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Resumo

Oliveira, João Lucas. Mineração de dados educacionais baseada em grafos:.
GOIÂNIA, 2021. 91p. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Computação, Insituto de Informática, Universidade Federal de
Goiás.

A evasão e retenção de estudantes configura um problema recorrente em todas as áreas da
educação. Áreas como Mineração de dados Educacionais (MDE) tem sido utilizada para
mitigar tais problemas. Em especial, a área de Mineração de dados educacionais baseadas
em grafos (MDEG) utilizam técnicas não convencionais de mineração de dados para re-
presentar o comportamento de estudantes. Esta análise de estudantes pode ser feita tanto
em ambientes físicos como virtuais, através de redes complexas e grafos. O comporta-
mento dos estudantes evidenciado pelos grafos pode expressar padrões dimensionais que
dificilmente seriam expressos pelas análises tabulares e estatísticas. O presente trabalho
investigou três diferentes técnicas de representação do histórico estudantil para investi-
gar as possíveis causas de retenção e evasão em cursos de computação. Os resultados
mostram que é possível identificar problemas de retenção em grades curriculares e que a
modelagem da grade curricular em forma de grafo pode evidenciar padrões que possam
ajudar no melhor entendimento das causas de retenção e evasão em cursos de graduação.

Palavras–chave

<MDEG, mineração em grafos, educacionais.>



Abstract

Oliveira, João Lucas. <Mineração de dados educacionais baseada em gra-
fos:Uma Análise em cursos de computação com alto índice de retenção >.
GOIÂNIA, 2021. 91p. MSc. Dissertation. Programa de Pós-Graduação em Ci-
ência da Computação, Insituto de Informática, Universidade Federal de Goiás.

Student evasion and retention is a recurring problem in all areas of education. In Areas
such as Educational Data Mining (MDE) have been used to mitigate such problems. In
particular, the area of Graph-based Educational Data Mining (G-EDM) uses unconventio-
nal data mining techniques to represent student behavior. This analysis of students can be
done both in physical and virtual environments, through complex networks and graphs.
The students’ behavior shown by the graphs can express dimensional patterns that would
not be expressed by tabular and statistical analyzes. The present work investigated three
different techniques of representing student history to investigate the possible causes of
retention and dropout in computer courses. The results show that it is possible to identify
retention problems in curriculum and that the modeling of the curriculum in the form of a
graph can show patterns that would not be possible to describe in tabular representation.

Keywords

<G-EDM, graph mining, education.>
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CAPÍTULO 1
Introdução

1.1 Contextualização

A educação superior tem se tornado um campo vasto de investigações em
áreas como Análise de Aprendizado (AA) e Mineração de Dados Educacionais (MDE)
constituindo uma comunidade considerável de pesquisadores e profissionais. A evasão e
retenção são frequentemente alvos de pesquisa em trabalhos que investigam suas possíveis
causas em universidades públicas e instituições privadas. No Brasil, há uma preocupação
principalmente por gestores e órgãos públicos federais, por se tratar de diversos problemas
relacionados ao gerenciamento e controle de dados.

O acompanhamento destes índices é feito através do relatório do censo da
educação superior divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), que em 2018 relatou que cerca de 8,45 milhões de alunos
conseguiram se matricular em um curso superior, porém apenas 3,44 milhões de alunos
ingressaram em seus respectivos cursos [INEP estatística 2018].No mesmo ano, mais de
1 milhão de alunos concluíram seus cursos de graduação.

Entre os anos de 2010 e 2016 a taxa de desistência subiu de 10,6% a 56,8% evi-
denciando um crescimento acelerado em cursos de nível superior [INEP resultados 2018].
A evasão em cursos superiores configura um antigo e problemático cenário na educação
superior do Brasil [Levy 2007].

A preocupação com a evasão ocorre tanto na modalidade presencial quanto em
cursos à distância (EAD) [Laguardia e Portela 2009]. O Ministério da Educação (MEC)
foi um dos primeiros órgãos a se atentar a questão de evasão no Brasil efetuando
levantamentos desde 1995 [Superior-SESu 1997]. Trata-se de um problema ainda em
aberto.

O problema de evasão é mais temerário em cursos pertencentes ao STEM1 que
perpetuam os piores resultados com altas taxas de evasão e permanência prolongada

1STEM é a sigla em inglês para Science, Technology, Engineering e Mathematics (Ciência, Tecnologia,
Engenharia e Matemática, em português) [Gasiewski et al. 2012]
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[Dai e Cromley 2014]. Os prejuízos gerados por esses resultados afetam diretamente
órgãos públicos e privados, gerando desaproveitamento de orçamento e deficit social de
profissionais no mercado [Santos e Neto 2009].

Em busca de soluções para os problemas de evasão e retenção, a utilização de
dados tem sido um importante agente atuando como representante histórico da carreira
estudantil. Consequentemente, a MDE emergiu da particularidade do contexto acadêmico,
em partes, como um apoiador de decisões, e em especial naquelas mediadas digitalmente
[Baker e Yacef 2009].

Quando uma atividade de ensino ou aprendizagem ocorre com a utilização de
alguma forma de tecnologias da informação (TICs), torna-se indispensável a coleta e
armazenamento dos dados produzidos durante o processo. A correta utilização destes
meios pode servir como indicadores da educação, e mais adiante, atuar como fonte de
informações da identificação de retenção e evasão [Rigo et al. 2014].

Com o tempo, percebeu-se que MDE se ramificou em diversas áreas, atuando
desde a análise de logs em sistemas, até a construção de grafos de conhecimento de
recursos pedagógicos, como visto em [Aldowah, Al-Samarraie e Fauzy 2019]. Os dados
se tornaram indispensáveis e passaram a ocupar boa parte dos discos rígidos de servidores
constituindo o campo de Big Data. Paralelo a esse crescimento, a área de Mineração de
Dados Educacionais baseada em grafos (MDEG) ou do inglês, Graph-based Educational

Data Mining (G-EDM), tem atuado com representações não convencionais dos dados se
tornando mais popular e com resultados otimistas [London e Németh 2014].

Essas técnicas têm sido utilizadas por pesquisadores que estudam a aplicação de
dados educacionais em grafos como alternativa à análise tabular. Há na literatura uma
carência de trabalhos que investiguem a aplicação de técnicas de evasão e retenção utili-
zando tais métodos. Portanto, este trabalho contempla o uso destas técnicas para identi-
ficação de retenção e abandono em cursos utilizando o histórico curricular de estudantes
de graduação. Em complemento, será feita uma investigação acerca das melhores práticas
de representações em grafos como alternativa de visualização do percurso estudantil.

De modo a avaliar a eficácia destas técnicas é proposto um estudo empírico
no âmbito do Instituto de Informática (INF) da Universidade Federal de Goiás (UFG)
cuja principal motivação é o fato de que os cursos vinculados ao instituto apresentam
altos índices de desistência e retenção. De forma resumida, aproximadamente 30% dos
estudantes que ingressam nos cursos ofertados pelo INF conseguem graduar, os demais
70% estão distribuídos em abandonos, trancamentos e transferências.



1.2 Motivação 18

1.2 Motivação

Diversas iniciativas têm se mostrado solícitas no que diz respeito ao combate
à evasão e retenção do estudantes. No Brasil, instituições como INEP e MEC, elaboram
levantamentos anuais da atuação das universidades públicas. De modo geral, estes estudos
permitem o acompanhamento de indicadores abrangentes, possibilitando a identificação
de fatores regionais e socioeconômicos, que podem ser associados à evasão e retenção.

Na literatura, os termos evasão e retenção podem apresentar significados ligeira-
mente distintos. Para [Filho et al. 2007], a evasão é caracterizada de acordo com o contato
com o curso por períodos médios e anuais, e após esse contato ocorre a desistência ou des-
motivação de continuar no processo. Já para [Adachi 2009], a evasão pode ser referente a
desistência de uma determinada disciplina ou do programa ao qual o aluno está vinculado.

A mesma diferenciação acontece para o termo retenção, em
[Campello e Lins 2008] a retenção é entendido como um aluno que não cumpriu o
prazo previsto de formação, e por este motivo, prolongou sua permanência universitária.
Em trabalhos mais recentes [Vasconcelos e Silva 2012], o autor afirma que o fato do aluno
permanecer na faculdade após o período previsto de formação, já caracteriza retenção.
Tais conceitos evidenciam um prolongamento não planejado de custos e uma deficiência,
por parte dos estudantes, no que diz respeito a sua formação.

Além disto, os autores tentam evidenciar o que motiva os alunos a evadirem
dos cursos. Em [Xenos, Pierrakeas e Pintelas 2002], os autores relatam que um estudo
feito em cursos de informática para universitários demonstrou que 1 a cada 4 estudantes
apresentava o sentimento de que seu conhecimento não era suficiente para estudos de
nível universitário, o que pode ter sido gerado por uma deficiência na formação básica.

Em estudos mais recentes [Alban e Mauricio 2019], os autores reuniram 112
fatores que contribuem para a evasão, e são distribuídos em cinco dimensões, e.g: pessoal;
acadêmica; econômica; social e institucional. Já em [Tinto 1975] o autor elabora modelos
teóricos sobre fatores epistemológicos e sociais, tais como: características pessoais,
expectativas e eventos motivacionais acerca da evasão e motivação para permanência nos
cursos.

Os resultados mencionados anteriormente mostram que ainda é preciso investi-
gar os fatores que influenciam esses índices em universidades e Instituições de Ensino Su-
perior (IES), principalmente no que diz respeito aos cursos pertencentes ao grupo STEM.

1.3 Problema

Estudantes que permanecem em universidades por um tempo prolongado junta-
mente a uma taxa de evasão alta geram índices extremamente prejudiciais às IES como
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discutido na seção 1.2. Problemas de evasão e retenção são temas recorrentes na litera-
tura e continuam aberto a novas técnicas e interpretações. Em cursos do grupo STEM,
a preocupação é ainda maior pelo baixo índice de graduandos por alunos matricula-
dos. No caso de cursos de computação, há uma tentativa de tratar o problema logo
no início do cursos em disciplinas introdutórias conhecidas como cursos CS1 e CS2
[Yadin 2011, Baranyi et al. 2019, Pereira, Carvalho e Souto 2019].

Trabalhos que envolvam a aplicação de redes com o objetivo de trabalhar com os
problemas citados acima são pouco explorados na literatura. Uma melhor interpretação
de como as relações entre estudantes e o meio educacional ocorrem podem ajudar a gerar
uma percepção mais abrangente do assunto.

Em trabalhos como [London et al. 2015, London e Németh 2014] os autores
abordam as técnicas de MDEG como um auxílio ao entendimento dos comportamentos de
estudantes e de como é possível modelar grafos a partir de dados educacionais. Algumas
abordagens de estruturas específicas são descritas como trabalhos futuros, pretende-
se expandir tais estruturas de modo que seja possível investigar se estas estruturas
contribuem para uma possível identificação de padrões de evasão e retenção a partir de
dados de histórico acadêmico.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

Encontrar evidências através da mineração em grafos para identificar caracterís-
ticas de retenção e evasão em currículos e históricos de graduação.

1.4.2 Objetivos Específicos

• Elaborar uma revisão sistemática com intuito de levantar o atual estado da arte e
principais contribuições que tenham aplicado as técnicas de mineração de dados
baseada em grafos educacionais.

• Desenvolver estruturas que possibilitem modelar grafos a partir de dados estudantis,
para que seja possível identificar os padrões e características de retenção em cursos.

• Preparar a base de dados de estrutura relacional para uma estrutura que seja possível
a leitura e escrita dos grafos.

• Explorar os principais algoritmos de extração de informação em grafos. Identificar
suas limitações, aplicações, e se necessário, sugerir melhorias.

• Efetuar a validação da metodologia proposta em uma base de dados (estudo de caso
no INF).
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1.5 Hipóteses

Três hipóteses são investigadas neste estudo e estão descritas a seguir. A geração
das hipóteses seguiu o critério de analisar e validar as técnicas utilizadas nestes trabalhos
e se de fato são úteis ou não para investigação da retenção e evasão em IES.

• H1 - A análise macro da rede de estudantes pode evidenciar comunidades que sejam
possíveis identificar a retenção e evasão de estudantes.

• H2 - Há caminhos de grades curriculares que melhor evidenciem a dificuldade do
discente em determinadas disciplinas durante sua vida acadêmica.

• H3 - O índice de reprovação em determinadas disciplinas pode estar relacionado ao
docente.

Cada hipótese foi elaborada de acordo com as técnicas de mineração em gra-
fos utilizadas neste trabalho. Com relação aos objetivos, o presente trabalho irá modelar
grafos que melhor se adéquem aos dados educacionais. A necessidade de demonstrar es-
truturas gráficas que se mostrem eficazes ao contexto educacional se faz necessária dada
a natureza do problema envolvido. Os dados estudantis são estruturas multirrelacionais
que se envolvem de forma direta e indireta. Podendo, estas estruturas serem modela-
das/estruturadas de maneiras distintas, obedecendo sempre a particularidade do objetivo a
que se deseja alcançar. Neste caso, o objetivo é identificar padrões de retenção e abandono
em currículos e históricos de alunos de graduação.



CAPÍTULO 2
Referencial Teórico

Este capítulo irá dissertar a respeito dos principais conceitos que serão uti-
lizados ao longo deste trabalho e que compõem a Teoria dos Grafos. Em seguida
será abordado mineração em grafos. Os conceitos descritos aqui foram extraídos
de: [Bondy, Murty et al. 1976, Gross e Yellen 2005, Thulasiraman e Swamy 2011,
Dasgupta, Papadimitriou e Vazirani 2009, Feofiloff, Kohayakawa e Wakabayashi 2011,
Thulasiraman e Swamy 2011].

2.1 Conceito introdutórios sobre grafos

• Grafos: uma estrutura pode ser dita um grafo se houver um conjunto de elementos
que existem ou não relações entre si. Formalmente, um grafo G=(V, E) é um con-
junto finito não vazio de elementos V chamados de vértices, e um conjunto E de
pares não-ordenadores de elementos denominados arestas. Arestas são adjacentes

se compartilham uma extremidade (vértice) em comum e dois vértices são adjacen-
tes se compartilham a mesma aresta. Um grafo simples é um grafo que não contém
arestas paralelas e laços. Já uma grafo vazio, contém um conjunto vazio de arestas
E e vértices V. Se um grafo G houver para todo par de vértices v, u um caminho de
v a u esse grafo será considerado conexo, caso contrário é considerado desconexo.

• Vértices e arestas: os pares de arestas {u, u} que são idênticos são ditos laço.
Se um vértice não houver aresta incidente é dito que ele é um vértice isolado. A
incidência de arestas em um determinado vértice define o seu grau.

• Percurso, caminho, trilha, circuito e ciclo: Um percurso (v1,v2, ...,vn) em um
grafo G é uma sequência de vértices, não necessariamente distintos, tal que vi + 1 ∈
E, para 16 i 6 n−1. Dizemos que este é um percurso v1−vn, e que v1 e vn são, res-
pectivamente, os pontos inicial e final do percurso. O comprimento de um percurso
é o número de arestas do percurso (considerando repetições). Caminho: Podemos
definir como caminho um grafo G em que todo vértice do percurso (v0, ...,vn) se-
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jam distintos. Trilha: A trilha é semelhante ao caminho, porém ao invés de vértices,
são as arestas que necessitam ser distintas. Circuito: um circuito é percurso em
que o vértice inicial e final são iguais. Se no circuito os vértices forem distintos,
com exceção dos vértices inicial e final, da-se o nome de ciclo. A figura 2.1 ilus-
tra os conceitos descritos acima, e.g: a) a sequência ({v1,v3},{v3,v2},{v3,v6}) é
um percurso, b) a sequência ({v2,v1},{v1,v3},{v3,v5},{v5,v6}) é um caminho. c) a
sequência ({v1,v3},{v3,v5},{v5,v6},{v6,v3},{v3,v2}) é uma trilha. d) a sequência
({v1,v3},{v3,v5},{v5,v6},{v6,v3},{v3,v2},{v2,v1}) é um circuito. e)a sequência
({v1,v2},{v2,v4},{v4,v6},{v6,v5},{v5,v3},{v3,v1}) é um ciclo.

v1 v2

v3 v4

v5 v6

a)

v1 v2

v3 v4

v5 v6

b)

v1 v2

v3 v4

v5 v6

c)

v1 v2

v3 v4

v5 v6

d)

v1 v2

v3 v4

v5 v6

e)

Figura 2.1: Exemplos de percurso, caminho, trilha, circuito e ciclo, respectivamente.
Fonte: Adptado de [Costa 2011].

• Subgrafo: Formalmente um subgrafo é dito por, seja G = (V,E) um grafo. Um
subgrafo H = (V’,E’) de G é um grafo tal que V’⊆ V e E’⊆ E. Diz-se um subgrafo
induzido um conjunto S ⊆ V, denotado por G[S], é um subgrafo (V’,E’) onde
V’ = S ∈ E’ = (v,u) ∈ E|v ∈ V ∈ u ∈ E. A figura 2.2 a seguir ilustra as situações
descritas acima, onde em b) é possível identificar o subgrafo de a) com ausência
da arestas e1, e em c) um subgrafo induzido pelo fato da aresta do vértices v3v4

estar presente.

v1

v3v2 v4

v5

e1

a)

v1

v3 v4

v5

b)

v1

v3 v4

v5

e1

c)

Figura 2.2: a) grafo, b) subgrafo, c) subgrafo induzido.
Fonte: Adaptado de [Even 2011].

• Isomorfismo: Diz-se que um grafo é isomorfo se dois grafos, G1 = (V1,E1) e
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G2 = (V2,E2), existir uma bijeção (associação unitária) f : V1→ V2 tal que (v,u)∈ E1

se, e somente se, (f(v), f(u)) ∈ E2. Ou seja, se dois grafos distintos houverem a
mesma estrutura de vértices e arestas, porém, se apresentarem com estrutura estética
distinta, são ditos isomorfos. A figura 2.3 a seguir ilustra a situação de dois grafos
G e H e a tabela de isomorfismo.

A

B

C

E

F

G

a) grafo G

a b c e f g

b) grafo H

f(A) = a | f(B) = b

f(C) = c | f(D) = d

f(E) = e | f(F ) = f

f(G) = g | f(H) = h

c) isomorfismo entre G e H

Figura 2.3: Exemplo de grafos isomorfos.
Fonte: Adaptado de [Kobler, Schöning e Torán 2012].

• Grafo direcionado: Um grafo é dito direcionado, dígrafo, dirigido ou orientado

quando existir um par ordenado G = (V,E) onde há uma relação de um vértice
para outro. Cada aresta {v,w} possui uma direção única de v para w. Um dígrafo

ponderado é um grafo com pesos atribuídos a seus arcos. Em dígrafos, o número de
arestas da extremidade adjacente a um vértice v é dito grau de entrada, denotado por
d−(v), caso esse valor seja 0 o vértice é chamado de fonte. Já o número de arestas
da extremidade oposta (que saem do vértice) v é dito grau de saída, denotado por
d+(v), se esse valor for 0 é chamado de sumidouro (ou poço).

• Grafo direcionado acíclico: Do inglês directed acyclic graph (DAG) é um grafo
dirigido sem ciclo. Seja um vértice v, para qualquer vértice v, não há nenhum ciclo
que incida em v, também, existe pelo menos um vértice com grau de entrada, ou
grau de saída igual a 0. A exemplo, Uma árvore é um grafo conexo e acíclico,
diz-se floresta, um conjunto de árvores. A figura 2.4 ilustra as estruturas de grafos
cíclicos, ponderado e acíclicos.

v1 v2

v3 v4

a)

v1 v2

v3 v4

v5

b)

v1

v2 v3

0.2

1.0 0.1

0.1

c)

Figura 2.4: Exemplo de: a) grafo dirigido, b) DAG e c)grafo dirigido ponderado.
Fonte: Autoria própria.
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• Lista ou arranjo de arestas: Dentre as representações é a mais simples. Dado
um grafo G sua representação de arestas é dada por E({v,w}), tal representação
foi utilizada para representar os trajetos na figura 2.5. Se houverem informações
adicionais como peso das arestas, adiciona-se mais um elemento a lista, E({v,w,p}).

• Listas de adjacências: É dada por uma representação que combina para cada
vértice do grafo, uma lista de todos os outros vértices com os quais ele tem uma
aresta. Seja a lista de vértices (v1,v2, ...,vn) para cada vértice Vn é representada a
lista de vértices u tais que (V,u) ∈ G(E). Geralmente se utilizam estruturas de listas
encadeadas para representação.

1 2

3 4

5

a)

1, 2

2, 3

2, 4

3, 1

4, 3

4, 5

b)

2 /

3 4 /

1 /

3 5 /

/

1

2

3

4

5

c)

Figura 2.5: Exemplo de, a) grafo dirigido, b) lista de vértices, c) lista de adjacência.
Fonte: Autoria própria.

• Matriz de adjacência: Dado um grafo G sua matriz de tamanho |V|x |V|, onde i

representa linha e j representa coluna, tem-se que aij = 1 se existir uma aresta {i, j},
caso contrário aij = 0.

• Matriz de incidência: É ligeiramente diferente da matriz de adjacência, sendo
colunas ditas vértices e linhas representam arestas. Sua representação formal é dada
por um grafo G com n vértices e m arestas, G = |V|x|E|, tal que, E = aij, tendo como
um conjunto de vértices em V = (v1,v2, ...,vn) onde se tem 1 se a aresta aj é incidente
no vértice vi , e 0 caso contrário. Ver figura 2.6.

• Busca em profundidade: Ou do inglês, Dephth-first search (DFS) podem haver
dois critérios, o primeiro, buscar um determinado vértice, o segundo, buscar todos
os vértices se existir um caminho (arestas disponíveis) até ele. A ideia geral deste
algoritmo é que a busca é efetuada pelo vértice mais recentemente descoberto que
haja arestas disponíveis, em seguida, todas estas arestas disponíveis são exploradas,
após exploração o algoritmo retorna ao vértice anterior (backtracking) e efetua o
mesmo procedimento de busca nas arestas disponíveis.
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v1 v2

v4 v3

e1

e2
e5 e7

e3

e4
e6

a)


e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7

v1 1 1 0 0 1 0 1
v2 1 1 1 0 0 0 0
v3 0 0 1 1 0 0 1
v4 0 0 0 1 1 2 0


b)


v1 v2 v3 v4

v1 0 2 1 1
v2 2 0 1 0
v3 1 1 0 1
v4 1 0 1 1


c)

Figura 2.6: Exemplo de: a) grafo, b) matriz de adjacência, c) matriz de incidência.
Fonte: Adaptado de [Bondy, Murty et al. 1976].

• Busca em largura: Ou do inglês, Breadth-first search (BFS) utiliza o mesmo
critério do DFS. A ideia deste algoritmo é visitar todos os vértices disponíveis e
próximos ao vértice atual e expandir sua procura. O conceito de backtracking não é
utilizado neste algoritmo, para isso, utiliza uma estrutura de dados fila para garantir
a ordem de chegada dos vértices.

2.2 Mineração em grafos

Com o crescimento das informações por meio digital é comum encontrar banco
de dados que armazenam informações de maneira estrutural com um nível aceitável de
organização. Porém, em muitas situações estas informações podem estar armazenadas
de maneiras não estruturadas, o que dificulta a consulta e análise. Mesmo dados não
estruturados apresentam um grau mínimo de relação de informações. Nestas situações,
a estrutura em formato de rede pode ser um artefato interessante para extração de
informação e conhecimento.

Em [Albert e Barabási 2002] os autores dissertam a repeito das redes complexas
e como a utilização destas estruturas podem gerar informações úteis a contextos distintos,
principalmente no cenário da internet onde as informações são multirrelacionadas e
dispersas em grandes massas. Logo, surge a dúvida de qual a maneira correta de extrair
informações destas estruturas e a mineração em grafos pode ser uma alternativa viável.

A mineração de grafos (MG) se utiliza das técnicas de mineração de dados
para aplicações que envolvam grafos. Em Mineração de dados (MD) é comum utilizar
o termo do inglês, Knowledge Discovery in Database (KDD) ou processo de descoberta
de conhecimento em base de dados como descrito em [Rezende 2003], como um processo
sistemático para geração de novas informações através dos dados.

Algoritmos de MG devem ser capazes de tomar decisões baseados em simila-
ridade e dissimilaridade, ou seja, medidas de distância são um dos fundamentos da mi-
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neração em grafos. Há duas maneiras distintas que se pode categorizar GM, e.g: i) mi-
neração de subestruturas frequentes, onde é analisado grafos distintos e procura-se uma
semelhança de estrutura entre eles; ii) descoberta de métricas estatísticas e de dimen-
sões, podendo ser aplicado a somente um ou vários grafos [Kuramochi e Karypis 2004,
Inokuchi, Washio e Motoda 2000, Cook e Holder 2006, Aggarwal, Wang et al. 2010]. Já
em [Rehman, Khan e Fong 2012] os autores classificam a área de mineração de grafos
em três, são elas, agrupamento de grafos, classificação e mineração de sub estrutura fre-
quentes.

2.2.1 Mineração de subestruturas frequentes

Segundo [Cook e Holder 2006] o processo de descoberta de subestruturas fre-
quentes consiste em duas etapas. No primeiro passo, são gerados candidatos frequentes
à subestrutura, enquanto a frequência de cada candidato é verificada na segunda etapa.
Em parte, os estudos sobre subestrutura frequente utilizam o primeiro passo, ao invés do
segundo pelo fato do segundo envolver isomorfismo do subgrafo e este é um problema
NP-completo1.

O primeiro algoritmo de mineração de subestrutura frequente presente e re-
gistrado na literatura se chama Apriori based Graph Mining (AGM) foi proposto por
[Inokuchi, Washio e Motoda 2000] no ano de 2000. Este algoritmo compartilha seme-
lhança com a técnica de mineração de conjunto de itens ou frequent itemsets baseado em
Apriori.

Este algoritmo é também utilizado por outros algoritmos de descoberta de subes-
truturas frequentes como FSG [Kuramochi e Karypis 2001] bastante eficiente para encon-
trar todos os subgrafos conectados que aparecem com frequência em um conjunto grande
de grafos. No contexto de mineração de subestrutura frequente, algoritmos baseados em
Apriori possuem dois tipos de custos a serem considerados. O primeiro, unir dois grafos
frequentes de tamanho k e o segundo, verificar a frequência desses candidatos separada-
mente. Esses custos são o que penalizam tais algoritmos.

Buscando solucionar os custos ocorridos por AGM, foram propostos na
literatura algoritmos que utilizam a abordagem Pattern Growth (PG), como gS-
pan [Yan e Han 2002], SPIN [Huan et al. 2004], Gaston [Nijssen e Kok 2005], FFSM
[Huan, Wang e Prins 2003]. Dentro deste contexto, podemos dividir as abordagens em:
i) abordagens baseadas em Apriori e ii) abordagens baseadas em crescimento de padrões

1Problemas NP pertencem ao conjunto de todos os problemas de decisão, os quais existem verificadores
polinomiais. "NP"é abreviatura de "nondeterministic polynomial". Assim, um problema X é NP-completo
(ou completo em NP) se X está em NP e todos os outros problemas em NP pode ser polinomialmente
reduzido a X, ou seja, não são mais difíceis que X [Feofiloff, Kohayakawa e Wakabayashi 2011]
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CP. Essas duas categorias são semelhantes em alguns aspectos a Association Rule Mining

(ARM). Há também aqueles algoritmos como [Han et al. 2001], TreeMinerV [Zaki 2005]
e FREQT, tais algoritmos utilizaram a metodologia pattern growth que estende padrões
de um único padrão diretamente, sem a necessidade de geração de candidatos.

2.2.2 Abordagem Apriori e Pattern Growth

Abordagem Apriori

A abordagem Apriori realiza a busca por subgrafos frequentes com grafos de
tamanho moderadamente pequeno, utilizando a estratégia bottom up (de baixo para cima).
A cada iteração o tamanho dos novos subgrafos descobertos é incrementado em um.
Esses novos subgrafos são gerados pela junção de dois subgrafos frequentes descobertos
anteriormente e logo após, a frequência deles é checada e comparada ao suporte mínimo
[Inokuchi, Washio e Motoda 2000].

O maior custo envolvido no desenvolvimento de mineração destas estruturas é
a etapa de geração de candidatos. Esta etapa torna-se mais difícil do que a mineração
de conjunto de itens frequentes, pelo fato de existirem diversas maneiras para unir duas
subestruturas.

Como descrito anteriormente AGM e FSG são os algoritmos mais conhecidos
que utilizam a abordagem Apriori. O algoritmo AGM utiliza um método de geração de
candidato baseado no vértice, que aumenta o tamanho da subestrutura em um vértice.
Dois subgrafos frequentes de tamanho (k+1) são unidos somente quando os dois grafos
possuem o mesmo subgrafo de tamanho k. Nesse caso, o tamanho de um grafo significa
o número de vértices contido nesse grafo. O candidato recém-formado inclui o subgrafo
comum de tamanho k e os dois vértices adicionais dos padrões de tamanho (k + 1).

Já o algoritmo FSG de subgrafos frequentes [Kuramochi e Karypis 2001] utiliza
um método de geração de candidatos baseado em aresta, que aumenta o tamanho da
subestrutura em uma aresta a cada iteração do algoritmo, para isso, dois padrões de
tamanho k são combinados apenas se eles compartilharem o mesmo subgrafo contendo
k−1 arestas, que recebe o nome de núcleo ou do inglês core. O novo candidato a subgrafo
frequente gerado, inclui o núcleo e mais duas arestas dos padrões combinados.

As principais etapas computacionais na geração de candidatos são: i) identifica-
ção dos núcleos, ii) união dos núcleos e iii) uso da propriedade de fechamento descendente
de uma condição de suporte para eliminar parte da candidatura gerada. A exemplo, a fi-
gura 2.7 ilustra o processo de geração de candidatos à subgrafo frequente e a geração de
seus (k + 1) candidatos, sendo k a quantidade de arestas.

O núcleo representando pelos quatro vértices mais frequentes, será a base de
geração das novas arestas. Os candidatos gerados a partir dos subgrafos frequentes são
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incrementados com k + 1 arestas. Depois da geração dos candidatos, o suporte deles é
conferido e o processo se repete até que não haja mais subgrafos frequentes encontrados
[Kuramochi e Karypis 2001, Han, Pei e Kamber 2011]. Na figura 2.7 em a), a união dos
subgrafos acontece pelo vértice, já em b) ocorre automorfismo dos núcleos com geração
de k + 1 candidatos.

a) Candidatos gerados por vértice

b) candidatos gerados por por múltiplos automorfismos de um único núcleo

Figura 2.7: Exemplo geração de candidatos, Fonte: [Kuramochi e Karypis 2001]

Abordagem Pattern Growth

O método de geração e teste do candidato Apriori reduz significativamente o
tamanho dos conjuntos de candidatos com um ganho de desempenho considerável. No
entanto, pode sofrer de dois custos, e.g: i) talvez ainda seja necessário gerar um grande
número de conjuntos de candidatos, ou talvez, varrer repetidamente o conjunto de grafos
inteiro e verificar um grande conjunto de candidatos. Visando solucionar esse problema
o padrão baseado no crescimento adota uma estratégia Depth-First Search (DFS), onde,
para cada subgrafo descoberto g, o subgrafo é estendido recursivamente até que todos os
supergrafos frequentes de g sejam descobertos.

Para reduzir a geração de grafos duplicados, cada grafo frequente deve ser unido
e expandido sem a geração de candidatos, de forma mais direta possível. Dentro os
algoritmos detacam-se o gSapn [Yan e Han 2002], pois com ele não é necessário procurar
grafos frequentes previamente descobertos para utiliza-los, desta forma, ele não estende
qualquer grafo duplicado, e ainda garante a descoberta do conjunto completo de grafos
frequentes.
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Porém, o gSpan adota o método heurístico DFS para percorrer os grafos e
possui complexidade de tempo exponencial, o que pode gerar problemas em grafos
de tamanho maiores. Alguns algoritmos utilizam esta mesma técnica como o MoFa
[Borgelt e Berthold 2002], FFSM [Huan, Wang e Prins 2003], SPIN [Huan et al. 2004] e
Gaston [Nijssen e Kok 2004]. A figura 2.8 demonstra algumas particularidades da busca
Depth-first o algoritmo gSpan, tem como ideia que ao visitar as sequências de vértices,
crie-se uma sequência linear. Em a) na figura 2.8 o vértice inicial v1 é chamado de raiz e
o último vértice, v4, é chamado de vértice mais a direita. Em b) na figura 2.8 o caminho
mais a direita é denotado pela sequência de vértices (v1,v2,v3,v4), já em c) o caminho é
(v0,v4).

v1

v2

v3 v4

a)

v1

v2

v3 v4

b)

v1

v2

v3

v4

c)

Figura 2.8: Árvore DFS do algoritmo gSpan. Adaptado de: [Yan e Han 2002].

2.3 Mineração de dados educacionais baseada em grafos

2.3.1 Histórico

A aplicação de técnicas de mineração de dados aplicado a dados educacionais
tornou-se um novo domínio conhecido como mineração de dados educacionais, ou
EDM[Baker e Yacef 2009]. As técnicas tradicionais trabalham principalmente com dados
estruturados em formatos baseados em registros tabulares, ou matrizes bidimensionais
[Fayyad et al. 1996]. No entanto, algumas aplicações podem ser melhores representadas
se forem analisadas atendendo ao critério de como as relações entre os dados acontecem
naturalmente.

Por exemplo, as redes sociais, redes complexas e grafos, que podem representar
relações entre entidades são bons exemplos da utilização dessas redes [Figueiredo 2011].
Para obter informações de redes complexas, grafos e árvores, técnicas de mineração em
grafos têm sido usadas como abordagens eficientes para a extração de conhecimento
[Chakrabarti e Faloutsos 2006].

Segundo [London et al. 2015] com o tempo, a aplicação de redes complexas e
técnicas de mineração em grafos tem se tornado mais popular. Frequentemente, esses
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sistemas complexos podem ser representados por grafos ou redes, onde os vértices ou nós
representam indivíduos ou entidades, enquanto as arestas ou links representam a interação
entre pares desses indivíduos.

A abordagem de rede complexa não é apenas útil para simplificar e visualizar
os dados interconectados, mas também é eficaz na identificação de informações do sis-
tema, encontrando suas interações mais importantes, bem como na descoberta de agrupa-
mentos de características de rede [Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth 1996]. Trabalhos
que descrevem técnicas e teorias de geração de redes e extração de informações como
o caso de, [Kavitha, Rao e Babu 2011, London et al. 2015, Rehman, Khan e Fong 2012,
Filho, Cavalcanti e Justel, London e Németh 2014], evidenciam a importância da utiliza-
ção da técnica.

Através destes processos a mineração de dados educacional baseada em grafos
ou do inglês, Graph-based Educational Data Mining (G-EDM) tem sido o novo termo
usado por pesquisadores que extraem informações de dados educacionais através de
estruturas de redes [Lynch et al. 2015]. Durante o trabalho poderá se utilizar o termo
MDEG ou G-EDM ambos pertencem a língua portuguesa e inglesa respectivamente,
porém denotam o mesmo contexto.

Até o momento, três workshops internacionais sobre G-EDM foram propos-
tos com sucesso na conferência mais geral sobre Mineração de Dados Educacionais
apoiada pela Sociedade Internacional de Mineração de Dados Educacionais. O pri-
meiro workshops workshop foi realizado em Londres, ocorrendo em conjunto com a
edição do EDM 2014 [Loureiro e Goussevskaia 2015], houveram 12 publicações, das
quais 6 eram artigos completos (full-paper), e os demais eram artigos curtos (short-

paper). O segundo aconteceu juntamente com a edicção do EDM 2015 na Espanha
[Lynch et al. 2015], 10 autores enviaram seus trabalhos para publicação, incluindo 4 ar-
tigos completos e 6 resumos. O terceiro aconteceu na edição do EDM 2017 na China
[Lynch Collin & Barnes 2017].

2.3.2 Contextualização

Os dados utilizados pela área de MDEG incluem logs complexos de interação
do usuário com o sistema ou entre usuários, grafos gerados pelo aluno e hierarquias con-
ceituais que possuem grandes quantidades de dados, impacto das publicações científicas
pode ser medido usando suas relações de citação, os mecanismos de busca na Web clas-
sificam os sites com base em sua estrutura de interconexão, ou as características espe-
ciais dos indivíduos também podem ser avaliadas de acordo com suas relações sociais
[Lynch Collin & Barnes 2017]. Como resultado, técnicas de mineração de grafos, como
indução gramatical de grafos, análise de caminhos e identificação de pré-requisitos neces-
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sários, tornaram-se objeto de estudo da aplicação de MDGE.
A figura 2.9 a seguir, demonstra algumas situações específicas da área de

educação onde é possível visualizar a geração de grafos pra identificação de padrões. Em
a) na figura 2.9 é ilustrado um grafo ponderado direcionado de estudantes. Nesta situação
os pesos ou valores atribuídos as arestas poderiam representar notas, tempo de formação,
quantidade de disciplinas em comum ou no caso de ambientes de e-learning interações
em fóruns e os vértices sáo os alunos.

Em b) na figura 2.9 é ilustrado a situação de subestruturas frequentes em
grafos onde a similaridade dos vértices representa um padrão encontrado no grafo. Em
c) na figura 2.9 é ilustrado um grafo bipartido entre professores e estudantes no qual
existem dois conjuntos de vértices que se comunicam somente entre grupos, nunca entre
vértices do mesmo grupo. Esta representação também pode ser reaproveitada para grupo
de estudantes e recursos educacionais, estudantes e matérias, professores e semestre e
professores e turmas.

V1

V2V3

V4 V5

12.2

1.5

12.3

1.1

a)

V1

V2V3

V4 V5

V6

V7

V8

12.2

1.5
12.3

1.1

2.1

1.6 1 1

b)

V1

V2

V3

D1

D2

e1

e2

e3

e4

c)

Figura 2.9: Exemplos de representação de dados educacionais em grafos, a) grafo ponde-
rado direcionado, b) grafo ponderado baseado em similaridade dos alunos com comuni-
dades, c) grafo bipartido entre alunos. Adaptado de: [London et al. 2015].

Uma das questões pertinentes desta área é de como podemos usar eficientemente
os conceitos de grafos descritos acima. Com base nas técnicas de mineração de grafos,
as representações e a classificação dos alunos podem ser analisadas e determinadas por
métodos e modelos estatísticos (análise de centralidade, grau de entrada e saída, entre
outros), como também por comparações aos pares e visualizações de rede que fornecem
uma imagem mais detalhada e quantificada das reais relações entre si. Como subproduto,
esses métodos são capazes de encontrar os alunos com maior e menor influência no
grafos, dada sua representação na rede e de quão bem (ou não) localizado estes alunos
se apresentam.
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Embora existam mais artigos relacionados ao assunto, muitos não usam a expres-
são "Mineração de dados educacionais baseada em grafos G-EDM ou MDGE ou similar",
dificultando sua localização. Dito isto, elabourou-se uma revisão sistemática com objetivo
de identificar esses artigos e agrupá-los sob uma referência, facilitando a compressão de
como esta área tem crescido e se desenvolvido e apresentar os principais desafios. A revi-
são foi construída e publicada em [Oliveira, Alexandrino e Ambrósio 2019] com o título,
A Survey of Applications that use Graph-based Educational Data Mining.



CAPÍTULO 3
Metodologia de Pesquisa

Neste capítulo são abordados os métodos e os passos metodológicos utilizados
para o desenvolvimento da pesquisa. O detalhamento dos métodos e materiais utilizados
são descritos nas seções seguintes. Os passos metodológicos seguidos são: I) Aquisição
da base de dados, II) Pré-processamento e Transformação dos dados, III) Modelagem dos
grafos, IV) Análise de Resultados. O detalhamento de cada etapa estão descritos na figura
3.1 a seguir.

Figura 3.1: Fluxo dos passos metodológicos seguindos durante o trabalho. Fonte: Autoria
própria.

A figura 3.1 descrita acima demonstra os passos metodológicos para se alcan-
çar os objetivos descritos na seção 1.4. Mesmo com algumas etapas semelhantes ao
processo KDD descrito por [Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth 1996], as etapas utiliza-
das nestre trabalho foram inspiradas nas etapas de modelagem de grafos definidas por
[Chakrabarti e Faloutsos 2006], o qual é mais focado no processo de transformação dos
dados, etapa II, e modelagem dos grafos, etapa III.
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3.1 Aquisição da base de dados

A aquisição dos dados foi possível através de um parceira firmada entre o
Instituto de Informática - INF, a Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD e o Centro
de Recursos Computacionais - CERCOMP. A parceria tem como objetivo investigar as
necessidades apontadas pelo comimssão de estudos relacionados à educação, sobre o
desempenho dos estudantes do INF. Logo, foi solicitado ao CERCOMP a preparação
e disponibilização dos dados para posterior análise.

Atualmente o INF dispõem de 4 cursos de graduação, são eles: Ciência da
Computação (CC), Sistemas de Informação (SI), Engenharia de Software (ES) e o recém
criado curso de Inteligência Artificial (IA). Foram disponibilizados dois arquivos, um
de "Desempenho"e o outro de "Retenção"em formato .CSV. Todos os dados dos alunos
dos cursos de graduação entre 2009 e 2019 foram disponibilizados com exceção do
curso de IA. Os dados contêm informações do currículo do aluno durante seu período
de permanência no curso, e.g: disciplinas cursadas, notas obtidas, professores vinculados
a disciplinas, turno, aprovação e reprovação, entre outros. A tabela 3.1 contém uma visão
geral da base de dados.

Para preservar a identidade e as informações dos estudantes, os dados foram
anonimizados antes e feita a entrega da base para este estudo posteriormente. Os atributos
selecionados abrangem boa parte das informações que estão armazenadas dos estudantes,
com exceção de informações pessoais. Informações mais detalhadas dos atributos que
pertencem a base podem ser visualizadas no apêndice deste trabalho na tabela A.2 e tabela
A.1.

Tabela 3.1: Visão geral da base de dados

Arquivo Atributos Linhas Tamanho (MB) Cursos
Desempenho 88 2499 1,1 CI - SI - ES

Retenção 27 80.490 61,2 CI - SI - ES

3.2 Pré-processamento e Transformação dos dados

Nesta etapa, utilizou-se a linguagem de programação Python e o Jupyter Note-

book um ambiente interativo para programação em Python, como ambiente de progra-
mação para manipular as bases de dados que estavam no formato .CSV. Posteriormente
os atributos foram investigados de modo a selecionar os atributos que estão diretamente
ligados ao tipo de grafo que se pretende modelar. Este estudo está focando na modelagem
de grafos que possam ajudar a evidenciar possíveis características de retenção em currícu-
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los de graduação. Logo, os atributos selecionados pertencem ao domínio das disciplinas
cursadas e características afins.

Antes da seleção dos atributos, uma análise exploratória foi feita de modo a
conhecer a base de dados e seus atributos, na procura de possíveis características que
podem evidenciar a retenção e desistência de alunos nos cursos.

Alguns atributos estavam com o tipo do dado incongruente com seu formato
original, a exemplo o atributo "media_global_curso" que estava com o tipo de dado object

mas na verdade ele deveria ser float. O tipo object é similar ao tipo string em outras
linguagens de programação. Após finalizar a transformação dos tipos de dados, os dados
ausentes, dados com valores incorretos foram investigados.

Alguns atributos como notas do ENEM e tipos de ingresso apresentavam valores
nulos. Isso aconteceu porque até 2010 a UFG aceitava ingresso somente por vestibular
próprio. A partir de 2011, a UFG passou a reconhecer a nota do ENEM como método
de ingresso na universidade. Como essas informações não seriam utilizadas nos tipos de
grafos que seriam modelados optou-se por não tratar os atributos.

Outro atributo que se fez necessária análise foi o motivo da inativação dos
estudantes. Na base haviam 18 motivos pelo qual os alunos poderiam ser desligados de
seus programas. Porém, após investigação com coordenadores de cursos e profissionais
do CERCOMP identificou-se que esses motivos poderiam ser resumidos a apenas 3,
Transferido, Graduado e Excluído. A razão disto, está relacionado a falta de padronização
no cadastro o que gerou um número grande de motivos, muito deles deixaram de ser
usados ou foram substituídos.

Como visto figura 3.1, o processo de pré-processamento, modelagem e análise
de resultados é cíclico o que nos proporciona uma certa liberdade para voltar, remodelar,
testar e seguir novamente o caminho, conforme seja necessário.

3.3 Modelagem dos grafos

Os grafos foram modelados de acordo com as hipóteses a serem investigadas,
descritas em 1.5. Logo, 3 tipos de grafos são investigados neste trabalho de modo a
investigar sua eficiência em identificar retenção e evasão de estudantes em currículos e
histórico de alunos de graduação, técnicas estas que estão relacionadas a área de G-EDM.

O primeiro grafo gerado é referente a investigação de comunidades entre os
alunos e seus programas de graduação. O segundo grafo gerado é referente a identificação
de caminhos que dificultam a formação do estudante em currículos de graduação. O
terceiro é referente a criação de grafos bipartidos entre alunos graduados e docentes.

Os atributos utilizados são: identificador anonimizado do estudante, disciplina
cursada, nota na disciplina, situação (se graduou ou não), período do curso da disciplina
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e identificador do docente. Com esses atributos é possível modelar os três diferentes tipos
de grafos que serão investigados através das hipóteses do estudo.

Para geração de nós e arestas optou-se pela utilização de algoritmos para percor-
rer a base de dados e gerar a estrutura baseada em matriz para visualização e geração dos
grafos. O detalhamento destas técnicas será descrito no capítulo 4.

Após geração dos grafos é preciso visualizá-los. Dentre os softwares e biblio-
tecas disponíveis, utilizamos o Gephi e a biblioteca Python NetworkX para visualizar os
grafos. O Gephi1 é um software open-source distribuído sobre a licença CDDL + GNU
GPL 3, bastante conhecido para visualizar grafos. O networkX2 é também open-source, e
uma das bibliotecas mais completas com algoritmos para operações em grafos e visuali-
zação segundo revisão sistemática de [Oliveira, Alexandrino e Ambrósio 2019].

3.4 Análise dos Resultados

Nesta etapa, será utilizado alguns algoritmos e técnicas capazes de demonstrar
informações úteis em grafos. Uma vez que seja possível percorrer de modo sistemático
todos os vértices e arestas do grafo, utilizou-se técnicas de busca em largura e busca em
profundidade, dependendo da situação. A seguir são demonstradas algumas técnicas úteis
para extração de informação em grafos.

3.4.1 Grau de Centralidade

O grau de centralidade é definido como o número de ligações (arestas) incidentes
sobre um nó ou o número de ligações que um nó possui. Se o grafo for dirigido, então
duas medidas separadas de centralidade de grau são definidas, sendo elas, grau de entrada
ou grau de saída, do inglês, in-degree e out-degree. O grau de entrada é uma contagem do
número de arestas direcionados ao nó e o grau de saída é o número de ligações que o nó
direciona a outros vértices. Sendo o Grau a soma de ambos, grau de saída e de entrada.

O grau k do vértice i é o somatório do total de conexões incidentes em i . A
equação 3-1 sobre o cálculo do grau de entrada é descrita a seguir.

kentrada
i = ∑

j
ai j (3-1)

O grau k de saída do vértice i é o somatório de conexões provenientes do nó i . A
equação 3-2 sobre o cálculo do grau de saída é descrita a seguir.

1https://gephi.org/
2https://networkx.org/
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ksaida
i = ∑

j
ai j (3-2)

O grau k total do vértice i é o somatório de conexões de entrada e saída. A
equação 3-2 sobre o cálculo do grau de saída é descrita a seguir.

k total
i = kentrada

i + ksaida
i (3-3)

Essa medida é uma forma de se avaliar vértices ou entidades que se sobressaem
aos demais vértices dos grafos. O número de ligações de um vértice pode evidenciar
características importantes em um grafo, segundo [Otte e Rousseau 2002], dentre as
medidas mais importantes de centralidade a análise de grau é uma delas, além de
proximidade e centralidade de intermediação.

3.4.2 Centralidade de Intermediação

Centralidade de intermediação mensura o número de vezes que um vértice
conecta outros dois vértices com caminho mais curto (distância geodésica), proposto
inicialmente por Freeman Linton [Freeman 1977]. Essa técnica atua como uma medida
para quantificar a influência de um vértice em outros vértices comumente utilizado em
redes sociais, porém, pode ser utilizado em outros tipos de grafos.

Para o vértice v no grafo G, onde σ(s, t) é o número total de caminhos mais curtos
(geodésico) do vértice s a t e σv (s, t) é o número daqueles caminhos que passam por v o
o qual Cb é definida na equação 3-4 a seguir:

Cb(v ) = ∑
s,t 6=v

σv (s, t)
σ(s, t)

(3-4)

3.4.3 Coeficiente de Agrupamento

Pode ser entendido como coeficiente de agrupamento (Cluster) como uma
medida do grau em que os vértices em um grafo tendem a se agrupar. Segundo
[Holland e Leinhardt 1971] na maioria das redes do mundo real, e em redes sociais espe-
cíficas, os nós tendem a criar grupos fortemente unidos caracterizados por uma densidade
relativamente alta de laços. A densidade é uma medida que indica o nível de conectividade
dentro da rede. Existem duas versões dessa medida: a global e a local. A versão global
foi projetada para fornecer uma indicação geral do agrupamento na rede, enquanto a local
fornece uma indicação da integração de nós únicos.
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A medida do coeficiente de agrupamento pode ter duas versões: global e local.
Sendo a global utilizada para fornecer uma visão geral do agrupamento do grafo, enquanto
a local fornece uma visão da integração de determinados nós dentro de uma rede ou grafo.

3.4.4 Ciclos

Diretamente, um ciclo em um grafo é um caminho fechado sem vértices repeti-
dos. Essa métrica é importante principalmente quando se está trabalhando na modelagem
de grafos acíclicos, logo é preciso verificar se o grafo é acíclico ou cíclico. Neste traba-
lho, utilizamos uma estrutura conhecida como DAG, grafo direcionado acíclico, do inglês,
Directed acyclic graph para modelar grades de currículos de discentes do INF.

Foi utilizado o algoritmo da biblioteca NetworkX para verificar se os grafos
gerados eram de fato acíclicos ou não. A implementação utiliza a técnica de BFS para
percorrer os caminhos dos grafos e ordenar topologicamente os vértices. Uma ordenação
topológica é uma ordem linear de seus vértices em que cada vértice vem antes de todos
nós para os quais este tenha arestas de saída. Uma ordenação topológica é possível se e
somente se o grafo não tiver ciclos direcionados, portanto é uma técnica bastante utilizada
para validar modelagens de DAGs.

A complexidade de tempo desta técnica pode ser expressa como (O(|V | + |E |),
uma vez que cada vértice e aresta serão explorados no pior caso. Em |V |, entende-se o
número de vértices e |E |, o número de arestas no grafo. Em alguns casos pode haver uma
variação em O(|E |) podendo variar entre O(1) e O(|V |2), dependendo do grafo e de quão
esparso ele seja.

3.4.5 Medidas de Distância

A distância entre dois vértices em um grafo pode ser entendida como o número
de arestas em um caminho que os conecta. Podendo haver também mais de um caminho
entre dois vértices. Se não houver um caminho conectando os dois vértices, ou seja, se eles
pertencerem a diferentes componentes conectados, então convencionalmente a distância
é definida como infinita.

No caso de um gráfico direcionado, a distância d(u,v ) entre dois vértices u e
v é definido como o comprimento de um caminho direcionado mais curto de u para v

consistindo em arcos, desde que exista pelo menos um desses caminhos.
Durante a análise de currículos de graduação esta técnica foi indispensável para

identificarmos quais os caminhos mais longos e mais curtos, o que eles poderiam nos
dizer sobre o percurso do aluno durante o curso.



CAPÍTULO 4
Proposta de Mineração de Dados Educacionais
baseada em Grafos

Os trabalhos que envolvem técnicas de análise de dados educacionais, princi-
palmente no Brasil, utilizam técnicas de mineração baseada em análise tabular dos da-
dos, em especial, podemos citar trabalhos relevantes focados na análise de cursos de
graduações no Brasil como visto em [Baker, Isotani e Carvalho 2011, Rigo et al. 2014,
Kampff 2009].

Apesar da relevância em analisar dados educacionais de forma tabular, observa-
se que poucos trabalhos exploram diferentes técnicas, seja pelo viés da utilização de
banco de dados relacionais ou pela comodidade. Entretanto, segundo revisão sistemá-
tica de [Oliveira, Alexandrino e Ambrósio 2019], observa-se que poucos trabalhos utili-
zam técnicas baseada em rede ou grafos para análise dos dados educacionais, princi-
palmente no Brasil, como exceção podemos citar [Costa et al. 2019, Ramos et al. 2016,
Semaan et al. 2019].

Dito isto, este trabalho visa a utilização de três diferentes tipos de grafos para
representar dados históricos e currículos de estudantes de graduação de três diferentes
tipos de cursos, objetivando extrair novos conhecimentos, com o auxílio da G-EDM,
identificar padrões de retenção e evasão em cursos de graduação. Mais especificamente,
padrões em redes sociais compostos por disciplinas e alunos. Tais disciplinas constam
como pré-requisitos, e são as que mais causam retenção em cursos de graduação. Por
outro lado, é possível que haja caminhos mais longos de serem cursados pelos discentes o
que pode gerar desinteresse a longo a prazo, podendo ocasionar abandono ou trancamento
de cursos. Além de grafos bipartidos entre docentes e discentes para encontrar padrões de
influência dos docentes em disciplinas.

Este capítulo tem como objetivo discutir a proposta de pesquisa deste trabalho
seguindo a metodologia apresentada no capítulo 3. A seção 4.1 irá tratar do processo de
modelagem e técnicas de análise de rede social, a seção 4.2 aborda a técnica de geração
de caminhos baseado em grade curricular e a seção 4.3 sobre a modelagem e análise de
grafos bipartidos entre docente e discentes.
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4.1 Análise de redes sociais

Nesta proposta o foco está na análise de uma rede social composta por disciplinas
e alunos e como essas entidades interagem através da nota obtida pelos estudantes em cada
disciplina. Primeiramente, os conceitos de grafos e redes precisam ser estabelecidos antes
de se apresentar a modelagem desta proposta. Logo, a diferença entre uma rede e um grafo
segundo [Albert-lászló Barabási 2020] está na formalização dos conceitos, uma vez que,
ambos são considerados grafos, porém um grafo está mais voltado para uma representação
matemática, enquanto que a rede está mais relacionado a descrição explícita das entidades
em seu ambiente natural.

No contexto das redes, os vértices são chamados de nós, e as arestas são
chamadas de bordas, conexões ou links. Neste trabalho, é utilizado para análise uma rede
heterogênea (diferentes tipos de nós) o quais representam discentes dos três cursos de
computação pertencentes ao INF e suas disciplinas. As conexões são a nota obtida por
cada discente ao cursar a disciplina. A seguir, a figura 4.1 ilustra uma rede social onde
os nós, (v1,v4,v3,v6) são discentes e os vértices (v2,v5) são disciplinas. As conexões entre
os nós expressa o tipo de relacionamento entre essas entidades, que no contexto desse
trabalho é referente a nota obtida quando cursada a disciplina pelo discente.

v1

v2

v3

v4

v5

v6

7.2

8.0
6.6

8.1
5.2

Figura 4.1: Exemplo ilustrativo de parte de uma Rede Social com nós de discentes e
disciplinas. Fonte: Autoria própria.

Para essa modelagem é comum utilizar o termo Social Network Analysis (SNA).
Um dos métodos mais atuais de aplicação de SNA é o estudo da Aprendizagem Colabora-
tiva Suportada por Computador (CSCL). Quando aplicado ao CSCL, o SNA é usado para
ajudar a entender como os alunos colaboram em termos de quantidade, frequência e du-
ração, qualidade, o tópico e as estratégias de comunicação [Laat et al. 2007]. No contexto
deste trabalho, buscamos uma análise sobre padrões apresentado pela rede mediante as
informações de disciplinas cursadas e notas obtidas pelos discentes, e que padrões podem
ser aprendidos em um cenário de aulas em sala.

Além disso, o SNA pode se concentrar em aspectos específicos da conexão de
rede, ou na rede inteira como um todo. Utiliza-se representações gráficas, representações
escritas e representações de dados para ajudar a examinar as conexões dentro de uma rede
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[Grunspan, Wiggins e Goodreau 2014]. As métricas de análise utilizadas para extração
das informações da rede são descritas na seção 3.4.

4.2 Caminhos mais custosos de grades curriculares

Nesta proposta, são utilizados grafos do tipo DAG - grafos direcionados acícli-
cos, para modelagem das grades curriculares cursadas pelos discentes durante seu período
de formação, modelagem esta inicialmente proposta por [Costa et al. 2019]. Para a mo-
delagem do grafo primeiramente foi consultado a sugestão de fluxo definido pela coor-
denação de cada programa de graduação. O estudo de caso será feito com os três cursos
de graduação oferecidos pelo INF, i.e.: Ciência da Computação, Engenharia de Software
e Sistemas de Informação. Como exemplo, a figura 4.2 a seguir representa a sugestão de
fluxo do curso de Ciência da Computação - CC do Instituto de Informática da UFG.
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Computação 
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Figura 4.2: Sugestão de Fluxo do ano de 2017, das disciplinas do curso de Ciência da
programa. Fonte: https://www.inf.ufg.br/p/30138-ciencia-da-computacao

Posteriormente, de modo a modelar o grafo, cada disciplina foi representa na
forma de vértice v e as arestas (u,v ) são a ligação entre vértices que tem pré-requisitos.
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Logo, se o vértice v tem como pré-requisito a disciplina (vértice) u, uma aresta (u,v ) é
adicionada ao grafo.

Para tratar o problema de disciplinas que não possuem pré-requisitos os vértices
“INÍCIO” e “FIM” foram adicionados. O vértice “INÍCIO” possui arestas que ligam todas
as disciplinas que não tem pré-requisitos e o vértice "FIM"possui arestas para todo final de
fluxo ou disciplinas que não são pré-requisito de outra disciplina. Com essa configuração
a modelagem do grafo permite que todo caminho tenha uma origem, vértice “INÍCIO” e
um destino até o vértice “FIM”, mantendo a propriedade conexa do DAG. Além também
de não permitir ciclos, visto que todo caminho segue um fluxo do vértice “INÍCIO” e
“FIM”.

A figura 4.3 a seguir, ilustra o DAG gerado a partir da grade curricular do
curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto de Informática - INF da
Universidade Federal de Goiás - UFG. Para gerar o grafo foi utilizado a ferramenta Gephi.
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Figura 4.3: Sugestão de Fluxo do curso de Bacharelado em Ciência da Computação -
UFG. Fonte: Autoria própria.

Na figura 4.3 os vértices do DAG que representam as disciplinas foram dispos-
tos obedecendo a sugestão de disciplinas por período ou semestre. Algumas disciplinas
fazem parte de núcleos diferentes, no grafo apresentado logo acima, o maior percentual
de 40,91% das disciplinas fazem parte do Núcleo Livre, podendo serem cursadas em dife-
rentes faculdades na UFG e agregadas ao histórico do aluno por meio de aproveitamento
de disciplinas.

Sobre o núcleo específico, diz respeito a disciplinas que são ofertadas majorita-
riamente pelo INF, e diz respeito a disciplinas específicas de cada curso. Sobre o Núcleo
Comum são disciplinas em comum entre os programa de graduação do INF.
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Com relação ao rótulo dos vértices, a base de dados disponibilizada para este tra-
balho possuem códigos para representar as disciplinas no sistema em que era armazenado
os dados. Em alguns casos, uma mesma disciplinas pode ter códigos diferentes depen-
dendo do ano e do docente que oferta a disciplina. Em razão disto, mantivemos o código
da disciplina mais recente referente a sugestão de fluxo. A tabela 4.1 a seguir ilustra as
disciplinas e seus respectivos códigos.

Tabela 4.1: Códigos e nomes das Disciplinas da sugestão de fluxo do curso de Ciência da
Computação.

Código Disciplina Código Disciplina
INF0284 Introdução À Programação INF0135 Matemática Discreta

INF0285
Fundamentos De Matemática

Para Computação INF0127
Linguagens Formais

e Autômatos

IME0075 Cálculo 1A INF0015
Arquitetura de
Computadores

IME0006 Álgebra Linear EMC0292 Circuitos Digitais
INF0283 Computação E Sociedade INF0131 Lógica Matemática
IME0164 Geometria Analítica INF0022 Banco De Dados

INF0330
Metodologia De Pesquisa

em Computação INF0201
Sistemas Gerenciadores

de BD
INF0055 Engenharia De Software INF0210 Teoria dos Grafos
INF0052 Engenharia De Requisitos IME0080 Cálculo 2A

INF0182 Redes De Computadores 1 IME0293
Probabilidade e

Estatística A
INF0174 Projeto Final De Curso 1 IFI0080 Física I

INF0286
Algoritmos E Estruturas

de Dados 1 IME0108
Equações Diferenciais

Ordinárias

INF0288
Linguagens E Paradigmas

de Programação IME0065 Cálculo Numérico

INF0164
Programação Orientada

a Objetos IFI0091 Física III

INF0287
Algoritmos E Estruturas

de Dados 2 EMC0152
Eletrônica

para Computação
INF0334 Software Básico INF0148 Pesquisa Operacional
INF0336 Sistemas Operacionais INF0171 Projeto De Software
INF0090 Inteligência Artificial INF0196 Sistemas Distribuídos
INF0289 Interação Humano-computador INF0273 Computação Paralela
INF0013 Análise e Projeto De Algoritmos INF0177 Projeto Final De Curso 2
INF0031 Compiladores INF0037 Computação Gráfica

O grafo gerado na figura 4.3 pode ser generalizado para todo estudante que
tenha ingressado no período de 2017 em diante, dado que, a sugestão de fluxo está
vinculado a grande parte das disciplinas que são obrigatórias para formação do discente.
Para encontrarmos os caminhos mais custosos em históricos de alunos, a única diferença
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está no algoritmo que irá percorrer e preencher as arestas dos grafo. Uma aresta (u,v )

terá um valor w , (w ,u,v ) de peso acrescida se o aluno reprovar em uma disciplina. Caso
reprove será acrescido em 1 o valor da aresta que incide naquela disciplina.

Para que seja possível encontrar os caminhos mais custosos nos grafo é preciso
verificar se o grafo gerado era de fato um DAG. Para isso, foi utilizado um algoritmo
baseado em ordenação topológica, o qual é uma permutação não exclusiva dos nós, de
modo que um aresta de u a v implica que u aparece antes de v na saída ordenada do algo-
ritmo, a técnica é baseada em busca em profundidade (DFS) um variação implementada
primeiramente por [Tarjan 1976] e adicionada na biblioteca NetworkX.

Para encontrarmos os caminhos mais custosos e preenchermos a arestas a cada
reprovação foi utilizado o algoritmo HeavyEdge proposto por [Costa et al. 2019]. A
vantagem de utilizar esse algoritmo segundo os autores está no fato de que, em primeiro,
os passos utilizados pelo algoritmo para encontrar os caminhos mais custosos, não eram
oferecidos pelos algoritmos mSpan e gSpan citados na seção 2.2.2. Em segundo, a técnica
utilizada para encontrar a disciplina com maior custo era mais simples que a maneira pela
qual certos algoritmos de mineração em grafos abordam.

Além disso, o HeavyEdge trabalha com complexidade de tempo abaixo de
polinomial o que não acontece com os algoritmos mSpan e gSpan [Yan e Han 2002]. A
saída de algoritmos de mineração de subestruturas frequentes pode ser tanto uma aresta
quanto vértices, o que para essa proposta não é interessante, uma vez que se deseja como
saída o caminho de arestas e vértices que inicia no vértice “INÍCIO” e termina no vértice
“FIM”.

A identificação destes caminhos mais custosos é importante para poder encontrar
quais fluxos de pré-requisitos de disciplinas estão dificultando a formação do discente.
Em análises descritivas, é comum pensar em encontrar as disciplinas com maior taxa de
reprovação, porém, neste trabalho investigamos os conjuntos de disciplinas que possuem
pré-requisitos com maior taxa de reprovação. Em [Aldrich 2015] os autores reforçam a
ideia de que disciplinas com uma quantidade de pré-requisitos altas tendem a ter elevadas
taxas de reprovações.

4.3 Grafos bipartidos para comparação de fluxos

Nesta proposta, são utilizados grafos bipartidos entre professores e estudantes
com o objetivo de identificar padrões de influência entre professores na condução de disci-
plinas ofertadas. A modelagem de grafos bipartidos envolve o problema de acoplamento,
podendo ser descrito como um conjunto de arestas sem vértices em comum, o qual dado
um grafo G, um acoplamento M é subconjunto de arestas de G em que todo vértice em G

é extremo de, no máximo, uma aresta em M.
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Para modelar o grafo separamos as informações das disciplinas com maior taxa
de reprovação (consultar tabelas 5.4, 5.5, 5.6) a identificação do docente (anonimizado)
e se o discente graduou ou não. Com as informações da tabela acima é possível gerar o
grafo bipartidos para análise.

A figura 4.4 a seguir ilustra um exemplo conceitual da modelagem do grafo
bipartido. Este trabalho analisará o fluxo de informações que existe, nesse caso, a
quantidade de discentes que se graduaram ou não dado o professor e a disciplina. Em
a) a análise é feita entre professores que são externos e internos, dado que em alguns
casos certas disciplinas da computação são ministradas por docentes de outros núcleos
ou faculdades que pertencem a UFG. Em b) a análise é feita por um ou mais docentes,
podendo ser todos internos ou externos. O w nas arestas é referente ao peso atribuído a
elas, que no nosso caso, é a quantidade de discentes que participaram das aulas ofertadas
pelos docentes.

Figura 4.4: Exemplo da Modelagem do grafo bipartido entre docente e discente.

Na figura 4.5 podemos representar o grafo como (P,J,E) onde P é o conjunto
de vértices de docentes relacionados à disciplina, em J estão os vértices relacionados
aos discentes. Se um docente Px ministrou a disciplina para um discente Jy , então existe
uma aresta (Px ,Jy ) que pertence ao conjunto E de arestas do grafo, logo, (Px ,Jy ) ∈ E .
Os discente podem ser não graduados ou graduados e os docentes internos ou externos.
No exemplo acima, foi usado somente docentes externos de uma disciplina de Álgebra
Linear.A figura 4.5 ilustra um exemplo de um grafo bipartido da disciplina de Álgebra
Linear do curso de Ciência da Computação do Instituto de Informática da UFG.



4.4 Considerações finais 46

Figura 4.5: Grafo bipartido da disciplina de Álgebra Linear do curso de CC com filtro de
docentes.

Para gerar a figura é utilizado a biblioteca Python Plotly que contém scripts para
diversas visualizações de informações. A técnica utilizada para melhor visualização dos
grafos bipartidos é o diagrama de Sunkey, o qual, quanto maior o valor da aresta, maior a
largura da faixa que a representa, tornando a visualização mais explícita.

A modelagem deste tipo de grafo permite uma visualização sobre quais relações
entre vértices (docentes e discentes) de conjuntos distintos existe uma maior peso atri-
buído as arestas. Neste trabalho utilizaremos esse tipo de grafo para validar a hipótese H3

descrito na seção 1.5 com o intuito de investigar se existe um padrão entre docentes que
possam influenciar no processo de graduação do discente.

4.4 Considerações finais

Neste capítulo são propostos métodos, modelagens e estruturas dos grafos e
redes com o objetivo de responder questionamentos sobre os passos efetuados para
a modelagem dos grafos. Tais métodos foram propostos de modo a responderem as
hipóteses da seção 1.5. Além de esclarecer os formatos definidos para manipulação e
visualização de dados, bem como a descrição da implementação dos grafos e redes. No
capítulo a seguir serão apresentados os resultados encontrados juntamente com o estudo
de caso.



CAPÍTULO 5
Resultados e Estudo de caso

O estudo de caso será aplicado a três diferentes cursos de computação perten-
centes ao Instituto de Informática da UFG. São três cursos, Ciência da Computação (CC),
Engenharia de Software (ES) e Sistemas de Informação (SI), com público distinto po-
rém com a característica em comum de serem cursos da área de Computação e do grupo
STEM. Este estudo se faz oportuno dado o fato que o INF apresenta altas taxas de reten-
ção. A figura 5.1 a seguir demonstra o total de discentes admitidos e graduados durante o
período de 2009 e primeiro semestre de 2019 que fazem parte dos dados amostrais.
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Figura 5.1: Total de graduados, admitidos nos programas e ativos, excluídos e trancados.
Fonte: Autoria Própria

Observando a figura 5.1 é possível identificar que o curso de Engenharia de
Software detem o maior percentual de discentes graduados, logo um menor percentual
de discentes trancado, excluído ou graduado. Os pontos mais críticos estão nos cursos de
Ciência da Computação e Sistemas de Informação.

Ao todo, o estudo contempla uma amostra de aproximadamente 2499 discentes.
Após análise exploratória foi identificado um alto número de discentes ativos e excluídos,
números bastante preocupantes para o Instituto. Os cursos pertencentes ao grupo STEM
que contemplam cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, no geral
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apresentam baixos indicadores de desempenho [Carnevale, Smith e Melton 2011], tendo
como reflexo a atual situação do INF.

A figura 5.2 a seguir ilustra o levantamento sobre a situação de todos os discentes
pertencentes a amostra deste estudo. Os cursos de Ciência da Computação e Engenharia
de Software apresentam dentre os três os maiores números de discentes ativos e excluídos,
com aproximadamente 43% de ativos em CC e 44% em SI. Sobre os excluídos, o curso de
CC e SI apresentam aproximadamente 38,08% e 35%. O curso de Engenharia de Software
apresenta os números de forma mais equilibrada tendo o percentual de ativo, excluído e
graduado, respectivamente, 35,46%, 33,84%, 29,08%.

Figura 5.2: Situação Geral dos discentes por curso entre o período de 2009 e 2019.1

O termo “ATIVO” é usado para identificar estudantes que contêm vínculo com
seus programas e estão cursando disciplinas periodicamente. Já em “Excluído” entende-
se os estudantes que desistiram ou mudaram de programa. Em “TRANCADO” são os
estudantes que trancaram seus cursos por período indeterminado e em “GRADUADO”
entende-se estudantes que conseguiram se graduar em seus respectivos programas.

Além dos fatores sobre a situação de cada discente também foi possível encontrar
valores discrepantes no tempo de formação do discente. A tabela 5.1 a seguir descreve
os tempos de formação mínima e máximo, média, desvio padrão, primeiro, segundo e
terceiro quartis do tempo de formação dos discentes dos 3 programas. Este levantamento
foi feito através dos discentes que graduaram durante o período de 2009 a 2019.1.

No curso de Ciência da Computação a média de formação é de aproximadamente
5 anos, 1 semestre a mais que o tempo de formação previsto, o mesmo acontece em
Sistemas de Informação. Nesses cursos, é possível identificar na tabela que até 75% do
estudantes se formam com até 6 anos como visto na medida do terceiro quartil (Q3−75%).
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Tabela 5.1: Tempo médio de formação dos discentes por curso. Em X refere-se a média, σ
refere-se ao desvio padrão, T.min e T.max são, respectivamente, Tempo mínimo e máximo
de formação. Q1,Q2 e Q3 é referente a primeiro segundo e terceiro quartis.

Curso X σ T.min
Q1

25%
Q2

50%
Q3

75% T.max

Ciência da
Computação ≈ 5 1,41 1 4 5 6 9

Engenharia de
Software ≈ 4,5 1,13 3 3 4 5 9

Sistemas de
Informação ≈ 5 1,44 2 4 5 6 9

O curso de Engenharia de Software novamente apresenta os resultados mais equilibrados,
como também, o menor valor de desvio padrão (1,13).

Conhecendo essas informações é possível inferir quais os atributos que possam
ser utilizados na modelagem dos grafos, e como consequência as informações extraídas
serão úteis para encontrar padrões que possam evidenciar retenção e evasão nos cursos.

5.1 Redes sociais educacionais

Foram utilizados nesta proposta as disciplinas e notas obtidas durante o período
em que os discentes estiveram matriculados nos cursos. Também, foram selecionados to-
dos os discentes entre 2009 e 2019.1 dos três cursos de graduação Ciência da Computação,
Sistemas de Informação e Engenharia de Software. Ambos, graduados e não graduados.

Em busca de novas informações esta proposta busca a posição de um indivíduo
(nó) na rede que possa captar a proximidade em relação a outros indivíduos. Essa posição
é analisada em termos de centralidade de grau, medida esta que possibilita verificar
se um ator está conectado direta ou indiretamente a outros indivíduos na rede. Porém,
primeiramente é preciso separar os dados e aplicar um layout a rede para que seja possível
tanto a análise visual (Network Visual Analytics) como a análise por algoritmos. A seguir
a figura 5.3, ilustra alguns layouts investigados para melhor prosseguir com o estudo, o
software utilizado para gerar a visualização da redes foi o Gephi.



5.1 Redes sociais educacionais 50

Circle Pack Layout
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Figura 5.3: Layouts investigados para a rede de alunos e disciplinas dos cursos do INF.

Cada layout para rede possui suas vantagens e desvantagens, podendo através
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das conexões ser possível identificar o tipo de conhecimento transferido e possíveis locais
de posicionamento de grupos. No cenário deste estudo, o conhecimento a ser transferido
diz respeito que tipo de conhecimento as notas, os alunos e seus cursos podem gerar, e que
tipo de layout será produzido pela rede, bem como suas comunidades de agrupamento. Na
literatura há relatos de referências que abordam dois tipos de conexões responsáveis por
transmitir conhecimento, são elas: Laços fortes, conhecidos pela proximidade e frequên-
cia de interação do relacionamento entre duas entidades(nó emissor e nó incidente) e
também os laços fracos, nós distantes um do outro ou sem padrões identificáveis de co-
nexão [Levin e Cross 2004, Granovetter 1973, Tortoriello, Reagans e McEvily 2012]. Os
layouts da figura 5.3 permitiu que fosse possível analisar o cenário de diferentes formas.

Cada layout carrega consigo uma experiência visual diferente, porém, a interpre-
tação puramente visual exige um conhecimento intrínseco da área de grafos e análise de
redes. A exemplo, o item a da fiura 5.3 demonstra a técnica Circle Pack que permite agru-
par nós por atributos e os mostra em círculos sendo possível também definir hierarquias,
porém, o item c) Force Atlas que trabalha com a ideia de gravidade e força de atração e
repulsão, nos permite uma identificação mais explícita de comunidades e agrupamento e
dependendo do contexto, determinados layouts de redes podem ser utilizado para melho-
rar a interpretação. Portanto, dependendo do layout é possível identificar certos padrões
que possam parecer ocultos na visualização da rede.

A geração da rede a partir dos cursos do INF resultou em 3098 nós e 45216
conexões. Segundo [Albert e Barabási 2002] podemos classificar essa rede como uma
rede de tamanho médio. Cada nó da rede pode ser um discente ou uma disciplina. As
cores identificam os cursos aos quais os alunos pertencem. Na cor verde, temos os alunos
do curso de Sistemas de Informação, na cor laranja os alunos do curso de Ciência da
Computação e na cor azul os alunos do curso de Engenharia de Software. A tabela 5.2
a seguir demonstra as métricas extraídas da rede de modo a podermos analisar mais
precisamente certas informações da rede.

Tabela 5.2: Métricas estatísticas da rede. VT e ET , são respectivamente, totais de vértices
e arestas.

VT ET Grau médio
Grau médio
ponderado

Diâmetro Densidade Modularidade

3098 45216 14,595 107,75 1 0.005
Resultado:0.614
Comunidades: 14

As informações de grau médio na tabela 5.2, são referentes à incidência de
conexões de entrada e saída em todos os nós da rede. O valor 14,595 indica que a média
de conexões de cada nó é de aproximadamente 14. O grau médio ponderado utiliza a
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mesma estratégia do grau médio, porém, é utilizado o peso das arestas no cálculo, que no
caso deste estudo, são as notas dos discentes em relação à disciplina. O valor de 14 para
o grau médio está adequado, uma vez que o estudo trata a questão de disciplinas cursadas
de todos os indivíduos da rede, incluindo graduados e não graduados.

Em relação ao valor de diâmetro 1, é possível inferir que dado que o grafo é
composto por nós de estudantes que se conectam a disciplinas, logo, a menor distância
entre dois vértices, é a distância entre o discente e suas disciplinas cursadas, podendo
ser interpretado como um nó que se conecta a vários outros nós, logo é válido o valor 1.
A rede é composta por várias sub-redes de discentes que se conectam frequentemente a
várias disciplinas em comum.

A densidade de um grafo direcionado é definida como a razão m
n(n−1) , onde n é o

número de vértices e m é o número de arestas, logo temos que a razão entre 45216
3098(3098−1) ,

é ∆G =≈ 0.005, onde ∆G é a variável que expressa o valor da densidade do grafo.
Analisa-se a densidade do grafo para descobrir a intensidade com que as relações estão
estabelecidas em uma determinada rede. Denomina-se redes densas aquelas que possuem
uma grande intensidade de ligações, enquanto que redes esparsas são as que possuem
ligações estabelecidas com baixa intensidade. Quando um grafo é vazio, a sua densidade
é igual a 0. Num grafo completo, que possui todas as possíveis conexões, a densidade é
igual a 1. Em nosso resultado 0.005 temos que o valor se aproxima de valores para grafos
esparsos, devido a particularidade da rede ser composta por pequenas redes de grades de
alunos.

No que diz respeito a modularidade, é uma técnica projetada para medir a divi-
são de uma rede em módulos (agrupamentos). No contexto da figura 5.3 é possível ver 3
comunidades distintas, porém, como os rótulos foram pintados de acordo com o tipo do
nó(disciplina e discente/curso) é possível que haja outras comunidades. Para isso, foi uti-
lizado a técnica de modularidade para detectar a estrutura da comunidade dentro da rede
que resultou em quatorze comunidades. O algoritmo foi implementado primeiramente nos
estudos de [Blondel et al. 2008], que consiste em duas etapas. Primeiramente, a busca en-
contra comunidades pequenas otimizando a modularidade de maneira local. Logo em
seguida, os nós da mesma comunidade são agregados e construída uma nova rede cujos
nós são as comunidades. Essas etapas são repetidas iterativamente até que um máximo de
modularidade seja atingido. A saída do programa fornece várias partições (agrupamentos
de comunidades). A partição encontrada após a primeira etapa, normalmente consiste em
muitas comunidades de tamanhos pequenos. Nas etapas subsequentes, comunidades cada
vez maiores são encontradas devido ao mecanismo de agregação. Esse processo leva natu-
ralmente à decomposição hierárquica da rede. A figura 5.4 a seguir, ilustra as comunidade
encontradas.
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a) Force Atlas 2  - Layout
14 agrupamentos - modularidade visão dos top 10 grau de peso

Force Atlas 2  - Layoutb)

Figura 5.4: Layout de Agrupamento e top 10 grau de peso de conexões.

Com o layout do ForceAtlas os quatro grande agrupamentos se mantiveram
mais a adição de doze outros agrupamentos menores, item a) figura 5.4. No item b), é
mostrado o grafo que apresenta a rede com uma coloração o que apresenta a rede com uma
coloração alterando-se de tom mais fraco para o tom mais escuro que está relacionado
ao grau do vértice. Quanto maior o grau do vértice mais intensa será a cor. Foram
selecionados para mostrar o texto do nós somente os 10 nós com maior grau ponderado,
métrica que leva em consideração o peso das arestas. O nó de mair grau ponderado na rede
é o INF0015 - Arquitetura de Computadores, o segundo com maior grau é o INF0135 -
Matemática Discreta, o terceiro é o INF0022 - disciplina de Banco de Dados, o quarto e
o quinto são, INF0055/INF0056 - Engenharia de Software, porém de grades diferentes, o
sexto é INF0171 - Projeto de Software, o oitavo é INF0164 - Programação Orientada a
Objetos, o nono é Teoria Geral da Administração e o décimo INF0124 - Linguagens de
programação.

Por se tratar de uma média ponderada, a visualização demonstra os nós com
maiores médias e mais influentes na rede (maior número de incidência de conexões).
Porém, a visualização da rede com esse layout pode ser tornar confusa em relação aos
agrupamentos. Em razão disso, foi utilizado outro layout com o algoritmo de layout Circle

Parck que resultou na figura 5.5 a seguir, onde é possível identificar os agrupamentos
de maneira mais explícita, o que possibilitou uma melhor identificação dos nós de cada
agrupamento.



5.1 Redes sociais educacionais 54

a) b)

1 2 3 4 5

0,42
13

6

0,52
16

7 8 9 10 11 12 13 14

%
T

N

78939706 611 861 55115897
25,51,262,260,19 27,80,71

22
19,0 0,360,23 2,26

9
0,2919,7

Agrupamentos
14 agrupamentos - modularidade visão dos top 10 grau de peso

Circle Pack  - Layout Circle Pack  - Layout

Engenharia

de Software

ES

SI

CC

Sistemas

de Informação

Ciência da

Computação

Figura 5.5: Layouts Agrupamentos e top 10 grau de peso de conexões com o layout Circle
Park. N é referente ao total de agrupamentos. % É o percentual que cada agrupamento
representa no total. T refere-se ao total de amostras para cada agrupamento.

É possível ver que o algoritmo agregou, ao lado dos grandes agrupamentos dos
discentes, as disciplinas, em sua maioria do núcleo comum da grade curricular e separou
os demais agrupamentos. No item b) da figura 5.5, 6 de 10 disciplinas com maior grau
ponderado pertencem ao agrupamento ao lado do curso de Ciência da Computação, o qual
detêm os piores índices de retenção e evasão do INF, também a disciplina Matemática
Discreta aparece no top 10 do grau ponderado, disciplina esta que está entre as disciplinas
com maior taxa de reprovação.

A quantidade de disciplinas que aparecem no top 10 dos graus ponderados pode
ser um indicador de monitoramento de retenção, uma vez que o cálculo do grau ponderado
leva em consideração os pesos das arestas, Si = ∑j Wi j , caso uma disciplina aumente seus
índices de incidência em relação a anos anteriores e eleve sua média, é possível que vários
estudantes possam estar reprovando na disciplina e tendo que refazê-la aumentando a
frequência naquele nó em específico.

Analisando os demais agrupamentos, o de número 5 é formando por um dis-
cente em particular que cursou diversas disciplinas da Faculdade de Artes Visuais (FAV),
disciplinas como, Arte Moderna (FAV0044), Figura Humana (FAV0124) entre outras. O
agrupamento de número 3 é formado por três discentes que cursaram disciplinas em que
o código da matriz começava com IBT, disciplinas estas que também são vinculadas aos
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cursos de computação do INF, a exemplo, Engenharia de Software (IBT0027), Compila-
dores (IBT0056) entre outros. Assim como os exemplos acima, os demais agrupamentos
formados após aplicação do algoritmo de layout Circle Parck são formados por discentes
e disciplinas que geralmente pertencem ao núcleo livre que são cursadas pelos discentes
como disciplinas optativas.

5.2 Grafos de grades curriculares

Para este estudo, foram gerados 6 grades curriculares distintas, dado o fato de
que a amostra é do ano de 2009 a 2019. Logo, para cada programa deveriam existir
2 grades curriculares a serem analisadas. Uma grande referente a sugestão de fluxo
de 2009 e outra referente a de 2017, totalizando 6 grades. Diferentemente dos estudos
de [Costa et al. 2019] foram utilizados para este estudo dados dos discentes que se
graduaram e dos não graduados.

Dito isto, foram geradas ao total 4 grades, duas do curso de Ciência da Compu-
tação e mais duas de Sistemas de Informação e Engenharia de Software. Isso se deve ao
fato de que foi possível adquirir a sugestão de fluxo das duas matrizes curriculares, tanto
de 2009 quanto de 2017. Porém, no curso de Sistemas de Informação, haviam somente
uma sugestão de fluxo disponível, além disto a matriz de equivalência haviam os mesmos
código para nomes de disciplinas distintas. A exemplo temos o componente curricular
"Aplicações Distribuídas"de código "INF0014"que na matriz de 2017 é chamada de "Sis-
temas Distribuídos", logo, mesmo havendo disciplinas com nome distintos o código da
disciplina se mantinha o mesmo, o que não acontece nos demais programas. Portanto, foi
gerado um único grafo para esse programa.

Em relação ao programa de Engenharia de Software, não foi possível adquirir a
sugestão de fluxo da grade curricular de 2009, o que impossibilitou a geração do grafo
para os discentes que pertenciam a essa matriz curricular. Portanto, foi utilizado somente
a matriz curricular de 2017, gerando apenas um grafo para esse curso.

A seguir estão listados os grafos das quatro grades curriculares geradas. No Grafo
também é indicado pela cor a que núcleo cada disciplina pertence. As tabelas referente as
figuras podem ser consultado no apêndice A deste documento.
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Figura 5.6: Grafo da matriz curricular 2017 do curso de Ciência da Computação. Fonte:
Autoria própria.
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Figura 5.7: Grafo da matriz curricular 2009 do curso de Ciência da Computação. Fonte:
Autoria própria.
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Figura 5.8: Grafo da matriz curricular 2017 do curso de Engenharia de Software. Fonte:
Autoria própria.
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Figura 5.9: Grafo da matriz curricular 2009 e 2017 do curso de Sistemas de Informação.
Fonte: Autoria própria.

5.2.1 Análise dos caminhos mais custosos

Após modelagem e criação dos grafos das grades curriculares dos cursos de gra-
duação é possível identificar os caminhos mais custosos dentro de cada grafo. Uma imple-
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mentação própria do processo do algoritmo HeavyEadge foi utilizada para identificação
dos caminhos mais custosos em currículos de graduação.

Para calcular o custo dos caminhos mais custosos, utilizou-se a razão entre o
total de reprovações e o total de alunos que cursaram determinada disciplina. Logo, o
caminho mais custoso encontrado no curso de Ciência da Computação: INÍCIO, IME0075
- Cálculo 1A, IFI0080 - Física I, IFI0091 - Física III, EMC0152 - Eletrônica para
Computação, FIM. A figura 5.10 a seguir, ilustra o caminho retirado do grafo de grade
curricular do curso de Ciência da Computação, sugestão de fluxo 2017.

INÍCIO

IME0075

IFI0080

IFI0091

EMC0152
FIM

Taxa de reprovação:

55,93%

Figura 5.10: Caminho mais custoso do Curso de Ciência da Computação, grade curricular
2017. Fonte: Autoria própria.

Em relação ao fluxo sugerido da grade curricular de 2009 - Ciência da Com-
putação, o caminho mais custoso encontrado é definido pelas sequência de disciplinas:
INÍCIO, IME0006 - Álgebra Linear, FIM. A figura 5.11 a seguir, ilustra o caminho reti-
rado do grafo de grade curricular do curso de Ciência da Computação, sugestão de fluxo
2009.

INÍCIO IME0006 FIM

Taxa de reprovação:

61,35%

Figura 5.11: Caminho mais custoso do Curso de Ciência da Computação, grade curricular
2009. Fonte: Autoria própria.

Para o curso de Sistemas de Informação foi encontrado como caminho mais
custoso a seguinte sequência: INÍCIO, INF0015 - Arquitetura de Computadores, FIM.
A figura 5.12 a seguir, ilustra o caminho retirado do grafo de grade curricular do curso de
Sistemas de Informação, grade de 2009 a 2019.
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INÍCIO INF0015 FIM

Taxa de reprovação:

63,21%

Figura 5.12: Caminho mais custoso do Curso de Sistemas de Informação, grade genera-
lista dos anos de 2009 e 2019. Fonte: Autoria própria.

O caminho mais custoso encontrado no curso de Engenharia de Software é des-
crito pela sequência: INICIO, IME0075 - Cálculo 1A, IME0293 - Probabilidade e Estatís-
tica A, INF0289 - Interação Humano-Computador, FIM. A figura 5.13 a seguir, ilustra o
caminho retirado do grafo de grade curricular do curso de Sistemas de Informação, grade
de 2009 a 2019.

INÍCIO

IME0075

IME0293 IME0289

FIM

Taxa de reprovação:

61,93%

Figura 5.13: Caminho mais custoso do Curso de Engenharia de Software, grade do curso
de 2017. Fonte: Autoria própria.

Esses caminhos acima, demonstram os caminhos mais custosos encontrados em
cada currículo de fluxo sugerido dos programas de graduação. Apenas dois caminhos dos
encontrados com mais custo, são caminhos que possuem disciplinas de pré-requisitos,
figuras 5.10 e 5.13. A grade do curso de Ciência da Computação 2009 e Sistemas de
Informação apresentam caminhos mais custosos que não possuem disciplinas com pré-
requisitos. Diferentemente do que é descrito em [Aldrich 2015] podem haver caminhos,
dependendo da modelagem da grade curricular dos cursos que dificultam a formação do
aluno, porém, não possuem muitas disciplinas de pré-requisitos. É importante ressaltar
que tais currículos apresentam uma modelagem de pré-requisitos menos complexa do que
comparado aos trabalhos de [Costa et al. 2019, Aldrich 2015] onde os currículos de gra-
duação estudados nesses trabalhos apresentam vários caminhos que possuem disciplinas
de pré-requisitos.

Ademais, das disciplinas encontradas nos caminhos mais custosos, 66,66%
pertencem a área de matemática ou física. A dificuldade dos alunos que pertencem ao
curso de STEM em disciplinas de matemática pode ser observada também nesta amostra
de discentes. A identificação dos caminhos mais custosos é dado pelo somatório dos pesos
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das arestas de cada caminho de pré-requisito modelado. O conhecimento a respeito dessas
informações pode ser útil para gestores de cursos e alunos na identificação de disciplinas
com maior peso nas arestas e caminhos de pré-requisitos.

Algumas disciplinas são ofertadas por docentes externos ao INF, é o que ocorre
em disciplinas como, Álgebra Linear, Geometria Analítica, Matemática Discreta, Cálculo
I e II, Física I, II e III, que pertencem ao núcleo de matemática. Isso acontece devido
a estrutura interdisciplinar dos cursos de Computação, a exemplo o Curso de Ciência
da Computação, os alunos tem disciplinas como Física e Cálculo, geralmente segue
a estrutura interdisciplinar. Em Sistemas de Informação os discentes têm matérias de
Empreendedorismo e Direito. O oposto ocorre em Engenharia de Software, o curso
detêm uma grade curricular bastante focada na gestão, desenvolvimento e análise de
software, dentre as matérias mais flexíveis, têm-se, Computação e Sociedade e Interação
Humano-Computador que fazem parte do núcleo Livre de disciplinas. Mesmo assim,
estas disciplinas são correlatas ao contexto de computação. Existem poucas matérias
do núcleo de matemática, grande parte das disciplinas são focadas em computação e
desenvolvimento de software.

Ainda sobre os caminhos, ao analisar os três primeiros caminhos mais custosos
de cada grade gerada é possível identificar que os caminhos que contêm disciplinas do
núcleo de Física e Matemática geralmente pertencem aos caminhos com maior taxa
de reprovação. Além disso, 52,63% das disciplinas que aparecem nos caminhos mais
custosos são do núcleo de Matemática. A tabela 5.3 a seguir, demonstra os 3 caminhos
mais custosos e seu percentual da taxa de reprovação de cada grade gerada.
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Tabela 5.3: Tabela dos 3 caminhos com maior taxa de reprovação

Curso Grade Caminhos % Rep.

Ciência da
Computação

2017
INICIO, IME0075, IFI0080, IFI0091, EMC0152, FIM 55.93%
INICIO, IME0075, IME0080, IME0108, IME0065, FIM 45.58%
INICIO, IME0164, INF0037, FIM 36,00%

2009
INICIO, IME0006, FIM 61.35%
INICIO, IME0073, IME0078, FIM 52.36%
INICIO, INF0210, FIM 45.51%

Sistemas de
Informação

2009 -
2019.1

INICIO, INF0015, FIM 63.21%
INICIO, INF0286, FIM 60.83%
INICIO, INF0135, FIM 25.51%

Engenharia de
Software

2009
INICIO, IME0075, IME0293, INF0289, FIM 61.94%
INICIO, INF0285, INF0013, FIM 55.34%
INICIO, INF0285, INF0305, INF0022, FIM 38.22%

Códigos e Disciplinas

Ciência da
Computação

IME0075: Cálculo 1A, IFI0080: Física I, IFI0091: Física III, EMC0152:
Eletrônica para Computação, IME0080: Cálculo 2A, Equações Dif. Ordinárias
IME0065: Cálculo Numérico, IME0164: Geometria Analítica, INF0037:
Computação Gráfica

Sistemas de
Informação

INF0015: Arquitetura de Computadores, INF0286: Algoritmos e Estrutura
de Dados 1, Introdução à Programação, INF0135: Matemática Discreta

Engenharia de
Software

IME0075: Cálculo 1A, IME0293: Probabilidade e Estatística A,
INF0289: Interação Humano-Computador, INF0285: Fundamentos de
Matemática para Computação, INF0305: Lógica Matemática,
INF0022: Banco de Dados

5.2.2 Análise das arestas mais custosas

Além da análise dos caminhos mais custosos, foi verificado também quais as
arestas mais custosas que influenciavam em cada caminho mais custoso dos grafos. Foram
selecionados os 5 caminhos mais custosos e verificado quais aresta continha o maior peso
no caminho. Durante a etapa de construção dos grafos de grade curricular foi armazenado
a informação de qual a aresta mais custosas antes da soma de todas as arestas. A figura
5.14 a seguir, demonstra o percentual de cada aresta que influenciou no peso dos 5
caminhos mais custosos do grafo do curso de Ciência da Computação.
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INICIO

65,58%

IME0075 IFI0080 IFI0091 EMC0152 FIM

FIMIME0108 IME0065INICIO

26,88% 7,04% 0,5% 0%

0%90,62% 9,38% 0% 0%

IME0075 IME0080 INF0289

FIM

FIMINICIO

65,90 % 34,10 % 0% 0%

0% 0%

INF0284 INF0286

FIMINICIO

1º

2º

3º

4º

5º

66,94% 33,06% 0%

IME0164 INF0037

IME0108 IME0065INICIO

98,98% 1,02%

IME006

Vértice Aresta

Figura 5.14: Arestas mais custosas do Curso de Ciência da Computação, grade curricular
2017. Fonte: Autoria própria.

A aresta (INICIO, IME0075), do primeiro caminho mais custoso, tem o maior
peso dentro do caminho mais custosos da grade de 2017 do curso de Ciência da Compu-
tação, representando 65,58% das reprovações. A sigla IME00075 é referente a disciplina
de Cálculo 1A do núcleo de Matemática. Dentre todas as arestas que mais influenciam no
peso dos caminhos mais custosos, 4 de 5 ou 80% são referente a disciplinas do núcleo de
Matemática, são elas: Cálculo 1A (IME0075), IME0164 (Geometria Analítica) e Álgebra
Linear (IME0006). Os outros 20% é referente a disciplina de Introdução à Programa-
ção (INF0284), evidenciando uma dificuldade dos discentes com disciplinas do núcleo de
matemática. Com relação a grade de 2009 a figura 5.15 a seguir ilustra as arestas mais
custosas.

INICIO

100%

IME0006 FIM

FIMINICIO

57,71% 42,29%

0%

0%

IME0073 IME0078 FIMINICIO

71,29% 28,71% 0%

INF0127 INF0031

FIMINICIO
Vértice Aresta

1º

2º

3º

4º

5º

100% 0%

INF0210

FIMINICIO

100% 0%

IME0232

Figura 5.15: Arestas mais custosas do curso de Ciência da Computação, grade curricular
2009. Fonte: Autoria própria.

Se analisarmos todas as arestas dos 5 caminhos mais custosos da grade de CC
ano 2008, temos que 80% das disciplinas são do núcleo de Matemática, são elas: Álgebra
Linear (IME0006), IME0073 (Cálculo 1), Teoria dos Grafos (INF0210) e Probabilidade
e Estatística (IME0232). Os demais 20% são referentes a disciplinas de Linguagens
Formais e Autômatos. Dentre os cursos do INF o curso de Ciência da Computação é um
dos cursos que contém mais disciplinas de cunho matemático aplicado a grade curricular.
Porém, como demonstrado na análise das arestas, tais disciplinas representam o maior
peso em relação a reprovação no curso.
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Com relação ao curso de Sistemas de Informação, a figura 5.16 apresenta as
arestas mais custosas dos 5 caminhos mais custosos do grafo gerado a partir da sugestão
de fluxo de 2009 e 2017.

Vértice Aresta

INICIO

100%

INF0015 FIM

INICIO

0%

100% 0%

INF0286 FIM FIMINICIO

57,83% 42,17% 0%

INF0284 INF0203

INICIO

1º

2º

3º

4º

5º

100% 0%

INF0135 FIM

FIMINICIO

100% 0%

INF0305

Figura 5.16: Arestas mais custosas do curso de Sistemas de Informação, grade 2009 e
2017. Fonte: Autoria própria.

No curso de Sistemas de Informação o cenário é diferente do curso de Ciência da
Computação. Dentre as arestas mais pesadas, a maioria cerca de 60% são disciplinas que
pertencem ao núcleo de computação, são elas: Arquitetura de Computadores (INF0015),
Algoritmos e Estrutura de Dados 1 (INF0286), Introducão à Programação (INF0284).
Os demais 40% são de disciplinas do núcleo de matemática, como: Matemática Discreta
(INF0135) e Lógica Matemática (INF0305). Mesmo tendo disciplinas de cunho mate-
mático entre as arestas mais custosas dos caminhos mais custosos, ela não representam
a maior influência nesses caminhos. Porém, por se tratar de um curso mais voltado ao
desenvolvimento e análise de sistemas de informação, espera-se um carga de discipli-
nas mais voltada a tecnologias, diferentemente do que acontece no curso de Ciência da
Computação.

Com relação ao curso de Engenharia de Software, a figura 5.17 apresenta as
arestas mais custosas dos 5 caminhos mais custosos do grafo gerado a partir da sugestão
de fluxo de 2017.

Vértice Aresta

INICIO

82,68%

IME0075 IME0293 INF0289 FIM

INICIO

8,66% 8.66% 0%

96,0% 4% 0%

INF00285 INF0013 FIM

FIM

FIMINICIO

69,57% 30,43% 0%

INF0285 INF0015

INICIO

1º

2º

3º

4º

5º

67,13% 5,59% 27,27% 0%

INF0285 INF0022INF0305

FIMINICIO

100% 0%

IME0006

Figura 5.17: Arestas mais custosos do curso de Engenharia de Software grade 2017.
Fonte: Autoria própria.
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Mesmo com um grade mais voltada para gerência e manutenção de software,
as arestas mais custosas dos caminhos mais custosos são de disciplinas de núcleo de
matemática, com 100% da influência nos caminhos. As disciplinas das arestas mais
custosas são: Cálculo 1A (IME0075), Fundamento de Matemática para Computação
(INF0285), Álgebra Linear (IME0006) que representam as arestas mais custosas dos 5
caminhos mais custosos da grade de 2017 de Engenharia de Software. A aresta (INICIO,
INF2085) aparece com maior influência em 3 dos 5 caminhos mais custosos da grade,
que se ramificam em outros caminhos de disciplina com pré-requisito, sendo perceptível
a dificuldade em matérias de cunho matemático também no curso de Engenharia de
Software.

O fator abandono não foi investigado a fundo nesse processo, porém é possível
que a dificuldade em matérias de Matemática e Física possam estar correlacionadas a
desmotivação de discentes durante seu período de formação na academia. Sobretudo,
as técnicas apresentadas para análise dos caminhos e arestas se limitam ao estudo e
análise descritiva do que acontece nos caminhos de pré-requisitos dos fluxos sugeridos
disponível a cada programa. É preciso uma análise mais abrangente das percepções dos
discentes, docentes e gestores em disciplinas com alto índice de retenção e evasão para
complementar o estudo.

5.2.3 Considerações Finais

Neste seção foram apresentados os resultados das técnicas de descoberta de
caminhos e arestas mais custosas dos grafos utilizando dados dos curso de Ciência da
Computação, Sistemas de Informação e Engenharia de Software, todos pertencentes ao
Instituto de Informática da UFG. Mesmo com a análise evidenciando arestas e caminhos
da grade que indicam possíveis processos de retenção e possivelmente de abandono nos
cursos, é necessário uma análise complementar do histórico e percepção de docentes e
estudantes a respeito das disciplinas cursadas pelos discentes com o intuito de descobrir
se há alguma relação entre a reprovação em disciplinas que apresentam alto índice de
reprovação nos caminhos mais custosos com a vontade de abandonar ou desistir do curso
pelos discentes.

5.3 Grafos Bipartidos entre docentes e discentes

Para este estudo, foram modelados grafos bipartido ou bígrafo o qual é um
grafo cujos vértices podem ser divididos em dois conjuntos disjuntos U e V tais que
toda aresta conecta um vértice em U a um vértice em V , portanto, U e V são conjuntos
independentes. Tal técnica de modelagem de grafos é utilizada geralmente em problemas
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de acoplamento, emparelhamento ou conjunto de arestas independentes em um grafo G,
sendo por definição um conjunto de arestas sem vértices em comum.

Durante a modelagem do grafo foram utilizados informações dos discentes, do-
centes e disciplinas cursadas. Grafos bipartidos foram gerados em todas as dez disciplinas
com maior índice de reprovação e posteriormente identificado se existia algum grafo com
desbalanceamento na taxa de reprovação, com o intuito de investigar se existia algum pa-
drão de influência dos docentes internos e externos no que diz respeito a graduação dos
discentes. Portanto, uma análise preliminar é descrita a seguir, com o intuito de investigar
quais eram as disciplinas com maior índice de reprovação ou índice de falha para posteri-
ormente modelar e gerar os grafos. A seguir, a tabela 5.4 apresenta as 10 disciplinas que
mais reprovam em cada grade do curso de Ciência da Computação.

Tabela 5.4: Top 10 disciplinas com maior percentual de reprovação do curso de Ciência
da Computação grade 2009 e 2017.

Ciência da Computação

2009-2016

Disciplina AP RP % Rep.
1º Álgebra Linear 295 504 63.08
2º Cálculo 2 266 329 55.29
3º Sistemas Operacionais 1 200 236 54.13
4º Linguagens Formais e Autômatos 194 221 53.25

5º Análise e Projeto de Algoritmos 167 190 53.22

6º Probabilidade e Estatística 270 302 52.80

7º Lógica Matemática 405 437 51.90
8º Pesquisa Operacional 216 229 51.46
9º Cálculo 1 424 449 51.43

10º Redes De Computadores 1 249 260 51.08

2017-2019.1

1º Física Para Computação 33 86 72.27
2º Cálculo 1A 116 261 69.23
3º Geometria Analítica 82 162 66.34
4º Física I 55 107 66.05
5º Teoria Da Computação 51 89 63.57
6º Álgebra Linear 125 194 60.81
7º Linguagens Formais e Autômatos 80 116 59.18

8º
Fundamentos de Matemática
para Computação

140 200 58.82

9º Estruturas De Dados I 51 57 52.78
10º Introdução À Programação 164 172 51.19
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Na tabela são mostrados a posição, a disciplina, a quantidade de aprovação,
quantidade de reprovação e o percentual de falha. Um limiar de 100 instâncias foi
definido para a seleção das disciplinas com o objetivo de somente as disciplinas que
foram ofertadas para até 100 alunos participem da análise. Definir o limiar pode evitar
que disciplinas com menos de 100 instâncias possam interferir no resultado da análise,
a exemplo, a disciplina "Banco De Dados 2"da grade de 2017 a 2019.1, que possui 2
aprovações e 9 reprovações totalizando 81.82% de falha. Se o limiar não fosse definido
essa disciplina ficaria em primeiro lugar na tabela, porém, não é verdade que esta seja a
disciplina que mais reprova. Há de ser observar também o fato do intervalo entre 2017
e 2019 ser mais curto que 2009 e 2017 e disciplinas com poucas instâncias e com mais
reprovações que aprovações acabam que se tornando ruídos nos dados. Desta forma, o
limiar de 100 atenua o viés tanto de disciplinas com poucas instâncias como de disciplinas
foram do núcleo comum da grade.

O primeiro e segundo lugar de disciplinas que mais reprovam são de disciplinas
do núcleo de matemática, como Álgebra Linear e Cálculo 2. Tais disciplinas tem o
percentual de falha de 63,08% e 55,29%, respectivamente, sendo que em Álgebra Linear
havia uma chance de reprovação aproximada de 5 em cada 8. Todas as disciplinas
que aparecem no rank das 10 disciplinas que mais reprovam, tem chances maiores
que 50% do discente reprovar. Na grade mais atual do curso, entre 2017 e 2019 a
disciplina que mais reprova é de "Física para Computação"que também detêm o maior
percentual de falha em todo o curso, com uma chance de 3 em cada 8 discentes reprovar.
Disciplinas que envolvem conceitos de matemática, probabilidade e física, representam,
aproximadamente 60% das disciplinas que mais reprovam no top 10.

Com relação ao curso de Engenharia de Software, na grade de 2009 a 2017 o
percentual de falha é bem menor comparado ao curso de Ciência da Computação. A
disciplina de "Redes e Sistemas Distribuídos"lidera o rank com um chance de 2 a cada 4
discentes reprovarem nela. Por se tratar de um curso com uma menor carga de disciplinas
do núcleo de matemática, somente a disciplina de "Matemática Discreta"aparece no rank

ocupando a terceira posição. A tabela 5.5 a seguir, demonstra as 10 disciplinas que mais
reprovaram das duas grades do curso de Engenharia de Software.



5.3 Grafos Bipartidos entre docentes e discentes 67

Tabela 5.5: Top 10 disciplinas com maior percentual de reprovação do curso de Engenha-
ria de Software grade 2009 e 2017.

Engenharia de Software

2009-2016

Disciplina AP RP % Rep.
1º Redes e Sistemas Distribuídos 184 207 52.94
2º Arquitetura de Computadores 247 252 50.50
3º Matemática Discreta 296 259 46.67

4º
Algoritmos: Fundamentos
e Estrutura de Dados

272 206 43.10

5º Lógica 290 217 42.80
6º Sistema Operacional 210 157 42.78
7º Segurança 204 150 42.37
8º Linguagens de Programação 224 164 42.27
9º Requisitos de Software 219 137 38.48

10º
Método de Desenvolvimento
de Software

286 177 38.23

2017-2019.1

1º Cálculo 1A 52 106 67.09

2º
Fundamentos de Matemática
para Computação

57 96 62.75

3º Algoritmos e Estruturas de Dados 2 25 31 55.36
4º Algoritmos e Estruturas de Dados 1 42 52 55.32
5º Banco de Dados 38 39 50.65
6º Algoritmos: Em Grafos 50 50 50.00
7º Introdução à Programação 98 69 41.32
8º Processo De Software 47 29 38.16
9º Álgebra Linear 39 23 37.10

10º Arquitetura de Computadores 72 42 36.84

A grade de 2017 a 2019 apresenta nas duas primeiras posições disciplinas
relacionadas a Física e Matemática e também apresenta índices de reprovação superiores
aos índices da grade de 2009, porém esse mesmo comportamento está presente na grade
de Ciência da Computação onde a taxa de reprovação na grade 2009 é menor que na grade
de 2017. Na grade de 2017 também estão presentes no rank duas disciplinas de Estrutura
de Dados I e II, que não estavam presentes no rank de 2009 e são disciplinas essenciais
para um curso de computação.

Por outro lado, com relação ao curso de Sistemas de Informação, Disciplinas
como "Matemática Discreta"está em primeiro lugar com maior índice de reprovação
essa mesma disciplina, porém com nome diferente "Fundamentos de Matemática para
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Computação" lidera o top 10 da grade de 2019. Na grade de 2017 as três primeiras
posições da tabela são ocupadas por disciplina de cunho matemático, como "Fundamentos
de Matemática para Computação", "Cálculo 1A"e "Matemática Financeira". Vale ressaltar
que na grade o limiar de corte utilizado foi de 50 e não 100 como nos outros cursos. Diante
do exposto, é possível identificar que disciplinas do núcleo de matemática estão presentes
em todos os ranks de índice de reprovação. A tabela 5.6 a seguir, apresenta os dados das
10 disciplinas que mais reprovam no curso de Sistemas de Informação.

Tabela 5.6: Top 10 disciplinas com maior percentual de reprovação do curso de Sistemas
de Informação.

Sistemas de Informação

2009-2016

Disciplina AP RP % Rep.
1 Matemática Discreta 293 390 57.10
2 Arquitetura de Computadores 382 403 51.34
3 Sistemas Operacionais 268 264 49.62
4 Engenharia de Requisitos 344 308 47.24
5 Estrutura de Dados 285 235 45.19
6 Programação Orientada a Objetos 333 274 45.14
7 Programação Imperativa 330 266 44.63
8 Redes de Computadores 239 182 43.23
9 Projeto Final de Curso 2 122 86 41.35

10 Lógica 478 326 40.55

2017-2019.1

1
Fundamentos de Matemática
para Computação

99 257 72.19

2 Cálculo 1A 80 184 69.70
3 Matemática Financeira 18 40 68.97
4 Algoritmos e Estruturas de Dados 1 57 110 65.87
5 Banco de Dados 1 55 90 62.07
6 Estrutura de Dados 32 52 61.90
7 Redes de Computadores 69 100 59.17
8 Banco de Dados 38 51 57.30
9 Álgebra Linear 34 45 56.96

10 Sistemas Operacionais 74 97 56.73

Com as informações das disciplinas que mais reprovam é possível modelar os
grafos para investigar a influência de cada disciplina em relação a graduação dos discen-
tes. Primeiro, foram separados todas as 10 disciplinas que estão no rank de reprovação de
cada curso. Posteriormente, foram selecionados os discentes que ministraram aulas nes-
tas disciplinas entre o período de 2009 e 2015 e calculado a taxa de reprovação com as
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informações do total de aprovação e reprovação. O período de 2009 e 2015 é escolhido
dado o fato de que o período médio de formação do discente em Ciência da Computação
é de 5 anos, os dados são de 2009 a 2019.1, portanto foi escolhido 2015 pelo fato da
possibilidade dos alunos se formarem até 2019. Foram selecionados apenas os docentes
que ministraram aulas para um número superior a 50. Esse valor foi escolhido baseado no
número médio de aulas dos docentes em todo o período da base de dados.

Dentre as 10 disciplinas do rank foram selecionados somente as que fossem
possível identificar algum desbalanceamento entre os docentes, a exemplo, se fosse
identificado que um docente havia 90% de taxa de reprovação e outro docente com apenas
40% ou 50% possivelmente esta disciplina seria selecionada para a modelagem do grafo.
De modo a padronizar a busca por taxas de reprovação desbalanceadas foi utilizado o
Z-test de duas proporções [Lachenbruch 2001]. Com o z-test é possível testar a diferença
de proporções para identificar a existência de uma diferença significativa. Foi utilizando
um nível de confiança de 95% com um α de 5% tendo como parâmetro da fórmula p̂1 e
p̂2 proporção do primeiro e segundo indivíduo, p̂ a proporção geral do somatório das duas
proporções, com n1 e n2 sendo o tamanho da amostra.

Z =
p̂1− p̂2√

p̂(1− p̂)( 1
n1

+ 1
n1

)
(5-1)

com o intuito de investigar se havia um diferença significativa entre as amostras
(docentes e % reprovação) em cada disciplina investigada. Em seguida, foi gerado o grafo
bipartido dos alunos que não graduaram e dos alunos graduados. A seguir a figura 5.18
ilustra o grafo com 8 discentes que ministraram a disciplina.
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Figura 5.18: Grafo bipartido da disciplina de Álgebra Linear do curso de Ciência da
Computação.

A identificação visual e algumas arestas que possuem uma espessura maior que
outras informa a quantidade de discentes. A exemplo o vértice PF10010 contêm a aresta
vinculado a não graduados bem mais larga do que a de graduados. Porém, neste caso onde
há um número grande de docentes a quantidade de vértice pode dificultar a visualização,
a tabela 5.7 a seguir, demonstra os números relativos a taxa de reprovação por discentes e
a quantidade de graduados e não graduados.

Além das informações de reprovações e graduações, foram verificados também
se existia alguma correlação entre o percentual de alunos reprovados e total de alunos
e também a quantidade de reprovados e quantidade de alunos não graduados. Essa in-
formação foi verificada para identificar se a taxa de reprovação entre os decentes cres-
cia ou diminuía juntamente ao total de alunos. Em especial, foi investigado se a taxa
de reprovação para docentes começava alto e diminuía ao longo de outras turmas. Por-
tanto foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson[Benesty et al. 2009] e Spear-

man[Spearman 1961]tendo como resultado para correlação entre o percentual de alunos
reprovados e total de alunos 0,15 e 0,12, respectivamente. Esse resultado de correlação
indica uma correlação mínima ou fraca.

No teste de correlação da quantidade de reprovados e quantidade de alunos não
graduados, foi obtido 0,57 para o coeficiente de Spearman e 0,52 para o de Pearson

indicando uma correlação moderada. Porém esse resultado é tendencioso e durante os
testes foi descoberto que alguns docentes que participaram da amostra não poderiam
ser selecionados devido ao fato da disciplina de Àlgebra Linear ser ofertada logo nos
primeiros anos de curso dos discentes. Portanto, era preciso ter selecionado docentes que
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Tabela 5.7: Descritivo da influência na reprovação e graduação por discentes. Em sigla
TAA é referente a total de alunos aprovados, em TAR, total de alunos reprovados, em TG,
total de alunos gradados e TNG total de alunos não graduados.

Influência na reprovação Alunos graduados ou não
Docente TAA TAR % Rep Total alunos TG TNG
PF10015 6 57 90.48 63 20 12
PF10012 13 83 86.46 96 22 29
PF10014 16 45 73.77 61 27 20
PF10017 27 62 69.66 89 31 41
PF10013 16 36 69.23 52 - 6
PF10018 18 37 67.27 55 1 10
PF10016 37 74 66.67 111 9 25
PF10010 31 53 63.10 84 38 36
PF10011 27 30 52.63 57 10 15
Correlação Spearman Pearson
Entre o percentual de alunos reprovados e total
de alunos: (% Rep; Total Alunos) 0,15 0,12

Entre quantidade de reprovados e quantidade de
alunos não graduados: (TAR; TNG) 0,57 0,52

ministraram a disciplina com até 5 anos antes de 2019 que é o último ano registrado na
base de dados disponível para esse estudo e também 5 anos é o tempo de formação médio
dos discentes do curso de Ciência da Computação.

Ao filtrar a base entre as disciplinas cursadas no período de 2009 e 2014,
somente dois docentes são encontrados com um taxa de reprovação média abaixo de
70% conforme figura 5.19. Neste grafo não foi identificado nenhum desbalanceamento
nas taxas de reprovação e quantidade de alunos graduados ou não. Os docentes que em
especial apresentam altas taxa de reprovação estão presentes de 2014 em diante, com
raras exceções, o que pode indicar que alguns docentes tem taxas de reprovação maiores
que outros docentes, porém ainda não é possível concluir que altas taxas de reprovação
influenciem de certa forma na graduação do docente, ou que podem estar relacionado
evasão dos discentes. Nesta disciplina de Álgebra Linear, todos os docentes são externos.
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Figura 5.19: Grafo bipartido da disciplina de Álgebra Linear entre o período de 2009 e
2014.

Quando analisados todas disciplinas entre 2009 e 2017, somente as disciplinas de
Álgebra Linear, Análise e Projeto de Algoritmos, Cálculo 2, Probabilidade e Estatística
e Pesquisa Operacional, apresentaram proporções entre quantidade de alunos e taxa de
reprovação desbalanceadas, ou seja o docente tem grandes chances de estar influenciando
no resultado da aprovação ou reprovação em disciplinas. Porém, quando gerado o grafo
bipartido para análise de influência na graduação não é possível identificar nenhum
incongruência de maior fluxo entre docente e não graduados.

Com relação ao curso de Engenharia de Software, foram encontradas diferenças
significativas entre Arquitetura de Computadores, Matemática Discreta, Lógica, Sistema
Operacional, Linguagens de Programação e Métodos de Desenvolvimento de Software.
Dentre elas 4 das 6 disciplinas são do núcleo de computação, diferente do que acontece no
curso de Ciência da Computação onde a maioria das disciplinas que houveram diferença
significativa são do núcleo de matemática. A disciplina de Matemática Discreta foi um
das disciplinas encontradas que houveram diferença significativa e quando analisado o
grafo bipartido da graduação foi encontrado uma quantidade de alunos não graduados -
cor laranja, maior em alunos do que alunos que de fato concluíram o curso. A seguir a
figura 5.20 ilustra o grafo.
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Figura 5.20: Grafo bipartido da disciplina de Matemática Discreta - Engenharia de
Software entre o período de 2009 e 2014.

Por outro lado no curso de Sistemas de Informação, foram encontradas diferen-
ças significativas em Matemática Discreta, Arquitetura de Computadores, Sistemas Ope-
racionais, Programação Orientada a Objetos, Programação Imperativa, Redes de Compu-
tadores e Lógica. Nesse cenário do curso de Sistemas de Informação 5 das 7 disciplinas
são do núcleo de computação e as demais de matemática. A disciplina de Arquitetura de
Computadores foi uma das disciplinas que foi possível identificar um desbalanceamento
entre graduandos e não graduandos entre docentes. A seguir a figura 5.21 ilustra o grafo
bipartido.

Figura 5.21: Grafo bipartido da disciplina de Arquitetura de Computadores - Sistemas de
Informação.

Em alguns casos foram observados que, docentes externos detinham um por-
centagem de reprovação bem mais elevada que os docentes internos. Esse padrão foi en-
contrado principalmente nas disciplinas de cunho matemático a exemplo Probabilidade e
Estatística do curso de Ciência da Computação.

Dadas as informações é possível inferir que existe uma diferença entre desem-
penho dos docentes, porém é preciso levar em consideração outros fatores que possam
influenciar nesse resultado, como: tipo da turma, período das aulas, e demais contextos
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Figura 5.22: Curso CC. Figura 5.23: Curso ES.

que possam estar ligados a sala de aula. A exemplo, figura a seguir é referente a quanti-
dade de discentes aprovados e reprovados nas disciplinas durante os anos de cada curso
dentro do período de 2009 e 2018. O ano de 2019 foi retirado dado que a base só con-
tém dados até o primeiro semestre. A seguir, a figura ilustra a quantidade de aprovados e
reprovados.

O comportamento de aprovações e reprovações dos cursos de Ciência da Com-
putação e Engenharia de Software são diferentes com variações distintas em cada ano.
Vale ressaltar que em 2014, a UFG passou a optar a nota do ENEM1 e o ingresso pelo
SISU2. A diferença encontrada em 2014 no curso de Ciência da Computação não é tão
evidente quanto no curso de Engenharia de Software e pode ou não estar relacionada a
adaptação da modalidade de ingresso de discentes no curso.

Portanto, ao investigar a hipótese H3 da seção 1.5 é constatado que exitem
evidencias de reprovação em determinadas disciplinas e que elas podem estar relacionado
ao docente, porém concluir que dado que um docente tem uma taxa de reprovação maior
indica uma influencia na graduação do discente não é possível. Fatores que fogem do
escopo deste trabalho precisam ser investigados para que se possa concluir a afirmação.

Além das afirmações citadas acimas, foi investigado se existia alguma diferença

1Exame Nacional do Ensino Média - avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da
educação colegial

2Sistema de Seleção Unificada - Plataforma digital utilizadas pelos estudantes que prestaram o ENEM
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entre os discentes que foram graduados e os não graduados. Essa análise se faz necessária
para investigar se existe um padrão entre os discentes que se graduam ou não. Para isso,
foi utilizado a média final dos discentes que se graduaram e dos discentes que foram
excluídos ou trancados. Durante a análise foi possível identificar que os alunos que se
graduaram mantiveram uma média final acima dos docentes que não se graduaram. A
seguir são apresentados as 3 figuras para cada curso.
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Figura 5.24: (a) Ciência da Computação, (b) Engenharia de Software, (c) Sistemas de
Informação.
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Este comportamento do gráfico visto na figura 5.24 pode indicar que alunos
que mantém uma média acima de 6, no caso do Curso de Ciência da Computação
provavelmente serão alunos que irão se graduar o contrário disto serão alunos que
provavelmente irão cancelar ou trancar o curso. Portanto, anteriormente ao ser analisado
se docentes com altas taxas de reprovação tinham influência ou não na graduação do
discente é enfraquecida pela informação que bons alunos (aqui bom significa média acima
de 6 para o curso de CC) tendem a ser bons alunos até se graduarem, diferente do que
acontece com alunos não graduados.

5.3.1 Considerações Finais

Neste seção foram apresentados os resultados das técnicas de grafos bipartidos
para análise de influência na graduação nas disciplinas utilizando dados dos curso de
Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia de Software, todos per-
tencentes ao Instituto de Informática da UFG. Foi identificado que algumas disciplinas
apresentam maiores taxas de reprovações que outras, com maior incidência em matérias
de cunho matemático. Além disso, foi identificado fortes evidências para aceitar a hipó-
tese h3 na qual investiga se existem diferenças na taxa de reprovação entre os docentes
que ministraram a mesma disciplina em turmas distintas. Ainda a respeito dos docentes
foi identificado que docentes que obtém diferença significativa entre docentes da mesma
disciplina e alta taxa de reprovação, não influenciam diretamente no processo de gradua-
ção do discente. Os grafos bipartidos podem ser muito úteis para identificar esse fluxo de
informação visualmente, porém quando se tem muitos nós em ambos os grupos a visuali-
zação pode ser tornar confusa, necessitando percorrer o grafo e identificar quais as arestas
com maior peso.



CAPÍTULO 6
Conclusões

6.1 Discussão

A utilização de redes de grafos, algoritmos baseados em grafos e mineração de
dados foram aplicados de forma eficiente em uma variedade de áreas. No contexto da
educação as mesmas técnicas foram utilizadas para auxiliar no processo de tomada de
decisão por profissionais da educação, tendo como resultado informações importantes
que possibilitam um novo olhar para a área de mineração em grafos educacionais.

Dentro do contexto das instituições, a retenção é um fenômeno que consiste em
o aluno levar mais tempo para se formar do que o mínimo exigido pelo programa, o
que pode levar ao atraso na formatura. Além disso, a taxa de desistência ou trancamento
do curso é um fator importante a ser medido para identificar fatores que influenciem o
discente a abandonar o curso. No entanto, a análise da retenção e evasão pode levar a
analisar centenas de programas de graduação e centenas de milhares de relatórios de notas
de alunos. Portanto, métodos que possam automatizar ou minimizar o custo envolvido ao
analisar estes dados que podem ajudar a otimizar o processo de identificação precoce de
retenção e evasão.

Neste estudo foram propostas três diferentes representações de grafos utilizando
dados dos discentes, professores e disciplinas cursadas para apresentar algumas maneiras
possíveis de como as técnicas de mineração de grafos poderiam ser usadas para obter
informações detalhadas sobre eles.

Em um primeiro momento, definiu-se uma rede direcionada e ponderada de
discentes e disciplinas cursadas. Usando métodos de mineração de grafo e visualização de
grafos, foi possível gerar uma representação mais detalhada da classificação dos discentes
e suas comunidades. Ao utilizar algoritmos de detecção de comunidade, foi possível
dividir os alunos e disciplinas em grupos possibilitando codificar informações importantes
pelo comportamento espacial das redes, diferentemente de realizar uma simples análise
estatística.

Em seguida, definimos um grafo do tipo DAG - grafo acíclico direcionado, para
representar o histórico de disciplinas cursadas pelos discentes durante o curso. Através
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desta modelagem foi possível identificar caminhos mais custosos, que possam levar a
retenção e desistência do discentes durante o curso de disciplinas. Por fim, foi modelado
redes bipartidas de discentes e docentes, que foram utilizadas para investigar se dado que
um docente tem uma diferença significativa na taxa de reprovação entre docentes que
ministraram a mesma disciplina, seria possível medir sua influência na graduação dos
discentes.

Durante a análise de rede, a hipótese de que uma análise macro pudesse expor
informações para identificar retenção e evasão foram investigadas. Os resultados obtidos
indicam que certos algoritmos de visualização de redes detêm uma capacidade de in-
terpretação da rede mais eficiente do que outros. Também, certas visualizações parecem
encaixar-se melhor dependendo do tipo de análise a ser feita, como exemplo, a análise
de comunidade juntamente com a técnica de parque circular, o qual foi observado uma
melhor interpretação do dados utilizado esta técnica. No entanto, a técnica força de atlas
conseguia dimensionar melhor os discentes com boas e más notas. Com isso, foi possí-
vel identificar possíveis discentes que não estivessem bem posicionados na rede, o que
seria indícios de uma dificuldade do discente em obter boas notas, o que poderia levar a
retenção ou evasão durante o curso.

A partir da análise de Grafos acíclicos direcionados, foi investigado a hipótese
de existirem caminhos de grades curriculares que melhor evidenciem a dificuldade do
discente em disciplinas. Foi confirmado que é possível identificar esses caminhos e que
há uma predominância de caminhos de cunho matemático que contêm os caminhos mais
custosos. Logo, foi possível reafirmar o que já existe na literatura sobre a dificuldade dos
discentes em matérias de cálculo e álgebra, e também foi identificado em que momento
foram cursadas estas disciplinas e coincidiram com o período em que os alunos trancam
ou desistem dos seus cursos.

Por fim, a análise de grafos bipartidos investigou o índice de reprovação em
determinadas disciplinas, e se elas poderiam estar relacionadas aos docentes. Foi iden-
tificado que existe uma diferença significativa entre a taxa de reprovação entre alguns
docentes nas disciplinas que mais reprovam em cada curso, como também se esses docen-
tes influenciavam ou não na graduação do docente. Foi constatado que durante a análise
não foi possível concluir que existia uma influência dos docentes na graduação, uma vez
que o padrão dos grafos bipartidos divergiam entre disciplinas e cursos. Sobretudo além
de uma visualização explícita os grafos bipartidos permitem uma análise direta do fluxo
de informação nas arestas que no contexto deste trabalho representavam a quantidade de
reprovados/graduados ou o total de graduados/não graduados.



6.1 Discussão 79

6.1.1 Limitações e Ameaças a Validade do Trabalho

Uma das limitações deste trabalho está relacionado a disponibilidade dos dados
utilizados neste trabalho para análise. O decreto n. 8.777/2016 relacionado a Política de
Dados Abertos, que obriga a administração pública brasileira a disponibilizar dados em
formato aberto, foi publicado em 2016, porém, ainda em 2021 existem universidades
que não disponibilizaram seus dados publicamente. O acesso as essas informações são
sensíveis pois utilizam dados do histórico dos discentes, porém a análise, pesquisa e
estudo em dados de instituições públicas de ensino são de fundamental importância para
medir, quantificar e avaliar a qualidade do ensino superior.

Outro ponto importante a ressaltar, está relacionado a utilização de grades cur-
riculares com pré-requisitos para modelagem dos DAGs - Grafos Direcionados acíclicos.
Em alguns grafos foi possível identificar que a falta de pré-requisitos em determinadas
grades curriculares pode dificultar ou até mesmo invalidar a modelagem do grafo, uma
vez que, é preciso existir a relação de pré-requisitos entre as disciplinas para geração dos
caminhos. Caso a instituição de ensino tenha um grade com pré-requisitos mínimos ou
nenhum a técnica se torna ineficaz podendo até ser substituída por uma análise tabular.

A respeito da replicação dos resultados em outros dados, o trabalho para geração
e modelagem dos dados pode se tornar dispendioso para profissionais que não são da
área de computação. Portanto, é preciso ter um conhecimento mínimo em programação,
pré-processamento de dados e utilização da ferramenta Gephi.

6.1.2 Trabalhos Futuros

Ao analisar-se a possibilidade de estender a análise de caminhos de grades curri-
culares mais custosos, análise macro das comunidades dos estudantes e os grafos biparti-
dos, foi pensado no desenvolvimento de um software capaz de prover essas informações.
O software iria receber a base de dados, processar as informações e apresentar um relató-
rio analítico e visual das informações referentes à grade curricular dos estudantes. Além
disso, também seria possível gerar a análise macro da rede sem a utilização do software

Gephi que foi utilizado para gerar a visualização de rede de estudantes neste trabalho. O
presente trabalho seria estendido para demais profissionais da educação, até mesmo aque-
les com menos afinidade com o uso de tecnologias e softwares, de modo que seja possível
contribuir para um melhor entendimento das possíveis causas de reprovações, retenções e
evasão de discentes.

Outra possibilidade, seria a utilização de novas técnicas baseado em grafo ou até
mesmos melhorar as técnicas existentes para uma melhor percepção de retenção e evasão
nos cursos.
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APÊNDICE A
Tabelas dos dados e disciplinas

N Atributo tipo N Atributo tipo
0 Unidade_Academica object 14 Ano/Periodo_Componente float
1 Curso object 15 Ano_Componente float
2 Grau_Academico object 16 Número_Faltas float
3 Modalidade object 17 Porcentagem_Frequencia object
4 Turno object 18 Docente object
5 Codigo_Matriz object 19 Natureza_Componente_Matriz object
6 ID_Discente float 20 Nucleo_Componente_Matriz object
7 Sexo object 21 CH_Pratica float
8 Data_Nascimento object 22 CH_Teorica float
9 Componente_Curricular object 23 Código_Turma object

10 Nome_Componente object 24 id_docente object
11 CH_Total float 25 Municipio_Naturalidade object
12 Media_Final float 26 UF_Naturalidade object
13 Descricao object

Tabela A.1: Atributos pertencentes ao arquivo "Retenção.csv".
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N Atributo tipo N Atributo tipo
0 unidade_academica object 44 convocacao float
1 curso object 45 media_global_estudante float
2 grau_academico object 46 media_relativa_estudante float
3 turno object 47 media_global_curso object
4 codigo_matriz object 48 percentual_integralizado object
5 codigo_inep float 49 percentual_integralizado_nc object
6 ano_implantacao_matriz int 50 percentual_integralizado_ne_obr object
7 semestre_implantacao_matriz int 51 percentual_integralizado_ne_opt object
8 prazo_conclusao_minino int 52 percentual_integralizado_nl object
9 prazo_conclusao_medio int 53 percentual_integralizado_atv_compl object

10 prazo_conclusao_maximo int 54 total_trancamentos int
11 ch_nucleo_comum int 55 qt_semestres_mob_internacional float
12 qtd_discip_nucleo_comum int 56 numero_reprovacoes_nc_rm int
13 ch_nucleo_especifico_obr int 57 numero_reprovacoes_nc_rf int
14 qtd_discip_nucleo_especifico_obr float 58 numero_reprovacoes_nc_rmf int
15 ch_nucleo_especifico_opt int 59 numero_reprovacoes_neobr_rm int
16 qtd_discip_nucleo_especifico_opt float 60 numero_reprovacoes_neobr_rf int
17 ch_nucleo_livre int 61 numero_reprovacoes_neobr_rmf int
18 ch_atividade_compl_min int 62 numero_reprovacoes_neopt_rm int
19 id_discente int 63 numero_reprovacoes_neopt_rf int
20 ano_ingresso int 64 numero_reprovacoes_neopt_rmf int
21 semestre_ingresso int 65 numero_reprovacoes_nl_rm int
22 forma_ingresso object 66 numero_reprovacoes_nl_rf int
23 especificidade_ingresso object 67 numero_reprovacoes_nl_rmf int
24 categoria_ingresso object 68 numero_aprovacoes_nc int
25 acao_afirmativa_participacao object 69 numero_aprovacoes_neobr int
26 acao_afirmativa_aprovacao object 70 numero_aprovacoes_neopt int
27 deficiencia object 71 numero_aprovacoes_nl int
28 ano_conclusao_ensino_medio float 72 possui_mudanca_matriz object
29 escola_publica object 73 possui_mudanca_curriculo object
30 enem_nota_ciencias_humanas float 74 possui_mudanca_turno object
31 enem_nota_ciencias_natureza float 75 possui_mudanca_curso object
32 enem_nota_linguagem float 76 possui_mudanca_habilitacao object
33 enem_nota_matematica float 77 possui_mudanca_modalidade object
34 enem_nota_redacao float 78 possui_mudanca_grau_academico object
35 nota_ciencias_humanas float 79 status object
36 nota_ciencias_natureza float 80 motivo_inativacao object
37 nota_linguagem float 81 ano_inativacao float64
38 nota_matematica float 82 periodo_inativacao float64
39 nota_redacao float 83 dt_inativacao object
40 nota_no_curso float 84 dt_nascimento object
41 nota_corte_curso float 85 sexo object
42 opcao_instrumento object 86 cor_raca object
43 preferencia_curso_ingresso object 87 estado_civil object

Tabela A.2: Atributos pertencentes ao arquivo "Desempenho.csv".
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Tabela A.3: Código e Nome das disciplinas da matriz curricular de 2008 do curso de
Ciência da Computação.

Código Disciplina Código Disciplina
INF0109 Introdução à Computação INF0182 Redes de Computadores 1

INF0156
Programação de
Computadores 1 CN INF0055 Engenharia de Software

INF0135 Matemática Discreta INF0090 Inteligência Artificial
INF0131 Lógica Matemática INF0185 Redes de Computadores 2
IME0073 Cálculo 1 INF0205 Sistemas Operacionais 2

IFI0105
Física para
Computação INF0127

Linguagens Formais
e Autômatos

IME0078 Cálculo 2 INF0052 Engenharia de Requisitos
IME0006 Álgebra Linear INF0196 Sistemas Distribuídos
INF0195 Sistemas Digitais INF0220 Tópicos 2

INF0157
Programação de
Computadores 2 CN INF0037 Computação Gráfica

IME0232 Probabilidade e Estatística INF0031 Compiladores
INF0015 Arquitetura de Computadores INF0209 Teoria da Computação
INF0210 Teoria dos Grafos INF0171 Projeto de Software
INF0063 Estrutura de Dados I INF0174 Projeto Final de curso 1

INF0164
Programação Orientada
a objetos INF0022 Banco de Dados

INF0148 Pesquisa Operacional INF0050 Empreendedorismo

INF0222 Tópicos 2 INF0013
Aálise e Projeto
de Algoritmos

INF0064 Estrutura de Dados II INF0039 Computador e Sociedade

INF0124 Linguagens de Programação INF0191
Segurança e Auditoria
de Sistemas

INF0013
Análise e Projeto
de Algoritmos INF0177 Projeto Final de Curso 2

INF0201 Sistemas Gerenciadores de BD INF0143 Multimídia
INF0204 Sistemas Operacionais 1
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Tabela A.4: Código e Nome das disciplinas da matriz curricular de 2017 do curso de
Engenharia de Software.

Código Disciplina Código Disciplina
INF0283 Computação e Sociedade INF0043 Construção De Software
INF0116 Introdução à Programação INF0292 Modelagem De Software
IME0075 Cálculo 1A INF0293 Processos De Software

INF0285
Fundamentos de Matemática
para Computação INF0294 Engenharia De Sistemas

INF0015 Arquitetura de Computadores INF0295 Design de Software

INF0286
Algoritmos e Estrutura
de Dados 1 INF0296 Domínios de Software

IME0293 Probabilidade e Estatística A INF0297
Processos de Qualidade
De Software

IME0006 Álgebra Linear INF0073
Gerência De Projeto
De Software

INF0305 Lógica Matemática INF0298
Software Concorrente E
Distribuído

INF0164
Programação Orientada a
Objetos INF0299

Experiência Do Usuário
De Software

INF0287
Algoritmos e Estruturas
de Dados 2 INF0018 Arquitetura De Software

INF0288
Linguagens e Paradigmas
de Programação INF0188 Arquitetura De Software

INF0055 Engenharia de Software INF0048
Desenvolvimento de
Software para
Persistência

INF0013
Análise E Projeto
De Algoritmos INF0392 Teste de Software

INF0289 Interação Humano-computador INF0045
Desenvolvimento de
Software Concorrente

INF0022 Banco de Dados INF0046
Desenvolvimento de
Software p/
Dispositivos Ubíquo

INF0171 Projeto de Software INF0150
Prática em Engenharia
de Software
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Tabela A.5: Código e Nome das disciplinas da matriz curricular de 2008 e 2017 do curso
de Sistemas de Informação.

Código Disciplina Código Disciplina

INF0015
Arquitetura De
Computadores INF0180 Qualidade de Software

INF0284
Introdução à
Programação INF0181 Redes de Computadores

INF0353
Introdução aos
Sistemas de Informação INF0014 Aplicações Distribuídas

INF0305 Lógica Matemática INF0021 Auditoria de Sistemas

FAC0260
Teoria Geral da
Administração INF0075 Gerência de Projetos 2

INF0053
Engenharia de
Requisitos FIC0046 Comunicação Empresarial

INF0056 Engenharia de Software INF0083
Gestão em Tecnologia
da Informação

FAC0118
Fundamentos em
Contabilidade INF0051 Empreendedorismo

INF0135 Matemática Discreta INF0019 Arquitetura de Software
IME0210 Matemática Financeira INF0094 Interação Homem-computador

INF0286
Algoritmos e Estruturas
de Dados 1 INF0173

Projeto Final de
Curso 1

INF0165
Programação Orientada a
Objetos INF0192

Segurança em
Sistemas de Informação

INF0203 Sistemas Operacionais INF0221 Tópicos 1
INF0025 Banco De Dados 1 FAD0014 Direito

INF0067 Ética, Computador
e Sociedade

FAC0122 Gestão De Pessoas

FAC0261 Planejamento Estratégico INF0133 Manutenção de Software

INF0169 Programação Para Web INF0176
Projeto Final de
Curso 2

INF0178 Projeto De Software INF0223 Tópicos 2
INF0028 Banco de Dados 2 INF0224 Tópicos 3
INF0044 Construção de Software FAL0252 Libras
INF0074 Gerência de Projetos 1
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