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RESUMO 

Soluções que fazem uso de tecnologias estão sendo adotadas para mitigar o 

problema da evasão escolar. O advento da digitalização dos processos escolares 

internos por meio de software tem provocado um aumento exponencial na 

disponibilidade de dados que podem ser utilizados para o problema da evasão. Nesse 

contexto, técnicas de Inteligência Artificial, em particular aquelas que aprendem a 

partir de dados, possuem um cenário favorável de desenvolvimento. Nesse contexto, 

este projeto visa a pesquisa e o desenvolvimento de uma solução computacional 

preditiva que implementa algoritmos de inteligência artificial, que de forma 

customizada por aluno, possa estabelecer as bases tecnológicas para a realização 

de intervenção pedagógica. O projeto inclui ainda a realização de um projeto piloto a 

nível nacional com diferentes instituições que visa avaliar a efetividade de ações de 

intervenção pedagógicas. Por fim, o projeto prevê ainda o desenvolvido de um 

assistente virtual inteligente com interface de texto, voz e vídeo que tem por objetivo 



 
avaliar a capacidade e efetividade de ações automatizadas e seu equilíbrio com as 

ações pedagógicas convencionais.   

 

 

 

 

Introdução 

A evasão escolar de estudantes nas universidades tem um impacto negativo 

para todas as partes envolvidas: estudantes, instituições e o público em geral. O tema 

já foi objeto de vários estudos no Brasil e no mundo, contudo, o advento da 

informatização e da rápida escalada digital da geração de estudantes em todos os 

níveis educacionais está gerando novas oportunidades de ferramentas para abordar 

este tipo de problema. Ademais, existe um novo momento educacional, relativamente 

mais competitivo do que nas gerações anteriores, principalmente em razão da grande 

disseminação dos chamados cursos MOOC (Massive Open Online Course). 

Os estudos que envolvem automação de parte do processo de combate à 

evasão fazem uso de técnicas computacionais de análise de dados sobre 

comportamentos de estudantes.  As técnicas mais utilizadas e aderentes a este tipo 

de problema são algoritmos de aprendizado de máquina que aprendem padrões de 

comportamento a partir de dados. Vários tipos de informação foram utilizadas neste 

tipo de pesquisas, como aqueles relacionados a características acadêmicas, 

financeiras e sociodemográficas, informações do teste ou processo de admissão na 

universidade, local de residência, histórico escolar pregresso e programas 

acadêmicos de estudo. A combinação dessas variáveis permitiu melhorar a análise 

de sensibilidade dos modelos preditivos e forneceu informações importantes sobre 

fatores individuais e institucionais que aumentam a probabilidade de abandono [2].  

Nesse contexto, a informatização de processos educacionais tem um fator 

determinante na potencialização de tal tipo de abordagem. Como exemplo, pode-se 

citar a disponibilidade de dados digitais como, por exemplo, a frequência em aula, 

dados de desempenho, interação com professor e colegas de turma e demais 

informações que auxiliem indiretamente a compreender o comportamento do ponto 

de vista individual. O incremento da quantidade e da qualidade das informações sobre 



 
os padrões de comportamento estudantil proporcionam a investigação de técnicas 

mais sofisticas de aprendizado de máquina capazes de tratar uma maior quantidade 

de variáveis acerca de um problema. 

Apesar do aprimoramento das técnicas computacionais disponíveis e da 

importância da automação da predição, uma das grandes questões em aberto está 

na efetividade das ações de prevenção a partir da existência da informação preditiva. 

Essas ações dependem de uma relação efetiva entre custo e resultado. Geralmente, 

elas envolvem intervenções humanas cuja escalabilidade é limitada e custo relevante. 

Uma possível alternativa é o desenvolvimento de ferramentas automatizadas para 

implementar de forma total ou parcial as ações. Como exemplo, pode-se citar o rápido 

desenvolvimento dos assistentes pessoais, já presentes na forma de produtos como 

a Alexa, a Siri ou o Google Assistance. Este tipo de produto poderia, em tese, 

substituir um assistente de uma determinada tarefa, como um monitor de alunos 

usando canais digitais. Contudo, tal tipo de solução é, por enquanto, de improvável 

capacidade de suprir aspectos subjetivos das relações humanas como, por exemplo, 

a empatia.  

Objetivo e resultados esperados 

O objetivo deste projeto é a realização de uma pesquisa e o desenvolvimento 

experimental de soluções baseadas em Inteligência Artificial para predição da evasão 



 
acadêmica e para apoiar intervenções pedagógicas no contexto de seis escolas 

superiores.  

Os resultados esperados a partir deste objetivo são: 

● Uma análise da complexidade do desenvolvimento deste tipo de 

solução de acordo com o grau de maturidade de dados das instituições 

participantes; 

● A definição dos requisitos de dados para diferentes granularidades em 

razão dos níveis distintos de maturidade de dados; 

● Uma avaliação da efetividade de ações que podem ser desenvolvidas 

considerando as restrições culturais, estruturais, organizacionais e 

geográficas de cada instituição; 

● Um estudo piloto envolvendo uma central virtual de tutoria para ações 

de suporte aos alunos e prevenção da evasão; 

● Um chatbot com interface de texto, voz e vídeo (avatar) para 

comunicação parcialmente automatizada com estudantes; 

● Uma avaliação da conciliação entre ferramentas automáticas 

implementadas no chatbot com ações manuais, realizadas por 

humanos; 

● A transmissão do conhecimento tácito adquirido no projeto e dos 

recursos implementados nas ferramentas para as escolas participantes; 

e 

● Um roadmap para a escalabilidade do uso das ferramentas a nível 

nacional. 

 

Revisão da Literatura e motivação 

Há uma diferença significativa entre a quantidade de alunos que ingressam no 

ensino superior brasileiro e aqueles que conseguem o diploma, mesmo quando se 

leva em consideração a crescente procura por cursos superiores e técnicos nas 

últimas décadas. Esta discrepância se deve aos elevados índices de abandono dos 

estudos por parte dos universitários. De acordo com o Mapa do Ensino Superior, a 

taxa de abandono nas instituições públicas em 2014 chegou a 18,3% nos cursos 

presenciais e a 26,8% nas modalidades a distância (EAD). No caso das instituições 



 
particulares, os índices de evasão alcançam 27,9% nas graduações presenciais e 

32,5% em cursos EAD (SEMESP, 2016). Com isso, políticas que miram a 

democratização do ensino superior, como o sistema de cotas e a criação de novas 

universidades, podem não se mostrar eficientes frente aos altos índices de evasão do 

país. 

A escolha por evadir pode gerar problemas de ordens sociais e econômicas, 

além de ter consequências psicológicas para o aluno. Além disso, a desistência cria 

vagas ociosas que dificilmente poderão ser reocupadas, ocasionando subutilização 

de recursos humanos e financeiros. Assim, se faz necessária a formulação de 

estratégias que ajudem a minimizar os índices de abandono no ensino superior, 

observando os motivos e necessidades dos discentes mais vulneráveis.  

A evasão acadêmica é um fenômeno com múltiplas faces e causas. 

Possivelmente, um de seus principais motivadores é a mudança de ambiente escolar 

em uma etapa sensível do ciclo de vida do jovem. A transição do ambiente escolar 

para o ambiente universitário é, em geral, uma experiência que impõe mudanças 

drásticas na rotina dos estudantes mais jovens. O ingresso no ensino superior marca 

a passagem para um espaço menos estruturado do que a escola de ensino 

fundamental e médio, onde os colegas não são mais os mesmos e o monitoramento 

e o interesse da instituição de ensino pelo estudante são sensivelmente diminuídos 

(Teixeira et al., 2008). Na universidade, o tempo despendido para o estudo do 

conteúdo das disciplinas, a quantidade de materiais didáticos ministrados nas aulas 

e a dificuldade das avaliações são mais intensos em comparação ao ensino médio, o 

que exige do estudante um reajustamento ao ritmo mais acelerado do ensino superior 

(Pinho et al., 2016). 

Diante dessas características, o primeiro ano de um estudante em uma 

universidade se apresenta como um período de confronto de expectativas com a 

realidade acadêmica e de adaptação às exigências do ensino superior. As 

expectativas podem estar associadas, por exemplo, ao curso escolhido e suas 

disciplinas, às avaliações das relações sociais e interpessoais, ao ambiente de estudo 

e os recursos disponibilizadas pela instituição de ensino (Moreno e Soares, 2014). De 

acordo com Soares e Almeida (2001), a discrepância entre as expectativas que o 

jovem tem acerca da vida universitária antes de ingressar no ensino superior e sua 



 
experiência efetiva nesse nível de ensino é um dos fatores causadores da dificuldade 

de adaptação à universidade. 

A adaptação ao ambiente universitário, segundo Soares e Dal Prette (2015), 

implica diversas mudanças, algumas delas exigindo a incorporação de novos hábitos 

e outras requerendo novos comportamentos e conhecimentos. Exemplo disso, de 

acordo com essas autoras, são os novos métodos de estudo exigidos para atender 

às demandas curriculares e a necessidade de se ter mais maturidade no 

relacionamento com colegas e professores. 

A frustração de expectativas e a dificuldade de adaptação (ou desadaptação) 

à realidade universitária são problemas comuns no ensino superior e, nem sempre, 

os estudantes ingressantes estão preparados para enfrentá-los, o que pode originar, 

como consequência, a retenção ou evasão. Outro resultado indesejável, cuja 

incidência tem crescido nos últimos anos, é o comprometimento da saúde mental do 

estudante. Estudo do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis mostra que dentre 939.604 estudantes de instituições federais de ensino 

investigados em 2014, 79,8% passaram por dificuldades emocionais nos últimos doze 

meses anteriores à pesquisa. A ansiedade e a falta de vontade para fazer as coisas 

foram as dificuldades emocionais mais citadas pelos respondentes – 58,36% e 

44,72%, respectivamente (FONAPRACE, 2014). Esses problemas, quando 

agravados, podem levar a quadros graves de depressão e até tentativas de suicídio, 

conforme relata matéria do jornal O Estado de São Paulo (Cambricoli e Toledo, 2017). 

Do ponto de vista das ações que podem ser realizadas para mitigar o fenômeno 

da evasão, ainda são poucos os casos documentados no Brasil de forma 

institucionalizada e profissional, conforme apontam Silva et al. (2007), mas há 

registros de experiências exitosas. Gregório et al. (2017) relatam os casos do Instituto 

de Química de São Carlos/USP e da UFRGS. Em relação ao primeiro, os autores 

relatam que, visando diminuir os problemas de adaptação de alunos, aquele 

estabelecimento de ensino criou em 2004 a disciplina Acompanhamento Pessoal e 

Profissional. Oferecida no primeiro semestre do curso de química, essa disciplina 

previa a divisão dos alunos ingressantes em grupos de dez, os quais ficavam sob a 

supervisão de um professor tutor. A principal função desse docente consistia em 

auxiliar os estudantes no planejamento de suas atividades acadêmicas, como a 



 
escolha das disciplinas da matriz curricular, o planejamento de horários de estudos e 

a orientação na resolução de eventuais problemas (Gregório et al., 2017). 

O segundo caso relatado por Gregório et al. (2017), e com maior profundidade, 

é o Programa de Apoio à Graduação – Química (PAG-Química), desenvolvido pela 

UFRGS. A metodologia desse programa consiste em uma revisão dos conteúdos das 

principais disciplinas de Química Geral ofertadas em diferentes cursos da 

universidade. Em vista desse objetivo, os alunos participantes assistem pequenas 

aulas teóricas de recapitulação e resolvem, em pequenos grupos, exercícios oriundos 

de provas anteriores de disciplinas de Química Geral sob a supervisão de uma equipe 

composta por professor, pós-graduandos e monitores. A proposta do PAG-Química 

se resume nos seguintes aspectos: 1) os exercícios são resolvidos pelos alunos, de 

acordo com a velocidade de cada um, de modo a priorizar a compreensão do 

conteúdo; 2) é mantido um contato permanente entre aluno, pós-graduandos e 

professor da disciplina; 3) os alunos levam suas dúvidas para a sala de aula, pois 

sentem-se responsáveis pela construção de sua aprendizagem; 4) não há 

constrangimento por parte dos alunos em realizar perguntas, pois estas contribuem 

ativamente para o processo de aprendizagem do grupo (Gregório et al, 2017).  

Outro relato de experiência bem-sucedida de redução de evasão vem do 

Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, conforme relata Gilioli (2016). Nessa 

instituição, cada unidade acadêmica criou uma comissão formada por professores, 

técnicos, gestores e alunos desistentes com a finalidade de diagnosticar os fatores 

causadores da evasão. Foram identificados 110 fatores para os quais foram 

planejadas 190 ações de intervenção que contemplaram, por exemplo, revisão de 

metodologias de ensino, inclusão de alunos em estágios, viagens de estudo, 

concessão de incentivos para participação de eventos e feiras científicas, 

oferecimento de oficinas de Português e Matemática para todos alunos (do ensino 

técnico e superior) e auxílio para elaboração de trabalhos de conclusão de curso.  

Contudo, a realização, profissionalização e institucionalização de ações como 

as listadas requer o conhecimento mais efetivo do fenômeno da evasão. Apesar da 

tendência de crescimento observada nos últimos dez anos, os estudos sobre evasão 

no ensino superior no Brasil são ainda relativamente escassos, quando comparados 

com as análises realizadas nos níveis educacionais básicos (MOROSINI, 2011). O 



 
problema tem sido avaliado principalmente através de estudos de caso, fato que 

impede que seja traçado um panorama geral do fenômeno para o país (VELOSO E 

CARDOSO, 2008). Além disso, como aponta Morosini (2011), não existe um 

consenso acerca da definição do problema e, portanto, cada trabalho faz uma 

adaptação adequada aos seus objetivos. Desta maneira, podem ser conceituadas 

formas distintas de abandono, diferenciando evasão do curso, evasão da instituição 

e evasão do sistema. Soma-se a isso o fato de que a maioria dos trabalhos são de 

natureza qualitativa e com foco em contextos específicos, existindo uma carência de 

estudos mais amplos e quantitativos sobre o tema. 

Assim como não há uma definição única de evasão no ensino superior, não 

existe uma razão clara na literatura que seja capaz de explicar sozinha o abandono, 

sendo comum a ocorrência de vários motivos que influenciam conjuntamente a 

decisão. Para Fialho e Prestes (2014), que analisam o curso de pedagogia da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), entre as razões que levam à desistência 

estão os aspectos relacionados ao mercado de trabalho, a dificuldade em conciliar 

trabalho e faculdade, além da estrutura curricular do curso. Para os autores, a falta 

de preparo, tanto do aluno para frequentar um curso superior como da universidade 

para recebê-lo, também é considerada motivadora da evasão. Dias et al. (2010) 

buscam compreender os interesses e as razões para o abandono do curso de 

contabilidade na Universidade Estadual de Montes Claros entre 2004 e 2008. A 

pesquisa constata que a maioria dos que evadiram são pessoas do sexo masculino, 

que estavam em sua primeira graduação e declararam arrependimento pela escolha 

do curso. É verificado também que, entre os cotistas, o percentual de evasão é menor, 

embora mais elevado entre alunos considerados carentes. Na área de saúde, 

trabalhos de Miranda e Sauthier (1989) e Gonçalves (1997) também mostram que a 

evasão pode ser motivada por uma escolha inadequada de curso, entrada precoce 

no mercado de trabalho e falta de assistência psicológica aos discentes. Rosa (1994) 

identifica na Universidade Federal de Goiás (UFG) que cursos mais concorridos 

tendem a apresentar menores índices de abandono. 

Sobre a relação do fenômeno com as políticas de ações afirmativas, Velloso e 

Cardoso (2008) fazem uma comparação entre os índices de evasão dos alunos 

cotistas e não-cotistas ingressantes da Universidade de Brasília (UnB).  O estudo 

identifica um maior percentual de evasão entre alunos de entrada tradicional. Entre 



 
os alunos que ingressam via sistema de ações afirmativas, o estudo detecta que 

aqueles já inseridos no mercado de trabalho ao iniciarem os estudos, bem como 

aqueles que estavam indecisos quanto a suas escolhas apresentam níveis de 

abandono consideravelmente superiores aos demais. 

Análises de perfil do aluno e previsão do abandono parecem mais comuns no 

restante da América Latina que no Brasil. Rodríguez et al. (2017), por exemplo, 

apresentam um modelo de previsão da evasão a partir de características prévias ao 

ingresso universitário e informações obtidas ao longo do primeiro semestre 

acadêmico de alunos da Universidad de Playa Ancha, no Chile. Dentre outros 

resultados, a estimação mostra que indicadores de desempenho no Ensino Médio 

possuem impacto significativo nos resultados do indivíduo no Ensino Superior. 

Vásquez (2016), por sua vez, traça um modelo preditivo do abandono aplicável para 

a Universidad de Chile. O trabalho mostra que a evasão tem caráter semestral, sendo 

explicada por diferentes aspectos ao longo da trajetória acadêmica, conforme o 

amadurecimento do aluno e sua vivência escolar. Assim, conhecer o perfil dos alunos 

desistentes em cada etapa é importante para melhor direcionar políticas de 

permanência. Para o caso brasileiro, se destaca o trabalho de Noronha et al. (2001), 

que utiliza a aplicação de questionários tanto em alunos inscritos como entre os já 

evadidos em alguns cursos da Universidade de São Paulo (USP). David e Chaym 

(2019) criam indicadores do risco de evasão entre universitários, também com 

questionários entre alunos ainda matriculados. Na UFG, o estudo de Guimarães e 

Monsueto (2017) tenta captar o fenômeno antes que ele ocorra, identificando o perfil 

dos alunos mais propensos a abandonar seus respectivos cursos e utilizando um 

modelo econométrico para analisar a probabilidade de que esses alunos se evadam. 

Somada à falta de homogeneidade no conceito de evasão, a falta de dados 

consolidados sobre as características pessoais e acadêmicas dos estudantes 

também é um desafio, além da dificuldade de operacionalizar e analisar um volume 

tão grande de informação. Nos últimos anos o uso de operações de aprendizado de 

máquina (machine learning) tem facilitado o trabalho com bases de dados volumosas 

e contribuído para a pesquisa de fenômenos relacionados à evasão no ensino 

superior. O trabalho de Rigo et al. (2014), por exemplo, aplica o método em uma 

amostra de alunos da Universidade do Sul do Brasil. Já Barreto et al. (2019) analisam 

o caso do IF Fluminense campus Centro, com informações de dez cursos superiores. 



 
Ainda assim, faltam estudos que analisam dados massivos de toda uma instituição 

de ensino, considerando as características individuais e acadêmicas, além de permitir 

a realização de comparações mais homogêneas entre distintas instituições, com seus 

diferentes matizes. 

 

 

Metodologia 

Para este projeto, serão produzidos modelos preditivos de aprendizado de 

máquina para analisar dados das instituições participantes e produzir predições 

individualizadas sobre a evasão acadêmica. Serão desenvolvidas também 

tecnologias computacionais de alerta e de interação para apoiar mais diretamente a 



 
realização de ações pedagógicas e administrativas visando mitigar os problemas 

encontrados.  

Para o desenvolvimento da parte computacional do projeto, será utilizada a 

metodologia CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining) 

(Martinez, 2019) ilustrada na Figura 1.  

 

Figura 1: Processo CRISP-DM 

 

O CRISP-DM aborda partes de um problema, definindo um modelo de 

processo que fornece uma estrutura para a execução de projetos independentes do 

setor industrial ou da tecnologia utilizada. O CRISP-DM visa tornar os projetos menos 

dispendiosos e mais confiáveis, replicáveis, gerenciáveis e rápidos. 

As etapas geralmente envolvem inúmeras alterações iterativas manuais no 

fluxo de trabalho de ML, orientadas pelo conhecimento ou intuição de como essas 

alterações afetam o desempenho final. Embora algumas etapas como a compreensão 

do problema e a compreensão dos dados ainda envolvam aspectos de difícil 



 
estruturação computacional, os avanços recentes de trabalhos correlatos apontam 

avanços promissores nas etapas de preparação de dados, modelagem e avaliação.  

No contexto computacional serão investigadas ainda a aplicabilidade de 

autoML (auto machine learning) no contexto do problema delineado. O autoML prevê 

a parametrização automática de algoritmos de aprendizado com o objetivo de reduzir 

a dependência da experiência de um engenheiro desse tipo de solução. Apesar da 

complexidade envolvida, os avanços recentes na literatura (Feurer et. al., 2019 ) de 

autoML apontam um crescimento relevante desse tipo de ferramenta que sugere uma 

investigação de aplicabilidade para o problema proposto neste projeto. Como 

exemplo, pode-se citar o AutoML challenge series que aconteceu entre os anos de 

2015 e 2018. O escopo do desafio envolveu apenas a seleção do algoritmo de 

aprendizagem, a escolha dos hyper-parâmetros e de pré-processamento dos dados.  

Nas ações pedagógicas, os outputs gerados pelos modelos preditivos 

desenvolvidos na etapa computacional do projeto serão explorados para elencar, 

priorizar e compreender as principais causas, problemas e sinais associados ao 

fracasso e evasão do estudante, levando-se em conta fatores pessoais, pedagógicos 

e institucionais. Ao passo que esse esforço orientado por dados permite conhecer o 

percurso que pode resultar na evasão do estudante, ele é também o ponto de partida 

para, em resposta, se tentar traçar a “jornada de sucesso do estudante”. Ou seja, 

propor o percurso acadêmico com maiores chances de êxito para o discente com  

parâmetros objetivos de desempenho para acompanhamento de seu progresso e 

detecção e alerta precoce de desvios de percurso, de modo que seja possível 

classificar e indicar os indivíduos com maior risco de evasão que precisam de maior 

atenção e suporte acadêmico e institucional em diferentes momentos ao longo do 

período entre sua matrícula e formatura. 

A jornada de sucesso do estudante é uma construção resultante da 

interpretação e aplicação dos dados gerados pelos algoritmos de predição e que 

pressupõe a participação de todos os stakeholders de cada instituição envolvida para 

sua validação empírica. Para tanto as unidades acadêmicas e cursos serão 

convidados a discutir, propor e definir ações de intervenção alternativas in loco, com 



 
foco no apoio ao sucesso do estudante, considerando-se as restrições culturais, 

estruturais, organizacionais, orçamentárias e geográficas de cada instituição.  

Para implementação de tais intervenções serão elaborados planos de ação, 

que poderão, por exemplo, estar vinculados a projetos-piloto experimentais de âmbito 

local relacionados a suporte acadêmico, mudanças/inovações pedagógicas ou 

curriculares, formação docente ou mudanças organizacionais. Os planos de ação 

serão instrumentos imprescindíveis para a gestão da execução dos projetos-piloto, 

mensuração e comparação de resultados, e geração de feedbacks para 

aperfeiçoamento tanto dos modelos preditivos como do design da jornada de sucesso 

do estudante. Complementando essas intervenções de caráter local, um projeto-

piloto, de abrangência interinstitucional, será desenvolvido como forma de explorar os 

recursos da inteligência artificial para a criação e funcionamento de um centro virtual 

de tutoria para ações de suporte aos alunos e prevenção da evasão. 

 Na concepção do centro virtual de tutoria, serão explorados a conciliação de 

ações automatizadas com ações de intervenção humanas. Nas ações automatizadas, 

será desenvolvido um chatbot conversacional sobre os principais diálogos geralmente 

executados entre um tutor humano e um aluno. Os avanços recentes de 

processamento de linguagem natural (Yong et. al, 2018; Deng, 2018) proporcionaram 

um rápido avanço no desenvolvimento desse tipo de ferramenta.  

Ainda no contexto do chatbot será realizado um desenvolvimento experimental 

de uma interface de voz e vídeo. Para permitir a interação entre pessoas e máquinas 

através de voz são necessárias pelo menos duas tarefas abarcadas por duas áreas 

de estudo correspondentes: o reconhecimento de voz em que as palavras faladas são 

identificadas e geralmente transformadas em texto para posterior processamento e a 

síntese de voz em que um texto é transformado em um áudio que representa aquele 

texto falado com voz humana. Dentre as duas tarefas, o reconhecimento de voz 

experimentou um significativo avanço nos últimos anos, principalmente com o 

advento das redes neurais profundas (Deep Learning). Como exemplo deste rápido 

avanço, pode-se citar que o estado da arte no ano de 2013 apresentava uma acurácia 

por volta de 83% e atualmente encontra-se em 95.1% (Thomas et. al., 2019; Nassif 

et. al., 2019; Pratap et. al., 2018). 

Apesar de estarem presentes em nosso dia a dia, como por exemplo, nos 

assistentes pessoais dos \textit{smartphones}, a sintetização de voz é uma tarefa 



 
relativamente mais complexa cujo avanço começou de forma tardia quando 

comparado com os avanços de reconhecimento de voz. Adiciona-se a esse contexto, 

um domínio predominante de resultados de equipes de pesquisas de grandes 

corporações multinacionais como Nvidia (Prenger, 2018), Google (Shen, 2018) e 

Facebook (Pratap et. al., 2018). O domínio pode ser compreendido pela complexidade 

dos modelos e da infraestrutura de hardware demandada. 

Dois quesitos são observados na aferição da qualidade de um sistema de 

síntese de voz: inteligibilidade e naturalidade. A inteligibilidade trata do quanto a voz 

sintetizada é entendida, já a naturalidade é o quanto esta voz sintetizada se parece 

com a dos seres humanos. A percepção de naturalidade é afetada, dentre outros 

fatores, pela adequação do estilo da fala ao seu conteúdo. Muito significado é 

transmitido pela forma como uma sentença é pronunciada. Modelos com boa 

inteligibilidade foram criados há muito tempo e, desde então, a naturalidade e o 

controle da expressividade da voz sintetizada têm sido objetos de pesquisa. 

Por fim, ainda no contexto do chatbot, serão realizadas pesquisas e 

desenvolvimento experimental para construção de um avatar virtual inteligente capaz 

de interagir com alunos. A investigação será guiada por trabalhos relacionados a 

técnicas de Image Animation, principalmente relacionados à Landmark Detection, 



 
Unsupervised e Semi-supervised Learning, Image Generation, Photo-realistic lip-sync 

from text e Vídeo Generation (Kumar, 2017; MA, 2020). 

  

 

CRONOGRAMA E ENTREGÁVEIS 

O cronograma detalhado está anexado a este projeto dividido em três grupos 

de trabalho:  

1) Desenvolvimento do sistema preditivo de evasão; 

2) Desenvolvimento das ações suporte ao estudante e prevenção de 

evasão; 

3) Desenvolvimento do assistente inteligente; 

 Os macro entregáveis sintetizados a partir do cronograma são: 

 

Tempo 
do 

projeto 
em 

meses 

Entregável Descrição Responsabilidade 
das Universidades 

2 

Estabelecer 

referencial 

teórico e a 

adesão formal 

das 

universidades 

piloto 

  

Relatório técnico científico contendo: 

·     Levantamento teórico acerca da evasão 

universitária (mundo e no Brasil) 

·     Quais as ferramentas/abordagens de 

previsão utilizadas 

·     Descrição sintética de informações para 

propaganda comunicativa do projeto por 

parte do MEC-SESU 

Adesão formal ao 

programa definindo 

os coordenadores 

acadêmico e técnico 

3 

Relatório 
contendo estudo 
preliminar de 
estatística 
descritiva de 
caráter 
exploratório de 
pelo menos três 
instituições 
envolvidas 

Relatório preliminar para as instituições 
envolvidas onde será solicitado os dados 
necessários sob orientação em todas as 
universidades envolvidas e espera-se a resposta 
de pelo menos 3 delas: 

·      Breve descrição das variáveis 
disponíveis nos bancos de dados cedidos, 
destacando as principais variáveis 
comuns às instituições. 

Fornecer os dados 
solicitados mitigando 
quaisquer dúvidas 
conforme prazo 
acordado 

Validação do 
relatório de estudo 
preliminar 



 

·      Breve apresentação do contexto de 
evasão da instituição, contendo dados, no 
mínimo, dos últimos 3 (três) anos (desde 
que disponíveis), estratificados por área 
de conhecimento e por cursos de 
graduação com informação disponibilizada 
e compatível. 

·      Análise descritiva das principais 
características sociodemográficas dos 
discentes nas instituições selecionadas. 

·     Estimativa monetária das perdas devido a 
evasão (total e por curso) 

·      Análise descritiva comparando discentes 
que permanecem e aqueles que realizam 
evasão. 

·      Recomendações gerais quanto à 
robustez dos dados necessários para o 
desenvolvimento do modelo de previsão, 
identificando potenciais riscos e 
recomendações de ações. 

Relatório-
diagnóstico com 
análise 
descritiva dos 
principais 
problemas e 
lacunas 
associados à 
evasão nos 
cursos-alvo 

Relatório descritivo dos cursos selecionados de 
pelo menos 3 instituições piloto contendo: 

- Breve descrição da proposta, estrutura e 
fluxo curricular do curso. 

- Identificação de principais problemas e 
dificuldades dos estudantes ao longo de 
sua permanência no curso. 

- Levantamento de programas/projetos de 
intervenção existentes ou em 
planejamento. 

- Estimativa monetária das perdas devido 
a evasão no curso 

- Mapeamento do percurso do estudante 
desde a matrícula à conclusão no curso. 

- Identificação das principais rotinas e 
processos administrativos/ 
acadêmicos/pedagógicos que 
dificultam/facilitam o percurso do 
estudante no curso. 

- Conclusões sobre os principais 
problemas e lacunas associados à 
evasão nos cursos. 

- Descrição sintética de informações para 
propaganda comunicativa do projeto por 
parte do MEC-SESU 

Fornecer os dados 
dos cursos 
selecionados  
mitigando quaisquer 
dúvidas conforme 
prazo acordado 

Validação do 
relatório-diagnóstico 

6 
Relatório e 
binário 
computacional 

- Relatório e binário computacional 
descritivo de pelo menos 3 instituições 
contendo pelo menos seis modelos de 

Análise dos 
resultados do 
relatório e binário 



 

de pelo menos 
seis modelos 
preditivos 
avaliados em 
pelos menos 
três instituições  

classificação preditiva segmentados por 
instituição e cursos selecionados, 
contendo: 

- modelos iniciais de probabilidade, com 
primeiros testes de robustez (avaliação 
da assertividade) e indicação de 
potenciais limitações nos modelos 
preditivos 

- análise e recomendações acerca das 
variáveis consideradas (nível de 
significância e correlação) 

- recomendações do modelo a ser 
utilizado 

- recomendações quanto ao potencial de 
escalabilidade (aplicação em outros 
cursos da universidade) 

- descrição sintética de informações para 
propaganda comunicativa do projeto por 
parte do MEC-SESU 

 

computacional 
descritivo com 
ênfase no potencial 
de previsibilidade e 
aplicação 

Validação do 
relatório relatório e 
binário 
computacional 

Relatório a 
plataforma para 
coleta de dados 
via Web para 
coleta e 
integração dos 
dados 
acadêmicos 
necessários 
para a predição 
validada por no 
mínimo 3 
instituições 
acadêmicos 
necessários 
para a predição 

- Relatório e a plataforma de coleta de 
dados contendo no mínimo as 
características da plataforma 

- Interface amigável 
- Acesso via validação de login e senha 
- módulo de importação de dados a partir 

de uma planilha excel ou se possível a 
partir de uma consulta direta ao banco 
de dados (automação da coleta de 
dados nos sistemas existentes); 

- visualização descritiva dos dados 
importados 

- rotinas de validação da importação 
funcionais 

- Bem como na entrega final que a mesma 
será passada para as universidades 

Análise da interface 
da plataforma para 
coleta de dados 

Definir e 
operacionalizar a 
possibilidade de  
automação da coleta 
de dados nos 
sistemas existentes 

Validar a plataforma 
para coleta de dados 

Relatório 
contendo os 
planos de ação 
para a execução 
das estratégias 
priorizadas e 
definidas por 
cada curso-alvo 
para o 1º ciclo 
de intervenções 
de pelo menos 3 
universidades 
piloto 

Contendo no minimo: 

• Recomendações para elaboração dos planos 
de ação para cada curso selecionado com 
base nos melhores modelos preditivos 
testados (até então), nos relatórios-
diagnóstico. 

• Descrição dos planos de ação do 1º ciclo 
fornecidos pelas universidades 
- Descrição sintética de informações para 

propaganda comunicativa do projeto por 
parte do MEC-SESU 

Estabelecer os 

planos de ação do 

1º ciclo deverão 

estar vinculados 

(mas não limitados) 

a projetos de 

monitoria/tutoria 

como preparação 

para o Centro Virtual 

de Tutoria, e devem 

conter no minimo:  

• Estudantes-alvo; 

• Descrição e 
escopo da(s) 



 

ação(ões) de 
intervenção;  

• Metas claras 
(entregáveis); 

• Metodologia;  

• Cronograma;  

• Responsáveis 
pela execução;  

• Dotação de 
recursos;  

• Estratégia de 
comunicação e 
engajamento;  

• Indicadores de 
desempenho  
Validação do 

relatório 
com os 
planos de 
ação do 1º 
ciclo 

Relatório com a 
base de 
conhecimento 
para o módulo 
de 
gerenciamento 
de conversas do 
chatbot 

Contendo no minimo: 

- Banco de dados implementado com um 
conjunto mínimo de intenções (pelo 
menos 50) 

- Lista de intenções dos possíveis 
diálogos conversacionais executados 
pelo chatbot 

Validação das 
intenções do bot na 
execução dos 
diálogos do chatbot, 
por parte de no 
mínimo três 
universidades 

Relatório com a 
primeira versão 
da sintetização 
de voz sem 
requisito da 
latência de 
resposta 

Contendo no minimo: 

- API computacional que receba um texto 
e retorne a voz sintetizada com alguma 
voz pública, desconsiderando nesta 
etapa o tempo computacional 
demandado 

- Aspectos de uso e requisitos da API 
- Infraestrutura computacional para 

execução 
- Aspectos de segurança  

Validação do 
relatório por no 
mínimo três 
universidades 

9 

Relatório com a 
interpretação do 
modelo 
computacional 
de predição da 
evasão 

Contendo no minimo: 

- Interface visual para compreensão das 
informações utilizadas na inferência dos 
modelos computacionais. Essa interface 
proporciona ao usuário a 
interpretabilidade do modelo de predição 
a partir dos dados de entrada 

Validação do 
relatório por no 
mínimo três 
universidades 

12 Relatório de 
execução do 1º 
ciclo de ações 
de intervenção 
com a 
mensuração de 
resultados, 
avaliação e 

Contendo no minimo: 

- Os relatórios de resultados parciais dos 
planos de ação do 1º ciclo de cada curso 
fornecidos pelas universidades 

- Identificação de potenciais 
aperfeiçoamentos 

- Descrição sintética de informações para 

Fornecer um 

relatório dos 

resultados parciais 

dos planos de ação 

do 1º ciclo de cada 



 

sugestões de 
melhorias para o 
próximo ciclo de 
pelo menos 3 
universidades 
piloto 

propaganda comunicativa do projeto por 
parte do MEC-SESU 

- Interface com execução dos modelos 
preditivos sem o uso de programação, 
apenas com cliques e entradas de 
parâmetros de execução (deverão estar 
disponíveis pelo menos dez tipos de 
aprendizado);   

Relatório básico do desempenho do modelo 
preditivo contendo acurácia; 

curso contendo no 

minimo: 

• Descrição das 
ações 
executadas; 

• Identificação de 
problemas ou 
dificuldades de 
execução;  

• Resultados 
alcançados 
(indicadores de 
desempenho);  

• Avaliação 
qualitativa e 
quantitativa de 
impacto no 
percurso 
acadêmico 

 
Validação do 
relatório de 
execução dos 
planos de ação do 
1º ciclo 

Relatório e os 
modelos 
preditivos 
implementados 
na ferramenta 
Web de pelo 
menos 3 
universidades 
piloto 

• Relatório básico do desempenho do modelo 
preditivo contendo: acurácia;  relatórios 
gerados; caracteristicas minimas de 
infraestrutura para uso e; recomendações de 
segurança 
- Ferramenta web para previsão da 

evasão com as características de 
interface com execução dos modelos 
preditivos sem o uso de programação, 
apenas com cliques e entradas de 
parâmetros de execução (deverão estar 
disponíveis pelo menos dez tipos de 
aprendizado disponíveis para uso em 
nuvem na etapa de teste e disponível 
para donwload para uso intensivo); 

Análise da 

ferramenta web  

Validação do 

relatório 

  

Relatório básico 
com o chatbot 
com interface de 
texto e voz 
funcionando em 
interface web 

Relatório básico descrevendo o desempenho e 

aperfeiçoamentos  realizados no chatbot que 

deve ter no minimo as caracteristicas: 

• Integrar reconhecimento e sintetização de 
voz; 
- Tempo de resposta desejável de cinco 

segundos em condições ideias de 
conexão com a internet (latência de 
resposta) 

- Disponível em nuvem na etapa de teste 
e disponível para donwload para uso 
intensivo 

Análise do chatbot  

Validação do 
relatório 

Relatório básico 
e o avatar de 

- Relatório básico descrevendo o 
desempenho e aperfeiçoamentos  

Análise do avatar  

Validação do 



 

vídeo, ainda não 
integrado ao 
chatbot 

realizados no avatar que deve ter no 
minimo a sintetização de vídeo a partir 
de uma resposta produzida pelo chatbot 

- Disponível em nuvem na etapa de teste 
e disponível para donwload para uso 
intensivo 

relatório 

15 

Relatório 
contendo os 
planos de ação 
para a execução 
das estratégias 
priorizadas e 
definidas para o 
2º ciclo de 
intervenção em 
no minimo 2 
universidades 
piloto 

Contendo no minimo: 

• Orientações para elaboração dos planos de 
ação para cada curso selecionado com base 
nos melhores modelos preditivos 
implementados, nos relatórios-diagnóstico, 
proposta atualizada de jornada de sucesso 
do estudante e estratégias de intervenção 
priorizadas 

• Os relatórios dos planos de ação do 2º ciclo 
de cada curso fornecidos pelas universidades 

• Identificação de potenciais aperfeiçoamentos 
- Descrição sintética de informações 

para propaganda comunicativa do 
projeto por parte do MEC-SESU  

Planos de ação 

novos ou 

atualizados, 

necessariamente 

vinculados (mas não 

limitados) a projetos 

de monitoria/tutoria, 

como preparação 

para o Centro Virtual 

de Tutoria, e devem 

conter:   

• Estudantes-alvo;  

• Descrição e 
escopo da(s) 
ação(ões) de 
intervenção; 

• Metas claras 
(entregáveis); 

• Metodologia;  

• Cronograma;  

• Responsáveis 
pela execução;  

• Dotação de 
recursos;  

• Estratégia de 
comunicação e 
engajamento 

• Indicadores de 
desempenho 
Validação do 

relatório 

Relatório básico 
e a integração 
do chatbot ao 
avatar avaliado 
em no minimo 2 
universidades 
piloto 

- O relatório básico deve conter a 
descrição do desempenho do chatbot 
integrado ao avatar. A integração do 
chatbot ao avatar consiste na opção do 
usuário de conversar com um avatar em 
vídeo, voz ou texto 

- Disponível para uso em nuvem na etapa 
de teste e disponível para donwload para 
uso intensivo 

Análisar a 

integração do 

chatbot ao avatar 

Validar relatório 

18 Manual de boas 
práticas para a 
utilização de 
sistemas de 
predição de 
evasão em 
instituições 

Manual de boas práticas para universidades 

públicas federais contendo no minimo: 

Apresentação 

• Histórico do Projeto 

Análise e validação 
do manual de boas 
práticas 



 

federais de 
ensino superior 
e técnico 

• Implantação do sistema: etapas; 
infraestrutura; segurança; recursos humanos 
e capacitações; 
1) Recomendações de uso e 

aperfeiçoamento 

Relatório final 

com a análise 

comparativa de 

impacto do 

sistema de 

predição de 

evasão no 

desempenho 

dos estudantes 

e no processo 

de gestão 

educacional. 

Contendo o 

relato de todas 

as 

universidades 

piloto 

Obs.: relatório 
anterior à 
implantação do 
chatbot de 
tutoria virtual 

Relatório consolidado para no mínimo duas 

instituições contendo pelo menos: 

• Transcrição consolidada dos relatórios 
especificos de cada universidade piloto 

• Análise comparativa dos relatórios de 
resultados de cada universidade piloto 

• Identificação de potenciais aperfeiçoamentos 
e trabalhos futuros  
- Descrição sintética de informações para 

propaganda comunicativa do projeto por 
parte do MEC-SESU 

Relatório especifico  

de cada 

universidade piloto 

contendo no minimo: 

• Descrição do uso 
e funcionamento 
do sistema de 
predição no 
processo de 
gestão 
acadêmica e 
pedagógica dos 
cursos 
envolvidos  

• Descrição das 
ações de 
intervenção 
executadas 
(destaque para 
os projetos de 
tutoria/monitoria)
;  

• Identificação de 
problemas ou 
dificuldades de 
execução;  

• Resultados 
alcançados 
(indicadores de 
desempenho);  

• Avaliação 
qualitativa e 
quantitativa de 
impacto no 
percurso 
acadêmico dos 
estudantes. 

 

Validação do 
relatorio final 

Relatório básico 
e módulo de 
visualização de 
dados e de 
relatórios 
implementados 
na ferramenta 
Web 

Relatório básico e módulo de visualização de 

dados e relatórios conteindo no minimo: 

• desempenho dos modelos utilizando validação 
cruzada 

• curva ROC 

• Estudo sobre a escolha da matriz de confusão 
a partir de um limiar do usuário e sugestão dos 
melhores modelos para inferência  

 



 

Relatório básico 
e 
disponibilização 
de APIs do 
chatbot para 
integração com 
outros tipos de 
interface 

- Relatório básico e disponibilização de 
APIs do chatbot disponíveis para uso em 
outras plataformas como aplicativos 
mobiles, sistemas internos de 
universidades ou qualquer sistema 
computacional capaz de consumir APIs 
de programação 

Validação das APIs 

24 Entrega final: 

Sistema Web 
que integra 
inserção de 
dados;  
ferramentas de 
predição, de 
tutorial virtual e 
chatbot com 
interfaces de 
texto, voz e 
vídeo 

Sistema com as funcionalidades de consumo de 

dados, re-treino e uso dos modelos de predição 

disponibilizados, interfaces conversacionais para 

uso do chatbot por texto, voz e video, manual de 

operação e de integração com bancos de dados 

locais 

• código aberto permitindo customizações 

• orientações para implementação e uso 
- descrição sintética de informações para 

propaganda comunicativa do projeto por 
parte do MEC-SESU 

 

 

VIGÊNCIA 

A vigência prevista para o projeto é de 24 meses a partir da formalização do 

convênio. 

  

INTERSECÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

O projeto possui uma intersecção parcial no desenvolvimento de voz e vídeo 

sintéticos com os projetos PI03058-2019 “Pesquisa e Desenvolvimento de Algoritmos 

para Sintetização de Voz” e PI03989-2019 “Inteligência artificial no impulsionamento 

de produtos de tecnologia da informação” desenvolvidos pela Universidade Federal 

de Goiás em conjunto com a empresa CYBERLABS Produtos e Serviços 

Tecnológicos S.A.. A empresa cederá gratuitamente e integralmente os direitos de 

exploração da intersecção entre os projetos desde que para uso próprio dos 

participantes, ou seja, sem revenda ou retransmissão da concessão. 



 

FINANCIAMENTO 

O projeto prevê o financiamento externo por parte da secretaria do ensino 

superior do Ministério da Educação. O valor total do plano de pesquisa do projeto está 

orçado em R$ 2.399.040,00 a ser financiado por parte da Secretaria de Educação 

Superior do Ministério da Educação. 

 

Financiamento 

Construção da solução preditiva 

Recurso Quantidade Valor Duração Total por 
recurso 

Pesquisador júnior 2 R$ 2.000,00 12 R$ 48.000,00 

Pesquisador júnior 1 R$ 2.000,00 18 R$ 36.000,00 

Pesquisador sênior 2 R$ 4.000,00 12 R$ 96.000,00 

Pesquisador júnior 4 R$ 1.000,00 18 R$ 72.000,00 

Pesquisador sênior 2 R$ 5.000,00 12 R$ 120.000,00 

Pesquisador sênior 1 R$ 5.000,00 18 R$ 90.000,00 

Pesquisador sênior 1 R$ 4.000,00 12 R$ 48.000,00 

Integração e disponibilização de Infra para as ferramentas  

Desenvolvedor de software pleno 1 R$ 5.000,00 18 R$ 90.000,00 

Desenvolvedor de software pleno 3 R$ 4.000,00 18 R$ 216.000,00 

Ações de intervenção 

Pesquisador sênior 2 R$ 4.000,00 18 R$ 144.000,00 

Pesquisador júnior 2 R$ 1.500,00 12 R$ 36.000,00 

Implantação do centro virtual de tutoria 

Pesquisador sênior 3 R$ 5.000,00 12 R$ 180.000,00 

Pesquisador júnior (monitoria) 54 R$ 400,00 12 R$ 259.200,00 

Assistente virtual automatizado por texto, voz e video 

Pesquisador sênior 
3 R$ 6.000,00 24 R$ 432.000,00  

Pesquisador pleno 
3 R$ 3.000,00 24 R$ 216.000,00 

Pesquisador júnior 
2 R$ 1.500,00 24 R$ 72.000,00 

Pesquisador júnior 
3 R$ 1.000,00 24 R$ 72.000,00 



 

Custeio para interação entre as IFES 

Custeio de passagens e diárias 
1 R$ 3.200,00 18 R$ 57.600,00 

Taxa da fundação de apoio (5%) 

(Recolhido somente sobre o 

executado) 

1 R$ 6.587,50 24 R$ 114.240,00 

Total do projeto    R$ 2.399.040,00 

EQUIPE INICIAL 

A estratégia envolve a participação de alunos de graduação, mestrado, 

doutorado, pós-doutorado e professores da Universidade Federal de Goiás 

remunerados por meio de bolsas de estudos de pesquisa. Em particular para este 



 
projeto, também será admitido a participação de professores e alunos de outras 

instituições de IFES.  

 

Anderson da Silva Soares - Possui Doutorado em Engenharia Eletrônica e 
Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA. Professor do Instituto 
de Informática da Universidade Federal de Goiás. Atua como coordenador do 
bacharelado em Inteligência Artificial e do Centro de Excelência em Inteligência 
Artificial. Já realizou projetos de P&D para empresas de diferentes segmentos tais 
como Copel Distribuição, Data-H, Américas Health Labs, Samsung SIDIA, SixtyLabs 
Medicina Exponencial, Cyberlabs Tecnologia, iFood, dentre outras.  

Hugo Alexandre Dantas do Nascimento - Mestre em Ciência da Computação pela 
UNICAMP e PhD in Science pela University of Sydney, Austrália. É professor 
associado do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (UFG), com 
atuação no desenvolvimento de pesquisas nas áreas de Visualização de Informações, 
Otimização Interativa e Arte & Tecnologia. No campo do ensino, leciona diversas 
disciplinas como análise e projeto de algoritmos, teoria da computação, lógica 
matemática, computação gráfica, computação e sociedade e metodologia científica. 
Foi diretor do Centro de Recursos Computacionais da UFG entre 2006-2014 e 
atualmente é vice-presidente do Comitê Gestor do Laboratório Multiusuário de 
Computação de Alto Desempenho dessa universidade.   

Marcelo Ferreira Tete - Doutor e mestre em Administração, respectivamente, pela 
Universidade de Brasília (UnB) e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC Minas). É professor de teorias organizacionais, inovação e marketing na 
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE) da 
Universidade Federal de Goiás. É pesquisador de processos de inovação e transição 
tecnológica em áreas como educação superior, energia renovável, mobilidade urbana 
e cidades inteligentes. 

Sandro Eduardo Monsueto – Possui doutorado em Economia pela Universidad 
Autónoma de Madrid. É professor de Econometria, Séries Temporais, Economia do 
Trabalho e Métodos Quantitativos na graduação e na pós-graduação da Faculdade 
de Administração, Ciência Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Tem 
experiência em análise de microdados sobre mercado de trabalho, desempenho 
escolar e evasão acadêmica, coordenando as atividades do Grupo de Pesquisa 
Laboratório de Análise de Microdados da FACE/UFG. 

O projeto ainda prevê a participação de outros pesquisadores que serão 
definidos oportunamente.  
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