ao comportamento médio
dos algoritmos, a Configuração 4 propiciou a melhor solução para acurácia, f1-score e
sensitividade (Tabela 5.8). Ao examinar especificidade, os resultados mais altos foram
para Tipo 1, contudo a diferença percentual para Tipo 4 foi de somente 0,08%. Nessa
análise agrupada por média, Configuração 2 ocupou o segundo pior lugar na lista ordenada
por f1-score. Uma investigação dos resultados comparando a configuração 2 com a 4,
revelou o domı́nio desta para um grupo isolado de algoritmos, o que influenciou nos
valores.

Tabela 5.8: Desempenho médio das versões de atributos salientes

x method Acurácia DP Acu. F1-Score DP F1 Especificidade DP Esp. Sensitividade DP Sen.

4 74,69 3,48 69,78 5,52 94,81 3,23 56,53 9,02
3 74,31 3,24 69,25 5,21 94,76 2,90 55,83 8,33
0 74,00 3,54 68,67 5,59 95,01 3,03 55,02 8,52
2 73,96 4,03 68,54 6,28 94,93 2,91 55,02 9,82
1 73,75 3,03 68,38 4,95 94,89 3,32 54,66 7,61

Fonte: Elaborada pelo autor

Partindo para a avaliação detalhada por algoritmo, percebe-se que Naive Bayes

apresentou o melhor desempenho para todas as métricas e versões de construção dos
atributos salientes, como mostra a Tabela 5.9, com exceção de especificidade, para
a qual SVM obteve as taxas mais altas. Uma análise pormenorizada em função dos
oito algoritmos empregados, demonstrou que a superioridade da técnica Naive Bayes

ocorreu tanto para Tipo 2 quanto para Tipo 4. SVM apresentou taxas que chamam a
atenção por uma constância nos resultados que não costuma existir. Deve-se refletir se
há algum problema de desempenho no algoritmo, fazendo com que ele possuı́sse esse
comportamento atı́pico.



5.2 Resultados 76

Logo, a análise das versões de combinação de atributos salientes destinadas ao
procedimento de agrupamento, evidenciou que as informações semestrais de disciplinas
tornam o Tipo 2, a melhor configuração.

Tabela 5.9: Desempenho das versões de atributos salientes para
Naive Bayes e SVM

Acurácia

Modelo 0 1 2 3 4

Naive Bayes 81,66 80,12 83,36 81,97 82,90
SVM 73,19 73,19 73,19 73,19 73,19

Média Versão 77,43 76,66 78,27 77,58 78,04

F1-Score

Modelo 0 1 2 3 4

Naive Bayes 81,14 79,29 83,23 81,52 82,74
SVM 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29

Média Versão 74,22 73,29 75,26 74,41 75,02

Especificidade

Modelo 0 1 2 3 4

Naive Bayes 88,96 88,64 88,64 88,96 88,31
SVM 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10

Média Versão 92,53 92,37 92,37 92,53 92,21

Sensitividade

Modelo 0 1 2 3 4

Naive Bayes 75,07 72,43 78,59 75,66 78,01
SVM 52,49 52,49 52,49 52,49 52,49

Média Versão 63,78 62,46 65,54 64,08 65,25

Fonte: Elaborada pelo autor

5.2.4 Comparação entre Áreas de Conhecimento

Para encerrar a lista de experimentos, foi efetuada uma avaliação do compor-
tamento da adaptação do modelo Student Sequence para outros cursos, elencados na
Seção 5.1. Para o Instituto de Informática, excluindo os dados de alunos matriculados,
foi usado um conjunto com 1.528 registros com T = 2017.2 e, para a Faculdade de
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, uma relação maior com 2.424
estudantes.

A partir dos valores presentes na Tabela 5.10, é possı́vel verificar que para os
cursos do INF, o melhor modelo algorı́tmico gerado foi aquele baseado na técnica Naive

Bayes, exceto para a métrica de especificidade, a qual necessita ser avaliada em conjunto
com a sensitividade. Ao verificar o desempenho da abordagem para cursos de uma área
diferente da Ciência da Computação, neste caso para graduações em Administração,
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Ciências Contábeis e Econômicas, notou-se uma diversidade quanto aos algoritmos que
apresentaram os melhores ı́ndices. Em termos de acurácia, Gradient Boosting gerou o
melhor modelo.

Todavia, para f1-score, a principal medida de avaliação deste estudo, Naive Bayes

foi a melhor técnica, embora a diferença para as demais não tenha sido tão evidente se
comparado aos resultados produzidos para o INF, sob a mesma métrica. Naive Bayes

também colecionou o melhor resultado para a sensitividade. Além disso, quando consi-
deradas apenas as médias de cada medida de desempenho, o modelo Student Sequence

obteve melhores resultados para os cursos da FACE, com exceção da especificidade.
Observou-se ainda que o desvio padrão para os resultados desta área possui valores que
demonstram maior estabilidade no resultado dos classificadores. Isso pode estar relaci-
onado com a quantidade superior de registros submetidos ao processo de treino e teste
(2.424) e com a distribuição das classes.

Após a análise do comportamento do último algoritmo de aprendizagem de
máquina citado, verificou-se que ele pode ser aplicado como um substituto adequado ao
SVM, empregado por Mahzoon (2018), para o problema da predição da evasão acadêmica
para o cenário apresentado neste trabalho.

Tabela 5.10: Comparação de desempenho da adaptação do mo-
delo Student Sequence entre áreas diferentes

INF

Modelo Acurácia F1-Score Especificidade Sensitividade

Decision Tree 71,65 66,18 92,53 52,79
Extra Trees 75,50 70,61 97,08 56,01
Gradient Boosting 72,42 66,29 95,46 51,61
kNN 71,80 64,74 96,75 49,27
Naive Bayes 83,36 83,23 88,64 78,59
Random Forest 72,73 66,41 96,43 51,32
SVM 73,19 67,29 96,10 52,49
XGBoost 71,03 63,57 96,43 48,09

Média Métrica 73,96 (4,03) 68,54 (6,28) 94,93 (2,91) 55,02 (9,82)

FACE

Modelo Acurácia F1-Score Especificidade Sensitividade

Decision Tree 79,60 80,00 89,41 72,08
Extra Trees 78,86 78,82 91,10 69,48
Gradient Boosting 80,05 80,26 91,10 71,59
kNN 79,14 78,96 92,16 69,16
Naive Bayes 79,69 80,43 87,50 73,70
Random Forest 78,68 78,52 91,53 68,83
SVM 79,41 79,30 92,16 69,64
XGBoost 79,32 79,19 92,16 69,48

Média Métrica 79,34 (0,45) 79,43 (0,71) 90,89 (1,65) 70,50 (1,75)
Fonte: Elaborada pelo autor



CAPÍTULO 6
Considerações Finais

A evasão estudantil é um problema presente e recorrente nos diferentes nı́veis
de ensino, regiões e nações. No ensino superior, uma ampla gama de estudos tem sido
conduzida com foco em predizer o fenômeno antes que ele aconteça, com o auxı́lio de
técnicas computacionais.

O presente trabalho abordou a evasão com o enfoque da perspectiva temporal,
revelando serem necessários procedimentos que considerem o tempo para uma tratativa
mais adequada ao problema da predição desse fenômeno. Para isso, a abordagem preditiva
sequencial-temporal desenvolvida por Mahzoon (2018) foi adaptada e estendida para ser
aplicável a instituições federais brasileiras.

O processo de adequação do modelo Student Sequence, como a abordagem foi
chamada, consistiu entre outras mudanças: na adaptação para predizer evasão; na criação
de uma estrutura intermediária para armazenamento das informações dos alunos; na
experimentação de diferentes conjuntos de variáveis e métodos de segmentação dos dados
para treino e teste; na avaliação de mais sete algoritmos de aprendizagem de máquina
adicionais à proposta inicial; e na comparação dos resultados sob a ótica de diversas
métricas de desempenho. Além de tudo isso, o modelo foi aplicado a cursos de uma área
distinta da Computação, na intenção de avaliar o fenômeno em estudo.

Ao comparar as adaptações realizadas com o modelo de Mahzoon (2018), em
cenário similar de segmentação proporcional dos dados, verificou-se que o enrique-
cimento dos atributos salientes e uso de outras técnicas algorı́tmicas ultrapassaram a
configuração mais efetiva desse autor em termos de acurácia. Lá, a acurácia máxima pro-
duzida foi de 97,2%, resultante da aplicação da composição stat coefficient com o uso
do nı́vel de complexidade das disciplinas como atributos salientes, em conjunto com o
algoritmo SVM. No presente estudo, a adição de mais variáveis na relação dos atributos
salientes usando XGBoost e a combinação bg stat coef produziram, em média, 97,83%
de acurácia, com maior ocorrência em 2019.2 (99,07%), e 98,37% para 2017.2 – perı́odo
definido para realização dos experimentos. Muito embora a métrica proveja taxas mais
elevadas, algumas particularidades existentes nos dados podem ser ignoradas na avaliação
com essa medida.
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No que se refere a f1-score, medida não avaliada em Mahzoon (2018), a aborda-
gem proporcional obteve média de 97,58% de confiabilidade, com 98,01% para 2017.2
usando a técnica XGBoost. Isso evidencia que para a avaliação dos modelos com uma
métrica que considera o desbalanceamento das classes, a extensão dos atributos salientes
e uso de outros algoritmos proporcionaram resultados mais interessantes.

Ao analisar os resultados com a aplicação da segmentação temporal dos dados,
percebeu-se que as taxas de desempenho dos métodos preditivos são inferiores àquelas
obtidas na segmentação proporcional. Contudo, a representatividade do problema embu-
tindo o fator tempo para considerar a realidade da evasão, supera essas limitações. Foi
observado que a técnica mais bem avaliada foi Naive Bayes, em termos das métricas
de Acurácia, F1-Score e Sensitividade. Os resultados para F1-Score, na presença de uma
quantidade equilibrada de dados para os conjuntos de treino e teste, foram mantidos acima
de 80% e, nas últimas janelas temporais, os ı́ndices ultrapassaram a marca de 96%. Ao
considerar a situação pandêmica iniciada a partir de 2020, os resultados não demonstra-
ram um comportamento atı́pico no perı́odo.

Destaca-se ainda que Especificidade pode direcionar a conclusões incoerentes
quando considerada a predição da saı́da precoce do ensino superior. Altos valores para
essa medida indicam que a predição aposta mais na evasão do que na conclusão. É ne-
cessária uma avaliação combinada com Sensitividade, devendo existir um balanceamento
entre os resultados desses dois elementos.

A partir dos resultados gerados, foi confirmada a hipótese de que há uma
melhoria nas investigações do fenômeno da evasão ao introduzir o fator tempo, no sentido
de considerar o papel da história do discente. Esse aperfeiçoamento vai além de altos
ı́ndices para as métricas de avaliação, reside na representação do problema de modo
mais realı́stico. Este aspecto foi demonstrado ao mudar o procedimento de divisão dos
conjuntos de dados para treino e teste, já que não foram comparadas histórias completas
com incompletas, fazendo com que o algoritmo não fosse influenciado nesse ponto. Como
visto, é preciso que a temporalidade seja refletida tanto na fase de criação dos modelos
preditivos, quando na construção da arquitetura da abordagem.

No que tange aos objetivos especı́ficos, a averiguação da importância de uma
segmentação temporal dos dados se deu ao comparar diferentes procedimentos de
separação das bases de dados e verificar a ocorrência de resultados mais realı́sticos quando
uma vertente temporal é aplicada. Para concretização do segundo objetivo, conforme as
Subseções 4.2.1 e 4.2.3, diferentes combinações de atributos foram geradas para verifi-
car se as variáveis que armazenam os padrões das trajetórias dos estudantes, sumariza-
dos nos coeficientes, melhoram a capacidade preditiva dos modelos. Foi percebido que a
adição dessas variáveis incrementam os resultados. Contudo, percebe-se que informações
demográficas possuem pouca representatividade e podem, até mesmo, influenciar nega-
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tivamente nas predições (Tabela 5.7). Relacionado a essas variações está a completude
do terceiro objetivo que residiu na identificação de combinações e extensões à aborda-
gem para melhorar a predição através da comparação de diferentes configurações para:
os atributos salientes; variáveis de Dcoe f ; e técnicas algorı́tmicas. O quarto e último ob-
jetivo foi alcançado ao experimentar o modelo Student Sequence para um departamento
de Administração e Ciências Econômicas e obtenção de resultados médios maiores que
a experimentação para a área de Ciência da Computação. Ademais, foi percebido que o
melhor método algorı́tmico para o INF, também se mostrou eficiente para a FACE.

Retomando as perguntas de pesquisa, para responder ao primeiro questiona-
mento, o Capı́tulo 4 descreve como foi possı́vel a adaptação de um modelo temporal
para predição da evasão no ensino superior, considerando a realidade das universidades
federais brasileiras. A segunda indagação, de quais adaptações seriam necessárias realizar
nos dados para apoiar o processo preditivo, foi respondida com a criação de uma estrutura
genérica que armazena os eventos e informações da história dos acadêmicos, bem como
a realização de procedimentos de segmentação temporal de dados que omitiram trechos
do percurso desses indivı́duos. No entanto, foi constatada uma resposta parcial à terceira
pergunta, dedicada a avaliar qual a escala de contribuição do uso da temporalidade para
a tomada de decisão. A completude desta pergunta ficou reservada aos trabalhos futuros.
As informações temporais ou a sua organização em um problema dependente do tempo
se mostram efetivas para os comitês de avaliação de evasão, sob a argumentação de que o
modelo promove uma análise mais consistente do assunto. Resta então a aplicação dessa
perspectiva a dados de estudantes que ainda não concluı́ram o curso, mas que apresen-
tam comportamento propenso à interrupção dos seus estudos, bem como a validação dos
resultados junto a entidades responsáveis por gerir os cursos.

É importante que se considere, adicionalmente, que o presente trabalho possui
algumas limitações. O processo de agrupamento necessita ser otimizado em tempo de
processamento, pois demandou um longo perı́odo para realizar a operação nas bases do
estudo de caso. Isso deve ser feito visando executar o modelo em conjuntos de dados com
dimensões superiores aos utilizados aqui. É necessário também elaborar uma forma de
persistir os modelos gerados, de modo a predizer a situação para novos alunos, dado que
o processo de agrupamento considera apenas discentes que possuem um desfecho, seja de
conclusão ou evasão. Nota-se ainda que, na presença de poucos dados, o desempenho da
predição é prejudicado, aproximando-se de um estado de aleatoriedade.

6.1 Contribuições

As contribuições da pesquisa foram percebidas em diferentes pontos, com desta-
que para os seguintes aspectos:
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• a utilização de dados reais para adaptação da abordagem proposta. Para isso, foi
criada uma estrutura intermediária de dados para armazenar, centralizadamente, as
informações referentes a um aluno e sua trajetória. A estrutura desenvolvida pode
ser customizada para conter atributos conforme o cenário da instituição de ensino
que estiver utilizando-a, desde que os nı́veis hierárquicos sejam mantidos;

• o emprego de um procedimento de segmentação temporal para organizar os con-
juntos de treino e teste submetidos a algoritmos de aprendizagem supervisionada,
de maneira tal que essa ação promova a representação de um cenário real para tra-
tamento de um problema com natureza temporal. O trabalho evidenciou que grande
parte da literatura que estuda desempenho acadêmico, apesar de propor soluções
inerentes ao tempo, não preservam esta caracterı́stica ao efetuar a predição. Aque-
les que o fazem consideram-na de forma arbitrária, mas ainda assim, com raras
exceções, conservam uma versão completa da história do aluno, o que prejudica o
produto das estimativas. Portanto, o procedimento de omitir uma parte da trajetória
do aluno e refletir isso em todos os atributos que agreguem informações anteriores
possibilita predições mais realı́sticas;

• no sentido da confiabilidade, outra contribuição desta pesquisa é demonstrar que os
resultados das predições aplicando segmentação proporcional dos dados proveem
taxas estáveis e elevadas de acertos, como discutido na Subseção 5.2.1. Porém, ao
considerar a contribuição comentada acima, esse procedimento mascara a situação
real. Os resultados mais baixos na perspectiva não-tradicional confirmam a litera-
tura, especialmente a hipótese de Krauss, Merceron e Arbanowski (2019), quando
escrevem ser esperado que divisões em função do tempo apresentem desempenho
inferior comparadas às tradicionais;

• outra contribuição importante da pesquisa é a adaptação do modelo Student Se-

quence. As experimentações validaram a sua reprodutibilidade, mas, além disso,
possibilitaram a expansão da abordagem ao analisar diferentes configurações para
geração dos coeficientes das curvas das assinaturas representativas dos alunos, em
que algumas das opções foram construı́das com atributos temporalmente dependen-
tes. Nesse ponto, foi constatado que o modelo foi melhorado preenchendo lacunas
que existiam em relação ao fator amplamente discutido neste estudo, o tempo;

• este trabalho também contribui com o desenvolvimento de pesquisas sobre
educação no território brasileiro, pois como visto na revisão da literatura conduzida
sobre TLA e concordando com Chen et al. (2020), há uma carência de investigações
em Mineração de Dados Educacionais e Learning Analytics para as pesquisas sul-
americanas e brasileiras.
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6.2 Trabalhos Futuros

Em vista do que foi alcançado neste trabalho, outras atividades podem ser
executadas no sentido de estender as investigações na linha de Temporal Learning

Analytics com foco na evasão. Elas são elencadas adiante:

• realizar um procedimento de ajuste dos hiper-parâmetros dos algoritmos de apren-
dizagem de máquina para extrair maior capacidade preditiva de cada um e verificar
se Naive Bayes manterá seu desempenho frente às outras opções;

• experimentar a utilização de técnicas baseadas em redes neurais artificiais. Um
exemplo com relevância nos resultados da revisão bibliográfica em TLA é a técnica
LSTM;

• estender as opções de conjuntos de atributos salientes para incluir parâmetros
representativos de curvas da evolução da média do aluno, da quantidade semestral
de reprovações, etc. Na mesma direção, agregar mais campos para composição das
combinações de Dcoe f , os quais integram a estrutura caracterı́stica dos alunos e que
não foram apresentadas neste estudo por questões de simplificação das adaptações
conduzidas;

• analisar o comportamento da abordagem para predição da evasão em outras áreas
do conhecimento e cursos isolados, verificando sua consistência;

• reexecutar os experimentos aplicando técnicas de reamostragem de dados para
corrigir o desbalanceamento das classes e verificar como esse aspecto influenciará
os resultados;

• experimentar outras abordagens de segmentação temporal, apresentadas em um
trabalho (BARROS et al., 2021) feito em parceria com outros pesquisadores do
grupo de pesquisa do autor, publicado antes da finalização deste estudo;

• avaliar a contribuição preditiva individualizada dos atributos que compõem o con-
junto Dcoe f , para eliminar aqueles que não colaboram para o desempenho da abor-
dagem e incluir outros com probabilidade de serem bons preditores, por um pro-
cesso de seleção automatizada de caracterı́sticas (feature selection);

• averiguar a adaptação do modelo para um problema multirrótulo, para que também
seja predito em qual semestre o aluno evadirá;

• implementar o conhecimento gerado pelos modelos para uso nos comitês dedicados
à análise da evasão em instituições federais brasileiras;

• no aspecto teórico, conduzir uma revisão sistemática da literatura que investigue
trabalhos que apresentem a adoção de ações para a melhoria do desempenho dos
alunos, quais mudanças elas causaram nos ambientes onde foram implantadas
e verificar ainda, que impactos tais mudanças ocasionaram no comportamento
preditivo dos modelos computacionais.
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BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. programa nacional de assistência
estudantil - pnaes. Diário Oficial da União, Brası́lia, DF, 2010. Disponı́vel em:
〈http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm〉.

CAMPELLO, R. J. G. B.; MOULAVI, D.; SANDER, J. Density-based clustering
based on hierarchical density estimates. In: PEI, J. et al. (Ed.). Advances in
Knowledge Discovery and Data Mining. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin
Heidelberg, 2013. p. 160–172. ISBN 978-3-642-37456-2. Disponı́vel em:
〈https://doi.org/10.1007/978-3-642-37456-2 14〉.

CHAI, D. G. K. E. Predicting the risk of attrition for undergraduate students with time
based modelling. In: Proceedings of the International Association for Development of
the Information Society (IADIS) International Conference on Cognition and Exploratory
Learning in the Digital Age (CELDA). [s.n.], 2015. p. 109–116. Disponı́vel em:
〈https://eric.ed.gov/?id=ED562154〉.

CHAPMAN, P. et al. CRISP-DM 1.0 Step-by-step data mining guide. [S.l.], August
2000. Disponı́vel em: 〈https://www.the-modeling-agency.com/crisp-dm.pdf〉.

CHAU, L. M.; CHAU, V. T. N.; PHUNG, N. H. On temporal cluster analysis for
early identifying in-trouble students in an academic credit system. In: 5th NAFOSTED
Conference on Information and Computer Science (NICS). [s.n.], 2018. p. 171–176.
Disponı́vel em: 〈https://doi.org/10.1109/NICS.2018.8606827〉.

CHEN, B.; KNIGHT, S.; WISE, A. F. Critical issues in designing and implementing
temporal analytics. Journal of Learning Analytics, v. 5, n. 1, p. 1–9, Apr. 2018.
Disponı́vel em: 〈https://doi.org/10.18608/jla.2018.53.1〉.

CHEN, B. et al. Two tales of time: uncovering the significance of sequential patterns
among contribution types in knowledge-building discourse. Interactive Learning
Environments, Routledge, v. 25, n. 2, p. 162–175, 2017. Cited By 16. Disponı́vel em:
〈https://doi.org/10.1080/10494820.2016.1276081〉.

CHEN, G. et al. Let’s shine together! a comparative study between learning analytics
and educational data mining. In: Proceedings of the Tenth International Conference on
Learning Analytics & Knowledge. New York, NY, USA: Association for Computing
Machinery, 2020. (LAK ’20), p. 544–553. ISBN 9781450377126. Disponı́vel em:
〈https://doi.org/10.1145/3375462.3375500〉.

CHEN, Y.; JOHRI, A.; RANGWALA, H. Running out of stem: A comparative study
across stem majors of college students at-risk of dropping out early. In: Proceedings of
the 8th International Conference on Learning Analytics and Knowledge. New York,
NY, USA: Association for Computing Machinery, 2018. (LAK ’18), p. 270–279. ISBN
9781450364003. Disponı́vel em: 〈https://doi.org/10.1145/3170358.3170410〉.

CHEN, Y. et al. Identifying at-risk students based on the phased prediction model.
Knowledge and Information Systems, v. 62, n. 3, p. 987–1003, 2020. ISSN 0219-1377,
0219-3116. Disponı́vel em: 〈https://doi.org/10.1007/s10115-019-01374-x〉.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm
https://doi.org/10.1007/978-3-642-37456-2_14
https://eric.ed.gov/?id=ED562154
https://www.the-modeling-agency.com/crisp-dm.pdf
https://doi.org/10.1109/NICS.2018.8606827
https://doi.org/10.18608/jla.2018.53.1
https://doi.org/10.1080/10494820.2016.1276081
https://doi.org/10.1145/3375462.3375500
https://doi.org/10.1145/3170358.3170410
https://doi.org/10.1007/s10115-019-01374-x


Referências Bibliográficas 85
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APÊNDICE A
Temporal Learning Analytics no Ensino
Superior: Uma Revisão Sistemática da
Literatura

As fases da Revisão Sistemática (RS) foram seguidas a partir do guia de re-
ferência proposto por Kitchenham e Charters (2007). Devido à extensão do processo de
desenvolvimento da revisão e para facilitar sua execução, foi utilizada a ferramenta Parsi-

fal1 – escolhida por estar disponı́vel online, ser gratuita, permitir o trabalho colaborativo
e ter uma baixa curva de aprendizado. Também foram utilizadas algumas ferramentas de
apoio como: Zotero 2, JabRef 3 e aplicações de planilha eletrônica. Kitchenham e Charters
(2007) dividem a estrutura de uma RS em três fases: Planejamento, Condução e Relatório.
As duas primeiras serão apresentadas adiante.

A.1 Planejamento

O planejamento provê a estruturação de todo o processo. Nele são definidos itens
como: objetivo, critérios para a definição de questões de pesquisa, as próprias questões,
palavras-chave, bases de produções cientı́ficas e critérios para seleção dos estudos.

A.1.1 Grupo de Controle

Por ser um estudo secundário, a RS carece que um grupo inicial de trabalhos
seja selecionado como norteador para a construção do planejamento. A Tabela A.1 lista
os trabalhos que compuseram o grupo de controle para nortear o planejamento da revisão.

1〈https://parsif.al/〉
2〈https://www.zotero.org/〉
3〈https://www.jabref.org/〉

https://parsif.al/
https://www.zotero.org/
https://www.jabref.org/
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Tabela A.1: Grupo de trabalhos de controle

Ano Tı́tulo Autor
2014 Advances in temporal analysis in learning and instruction Molenaar (2014)

2017 Educational data mining applications and tasks: A survey of the last 10 years Bakhshinategh et al. (2017)

2018 A sequence data model for analysing temporal patterns of student data Mahzoon et al. (2018)

2020 Educational data mining and learning analytics: An updated survey Romero e Ventura (2020)
Fonte: Elaborada pelo autor

A.1.2 Objetivo

Investigar novos modelos, abordagens, métodos, padrões e/ou técnicas computa-
cionais que tenham o tempo como principal fator de referência, com foco em problemas
nas áreas de Learning Analytics e Mineração de Dados Educacionais, criando um mape-
amento do estado da arte da área.

A.1.3 Critérios PICOC

Os critérios para a formulação das questões de pesquisa, conhecidos como
PICOC (Population, Intervention, Comparison, Outcome and Context) – População,
Intervenção, Comparação, Resultado e Contexto, foram definidos como:

• População – Literatura de pesquisa sobre análises preditivas acadêmicas.
• Intervenção – Abordagens, métodos, modelos, padrões ou técnicas temporais para

predição acadêmica.
• Comparação – Índices de desempenho dos modelos.
• Resultado – Métodos e modelos preditivos que usem informação temporal como

fator mais importante.
• Contexto – Learning Analytics, Mineração de Dados Educacionais e Ensino Supe-

rior.

A.1.4 Questões de Pesquisa

Estabelecido o PICOC, foram elicitadas as questões de pesquisa, em ordem de
importância:

QP1. Quais métodos existem atualmente para a predição temporal acadêmica?
QP2. Quais são os algoritmos e as técnicas computacionais mais comumente empregados

nos métodos e modelos?
QP3. Que tipos de dados acadêmicos têm sido usados nas pesquisas da área?
QP4. Qual intervalo de tempo (semana, mês, semestre, ano) é comumente usado nas

análises de natureza temporal?
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QP5. Qual método tem sido usado para a divisão da base de dados entre treino e teste?
QP6. Que tipo de resultado é predito?
QP7. A precisão do modelo varia muito entre treinar e testar conjuntos de dados?
QP8. O modelo ou método é aplicável em instituições brasileiras?
QP9. Quais ações têm sido tomadas para melhorar o desempenho dos estudantes?

QP10. Há códigos-fonte e ferramentas liberados para ajudar na replicação do trabalho?

A.1.5 Palavras-chave e Sequência de Busca

A partir do grupo de controle, foram determinadas as palavras-chave com seus
respectivos sinônimos, destinados a compor uma sequência de busca geral. Cada palavra-
chave está diretamente relacionada a algum parâmetro do PICOC, conforme evidencia a
Tabela A.2.

Tabela A.2: Palavras-chave e sinônimos da sequência de busca

Palavra-Chave Sinônimos Parâmetro PICOC
learning analytics educational data mining População

time
sequence

temporal
População

model

approach

method

pattern

technique

Resultado

Fonte: Elaborada pelo autor

O próximo passo consistiu em definir a sequência de termos (string) de busca
com o propósito de realizar uma consulta sistematizada nas bases de dados de trabalhos
cientı́ficos. Sua estrutura é composta por operadores lógicos (NOT, AND e OR), podendo
conter parênteses () que determinam precedência, ou aspas “ ” que agrupam dois ou mais
termos para buscas exatas. A sequência foi construı́da de maneira que qualquer trabalho
alcançado, contivesse pelo menos um termo de cada grupo de ORs. A sequência de busca
deste protocolo foi refinada ao longo de 15 versões. A Tabela A.3 exibe a última versão.

Tabela A.3: Sequência de busca do protocolo

Versão Sequência

2.3
(“time”OR “sequence”OR “temporal”)
AND (“model”OR “method”OR “pattern”OR “approach”OR “technique”)
AND (“educational data mining”OR “learning analytics”)

Fonte: Elaborada pelo autor
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A.1.6 Bases de Trabalhos

Para a coleta dos trabalhos, foram selecionadas 10 bases de estudos (Tabela A.4).
Importante salientar que embora a base Google Scholar esteja na lista, ela é considerada
uma fonte de literatura cinzenta, por conta de aspectos de indexação dos trabalhos. As
fontes foram escolhidas pela relevância e pela sua presença em repositórios de trabalhos
recentes na área de TLA.

Na maioria das bases, a busca foi realizada no conjunto Tı́tulo - Resumo -
Palavras-Chave, conhecido como TAK (Title - Abstract - Keywords), para a seleção
dos trabalhos mais relevantes. Nas situações em que o primeiro procedimento não era
possı́vel, recorreu-se à pesquisa pelo resumo e, no caso da Google Scholar, ao texto
integral.

Tabela A.4: Bases de trabalhos cientı́ficos

Base Endereço
ACM Digital Library 〈http://portal.acm.org〉
arXiv 〈https://arxiv.org/〉
ERIC

(Education Resources Information Center)
〈https://eric.ed.gov〉

Google Scholar 〈https://scholar.google.com/〉
IEEE Digital Library 〈http://ieeexplore.ieee.org〉
Scielo 〈https://scielo.org/〉
Science Direct 〈http://www.sciencedirect.com〉
Scopus 〈http://www.scopus.com〉
Springer Link 〈http://link.springer.com〉
Wiley Online Library 〈https://onlinelibrary.wiley.com/〉

Fonte: Elaborada pelo autor

A.1.7 Critérios de Seleção

Como parte da revisão, foram estabelecidos os critérios de inclusão e de exclusão
utilizados na seleção dos estudos. Segundo Kitchenham e Charters (2007), tais critérios
devem estar em concordância com o objetivo e com as questões de pesquisa. Mesmo que
a sequência de busca seja eficaz, trabalhos irrelevantes podem ser coletados, por isso o
uso desses elementos. Embora não esteja explı́cito, também foram considerados apenas
trabalhos escritos nas lı́nguas inglesa e portuguesa. A seguir, são apresentados os critérios
de inclusão e de exclusão.

• Critérios de Inclusão

IC1. Discute predição temporal acadêmica aplicando métodos computacionais (ou
sinônimos).

http://portal.acm.org
https://arxiv.org/
https://eric.ed.gov
https://scholar.google.com/
http://ieeexplore.ieee.org
https://scielo.org/
http://www.sciencedirect.com
http://www.scopus.com
http://link.springer.com
https://onlinelibrary.wiley.com/
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IC2. Discute análise temporal acadêmica aplicando métodos computacionais (ou
sinônimos).

IC3. Revisão sistemática da literatura, survey, trabalho teórico sobre análise tem-
poral.

IC4. Análise sequencial.

• Critérios de Exclusão

EC1. Não relacionado à análise ou predição temporal acadêmica.
EC2. Nenhum modelo (ou sinônimos), experimento ou avaliação é apresentado(a).
EC3. Utiliza dados temporais, mas não efetua análise ou predição temporal.
EC4. Não é um artigo ou documento relacionado.
EC5. Artigo inacessı́vel.

A.2 Condução

A condução é a fase que demanda mais esforço do pesquisador. Os trabalhos são
selecionados em diferentes etapas até que permaneçam os mais relevantes para leitura
e análise detalhada. Para Kitchenham e Charters (2007), a revisão tem inı́cio real na
condução, sendo importante que todos os estágios da primeira sejam visitados ainda na
construção do protocolo de pesquisa, para tornar o trabalho mais sólido.

A.2.1 Importação dos Trabalhos

Primeiramente, a sequência de busca geral foi adaptada aos mecanismos de
pesquisa de cada base. Em seguida, os trabalhos retornados foram extraı́dos e importados
para a ferramenta Parsifal no formato BibTEX. O processo de importação ocorreu em
dois momentos. A primeira importação trouxe 1.878 tı́tulos e a segunda, 3.049 tı́tulos,
resultando em 4.927 itens. Essa quantidade elevada se deu por dois motivos: (1) adição
de mais bases de trabalhos (arXiv e Springer Link) e (2) o retorno dos trabalhos da
primeira importação mais aqueles indexados posteriormente. Isso culminou no aumento
das duplicatas. A Figura A.1 exibe a distribuição de itens por base. A fonte que retornou a
maior quantidade de trabalhos foi a Scopus – 2084, enquanto na Scielo foram encontrados
apenas 10 tı́tulos.
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Figura A.1: Quantidade de estudos importados por base

Fonte: Elaborada pelo autor

A.2.2 Seleção dos Trabalhos

Realizada a importação, o próximo passo consistiu em remover as duplicatas e
aceitar ou rejeitar itens mediante os critérios definidos. Essa seleção foi feita analisando
o conjunto TAK de cada artigo. A Tabela A.5 exibe a quantidade de artigos aceitos,
duplicados e rejeitados, em função da base. Observou-se que, no total, 1,9% (92) dos
registros foram considerados elegı́veis para uma análise de qualidade. Tantos os trabalhos
aceitos quanto os rejeitados foram classificados consoante os critérios de inclusão e de
exclusão (Tabela A.6). Nota-se que a maioria dos itens foi descartada pelo critério EC1,
seguidos pelos critérios EC4, EC3, EC5 e EC2, nesta ordem.

Tabela A.5: Trabalhos selecionados por tipo de seleção

Base Total Aceitos Duplicados Rejeitados

ACM Digital Library 366 5 231 130
arXiv 14 – 5 9
ERIC 554 18 292 244
Google Scholar 134 6 81 47
IEEE Digital Library 429 19 204 206
Scielo 10 – 4 6
Science@Direct 119 – 109 10
Scopus 2.084 32 1.342 710
Springer Link 1.134 8 79 1.047
Wiley Online Library 83 4 36 43

Total Geral 4.927 92 2.383 2.452

Total Geral (%) 100% 1,9% 48,4% 49,8%
Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela A.6: Trabalhos selecionados por tipo de critério

Base Total IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 EC4 EC5

ACM Digital Library 135 2 3 – – 106 5 5 14 –
arXiv 9 – – – – 9 – – – –
ERIC 262 8 6 1 3 206 7 24 6 1
Google Scholar 53 3 2 1 – 29 2 3 3 10
IEEE Digital Library 225 8 7 1 3 190 4 12 – –
Scielo 6 – – – – 6 – – – –
Science@Direct 10 – – – – 8 – – 2 –
Scopus 742 14 9 4 5 591 10 48 37 24
Springer Link 1.055 3 1 1 3 984 2 6 53 2
Wiley Online Library 47 3 1 – 40 1 1 1 –

Total Geral 2.544 41 28 9 14 2.169 31 99 116 37

Total Geral (%) 100% 1,6% 1,1% 0,4% 0,6% 85,3% 1,2% 3,9% 4,6% 1,5%
Fonte: Elaborada pelo autor

A.2.3 Avaliação de Qualidade

No passo de avaliação da qualidade, os estudos foram analisados segundo
aspectos qualitativos que inferem a sua adesão ao cumprimento do objetivo da RS
e ao esclarecimento das questões de pesquisa. Integraram essa atividade as seguintes
perguntas, agrupadas por assunto:

QA1.1. Propõe um novo método (abordagem, modelo, padrão ou técnica) temporal?
QA1.2. Compara com análises não temporais?
QA2.1. Algum tipo de análise preditiva foi feito nos dados?
QA2.2. Existe alguma validação estatı́stica?
QA3.1. Os modelos apresentados foram testados em diferentes bancos de dados?
QA3.2. Foram utilizados dados de ambientes de ensino superior?
QA4.1. Os objetivos da pesquisa foram claramente propostos?
QA4.2. O artigo foi publicado há pelo menos 10 anos?

Dos 92 trabalhos aceitos, 54 foram aprovados mediante as perguntas de quali-
dade. A Figura A.2 mostra a quantidade de trabalhos aprovados por ano de publicação,
a partir de 2008. Pelo fato da ferramenta Parsifal apresentar um processo de avaliação
de qualidade limitada, no qual é possı́vel apenas ponderar quanto a resposta dada, um
mapeamento adicional foi realizado, atribuindo um peso a cada pergunta de qualidade
e filtrando apenas trabalhos que efetivamente propuseram uma nova abordagem tempo-
ral e trataram problemas relacionados ao ensino superior. Desse filtro, prevaleceram 17
trabalhos, os quais estão listados na Tabela A.7.
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Figura A.2: Trabalhos aprovados por ano de publicação
Fonte: Elaborada pelo autor

A última etapa da Condução é a extração de dados. Nela, os trabalhos devem
ser lidos e analisados em sua integralidade, para ser possı́vel responder às questões de
pesquisa. A Seção 2.4 corresponde a etapa de Extração de Dados, lá há uma tabela com
as informações sumarizadas dos artigos, como também as respostas das perguntas de
pesquisa.
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Tabela A.7: Trabalhos aprovados para extração de dados
Ano Tı́tulo Paı́s Autor
2014 Frequent temporal pattern mining incrementally from educational databases in an academic credit system Vietnã (HONG; NGOC; HUA, 2014)
2015 A temporal estimation of students’ on-task mental effort and its effect on students’ performance during computer based testing Grécia (PAPAMITSIOU; ECONOMIDES, 2015)

2016 A Multi-Granularity Pattern-Based Sequence Classification Framework for Educational Data
Reino Unido, Suécia,

Espanha (JABER et al., 2016)

2017 Grade Prediction with Temporal Course-Wise Influence EUA (REN; NING; RANGWALA, 2017)
2018 A Sequence Data Model for Analysing Temporal Patterns of Student Data. EUA (MAHZOON et al., 2018)
2018 On Temporal Cluster Analysis for Early Identifying In-trouble Students in an Academic Credit System Vietnã (CHAU; CHAU; PHUNG, 2018)
2018 Discovery and temporal analysis of latent study patterns in MOOC interaction sequences Suı́ça (BOROUJENI; DILLENBOURG, 2018)
2019 Early In-trouble Student Identification Based on Temporal Educational Data Clustering Vietnã (NGUYEN; VO, 2019)
2019 The Timeliness Deviation: A Novel Approach to Evaluate Educational Recommender Systems for Closed-Courses Alemanha (KRAUSS; MERCERON; ARBANOWSKI, 2019)
2019 Modeling the Effort and Learning Ability of Students in MOOCs China (GAO et al., 2019)
2019 Square It up! How to Model Step Duration When Predicting Student Performance Estônia, EUA (CHOUNTA; CARVALHO, 2019)
2019 Predicting student dropout in higher education based on previous exam results Alemanha (ASKINADZE; CONRAD, 2019)
2019 Predicting student achievement based on temporal learning behavior in MOOCs China (QU et al., 2019)
2020 Identifying at-risk students based on the phased prediction model China (CHEN et al., 2020)
2020 Data-driven modelling and characterisation of task completion sequences in online courses Reino Unido (PEACH et al., 2020)
2020 Student Academic Performance Prediction Using Deep Multi-source Behavior Sequential Network China (LI et al., 2020)
2020 Consideration of the local correlation of learning behaviors to predict dropouts from MOOCs China (WEN et al., 2020)

Fonte: Elaborada pelo autor
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