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Resumo 

Com a utilização de técnicas de mineração de dados, mais comumente os 

algoritmos de Classificação, pode-se construir modelos preditivos capazes de 

identificar precocemente um estudante com risco de evasão. Diversos estudos 

utilizaram dados obtidos de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para 

a construção de modelos preditivos de desempenho em uma disciplina de um 

curso. Porém, nenhum estudo foi realizado com o objetivo de desenvolver um 

modelo de predição de evasão, para um curso de graduação a distância de 

maior duração, que integre trabalhos que fazem a predição de desempenho a 

partir de um AVA, possibilitando uma predição da evasão antecipada durante o 

primeiro semestre e ao longo dos demais semestres. Assim, este trabalho 

propõe uma abordagem de identificação de evasão em um curso de graduação 

a distância a partir da utilização da técnica de classificação baseada em regras 

para, primeiramente, identificar as disciplinas e os limites de notas que mais 

influenciam na evasão para que os modelos preditivos de desempenhos em um 

AVA possam ser utilizados para a predição da evasão de um aluno com risco 

de evasão ao longo de todo o curso de graduação a distância. Foram 

realizados experimentos com quatro algoritmos de classificação baseados em 

regras: o JRip, o OneR, o PART e o Ridor. A partir da utilização da abordagem 

temporal proposta foi possível comprovar sua vantagem, uma vez que foram 

obtidos melhores desempenhos preditivos ao longo dos semestres e foram 

descobertas importantes regras para a identificação precoce de um estudante 

com risco de evasão. Entre os algoritmos estudados, JRip e PART obtiveram 

os melhores desempenhos preditivos com acurácia média de 81% ao final do 

primeiro semestre. A partir da metodologia proposta de partições, na qual os 

atributos dos modelos preditivos são aplicados de forma incremental, foi 

possível a descoberta de regras potencialmente úteis para prevenir a evasão.  

 

Palavras-chave: evasão de um estudante, abordagem temporal, mineração de 

dados, algoritmos de classificação, regras de classificação. 



 
 

 

Abstract 

Through the use of data mining techniques, more usually the classification 

algorithms, it is possible to implement predictive models that are able to early 

identify a student in risk of dropout. Several studies used data obtained from a 

Virtual Learning Environment (VLE) to implement predictive performance 

models in a discipline of a course. However, any study was carried out aimed at 

developing a model for dropout prediction, to distance graduation courses of 

longer duration, which integrates works that carry out performance prediction 

based on a VLE, allowing an early prediction during the first semester and 

throughout the others semesters. Thus, this work proposes a dropout 

identification approach for distance graduation courses that use the Rule-Based 

Classification technique to firstly identify the disciplines and grades limits that 

have higher influence on dropout, so that the predictive models for performance 

in a VLE can be used regarding the dropout detection of students along the 

whole distance graduation course. Experiments were carried out using four rule-

based classification algorithms: JRip, OneR, PART and Ridor.  Considering the 

use of this temporal approach, it was possible to prove the advantages of this 

approach, once better accuracies were obtained along the semesters and 

important rules were discovered to early identify students in risk of dropout. 

Among the applied algorithms, JRip and PART obtained the best predictive 

results with average accuracy of 81% at the end of first semester. Furthermore, 

considering our proposed partition methodology, where attributes of the 

predictive models are incrementally applied, it was possible to discovery rules 

potentially useful to dropout prevention. 

 

 

Keywords: student dropout, temporal approach, data mining, classification 

algorithms, classification rules. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A evasão escolar é um dos maiores desafios a ser superado na área da 

Educação tanto no Brasil como no mundo. O termo evasão escolar possui diferentes 

interpretações, entre elas, quando um aluno se matriculou e desiste antes mesmo de 

iniciar o curso ou aquele que desiste de cursar uma disciplina em qualquer etapa do 

período letivo (BITTENCOURT; MERCADO, 2014). Neste trabalho, a evasão escolar 

é caracterizada quando o aluno não conclui o curso de graduação, seja por uma 

solicitação formal, insuficiência de desempenho ou abandono.  Xenos (2004) 

defende que é importante para administradores e tutores serem capazes de 

identificar esses casos de evasão.  

De acordo com o Centro para Estatísticas da Educação do Departamento de 

Educação dos Estados Unidos (nces.ed.gov), somente a metade dos que ingressam 

em cursos superiores conseguem concluí-los. A política de ingresso e a retenção de 

estudantes têm se tornado uma prioridade para administradores das universidades 

dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos ao redor do mundo 

(ROMERO e VENTURA, 2010). No Brasil, o estudo mais recente realizado pela 

Associação Brasileira de Educação a Distância em 2013 (ABED, 2013), mostrou que 

a média dos índices de evasão nos cursos regulamentados a distância foi de 

19,06%. Segundo Levy (2007), há um consenso na literatura que a questão da 

evasão, especialmente na educação a distância, é um fenômeno difícil e complexo. 

Neste trabalho foram utilizados dados reais de uma instituição de educação a 

distância para a construção de modelos preditivos de identificação de evasão com a 

finalidade de validar a abordagem temporal proposta de identificação de um aluno 

com risco de evasão. Filho (2012) evidencia o grau de importância que esta 

instituição, a Unidade de Educação a Distância da Universidade Federal da Paraíba, 

também conhecida como UFPB Virtual, vem tomando nos últimos anos no ensino 

superior a distância. 

A Unidade de Educação a Distância da UFPB, também conhecida 
como UFPB Virtual, tem aprimorado vigorosamente à entrega de ensino 
superior à distância ao longo dos seus oito anos de existência. Com mais de 
7000 alunos ativos, sua presença espalha-se por polos de apoio em 27 
municípios e quatro estados do nordeste brasileiro. Desde a sua fundação 
em 2006, a UFPB Virtual é vinculada ao sistema Universidade Aberta do 
Brasil (UAB). Atualmente, a instituição oferta vagas para os cursos de 
licenciatura a distância em Letras, Matemática, Computação, Pedagogia, 
Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Naturais, Letras Espanhol, 
Letras Inglês, Letras Libras (linguagem brasileira de sinais), além de cursos 
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de aperfeiçoamento e capacitações, dentre outras atividades acadêmicas 
(FILHO, 2012). 

A seguir, Filho (2012) enfatiza que o propósito principal da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) é a formação de professores, de forma que são reservadas 

vagas para professores da rede pública de ensino e para atender a demanda social. 

Outro aspecto interessante mostrado por Filho (2012) refere-se ao armazenamento 

dos dados pessoais e acadêmicos dos alunos da UFPB Virtual, de forma que é 

possível acessá-los para o desenvolvimento de modelos preditivos de identificação 

de evasão de estudantes. 

 

O propósito maior da UAB é a formação de professores, portanto a 
UFPB Virtual reserva uma porcentagem das vagas oferecidas para 
professores da rede pública de ensino.  A maior parte das vagas restantes é 
disponibilizada com o objetivo de atender a demanda social por cursos de 
licenciatura. Apesar de a UFPB Virtual fazer parte da UAB, sua estrutura 
técnica, administrativa e de pessoal também está integrada à UFPB. Sua 
sede situa-se dentro do campus I da UFPB, e seu corpo funcional é 
composto tanto de bolsistas vinculados à UAB (CAPES) quanto de 
servidores públicos da UFPB. Além disso, os dados pessoais e acadêmicos 
dos alunos da UFPB Virtual, como o ano de ingresso, as disciplinas 
cursadas etc. são guardados nos sistemas de controle acadêmico (FILHO, 
2012). 

 

Considerando a instituição que foi utilizada no presente trabalho para a 

construção dos modelos preditivos de identificação de evasão, Filho (2012) 

investigou o perfil da evasão dos alunos nos cursos a distância da UFPB Virtual que 

mostrou dados alarmantes com relação à evasão. Segundo o estudo, levando em 

consideração o início do funcionamento dos cursos da UFPB Virtual no período de 

2007.1, 2624 dos 5804 alunos ingressantes, ou 45% dos alunos, já haviam 

abandonado o curso até o período de 2012.1.  

De forma a diminuir a evasão de estudantes, alguns trabalhos se 

direcionaram a entender as razões que levam a esta evasão, traçando um perfil do 

aluno evadido a partir de técnicas de estatística descritiva, mas sem efetivamente 

realizar uma identificação precoce desses estudantes, como os modelos preditivos 

fazem (MARTINS et al., 2013; SANTOS e NETO, 2009).  Pesquisas iniciais 

utilizaram estudos qualitativos, comportamentais e baseados em questionários. 

Esses estudos desenvolveram diversas teorias para esse fenômeno. Entretanto, não 

foi proposto nenhum instrumento para precisamente predizer, e potencialmente 

diminuir, a evasão dos estudantes (VEENSTRA, 2009; MANNAN, 2007). Dessa 



17 
 

forma, uma nova linha de estudo, baseada em técnicas de mineração de dados, vem 

sendo utilizada na identificação de estudantes propensos à evasão. 

 

1.1 Área de Pesquisa do Trabalho 

 

Técnicas de Mineração de Dados são usadas na busca de informações não 

triviais nos dados como as técnicas estatísticas e técnicas de aprendizado de 

máquina. As tarefas de mineração de dados podem ser classificadas em: análise de 

regras de associação, análise de padrões sequenciais, análise de agrupamento, etc. 

Elas vêm sendo usadas nos mais diferentes contextos: em análise de potenciais 

consumidores, em análise de risco de crédito, na bioinformática, etc.  

 

Metodologias de Mineração de Dados têm sido desenvolvidas para 
exploração e análise, por processos automáticos ou semiautomáticos, de 
grandes quantidades de dados para a descoberta de padrões e regras 
significativas. Na verdade, tais dados, incluindo dados pessoais, podem 
fornecer uma rica fonte para descoberta de conhecimento e apoio à 
decisão. A mineração de dados envolve várias técnicas, incluindo a 
estatística, redes neurais, técnicas de árvore de decisão, algoritmo genético, 
e visualização da informação que foram desenvolvidas ao longo dos anos 
(CHIEN e CHEN, 2008). 
 

 

Mineração de Dados é frequentemente usada para construir modelos 

preditivos ou de inferência para predizer comportamentos futuros baseados na 

análise de dados estruturados (WITTEN et al., 2011). Neste contexto, a predição é a 

construção de um modelo preditivo a partir da utilização de dados anteriores e a 

predição da classe para instâncias não rotuladas. 

Recentemente, devido à grande quantidade de dados educacionais que são 

armazenados em bancos de dados, surge a necessidade de extrair informações 

relevantes desses dados. Assim, surgiu o ramo da Mineração de Dados 

Educacionais (Educacional Data Mining - EDM). Com o uso cada vez maior de 

ambientes computacionais para dar apoio aos cursos de Educação a Distância 

(EAD), é possível o armazenamento desses dados que podem ser acessados de 

bancos de dados estruturados.  

O problema da evasão escolar é bastante acentuado nos cursos de Educação 

a Distância. Dessa forma, técnicas de mineração de dados são utilizadas para 

identificar um aluno com risco de evadir.  
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1.2 Motivação para a Realização do Trabalho 

 

Devido à grande quantidade de alunos que evadem de cursos a distância no 

Brasil e no mundo, pesquisas estão sendo feitas com o objetivo de investigar as 

causas que são relacionadas à evasão. Uma das preocupações das entidades e 

instituições que atuam na educação é, de fato, a evasão ou abandono discente. 

Como a quantidade de recursos destinados do governo para as universidades, que 

gerenciam os cursos a distância, é geralmente baseada na quantidade de oferta de 

vagas, quando um estudante evade, o custo investido permanece o mesmo. 

Entretanto, o prejuízo de se ter grande número de estudantes evadidos é muito 

grande. Independentemente da causa, a evasão de alunos provoca perdas sociais, 

acadêmicas e orçamentárias consideráveis.  

Além dessa investigação das causas da evasão; que já foram estudadas por 

vários autores, entre eles, Santos e Neto (2009), Rigo et al. (2011), Huppfeld (2007); 

identificar um aluno com risco de evasão de forma precoce, utilizando dados 

registrados em sistemas computacionais, é a principal motivação deste trabalho, 

pois possibilita que gestores da educação tomem medidas antecipadas para 

prevenir essa situação. 

 

Resultados na área de EDM podem apoiar efetivamente processos de 

detecção de comportamentos ligados à evasão escolar. Entretanto, 

destaca-se a importância de um amplo mapeamento de fatores associados, 

envolvendo os diversos setores das instituições, dado que modelos teóricos 

acerca da evasão escolar apontam para múltiplas causas, em diversas 

medidas inter-relacionadas (RIGO et al., 2011) 

 

Ainda que seja importante um mapeamento de fatores associados à evasão, 

a presente abordagem não tem como pretensão identificar as múltiplas causas da 

evasão, mas sim desenvolver uma abordagem temporal de identificação precoce de 

estudantes com risco de evasão. Segundo Manhães (2011), o estudo das causas da 

evasão e a tomada de medidas preventivas estão fortemente ligados ao contexto de 

cada instituição de ensino. Por exemplo, a identificação dos fatores que influenciam 

a evasão e a atribuição de uma ordem de importância para estes fatores é um 

trabalho complexo que está diretamente ligado à análise do conjunto de dados 

disponíveis.  
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A análise aponta para possibilidades de soluções integrando dados 
históricos complementadas com conjuntos de dados mais dinâmicos, 
obtidos na interação de alunos e professores ao longo de períodos de 
semestres letivos. Também é importante destacar a necessidade de 
acompanhamento das ações desencadeadas, para aproveitamento de seus 
resultados em ações futuras, favorecendo assim o diagnóstico precoce e a 
realização de ações pedagógicas relevantes (RIGO et al.,2011). 

 

A abordagem temporal para identificação de estudantes com risco de evasão 

proposta pretende ser aplicável em quaisquer bases de dados, sendo considerada 

genérica. Assim, propõe-se a utilização de apenas dados variantes no tempo, 

obtidos ao longo de períodos de semestres letivos na base de dados de um SCA. A 

partir da identificação de um estudante com risco de evasão, poderão ser utilizadas 

ações pedagógicas com o intuito de prevenir esta situação em diferentes momentos 

do curso como, por exemplo, a partir de um acompanhamento personalizado para o 

aluno identificado. 

 

1.3 Problema de Pesquisa 

 

Um dos elementos chave para diminuir as taxas de evasão na educação a 

distância é a identificação precoce e precisa dos estudantes em risco. O quanto 

mais cedo um estudante é identificado, mais cedo os instrutores serão capazes de 

tomar ações que diminuam a probabilidade do estudante identificado evadir. As 

técnicas de análise no tempo prometem uma boa opção para avaliar dados 

educacionais, pois dados de desempenho de estudantes são temporais, ou seja, 

seus comportamentos e participações variam ao longo do tempo (LARA et al., 2014). 

Existem diferentes propostas de análise no tempo para dados educacionais 

(ANTUNES, 2008; BEAL et al., 2008; ROBINET et al., 2007), embora a maioria 

considera uma amostra de tempo de menor duração como o intervalo de tempo 

entre um exercício e outro, a participação do estudante em uma disciplina entre uma 

semana e outra, o número de logs de cada estudante entre uma semana e outra, 

etc. Essas estratégias são interessantes para predizer o desempenho acadêmico em 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mais comumente baseado na 

predição da nota do aluno ao final de uma disciplina.  Além disso, a maioria dos 

trabalhos correlatos está restrita a identificar resultados em pequenos contextos 

relativos a apenas uma disciplina de um curso não presencial (MANHÃES, 2011).  
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 A literatura de análise de aprendizado possui vários estudos de predição de 

desempenho de estudantes em um AVA. Por exemplo, Smith et al. (2012) utiliza 

dados de um AVA como a frequência de login, o ritmo do estudante no curso e a 

atribuição de notas para prever o resultado final do estudante.  

 Macfayden e Dawson (2012) usam a frequência de utilização do AVA (número 

de mensagens lidas nas discussões, número de respostas nas discussões, etc) para 

predizer o desempenho do estudante (nota ao final da disciplina). Manaei et al. 

(2003) usaram o número de tentativas da conclusão de uma tarefa, tempo 

despendido em um problema e a leitura do material para prever as notas finais. 

  Lykourntzoul et al. (2009)  desenvolveram uma estratégia que se baseia em 

notas parciais obtidas pelos estudantes. Em Kotsiantis et al. (2010) também são 

consideradas as notas intermediárias na disciplina para tentar prever a classe final 

de um aluno que é dividido em duas classes: aprovado se tiver média maior ou igual 

a cinco e reprovado se tiver média menor do que cinco. 

 Percebe-se que todos esses trabalhos de predição de desempenho em um 

AVA mencionados utilizam diversas formas de atributos obtidos diretamente de um 

AVA e/ou gerados por um instrutor. Todos eles têm o único objetivo que é o de 

prever o desempenho acadêmico de um aluno ao final de uma disciplina em um 

AVA. No entanto, nenhum deles é capaz de prever a evasão de um aluno, apenas 

fazem a predição do desempenho em disciplinas. Assim, propomos neste trabalho a 

integração dos modelos preditivos de desempenho de uma disciplina em um AVA 

com modelos preditivos de identificação de evasão de um curso de graduação a 

distância de maior duração com o objetivo de prever a evasão de um aluno em 

diferentes momentos de um curso de graduação a distância. 

Outra questão associada à análise da evasão de um curso de graduação a 

distância de maior duração é que, somente estratégias de predições de 

desempenhos em disciplinas do primeiro período em um AVA são limitadas, pois 

não se pode identificar a influência que outras disciplinas possuem na evasão. 

Dessa forma, é viável a aplicação de uma abordagem temporal em um intervalo de 

tempo maior (onde os modelos preditivos são aplicados ao longo dos períodos ou 

semestres) para identificar as disciplinas e os limites de notas que mais influenciam 

na evasão, em diferentes momentos, considerando todo o curso, e posteriormente, 

fornecer para os modelos preditivos de desempenhos em um AVA, tais informações.  
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 Levando-se em conta as limitações dos trabalhos de predição de 

desempenho em AVAs que consideram o desempenho do aluno em apenas uma 

disciplina escolhida sem considerar efetivamente o impacto que esta disciplina 

possui na evasão de um curso de graduação a distância de maior duração, 

apresenta-se a seguir o problema que orienta esta pesquisa: como as informações 

disponíveis em uma base de dados de um SCA podem ser utilizadas em uma 

abordagem temporal para integrar os modelos preditivos de desempenho em um 

AVA com os modelos preditivos de identificação da evasão com o objetivo de 

predizer um estudante com risco de evasão em um curso de graduação a distância? 

Dessa forma, a hipótese principal deste trabalho é a seguinte: a partir da 

utilização de uma abordagem temporal para identificação de estudantes com risco 

de evasão, é possível a descoberta das disciplinas mais impactantes na evasão e 

dos melhores limites de notas relacionados com a evasão para melhor definição das 

classes de desempenhos dos modelos preditivos aplicados a um AVA, tornando 

assim, os modelos de predição de desempenho em AVAs aptos a predizer a evasão, 

ou seja, possibilitando a aplicação antecipada dos modelos de predição de evasão 

de um curso de graduação a distância de maior duração. 

  

1.4 Objetivos 
 

A seguir é apresentado o objetivo geral que motiva a realização deste 

trabalho, bem como os objetivos específicos que contribuem para a realização do 

objetivo geral. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral propor uma abordagem temporal que 

identifica precocemente estudantes de graduação a distância com risco de evasão 

escolar utilizando técnicas de mineração de dados por regras de classificação a 

partir de dados disponíveis em uma base de dados de um Sistema de Controle 

Acadêmico (SCA). 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
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Para se atingir o objetivo geral desta pesquisa, os seguintes objetivos 

específicos devem ser considerados: 

 validar os atributos propostos da abordagem temporal para os Modelos de 

Previsão de Evasão aplicados aos finais de um período n (Modelos nB) de um 

curso de graduação a distância, utilizando apenas dados variantes no tempo; 

 demonstrar a utilização da abordagem temporal para a identificação de um 

aluno com risco de evasão ao longo de todo o curso; 

 identificar os algoritmos com os melhores desempenhos preditivos, através da 

aplicação da abordagem temporal, a partir de experimentos com os seguintes 

algoritmos de classificação baseados em regras: JRip, OneR, PART e Ridor; 

 identificar as escolhas de atributos propostas (partições), utilizadas para a 

construção dos modelos preditivos, que obtiveram os melhores desempenhos 

preditivos; 

 identificar os melhores desempenhos evolutivos médios aplicados ao longo 

dos períodos dos seguintes algoritmos de classificação baseados em regras: 

JRip, OneR, PART e Ridor; 

 descobrir a partir da utilização dos Modelos nB, as disciplinas mais 

impactantes na evasão de um aluno e os melhores limites de notas para 

serem utilizados pelos Modelos de Predição de Desempenho em um AVA 

aplicados durante um período n (Modelos nA),  através da utilização de 

algoritmos de classificação baseados em regras; 

 apresentar parte das regras descobertas, baseando-se nas medidas de 

cobertura e precisão, dos dois algoritmos que obtiveram os melhores 

desempenhos preditivos; 

 utilizar as regras descobertas para a construção de perfis temporais 

considerando o perfil de um aluno evadido e de um aluno graduado. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

 

O restante do trabalho está estruturado da seguinte forma. O capítulo 2 

apresenta uma breve fundamentação teórica sobre o processo de Descoberta de 

Conhecimento em Bancos de Dados (KDD), Mineração de Dados, técnicas de 

Classificação e exemplos hipotéticos de todo o funcionamento do processo de KDD 

no contexto educacional relacionado aos modelos preditivos propostos. O capítulo 3 
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apresenta o Estado da Arte em Mineração de Dados Educacionais, modelos de 

predição de desempenho em um AVA, modelos de predição de evasão de um curso 

de maior duração, os critérios utilizados na comparação dos trabalhos relacionados 

e os trabalhos relacionados propriamente ditos. O capítulo 4 detalha os 

componentes da presente abordagem. O capítulo 5 explica a escolha dos tipos de 

modelos preditivos propostos no trabalho e o critério para seleção dos alunos 

utilizados em cada um dos experimentos. O capítulo 6 apresenta os resultados 

obtidos e discussões dos resultados a partir da execução dos experimentos e uma 

análise das regras obtidas pelos dois algoritmos que obtiveram os melhores 

desempenhos preditivos. O capítulo 7 apresenta as contribuições, conclusões, 

trabalhos futuros e publicações advindas do presente trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo discorre sobre os fundamentos básicos para o entendimento da 

presente abordagem. Caso o leitor queira se aprofundar mais nos classificadores 

utilizados na mineração de dados educacionais, pode consultar Hamalainen,  Vinni 

(2009). Na seção 2.1 é mostrado o processo de Descoberta de Conhecimento em 

Banco de Dados (Knowledge Discovery in Database - KDD). Na seção 2.2 são 

mostradas as fases do processo de KDD: seleção de dados, pré-processamento, 

transformação dos dados, mineração de dados e análise e assimilação de 

resultados. Na seção 2.3 são mostrados os conceitos básicos sobre os algoritmos 

de classificação e um exemplo hipotético da utilização de regras de classificação 

(utilizados neste trabalho). Na seção 2.4 são apresentados os conceitos básicos de 

Indução por Árvores de Decisão que podem ser transformadas em regras. Na seção 

2.5 são apresentadas as regras baseadas em classificação. Na seção 2.6 são 

mostradas as métricas utilizadas para medir os desempenhos dos modelos 

preditivos utilizados neste trabalho e um exemplo hipotético ilustrativo, evidenciando 

a importância de cada métrica. Na seção 2.7 é apresentada a ferramenta de 

mineração de dados que foi utilizada para a construção dos modelos preditivos 

apresentados neste trabalho: a ferramenta Weka. Na seção 2.8 são mostrados os 

Algoritmos de Classificação Baseados em Regras utilizados no trabalho. 

 

2.1 Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados e Mineração de Dados 
 

O termo KDD é bastante usado para designar todas as etapas da arquitetura 

de descoberta de conhecimento em bancos de dados. A mineração de dados é 

considerada uma das etapas cruciais neste processo. Fayyad et al. (1996) apresenta 

a seguinte definição para KDD: “KDD é um processo não trivial para identificação de 

padrões compreensíveis, válidos, novos e potencialmente úteis a partir de dados” 

(FAYYAD et al., 1996). 

Dados podem ser entendidos como um conjunto de fatos (por exemplo, 

instâncias em um banco de dados), e “padrão” é uma expressão em alguma 

linguagem descrevendo um subconjunto dos dados ou um modelo aplicável ao 

subconjunto. De forma que extrair um padrão significa encontrar um modelo para os 

dados. O termo “processo” implica que o KDD é composto por algumas etapas, as 
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quais envolvem a seleção dos dados, pré-processamento dos dados, transformação 

dos dados, mineração dos dados e avaliação do conhecimento,todos repetíveis em 

múltiplas iterações. Por "não trivial' entende-se que alguma busca ou inferência é 

envolvida. Isto é, não um cálculo simples de quantidades predefinidas como calcular 

o valor médio de um conjunto de números, por exemplo. O “conhecimento útil” é 

aquele que é útil para o objetivo traçado (HAN, 2012). 

A extração de conhecimento em bases de dados é um processo dinâmico e 

evolutivo, que envolve o relacionamento com outras áreas como a estatística, a 

inteligência artificial e banco de dados. Os padrões extraídos devem ser úteis, 

gerando um conhecimento útil. 

De acordo com Fayyad et al. (1996), o processo de KDD é constituído de 

diversas etapas que tem início na análise do domínio da aplicação e dos objetivos a 

serem realizados, sendo este processo dividido em cinco etapas: 1) Seleção de 

dados; 2) Pré-processamento; 3)Transformação dos dados; 4) Mineração de Dados 

e 5) Avaliação, mostradas na seção 2.2. 

 

2.2 Etapas do KDD 

A primeira etapa do processo (Seleção de dados) consiste na escolha da 

base de dados a ser minerada. A fase de Pré-Processamento tem como objetivo 

eliminar ruídos, tuplas vazias, valores ilegítimos, etc. 

 A etapa de Transformação dos dados é realizada a partir do processamento 

dos dados para que os dados fiquem no formato adequado para a aplicação dos 

algoritmos de mineração de dados. 

Após a realização das etapas anteriores, a Mineração de Dados (Data Mining) 

é aplicada onde será aplicado um ou mais algoritmos de mineração de dados. 

A Avaliação é considerada a etapa de interpretação dos resultados 

descobertos. É importante interpretar os padrões minerados para avaliar quais deles 

podem ser considerados “conhecimento”, possivelmente retornando a qualquer 

etapa anterior para novas iterações, caso seja necessário. 

A Figura 1 apresenta as cinco etapas que compõem o processo de KDD. 
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Figura 1 – Etapas do processo de KDD  

 

Fonte: (FAYYAD et al, 1996) 

 

2.3 Algoritmos de Classificação e Modelos Preditivos 
 

O principal objetivo de um classificador é descobrir uma relação entre as 

variáveis preditivas e as classes. Um classificador tem duas finalidades principais: 

predição de um valor e entender a relação existente entre os atributos previsores e a 

classe a ser predita.  

Um importante conceito da tarefa de classificação é a divisão dos dados entre 

dados de treinamento e dados de teste. O modelo de classificação é construído a 

partir dos dados de treinamento. De posse do modelo é possível classificar outros 

dados, chamados dados de teste. 

A classificação dos dados é um processo de duas etapas, consistindo da 

etapa de aprendizagem (onde o modelo de classificação é construído) e da etapa de 

classificação (onde o modelo preditivo é usado para predizer o rótulo de algumas 

das classes predeterminadas para conjuntos de dados fornecidos). 

Na primeira etapa, o classificador é construído descrevendo um conjunto 

predeterminado de classes ou conceitos. Esta é considerada a aprendizagem (ou 

treinamento), onde um algoritmo de classificação constrói um classificador 

analisando ou "aprendendo" do conjunto de treinamento composto de atributos e 

seus rótulos. Uma instância X é representada por um vetor de atributos de n 

dimensões, X = (x1, x2,..., xn) que descreve as medições feitas nas instâncias de uma 

base de dados de n atributos, respectivamente, A1, A2,..., An. Cada instância X é 

assumida a pertencer a uma classe predefinida como determinada por outra base de 

dados de atributos chamada rótulo do atributo de classe. O rótulo do atributo da 
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classe é um valor discreto e não ordenado. Ele é categórico (ou nominal) em que 

cada valor serve a uma categoria ou classe. As instâncias individuais que compõe o 

conjunto de treinamento são denominadas de instâncias de treinamento e são 

aleatoriamente escolhidas de um banco de dados, por exemplo, a partir de métodos 

de amostragem (HAN e KAMBER, 2012). 

Para dizer se um modelo preditivo é bom, uma das medidas mais utilizadas é 

a acurácia preditiva, ou simplesmente acurácia, que é definida como a razão entre 

as instâncias classificadas corretamente e o total de instâncias.  

Na Figura 2 é mostrado um exemplo hipotético no contexto do presente 

trabalho de como funciona o processo de classificação por regras de classificação. 

Na Figura 2(a) é mostrado um conjunto de dados de treinamento composto por 

quatro colunas. A primeira coluna "id" refere-se ao identificador de um aluno. A 

segunda coluna "media_d1" refere-se a média obtida na disciplina 1. A terceira 

coluna "media_d2" refere-se a média obtida na disciplina 2. A quarta coluna 

"evasao_forma" refere-se a condição final do aluno no curso que pode admitir dois 

valores: "evadido" quando o aluno não terminou a graduação, seja por um 

abandono, por uma solicitação formal ou algum outro motivo; e "graduado" quando o 

aluno concluiu o curso de graduação. A coluna “id” não é utilizada no treinamento do 

algoritmo. Ela foi apresentada apenas para entendimento do exemplo. 

 Na primeira etapa, a etapa de treinamento ilustrada na Figura 2(a), um 

algoritmo de Classificação é aplicado ao conjunto de treinamento, no qual é gerado 

um modelo preditivo na forma de um conjunto de regras de classificação. Na 

segunda etapa ilustrada na Figura 2(b), a etapa de testes, de posse do modelo 

preditivo, é possível a predição das classes das instâncias da base de testes. Caso 

os resultados preditivos do modelo sejam aceitáveis, utiliza-se este modelo preditivo 

para predizer novos alunos. 
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Figura 2 – Exemplo hipotético do funcionamento de um algoritmo de Classificação 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

  No exemplo hipotético da Figura 2(a), são mostrados os "id" de sete alunos. 

Como exemplo, o aluno com id = 1 obteve media_d1 = 8 e media_d2 = 6, tendo este 

aluno a condição final de graduado.  Já o aluno com id = 2 obteve media_d1 = 4 e 

media_d2 = 4, tendo este aluno a condição final de evadido. Os demais alunos são 

lidos da mesma forma.  

 O modelo preditivo gerado descobriu as seguintes regras: "SE media_d1<5 

ENTÃO evasao_forma = evasão (3)" e "SE media_d1>=6 ENTÃO evasao_forma = 

graduação (4,1)".   

 A primeira regra pode ser lida da seguinte forma: se um aluno obtiver 

media_d1 < 5, ele será predito como evasor. O número "3" entre parênteses significa 



29 
 

que três alunos foram cobertos pela regra, os alunos de id 2,3 e 6. Ou seja, todos 

esses três alunos possuem a media_d1 < 5.  

 A cobertura da regra 1 é calculada dividindo o número de alunos cobertos (3) 

pelo número total de alunos (7), que resulta em (3/7) ou 42,9%. Como não existe 

nenhum outro número após o "3", significa que a regra obteve precisão de 100%, já 

que não houve nenhum erro.   

 A segunda regra pode ser lida da seguinte forma: se um aluno obtiver 

media_d2 > 6, ele será predito como graduado. O número "4" entre parênteses 

significa que quatro alunos foram cobertos pela regra, os alunos de id 1, 4, 5 e 7. O 

número "1" depois do "4" significa que dos quatro alunos que foram cobertos pela 

regra, houve um erro de classificação, sendo este erro o do aluno de "id" 7 que 

mesmo tendo a média da disciplina 2 maior ou igual a 6 (o aluno de "id" 7 obteve 

média 8 na disciplina 2), esse aluno foi classificado incorretamente como graduado. 

De fato, esse aluno evadiu do curso.  

 A cobertura da regra 2 é calculada dividindo o número de alunos cobertos 

pela regra dividido pelo número total de alunos, que resulta em (4/7)  57,1%. A 

precisão da regra é calculada dividindo a quantidade de acertos da regra (4-1) 

dividido pela quantidade de instâncias da regra (4 instâncias) que resulta em 3/4, ou 

seja, 75%. 

 A partir da análise das duas regras pode-se concluir o seguinte: observando a 

primeira regra, o aluno que obtém media_d1 < 5 possui grande probabilidade de 

evadir com uma cobertura de 42,9% e uma precisão de 100% para essa regra. 

Percebe-se, assim, que esta disciplina tem grande influência na evasão de um 

aluno. Pela análise da segunda regra, a qual possui cobertura de 57,1% e precisão 

de 75%, o aluno que obtém media_d2 >=  6, é um bom sinal, no entanto, não é 

condição suficiente para a sua graduação, pois o aluno de "id" 7 obteve média 8 na 

disciplina 2 e, ainda assim, evadiu do curso.  

A seguir, na seção 2.4 é apresentada uma visão geral para o entendimento 

básico do funcionamento de uma árvore de decisão que está intimamente 

relacionado com a utilização das regras de classificação utilizadas neste trabalho, 

vistas na seção 2.5, onde são definidas formalmente as variáveis cobertura e 

precisão de uma regra. 
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2.4 Indução por Árvores de Decisão 

 

Indução por Árvores de Decisão é o aprendizado a partir do treinamento de 

tuplas com rótulos de classes. Uma árvore de decisão é um fluxograma em uma 

estrutura de árvore, onde cada nó interno (nó não filho) denota um conjunto de 

atributos, cada ramo representa a saída de teste e cada nó folha (nó terminal) possui 

um rótulo de classe. O nó mais alto de uma árvore é chamado de nó raiz. Uma 

árvore de decisão típica é mostrada na Figura 3. Ela representa o conceito 

evasao_forma, isto é, é predito se o aluno vai evadir ou se graduar ao final do curso 

de graduação a distância. Nós internos são denotados por retângulos e nós folhas 

são denotados por formas ovais (HAN; KAMBER, 2012). 

Algumas árvores de decisão produzem somente árvores binárias (onde cada 

nó interno é direcionado exatamente para dois outros nós, exemplo da Figura 3), 

enquanto outras podem produzir árvores não binárias. Na Figura 3 é mostrado se 

um aluno vai evadir ou se graduar baseados em atributos propostos neste trabalho 

como o CRE e a média em uma disciplina. Cada nó interno representa um teste em 

um atributo. Cada nó folha representa uma classe (evasao_forma = evasão ou 

evasao_forma = graduação). 

 

Figura 3 – Uma árvore de decisão para o conceito evasao_forma 

 

Fonte: o autor (2015) 

 

 As árvores de decisão podem ser utilizadas para realizar uma classificação da 

seguinte forma: dada uma tupla X, para qual é associada um rótulo de classe 
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desconhecido, os valores dos atributos da tupla são testados contra uma árvore de 

decisão. Um caminho é traçado da raiz até um nó terminal, que detém a predição de 

classe para uma tupla. Árvores de decisão podem ser convertidas para regras de 

classificação.  

As árvores de decisão são populares, pois a construção de um classificador 

por árvore de decisão não requer nenhum conhecimento do domínio ou 

configurações de parâmetros e, portanto é apropriado para descobertas de 

conhecimentos exploratórios. As árvores de decisão podem lidar com dados 

multidimensionais. Elas representam o conhecimento adquirido em forma de árvores 

que é intuitivo e de assimilação por humanos (HAN; KAMBER, 2012).  

Normalmente são utilizadas medidas de seleção de atributos para selecionar 

o atributo que melhor particiona as tuplas em classes distintas. Uma das medidas 

mais utilizadas para seleção de atributos é o ganho de informação. Quando as 

árvores de decisão são criadas, muitos dos ramos podem refletir ruídos e pontos 

foras da curva nos dados de treinamento. Geralmente, a poda da árvore tenta 

identificar e remover tais ramos, com o objetivo de aumentar o desempenho do 

modelo preditivo.  

As árvores de decisão nem sempre são fáceis de interpretar, pois 

dependendo do tamanho, elas podem se tornar complexas e de difícil entendimento. 

Assim, neste trabalho consideramos mais apropriado para o contexto educacional a  

forma de representação do conhecimento a partir de regras baseadas em 

classificação, pois possuem interpretabilidade imediata, uma vez que são geradas 

regras diretas baseadas em condições SE  ENTÃO. 

 

2.5 Regras Baseadas em Classificação 
 

Nesta seção são analisados formalmente os classificadores baseados em 

regras, onde um modelo de aprendizagem é representado na forma de regras SE  

ENTÃO. Na seção 2.5.1 é visto como essas regras são utilizadas para realizar a 

classificação. Na seção 2.5.2 é mostrada uma das formas que elas podem ser 

geradas, através de uma árvore de decisão. 

 

2.5.1 Regras SE  ENTÃO para a Classificação 
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As regras são uma boa forma de representar conhecimento. Um classificador 

baseado em regras usa um conjunto de regras SE  ENTÃO para representar a 

classificação. Uma regra SE  ENTÃO é expressa da seguinte forma: 

    SE condição ENTÃO conclusão 

 

Um exemplo da regra R1, 

 

R1: SE cre_p1> = 5 AND media_d2 < 6 ENTÃO evasao_forma = evasão 

A parte “SE” (lado esquerdo) da regra é conhecida como antecedente da 

regra ou precondição. A parte “ENTÃO” (ou lado direito) é a regra consequente. Na 

regra antecedente, a precondição consiste em um ou mais atributos de teste (ex: 

cre_p1 >= 5 e media_d2 < 6). A regra consequente contém a predição da classe 

(neste caso, é predito se um aluno vai evadir ou não do curso de graduação). R1 

pode também ser escrita como: 

R1: (cre_p1 >= 5) ^ (media_d2 < 6)  (evasao_forma = evasão). 

Se a condição (isto é, os atributos testes) de uma regra antecedente for 

verdadeira para uma dada tupla, diz-se que o antecedente da regra é satisfeito (ou 

simplesmente que a regra é satisfeita) ou que a regra cobre a tupla. 

Uma regra R pode ser avaliada pelas variáveis cobertura e precisão. Dada 

uma tupla X, a partir de um conjunto de dados rotulados D, considere ncobertos o 

número de tuplas cobertas por R, ncorretas o número de tuplas corretamente 

classificadas por R; e |D| o número de tuplas de D. São definidas a cobertura e a 

precisão de R como: 

 

Cobertura (R) = ncobertas/ |D| 

Precisão (R) =  ncorretas/ ncobertos 

 

Visto de outra forma, a cobertura de uma regra é a porcentagem de tuplas 

que foram cobertas pela regra (isto é, todos os seus valores de atributos foram 

verdadeiros para o antecedente da regra). Para a precisão, é analisada 

primeiramente a cobertura das tuplas e vista a porcentagem delas que a regra pode 

classificar corretamente (HAN; KAMBER, 2012). 
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2.5.2 Extração de Regras de uma Árvore de Decisão 

 

Classificadores de Árvores de Decisão é um método popular de classificação, 

uma vez que é fácil o entendimento de como tais árvores trabalham. Porém, Árvores 

de Decisão podem se tornar grandes e difíceis de interpretar. Em comparação com 

as árvores de decisão, as regras SE ENTÃO são mais fáceis de entender, 

particularmente se as árvores de decisão forem muito grandes. 

Para extrair regras de uma árvore de decisão, uma regra é criada de um 

caminho percorrido da raiz até um nó folha. Cada critério de divisão ao longo de um 

determinado caminho é construído a partir da regra antecedente (parte “SE”). O nó 

da folha contém a predição da classe, formando a regra consequente (parte 

“ENTÃO”) (HAN; KAMBER, 2012). 

 

2.6 Métricas para Avaliar o Desempenho de um Classificador 

Esta seção apresenta medidas que atestam o quão bom ou o quanto é 

“preciso” um classificador para predizer instâncias em rótulos de classes 

predefinidas. Na seção 2.6.1 é apresentada a Matriz de Confusão, nas seções 2.6.2, 

2.6.3 e 2.6.4 são mostradas, respectivamente, as medidas de acurácia, sensibilidade 

e especificidade utilizadas no trabalho. Na seção 2.6.5 é apresentada a métrica 

principal utilizada neste trabalho: a taxa de verdadeiros válidos. Na seção 2.6.6 é 

mostrado um exemplo hipotético da utilização das métricas definidas na seção 2.6. 

 

2.6.1 Matriz de Confusão 
 

Uma Matriz de Confusão é uma matriz que contém elementos relacionados 

ao desempenho de um classificador.  A escolha do referencial a ser adotado para o 

modelo preditivo na presente abordagem é baseada na instância que se deseja 

identificar (classe de interesse) que é um aluno pertencente à classe dos evadidos, 

ou seja, a classe dos evadidos é considerada a classe positiva. A tabela da Matriz 

de Confusão é bastante útil, pois apresenta a distribuição dos dados entre as 

classes e possibilita o cálculo de diferentes métricas que atestam o quão um modelo 

é bom ou não.  
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Como o objetivo principal do trabalho é identificar um aluno com risco de 

evasão, quando ocorre esta identificação, esse comportamento tem um caráter 

positivo. Dessa forma, se o aluno é classificado como pertencente à classe positiva 

significa que ele foi classificado como evadido. Já se um aluno é classificado como 

pertencente à classe negativa significa que ele foi classificado como graduado.  

Na matriz de confusão, quatro situações podem ocorrer, conforme visto na 

Tabela 1: 

1) O exemplo pertence à classe C+ (evadido) e é predito pelo classificador como 

pertencente à classe C+. (evadido). Neste caso, a instância é um verdadeiro 

positivo (TP – True Positive). No contexto do trabalho, uma instância 

pertencente à TP é um aluno que evadiu do curso e foi classificado 

corretamente como tal. Considere TP o número de instâncias true positives. 

2) O exemplo pertence à classe C- (graduado) e é predito pelo classificador 

como pertencente à classe C- (graduado). Neste caso, a instância é um 

verdadeiro negativo (TN – True Negative). No contexto do trabalho, uma 

instância pertencente a TN é um aluno que se graduou no curso e foi 

classificado corretamente como tal. Considere TN o número de instâncias true 

negatives. 

3) O exemplo pertence à classe C+ (evadido) e é predito pelo classificador como 

pertencente à classe C- (graduado). Neste caso, a instância é um falso 

negativo (FN). No contexto do trabalho, uma instância pertencente a FN é um 

aluno que evadiu do curso, mas foi classificado incorretamente como 

graduado. Considere FN o número de instâncias false negatives. 

4) O exemplo pertence à classe C- (graduado) e é predito pelo classificador 

como pertencente à classe C+ (evadido). Neste caso, a instância é um falso 

positivo (FP – False Positive). No contexto do trabalho, uma instância 

pertencente a FP é um aluno que graduou-se no curso, mas foi classificado 

incorretamente como evadido. Considere FP o número de instâncias false 

positives. 
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Tabela 1 – Matriz de Confusão e métricas associadas 

Classe Classificado 
como C+ 

Classificado 
como C- 

Precisão da 
Classe 

Acurácia 
Total 

C+ Verdadeiros 
Positivos 

(TP) 

Falsos 
Negativos  

(FN) 

 

  

     
 

 

 

     

 
 

C- Falsos 
Positivos          

(FP) 

Verdadeiros 
Negativos  

(TN) 

 

  

     
 

 

Onde:  

TP é o número de instâncias positivas corretamente classificados como positivas. 

FP é o número de instâncias negativas classificadas incorretamente como positivas. 

FN é o número de instâncias positivas classificadas incorretamente como negativas. 

TN é o número de instâncias negativas classificados corretamente como negativas. 

P: é o número de instâncias positivas. 

N: é o número de instâncias negativas. 

n: o número total de instâncias que é obtido pela pelo somatório das variáveis: TP + 

FP + FN + TN. 

Portanto, tendo um classificador e um conjunto de instâncias, pode-se 

construir uma matriz de confusão 2 por 2, no caso de duas classes. Essa matriz 

serve como base para métricas que podem ser aplicadas na classificação. 

 

2.6.2 Acurácia (Acc) 

 

A acurácia da classificação é a métrica que informa o desempenho global de 

um modelo preditivo. Ela pode ser entendida como o número de predições corretas 

dividido pelo total de predições feitas, multiplicado por 100 para transformação em 

porcentagem. A acurácia é o número de instâncias corretamente classificadas (TP + 

TN) dividido pelo total de instâncias n ou (TP+TN+FP+FN). Foi mostrado na Tabela 

1 a relação entre a acurácia e os elementos de uma Matriz de Confusão. Além da 

acurácia, outra análise deve ser realizada na comparação dos desempenhos 

preditivos dos algoritmos. Um algoritmo pode se diferenciar do outro pelas taxas de 

acerto e erro na classificação dos exemplos positivos e negativos. Um classificador 



36 
 

que possui uma elevada taxa de erro para o falso positivo não é adequado para a 

solução do problema. Neste caso, considera-se um erro grave do algoritmo 

classificar um aluno com risco de evasão como sem risco. O erro do algoritmo de 

classificar um aluno no grupo de risco de evasão sem de fato ocorrer à evasão, falso 

negativo, é considerado um erro menos grave.  Assim, foram também utilizadas na 

análise as medidas: sensibilidade, especificidade e taxa de verdadeiros válidos.  

 

2.6.3 Sensibilidade (TPE) 

 

Sensibilidade ou taxa de verdadeiros positivos ou taxa de acerto dos alunos 

evadidos, aqui denominado TPE (Taxa de True Positive Evadidos), é a probabilidade 

de um teste dar positivo dado que o indivíduo tenha a característica. No contexto 

deste trabalho, a sensibilidade é a probabilidade de um aluno ser classificado como 

evadido dado que o aluno evadiu. A sensibilidade é definida como o número de 

instâncias TP dividido pelo total de instâncias positivas P. Como o P é igual a TP + 

FN, a especificidade pode ser calculada como: TP/(TP+FN). Também é chamado de 

Valor de Predição Positivo. A Tabela 1 mostra como a sensibilidade é calculada. 

 

2.6.4 Especificidade (TNG) 

 

Especificidade ou taxa de verdadeiros negativos ou taxa de acerto dos alunos 

graduados, aqui denominado TNG (Taxa de True Negative Graduados) é a 

probabilidade de um teste dar negativo dado que o indivíduo não tem a 

característica.  No contexto deste trabalho, a especificidade é a probabilidade de um 

aluno ser classificado como graduado dado que o aluno graduou-se. A 

especificidade é definida como o número de instâncias TN dividido pelo total de 

instâncias negativas N. Como o N é igual a TN + FP, a especificidade pode ser 

calculada como: TN/(TN+FP). Também é chamado de Valor de Predição Negativo. A 

Tabela 1 mostra como a especificidade é calculada. 

 

2.6.5 Taxa de Verdadeiros Válidos (TNPV) 

 

As medidas de análise inicialmente escolhidas foram: acurácia, sensitividade 

e especificidade. Porém, foi sentida a necessidade de encontrar uma variável que 
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pudesse explicitar o desempenho preditivo geral de um algoritmo. Assim, definimos 

a variável TNPV (True Negative Positive Válidos) como sendo a média ponderada 

atribuindo peso 1 a especificidade e peso 2 a sensibilidade.   

As medidas de avaliação apresentadas nesta seção são sumarizadas na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Medidas para verificar desempenhos de modelos preditivos 

Medida Fórmula 

Acurácia ou taxa de reconhecimento      

   
 

Taxa de erro, taxa de não-

reconhecimento 

     

   
 

Sensitividade, taxa de true positive, 

recall, cobertura 

  

 
 

Especificidade, taxa de true negative   

 
 

Taxa de Verdadeiros Válidos (especificidade+2*sensitividade)/3 

 

 

2.6.6 Exemplo Hipotético da Utilização de uma Matriz de Confusão e das Métricas 

Acurácia, Sensibilidade e Especificidade 

 

 Usando dados de treinamento para obter um classificador e, em seguida, 

estimar a precisão do modelo de aprendizagem resultante baseado apenas na 

acurácia, pode resultar em estimativas excessivamente otimistas e enganosas 

devido à superespecialização do algoritmo de aprendizagem para os dados. Na 

Tabela 3 é mostrado um exemplo hipotético de uma estimativa excessivamente 

otimista e enganosa. 

 

Tabela 3 – Exemplo hipotético de um modelo preditivo com estimativa enganosa 

Classe Classificado 
como C+ 

Classificado 
como C- 

Precisão da 
Classe 

Acurácia 
Total 

C+ 5 45 10,0% 94,3% 

C- 10 900 98,9% 
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Pela análise do desempenho do modelo preditivo hipotético da Tabela 3, 

apenas pela acurácia, em um primeiro momento, acredita-se que ele tem um 

excelente desempenho, pois possui acurácia média de 94,3%. Entretanto, percebe-

se que existe uma quantidade de instâncias da classe negativa bem maior do que a 

da classe positiva (classe de interesse), sendo considerada uma base de dados 

bastante desbalanceada. Das 910 instâncias da classe negativa, o modelo classifica 

corretamente 900 instâncias com uma precisão nessa classe de 98,9%. Já na classe 

positiva, das 50 instâncias o modelo classifica corretamente apenas 5 instâncias 

com uma precisão nesta classe de apenas 10%. Assim, este exemplo mostra 

claramente a importância da análise de outras medidas preditivas, além da acurácia. 

 

2.7 Ferramenta Weka 
 

A ferramenta Weka (Waikato Enviroment for Knowledge Analysis) foi 

desenvolvida pelos pesquisadores da universidade de Waikato na Nova Zelândia no 

ano de 1999. Weka é um software livre escrito em Java, sendo uma ferramenta 

bastante utilizada no meio acadêmico, a qual é disponibilizada em uma licença 

pública GNU. A ferramenta de mineração de dados Weka (HALL et al., 2009) foi 

escolhida para utilização no presente trabalho devido a alguns fatores: facilidade de 

aquisição por ser uma ferramenta gratuita, possuir vários algoritmos de mineração 

de dados implementados, ser bastante utilizado na pesquisa em mineração de 

dados e disponibilidade de recursos estatísticos para comparar o desempenho de 

vários algoritmos de mineração de dados. O Weka possui uma coleção de 

implementações do estado da arte em aprendizagem de máquina e ferramentas de 

pré-processamento. Ele fornece suporte para todo o processo de descoberta de 

conhecimento em bancos de dados, incluindo a preparação dos dados de entrada, 

avaliação de sistemas de aprendizado, visualização dos dados de entrada e o 

resultado da aprendizagem. A forma mais fácil de usar o Weka é através da 

interface gráfica de usuário também chamada de Weka Explorer. Um arquivo ARFF 

(Attribute-Relation File Format) é um arquivo de texto que descreve uma lista de 

instâncias que compartilham os mesmos atributos. Arquivos ARFF foram 

desenvolvidos pelo projeto de Aprendizagem de Máquina da Universidade de 

Waikato (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/arff.html).  A construção dos modelos 

preditivos é bastante simplificada sendo realizada a partir da transformação dos 
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valores das instâncias em um único arquivo no formato ARFF. Por exemplo, pode-se 

rapidamente ler um arquivo ARFF e construir regras de classificação a partir da 

aplicação de algoritmos que já estão implementados no Weka. O Weka está 

disponível em www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka (WITTEN et al., 2011). 

 

2.8 Algoritmos de Classificação Baseados em Regras Utilizados 
 

Na presente seção são descritos os algoritmos utilizados nos experimentos 

realizados neste trabalho. Quatro classificadores baseados em regras foram 

escolhidos considerando as suas utilizações em diversos trabalhos anteriores (LEHR 

et al., 2011; KABAKCHIEVA et al., 2011; DEVASENA et al, 2011). Os algoritmos 

escolhidos foram os seguintes: JRip, OneR, PART e Ridor. 

 

2.8.1 JRip 

 

O algoritmo JRip implementa um aprendiz de regras proposicionais, Repeated 

Incremental Pruning to Produce Error Reduction (RIPPER) que foi proposto por 

William W.Cohen (COHEN, 1995) em uma versão otimizada do IREP. Com a poda 

incremental repetida, o algoritmo JRip produz uma redução do erro (SAHHZAD et al. 

, 2013). JRip (RIPPER) é um dos mais básicos e populares algoritmos. Classes são 

examinadas dentro de tamanhos altos e um conjunto inicial de regras é gerado 

usando redução de erro JRip que trabalha tratando todos os exemplos de um 

particular julgamento dos dados de treinamento como uma classe, e encontra um 

conjunto de regras que cobre todos os membros da classe. Depois disso, é 

executado para a próxima classe da mesma forma, repetindo isto até que todas as 

classes tenham sido cobertas (RAJPUT et al., 2009). 

 

2.8.2 OneR 

 

O algoritmo OneR, abreviatura de One Rule, é um simples e efetivo algoritmo de 

classificação baseado em árvores, frequentemente utilizado em aplicações de 

aprendizagem de máquina. OneR gera uma árvore de decisão de um nível. Esse 

algoritmo é capaz de inferir de forma simples, regras de classificação para um 

conjunto de instâncias. OneR  é capaz de trabalhar com valores faltantes e atributos 
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numéricos, mostrando adaptabilidade, ainda com simplicidade. O algoritmo OneR 

cria uma regra para cada atributo nos dados de treinamento, e então seleciona a 

regra com a menor taxa de erro conhecida  como “one rule”. Para criar a regra a 

partir de um atributo, a classe mais frequente para cada atributo tem de ser 

determinada , sendo a classe que aparece mais vezes para um valor de um atributo. 

  

2.8.3 PART 

 

O algoritmo PART (partial decision trees) é um classificador baseado em árvore, que 

constrói regras de classificação a partir da árvore de decisão gerada pelo algoritmo 

J48. O algoritmo PART constrói uma árvore J48 e depois, extrai um caminho com a 

maior cobertura para formar a primeira regra. As instâncias cobertas por esta regra 

são removidas dos dados de treinamento e o processo é então repetido para gerar a 

segunda regra, e assim, sucessivamente. Então, de fato, um conjunto de árvores 

J48 vai crescendo em subconjuntos menores da base de treinamento. Esta é uma 

classe para gerar lista de decisões PART. Ele usa uma abordagem de dividir e 

conquistar e constrói uma árvore de decisão parcial para cada iteração e percorre a 

“melhor” folha dentro de uma regra (DEVASENA et al., 2014).   

 

2.8.4 Ridor 

É considerado um classificador baseado em árvore. Ripple Down Rule Learner 

(RIDOR) é também um método de classificação direto. RIDOR aprende regras com 

exceções pela geração de uma regra padrão, usando redução de poda incremental 

para encontrar exceções com menores taxas de erros.  As exceções são um 

conjunto de regras que predizem outras classes que não são a padrão. IREP é 

usado para gerar as exceções. Incremental Reduced Erro Pruning é usado para criar 

as exceções (WITTEN, 2011). 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

Este capítulo apresenta, na seção 3.1, o estado da arte em Mineração de 

Dados Educacionais. Na seção 3.2 é contextualizada a predição da evasão de 

estudantes que está relacionada com estudos de predição de desempenho de 

estudantes. Na seção 3.3 são apresentados os critérios para comparação dos 

trabalhos relacionados à presente abordagem e na seção 3.4 são apresentados os 

trabalhos relacionados. 

 

3.1 Mineração de Dados Educacionais 

 

Mineração de Dados Educacionais (Educational Data Mining – EDM) é o 

campo que explora estatística, aprendizagem de máquina e mineração de dados 

sobre diferentes tipos de dados educacionais. O principal objetivo é analisar esses 

tipos de dados de forma a responder questões de pesquisas educacionais.  

De um ponto de vista prático, EDM permite, por exemplo, a descoberta de 

novos conhecimentos baseados em dados de uso dos estudantes com o objetivo de 

ajudar a avaliar sistemas educacionais, para aumentar aspectos da qualidade da 

educação e para tornar o processo de aprendizagem mais efetivo (ROMERO et al., 

2005). 

Uma importante característica da EDM é que ela envolve diferentes grupos de 

usuários que veem as informações educacionais de diferentes ângulos, de acordo 

com a sua missão, visão e objetivos para aplicação da mineração de dados. Um 

exemplo dessa característica é mostrado em Merceron e Yacef (2005) em que a 

descoberta de conhecimento por algoritmos de DM pode ser usada não somente 

para ajudar os professores a gerenciar as suas classes, mas também para entender 

o processo de aprendizagem do estudante, apoiar as reflexões do estudante sobre 

determinado problema e fornecer comentários para os mesmos. 

Na EDM são usados diferentes ambientes de sistemas educacionais, tais 

como: classes tradicionais, e-learning, AVAs, sistemas educacionais de hipermídias 

adaptativas, objetos de aprendizagem, redes sociais, fóruns, ambientes de jogos 

educacionais, ambientes de computação ubíqua, etc. Todos os dados fornecidos 

para cada ambiente de educação são diferentes, fornecendo diferentes problemas e 

tarefas para serem resolvidas utilizando técnicas de mineração de dados. 
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Atualmente, a EDM pode ser usada por diferentes atores com diferentes 

objetivos da mineração de dados. Em Romero e Ventura (2010) são definidas onze 

categorias (das letras A a K) principais de pesquisa em mineração de dados 

educacionais em ordem de publicações: 

A. Análise e Visualização de Dados 

B. Fornecimento de Comentários para Apoiar Instrutores 

C. Recomendação para Estudantes 

D. Predição de Desempenho de Estudantes 

E. Modelagem de Estudante 

F. Detecção de Comportamentos Indesejados de Estudantes 

G. Agrupamento de Estudantes 

H. Análise de Redes Sociais 

I. Desenvolvimento de Mapas Conceituais 

J. Desenvolvendo Material Didático 

K. Planejamento e Programação 

Dessas categorias, a que mais está relacionada com a abordagem proposta 

neste trabalho de identificar alunos na educação a distância com risco de evasão é a 

Predição de Desempenho de Estudantes, como discutido na seção seguinte. 

 

3.2 Predição de Desempenho e de Evasão de Estudantes 
 

3.2.1 Predição de Desempenho  

 

O objetivo da predição é estimar um valor desconhecido de uma variável que 

descreve o estudante. Na educação, os valores normalmente preditos são 

desempenho, conhecimento, pontos ou notas. Cada um desses valores pode ser 

numérico ou contínuo (tarefa de regressão) e categórico/discreto (tarefa de 

classificação). Na análise de regressão é encontrada uma relação entre uma 

variável dependente e uma ou mais variáveis independentes (ESPEJO et al., 2010). 

A predição de desempenho de um estudante é uma das mais antigas e populares 

aplicações da DM na educação e diferentes técnicas e modelos têm sido usados 

(redes neurais, redes Bayesianas, sistemas baseados em regras, regressão e 

análise de correlação). 
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Normalmente, a predição de desempenho é realizada para: descobrir grupos 

potenciais de estudantes com características similares e reações a uma particular 

estratégia pedagógica (CHEN et al., 2000), para detectar maus usos dos sistemas 

(BAKER et al., 2004), encontrar grupos de estudantes com determinado 

comportamento e encontrar equívocos comuns que os estudantes cometem 

(YUDELSON, 2006), identificar estudantes com baixa motivação e desenvolver 

ações preventivas para evitar a evasão discente (COCEA; WEIBELZAHL, 2006).  

A utilização de algoritmos de mineração de dados em dados educacionais 

para a previsão da situação acadêmica é um campo de investigação ainda não 

consolidado, o qual necessita de investigações complementares tanto na definição 

dos atributos a serem utilizados quanto nas técnicas de mineração de dados 

empregadas (CASTRO et al., 2007; BAKER et al., 2011; DEKKER et al., 2009). 

Na presente abordagem de predição de evasão de um curso a distância de 

graduação, a predição de desempenho de estudantes está pautada na predição de 

desempenho em um AVA, como mostrado nas seções 3.2.2 e 3.2.3. 

 

3.2.2 Predição de Desempenho de Estudantes em um AVA 

 

Existem diversos trabalhos que utilizam tabelas de um AVA para a predição 

de desempenho de uma disciplina (predição de nota) como em Gottardo (2012); 

Kotsiantis et al. (2010) e Lykourentzou et al. (2009). Normalmente, são utilizadas 

tabelas obtidas de AVAs para a criação dos atributos que são utilizados para a 

construção de modelos preditivos de desempenho. A Predição de Desempenho em 

um AVA está sendo bastante pesquisada devido a utilização cada vez maior de 

AVAs na educação a distância que possibilita o armazenamento de grandes 

quantidades de dados que podem ser utilizados para a construção de modelos 

preditivos de desempenho de estudantes. 

 

3.2.3 Tipos de Dados utilizados na Predição de Desempenho em AVA 

 

 Existe uma grande variedade de dados que as instituições educacionais têm a 

disposição para ajudar os professores a cumprir seus objetivos de melhorar o 

desempenho do aluno. Uhler e Hurn (2013) classificaram os dados de um AVA em 

dois grupos principais: os dados gerados pelo AVA e os dados gerados pelo 
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instrutor. Os dados gerados pelo AVA são aqueles que são obtidos da consulta 

direta as tabelas de um AVA sem a realização de um processamento prévio, 

notadamente, a partir das tabelas de logs de interações do AVA. Já os dados 

gerados pelo instrutor são obtidos a partir da inserção de dados referentes aos 

desempenhos dos alunos. Na Tabela 4 são vistos exemplos dos dois tipos de dados 

que possibilitam realizar a predição de desempenho em um AVA.  

 

Tabela 4 – Dados gerados pelo AVA x Dados gerados pelo Instrutor 

Dados gerados pelo AVA Dados gerados pelo Instrutor 

Número de vezes que um recurso foi 

acessado 

Notas em um fórum de discussão 

Data e tipo de acesso Notas em tarefas 

Número de posts escritos Notas em testes 

Número de posts lidos Notas finais 

Tipo de recurso acessado Número de emails enviados ao 

instrutor 

Fonte: Uhler e Hurn (2013) 

 

3.2.4 Predição de Evasão de Estudantes 

 

O problema da predição de evasão de um estudante pode ser analisado como 

um problema de predição no qual são consideradas duas classes principais: evadido 

ou graduado.  

 Segundo Manhães (2011), os principais pontos que autores relatam sobre a 

possibilidade de utilização de algoritmos de mineração de dados na identificação de 

estudantes com risco de evasão são: 

1. Transformação dos dados (os dados colhidos nem sempre são 

diretamente tratados pelos algoritmos de mineração); 

2. Identificar os atributos mais relevantes; 

3. Identificar os algoritmos mais adequados; 

4. Aplicar os algoritmos para identificar outros grupos de estudantes. 

Além destes quatro pontos, um quinto ponto que incluímos é: a 

interpretabilidade dos modelos preditivos descobertos, uma vez que com o 
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conhecimento interno do funcionamento do modelo, podem-se utilizar tais 

informações para identificar os atributos mais impactantes na evasão.  

Os pontos 1, 2, 3 e 5 são analisados no presente trabalho a partir da 

aplicação da metodologia de mineração de dados CRISP-DM (SHEARER, 2000) 

que é uma metodologia de mineração de dados que possui seis passos: (1) 

entendimento do domínio e desenvolvimento de objetivos de estudo, (2) 

identificação, acesso e entendimento de fontes de dados relevantes, (3) pré-

processamento, limpeza e transformação em dados relevantes, (4) desenvolvimento 

de modelos usando técnicas analíticas comparáveis, (5) avaliar a validade e 

utilidade do modelo considerando os objetivos definidos inicialmente pelo estudo, (6) 

aplicação do modelo numa situação real. Todos esses pontos são analisados nos 

Capítulos 4, 5, 6 e 7. 

 

3.2.5 Predição de Evasão a partir da utilização de Dados Variantes no Tempo x 
Dados Invariantes no Tempo 

 

Muitos estudos focam no campo da predição de evasão de estudantes nas 

escolas, universidades e sistemas de educação on-line. Esses estudos podem ser 

divididos em duas categorias, de acordo com os dados que são usados. A primeira 

categoria inclui um número de estudos que usam características do tempo 

invariantes para determinar as variáveis mais importantes que lidam com a predição 

da evasão dos estudantes. Na segunda categoria, existem estudos que incorporam 

aos estudantes atributos com características variantes, que mudam no decorrer do 

curso, para fazer predições sobre evasão de estudantes ou retenção 

(LYKOURENTZOU et al., 2009). 

Nos estudos de predição de evasão que utilizam dados invariantes no tempo, 

normalmente, são utilizados: características demográficas dos estudantes, 

desempenho acadêmico prévio, a idade, etnia, assistência financeira e notas 

anteriores em testes como boas preditoras na questão da evasão. Mendez et al. 

(2013)  realizou um estudo com 2232 registros de alunos de engenharia e ciências 

dos alunos. O estudo concluiu que as notas altas no colegial e as notas do primeiro 

ano de curso são as variáveis preditoras mais importantes relacionadas com a 

evasão. Em Pal (2013) foram encontrados que a nota do estudante no ensino 
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elementar, a nota do estudante no ensino médio, a qualificação da mãe e a renda 

familiar anual foram as variáveis que mais afetaram no desempenho dos estudantes. 

Acontece que variáveis como a qualificação da mãe e a renda familiar 

encontradas em Pal et al.(2013) não fazem desses modelos aplicáveis nos mais 

diversos contextos, pois, são inerentemente dependentes das bases de dados, ou 

seja, em algumas bases de dados essas informações são disponíveis, em outras 

não. 

Já com relação aos estudos usando atributos variantes no tempo, ao invés de 

usarem apenas dados do passado dos estudantes, são usadas características 

variantes no tempo que são coletadas durante o progresso do aluno no curso para 

predizer a persistência ou evasão discente. Este tipo de estudo é, principalmente, 

baseado em técnicas de aprendizagem de máquina. Dados de estudantes variantes 

no tempo foram classificados como mais eficientes no processo de identificação de 

estudantes que tendem a abandonar o curso do que os dados invariantes no tempo. 

Como prova disso, no trabalho de Lykourntzoul et al. (2009), usando dados 

invariantes no tempo, a precisão de desempenho média foi de aproximadamente 

50%, enquanto usando atributos variantes no tempo, foi de 75% em intervalos 

iniciais do curso e aproximadamente 98% nos estágios finais. O trabalho que 

inspirou a utilização de apenas dados variantes no tempo foi o de Er (2012) onde foi 

comprovado que a influência exercida pelos atributos invariantes no tempo é 

bastante pequena, de forma que no trabalho de Er (2012) foi proposta a utilização de 

apenas dados variantes no tempo. 

Assim, a presente abordagem propõe a utilização de apenas dados variantes 

no tempo obtidos a partir dos desempenhos acadêmicos ao longo dos semestres, 

pois a abordagem pretende ser genérica (podendo ser aplicado em diversos 

contextos), uma vez que pressupõe-se que todos os cursos são pautados nas 

médias de disciplinas em um determinado intervalo de tempo. 

 

3.3 Critérios para a Comparação dos Trabalhos Relacionados 
 

A maior parte dos trabalhos relacionados selecionados pertence ao ambiente 

tradicional de ensino onde são desenvolvidos modelos de predição de evasão 

considerando a evasão ou graduação em todo o curso.  Tal escolha foi devida a 

presente abordagem se inspirar em trabalhos que realizam a predição de evasão 
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tomando como referência um curso de graduação tradicional de maior duração. Até 

onde pesquisamos, não existe nenhum trabalho que faz a predição da evasão de um 

aluno em um curso de graduação a distância de maior duração, considerando a 

variável preditiva “evadido” ou “graduado”. Normalmente, os estudos que 

investigaram modelos preditivos na educação a distância se propõe a investigar 

apenas a predição de desempenho em um AVA com a finalidade de prever a nota 

de uma disciplina ou a classe de desempenho de um aluno, sem efetivamente fazer 

a predição da evasão. Assim, a presente abordagem é inspirada em trabalhos que 

realizam a predição da evasão de um curso de graduação tradicional integrando 

com trabalhos que fazem a predição de desempenho em um AVA. No que se refere 

aos trabalhos que fazem predição de desempenho na educação a distância em um 

AVA, a maioria considera intervalos menores de tempo (ao longo de uma disciplina), 

como os trabalhos que foram descritos na seção 1.3. 

Dessa forma, a comparação dos trabalhos relacionados foi realizada com o 

objetivo de identificar a melhor abordagem para um modelo preditivo de evasão de 

um curso de graduação a distância de maior duração que se integrasse aos modelos 

preditivos de desempenho em um AVA. Duas características principais que 

introduzimos na abordagem proposta é seu caráter temporal no qual os modelos 

preditivos podem ser aplicados no decorrer do curso e seu caráter genérico com a 

proposta da utilização de apenas dados variantes no tempo. 

Os trabalhos relacionados à presente abordagem de identificação precoce de 

estudantes com risco de evasão em um curso de graduação a distância foram 

analisados considerando dez critérios. O primeiro critério é a modalidade de curso, 

a qual pode ser classificada em cursos tradicionais ou em cursos a distância. Cursos 

tradicionais são aqueles que não possuem AVAs como foco, tendo a modalidade 

presencial de estudo como a mais presente. Já nos cursos de educação a distância 

é constituída uma abordagem de ensino-aprendizagem, mediada ou não por mídias 

tecnológicas, que torna possível a ocorrência de diferentes formas de interações 

entre professor-aluno e aluno-aluno. Normalmente esses cursos estão inseridos em 

um AVA em que o estudante pode interagir com os professores, alunos e tutores 

através de chats, fóruns, quiz, mídias eletrônicas como textos de apoio, vídeos 

aulas, etc. 

O segundo critério diz respeito ao tipo de predição, ou seja, se a predição 

está ligada aos seguintes pontos: 
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 Predição de nota/desempenho em um AVA o qual se utiliza de dados obtidos 

durante o curso, sendo os mais comuns, dados obtidos diretamente do AVA 

e/ou dados obtidos do instrutor, e possuem como variáveis finais preditivas as 

classes de notas: ruim, bom, ótimo, etc. 

 Predição da evasão de um curso de graduação a distância a partir de um 

AVA, a qual consegue prever a evasão de um curso de graduação a distância 

a partir de dados de um AVA, considerando as variáveis de classe: “evadido” 

ou “graduado”. 

 Predição de desempenho de um curso de graduação tradicional de maior 

duração considerando como variáveis finais de classe os desempenhos a 

partir das notas obtidas em determinado intervalo de tempo. 

 Predição da evasão de um curso de graduação tradicional, o qual realiza a 

predição considerando as variáveis de classe: “evadido” ou “graduado”. 

 Predição de evasão de um curso de graduação a distância considerando as 

variáveis de classe: “evadido” ou “graduado”. 

 Predição do Freshman Year de um curso tradicional que tenta prever se um 

aluno vai permanecer ou abandonar o curso ao final do primeiro ano.   

 Integração entre os modelos de predição de desempenho de um AVA e de 

predição de evasão de um curso de graduação a distância.  

 

O terceiro critério está relacionado à utilização dos tipos de dados, os quais 

podem ser invariantes no tempo e/ou variantes no tempo. Os dados invariantes no 

tempo são os que não podem ser modificados no tempo. Geralmente são dados 

socioeconômicos, demográficos e obtidos a partir de questionários. Os dados 

variantes no tempo são os que podem ser modificados no decorrer do tempo. 

Normalmente, são dados que podem ser obtidos a partir do monitoramento do 

estudante na plataforma educacional.  Os trabalhos indicam que modelos preditivos 

que utilizam dados variantes no tempo fornecem desempenhos preditivos superiores 

quando comparados com os modelos que utilizam dados invariantes no tempo.  
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O quarto critério está relacionado aos tipos de dados utilizados em um AVA 

que podem ser dois: os dados obtidos diretamente do AVA e/ou dados gerados pelo 

instrutor. A opção “não se aplica” refere-se a trabalhos que não utilizam AVAs. 

O quinto critério está relacionado com a abrangência que pode ser três: 

aplicados a disciplinas de um AVA e/ou aplicado a um curso de graduação 

tradicional e/ou aplicado a um curso de graduação a distância. 

O sexto critério está relacionado ao momento da predição de desempenho 

ou predição da evasão. As seguintes opções são consideradas: 

 não identifica em nenhum momento: não é identificado o momento da 

predição da evasão; 

 antes de começar o curso considerando o Freshman Year: a predição é 

realizada antes do início do curso onde é predito se um aluno vai evadir ou 

continuar no curso logo após o primeiro ano; 

 antes de começar o curso considerando a evasão ou graduação em todo o 

curso: nessa fase são usados notadamente dados invariantes no tempo como 

dados socioeconômicos, demográficos e informações anteriores dos alunos;  

 durante uma disciplina em um AVA onde pode ser realizada a predição de 

desempenho de uma disciplina de um AVA; 

 durante o primeiro semestre em um AVA para prever a evasão: é predito o 

desempenho acadêmico do aluno baseado em participações em AVAs que 

podem ser extraídos a partir dos dados de logs e/ou informações geradas 

pelo instrutor; 

 ao final do primeiro semestre considerando todo o curso: trabalhos que 

identificam a predição de desempenho ou evasão nesta etapa podem utilizar 

dados invariantes no tempo (informações socioeconômicas e demográficas) 

e/ou dados variantes no tempo (logs, notas parciais em um AVA, 

desempenhos nas disciplinas, atributos derivados aos finais dos semestres, 

etc); 

 ao final do primeiro semestre considerando a variável preditiva ao final do ano 

(evadido ou não evadido). Existe um conjunto de trabalhos que analisa o 
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Freshman Year como em Delen (2010) que procura saber se o estudante vai 

voltar ou não ao curso ao final do primeiro ano; 

 ao final do primeiro ano considerando a variável preditiva (graduado ou 

evadido), ou seja, esses trabalhos tentam prever se o estudante vai evadir ou 

se graduar ao final do curso; 

 durante os demais semestres do curso em que é analisada a predição de 

evasão ao longo dos semestres. 

O sétimo critério diz respeito ao método de classificação utilizado. Por 

exemplo: Árvore de Decisão, Regras de Classificação, Modelos Lineares de 

Regressão Logística, Redes Neurais, Máquina de Vetores e Suporte e Redes 

Bayesianas. 

O oitavo critério se refere à visibilidade da técnica de classificação utilizada 

que pode ser de dois tipos: Classificação por Caixa Branca ou Classificação por 

Caixa Preta. Uma das vantagens da técnica de Classificação por Caixa Branca é 

que ela permite a visualização das decisões e suas razões. Dessa forma, é possível 

a geração de regras do tipo “SE  ENTÃO”. De forma contrária, a maior 

desvantagem das técnicas de Classificação por Caixa Preta é que elas não 

permitem o entendimento interno do modelo, não sendo possível a geração de 

regras que expliquem o seu funcionamento. 

O nono critério está relacionado ao procedimento utilizado nas etapas de 

preparação e treinamento e testes dos modelos preditivos. Este procedimento pode 

utilizar as seguintes estratégias: 

 Balanceamento dos Dados: usado quando existe uma diferença 

significativa entre a quantidade de instâncias entre as classes positivas e 

negativas de um modelo. Por exemplo, as classes de alunos evadidos 

(positivas) e de alunos graduados (negativas). Normalmente, o modelo 

preditivo prioriza a classe com maior quantidade de instâncias, fazendo 

com que a precisão global do modelo seja aumentada. Considerando uma 

situação hipotética onde a maior parte dos alunos se graduasse, o modelo 

preditivo tenderia a ter melhor desempenho para esta classe. Dessa 

forma, o balanceamento dos dados corrige essa distorção no resultado 

global fornecido pelo modelo preditivo, distribuindo as instâncias das 
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classes positiva e negativa de forma equitativa na fase de treinamento, ou 

seja, são usadas as mesmas quantidades de instâncias para a classe de 

alunos evadidos e a classe de alunos graduados. 

 Seleção de atributos: muitas vezes, determinadas bases de dados 

educacionais possuem grande quantidade de atributos ou características. 

Assim, muitos não irão ser significativos para a classificação e é provável 

que alguns atributos estejam correlacionados. Dessa forma, torna-se 

necessário investigar estratégias de seleção de atributos da base de 

dados. 

 Amostra de dados distintas para a base de treinamento e teste: nesta 

opção se escolhe uma fração dos dados para treinamento, normalmente 

dois terços dos dados, e uma fração para testes, um terço dos dados em 

apenas uma iteração. Uma das desvantagens é que pode ocorrer uma 

escolha mal distribuída dos dados, ou seja, o modelo preditivo pode 

privilegiar alguma das classes em virtude de uma diferença significativa na 

quantidade de instâncias na fase de treinamento, o que pode comprometer 

o desempenho do modelo preditivo. 

 Validação Cruzada: é considerada uma das melhores maneiras de se 

construir modelos de predição. O objetivo da Validação Cruzada é deixar 

os modelos preditivos mais confiáveis, pois a partir do uso de diversas 

partes da amostra de forma aleatória, são diminuídos erros por escolhas 

mal distribuídas entre a base de treinamento e a base de testes. 

 

Por fim, o décimo critério está relacionado à abordagem do modelo de 

evasão, ou seja, se o modelo realiza a classificação a partir das seguintes 

abordagens: 

 A Combinação de Classificadores está sendo usada em modelos de 

predição de desempenho em um AVA para aumentar as precisões dos 

classificadores. A literatura defende que um classificador sozinho não 

garante a melhor classificação. Dessa forma, essa estratégia permite 

juntar vários classificadores para que juntos possam fornecer melhores 

desempenhos preditivos do que cada um deles isolados. Normalmente, 
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são utilizadas estratégias de votação em que o resultado final da precisão 

é baseado na maioria dos votos dada pelos classificadores. 

 A Abordagem Temporal permite analisar o desempenho acadêmico do 

aluno e/ou a evasão dos alunos ao longo de vários instantes de tempo 

durante o curso, a partir da aplicação de modelos preditivos, possibilitando 

a descoberta das variáveis mais relevantes para a predição de 

desempenho em um AVA e/ou a predição da evasão do curso de 

graduação em vários momentos do curso, além de possibilitar a 

descoberta de regras ao longo dos períodos. 

 A Abordagem Genérica para predição de evasão é aquela que pode ser 

aplicada em qualquer contexto, independente das peculiaridades 

existentes nas bases de dados. A Abordagem Genérica pode ser aplicada 

para quaisquer cursos uma vez que não predetermina atributos que devem 

estar presentes no modelo.  

 

A escolha dos critérios foi baseada na análise de trabalhos (ver seção 3.4) 

que tinham como objetivo a construção de modelos preditivos de identificação da 

evasão e de predição de desempenho em um AVA que são relacionados à presente 

abordagem. O objetivo da escolha dos critérios é dar uma visão geral das diferenças 

entre os trabalhos quanto às metodologias, abordagens e estratégias utilizadas.  

 

3.4 Trabalhos Relacionados 
 

Nesta seção são mostradas as abordagens de alguns dos trabalhos mais 

relevantes relacionados à presente abordagem, baseando-se nos critérios 

mostrados na seção 3.3. 

3.4.1 Predicting Student Academic Performance (LI et al, 2011) - [1] 
 

 O trabalho de Li (2011) foca na predição de evasão de um curso de 

graduação presencial. Para identificar preditores de desempenho e estabelecer 

indicadores de advertência precoces, técnicas de mineração de dados e análise 

estatística foram usadas nos registros acadêmicos. Os experimentos foram 
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realizados com os cursos de engenharia elétrica e engenharia da computação, 

através de dados do primeiro ano acadêmico. 

 O registro do estudante mostra as disciplinas e notas por ele obtidas bem 

como a média no período. No trabalho, todos os estudantes nas diferentes 

disciplinas compartilham as mesmas disciplinas no primeiro ano.  Os estudantes 

foram classificados em três classes: "S" são os estudantes que obtiveram a 

graduação em engenharia sem nenhuma reprovação no primeiro ano; "P" são os 

estudantes que se graduaram, mas que tiveram pelo menos uma reprovação em 

alguma disciplina e "F" são os estudantes que evadiram do curso de engenharia.   

 A base de dados foi composta de 26 estudantes da classe S, 16 estudantes 

da classe P e 30 estudantes da classe F. Na análise, cada conjunto de característica 

ou vetor possuía treze características. O trabalho identificou as características 

(atributos) mais importantes no conjunto de dados a partir da técnica de Análise de 

Componentes Principais – Principal Components Analysis (PCA). PCA é uma 

técnica de redução de dimensionalidade que fornece os pesos para os atributos na 

forma de componentes principais (JACKSON, 2003). As três disciplinas identificadas 

pela técnica PCA de maiores pesos na evasão foram disciplinas referentes à 

matemática e engenharia, sendo as seguintes: MATH 100, MATH 110/MATH 133 e 

ENGR 120.  

 Uma das desvantagens da utilização isolada da técnica do PCA é que não se 

consegue gerar modelos preditivos para identificação de evasão, ou seja, ela 

apenas identifica as disciplinas mais importantes sem explicitar a relação entre os 

desempenhos obtidos nelas e a evasão. No presente trabalho, consegue-se 

solucionar essa desvantagem a partir da construção de modelos preditivos de Caixa 

Branca, os quais podem identificar os limites de notas das disciplinas que mais 

influenciam na evasão e outros atributos mais importantes referentes à questão. 

 

3.4.2 Previsão de Estudantes com Risco de Evasão Utilizando Técnicas de 
Mineração de Dados (MANHÃES, 2011) – [2] 
 

O trabalho de Manhães (2011) tem como objetivo principal identificar 

precocemente o subconjunto de alunos do curso presencial de Engenharia da 

Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que apresenta 

risco de evasão utilizando um conjunto de técnicas de mineração de dados. É dito 
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no trabalho que o processo de identificação de um aluno com risco de evasão é 

manual, subjetivo, empírico e sujeito a falhas, pois depende primordialmente da 

experiência acadêmica e do envolvimento dos docentes. Geralmente, esses 

desempenham inúmeras atividades, além das atividades de sala de aula. Portanto, 

para o autor, é difícil acompanhar e reconhecer as necessidades de cada aluno e 

identificar aqueles alunos que apresentam riscos de evasão. 

A base de dados foi coletada diretamente do SCA da UFRJ, a qual contém 

informações sobre os alunos de graduação que ingressaram no curso de 

Engenharia Civil da Escola Politécnica e suas cinco ênfases no período de 1994 a 

2005.  A base de dados foi composta de 543 alunos que concluíram o curso de 

Engenharia e 344 registros de alunos que não concluíram.  

Apresentam-se os métodos de classificação empregados pelos algoritmos a 

partir da ferramenta Weka: Aprendizado de Regras (OneR e JRip), Tabela de 

Decisão (DecisionTable), Árvore de Decisão (SimpleCart, J48 e RandomForest), 

Modelos Lineares de Regressão Logística (SimpleLogistic), Modelo de Rede Neural 

Artificial (MultilayerPerceptron), Modelos Probabilísticos (BayesNet), Classificador 

Probabilístico simples baseado na aplicação do Teorema de Bayes (NaiveBayes). 

Identificaram-se as disciplinas mais cursadas relativas ao primeiro semestre, 

a saber: Introdução a Engenharia Civil, Engenharia e Meio Ambiente, Programação 

de Computadores I, Cálculo Diferencial e Integral I e Química. A base foi composta 

pelas notas e a situação final de cada aluno (aprovado, reprovado por nota e 

reprovado por falta) em cada disciplina; o valor do coeficiente de rendimento 

acumulado no período e, por fim, o atributo identificador da classe de aluno: evadido 

ou graduado. 

O estudo indica que é possível fazer a previsão de alunos com risco de 

evasão a partir de um número reduzido de atributos. Por exemplo, verificou-se que o 

atributo mais importante é o CRE do primeiro semestre letivo e o segundo é a nota 

na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I. Foram realizados experimentos com 

dez algoritmos de classificação e ao final do primeiro período foi obtida uma acurácia 

próxima de 80%.  

Uma diferença importante entre o trabalho de Manhães (2011) e o presente 

trabalho é que aqui é utilizada uma abordagem temporal na qual são aplicados 

modelos preditivos ao longo dos períodos ou semestres e não apenas ao final do 

primeiro semestre. Assim, foi possível a descoberta de regras e melhoras nos 
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desempenhos dos modelos preditivos ao longo do tempo. Outra diferença é que 

neste trabalho é proposta uma abordagem de identificação de um aluno de 

graduação a distância com risco de evasão, integrando a modelos preditivos em um 

AVA. Já Manhães (2011) considera apenas a previsão da evasão no ensino na 

forma presencial. 

 

3.4.3 Predicting School Failure and Dropout by Using Data Mining Techniques 
(MÁRQUEZ et al, 2013) - [3] 

 

Márquez et al (2013) propõe aplicar técnicas de mineração de dados para 

predizer a evasão de estudantes do ensino básico presencial. Foram utilizados 

dados reais de 670 estudantes através de métodos Caixa Branca, tais como regras 

de indução e árvores de decisão.  

O estudo propõe predizer a evasão de um aluno do ensino presencial no 

ensino fundamental e médio utilizando técnicas de mineração de dados.  São 

procurados os fatores que mais influenciam na evasão. O objetivo final é detectar, o 

mais cedo possível, estudantes que apresentem esses fatores para fornecer algum 

tipo de assistência para tentar evitar e/ou reduzir falhas na escola.  

Foram utilizadas regras de classificação e árvores de decisão, porque eles 

são considerados técnicas de classificação Caixa Branca, isto é, fornecem uma 

interpretação para o resultado da classificação. Foram usados dez algoritmos 

clássicos disponíveis na ferramenta Weka: cinco algoritmos de regras de 

classificação (JRip, NNage, OneR, Prism e Ridor) e cinco algoritmos de árvores de 

decisão (J48, C4.5, SimpleCart, ADTree, RandomTree e REPTree). 

 Dos 77 atributos variantes e invariantes escolhidos, foram selecionados a 

partir de filtros os 10 melhores, sendo os seguintes: nota na disciplina de Humanas I,  

nota em Inglês I, nota em Ciências Sociais I, nota em Matemática I, nota em Escrita 

e Leitura I, nota em Física I, nota em Computação I, nível de motivação, média no 

ensino médio e hábitos de fumo.  

Constata-se que somente os atributos “média no ensino médio” e “hábitos de 

fumo” são invariantes, os demais são variantes, ou seja, comprova-se nitidamente a 

maior importância dos atributos variantes, pois dos 10 melhores, somente 3 não são 

variantes (nível de motivação, média no ensino médio e hábitos de fumo).  
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 Uma das diferenças das regras geradas pelo trabalho de Marquez et al (2013) 

quando comparado com a abordagem aqui proposta é a seguinte: no trabalho de 

Márquez et al. (2013) são predefinidas as classes de desempenho do aluno em 

cinco intervalos de classes. Esses intervalos são as seguintes: excelente, nota entre 

9,5 e 10; muito bom, nota entre 8,5 e 9,4; bom, nota entre 7,5 e 8,4; regular, nota 

entre  6,5 e 7,4; suficiente, nota entre 6 e 6,4; pobre, nota entre 4 e 5,9; muito pobre, 

nota menor do que 4 e não presente. 

No presente trabalho, preferiu-se utilizar os próprios valores contínuos das 

médias das disciplinas em cada período, pois os algoritmos de regras de 

classificação poderão descobrir os limites de notas mais relacionados com a evasão. 

Assim, tais limites poderão ser utilizados para identificar os melhores limites de notas 

para trabalhos que realizam a predição de desempenhos nas disciplinas em um 

AVA.  

 

3.4.4 A Comparative analysis of machine learning techniques for student retention 
management (DELEN, 2010) – [4] 
 

No trabalho de Delen (2010) são usados dados de cinco anos de estudantes 

no primeiro ano de uma base de dados de uma universidade na forma de ensino 

presencial e utilizadas diferentes técnicas de mineração de dados, tanto individuais 

como combinadas. Foram desenvolvidos modelos analíticos para predizer as razões 

envolvidas na evasão de estudantes no Freshman Year, que são considerados os 

estudantes que evadem ao final do primeiro ano.  As predições acontecem no final 

do primeiro semestre para que os tomadores de decisões possam intervir 

preventivamente para evitar a evasão. As análises comparativas mostraram que 

técnicas de classificação combinadas produzem melhores resultados do que 

modelos individuais, enquanto conjuntos de dados balanceados produzem melhores 

predições.   

Delen (2010) utilizou quatro métodos populares de classificação: redes 

neurais artificiais, árvores de decisão, máquina de vetores e suporte e regressão 

logística. No estudo foram obtidos melhores resultados pelos métodos de 

aprendizagem de máquina quando comparados com os semelhantes estatísticos: 

regressão logística e análise discriminante. Deste modo, Delen (2010) propõe uma 

abordagem quantitativa a partir de dados invariantes, onde dados históricos da 
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instituição são usados para desenvolver modelos capazes de predizer a evasão de 

um estudante. A metodologia usada no trabalho é a CRISP-DM e para a estimação 

dos modelos de predição é usada a abordagem de validação cruzada em dez 

partições.  

Os resultados em Delen (2010) mostraram também que, a partir de um 

conjunto de dados, métodos de mineração de dados são capazes de prever, com 

aproximadamente 80% de precisão, a evasão de estudantes, considerando dados 

do primeiro ano.  

No presente trabalho, além da construção de modelos preditivos ao final do 

primeiro semestre, os modelos preditivos são aplicados ao longo do tempo com o 

objetivo identificar as disciplinas mais impactantes relacionadas com a evasão e os 

melhores limites que irão auxiliar a definição das classes de desempenho pelos 

modelos de predição de desempenho em um AVA. 

 

3.4.5 Dropout prediction in e-learning courses through the combination of machine 
learning techniques (LYKOURENTZOU et al., 2009) – [5] 
 

Em Lykourntzoul et al. (2009) é proposto um método de predição de 

disciplinas de um curso a distância baseados em três técnicas populares de 

aprendizagem de máquina. As técnicas utilizadas são redes neurais feed-forward, 

máquinas de vetores de suporte e conjuntos probabilísticos simplificados como fuzzy 

ARTMAP. Lykourntzoul et al. (2009)  defendem que uma única técnica pode falhar 

na classificação de estudantes, enquanto outras podem ser bem sucedidas, usando 

assim a abordagem da combinação de classificadores.  

Uma das diferenças do trabalho de Lykourntzoul et al. (2009) para a presente 

abordagem é que em Lykourntzoul et al. (2009) é focado na previsão de 

desempenho de apenas uma disciplina em um AVA de um curso a distância. Já na 

presente abordagem é considerada a predição de evasão um curso de graduação a 

distância de maior duração a partir da integração com modelos de predição de 

desempenho em um AVA.  

Nos experimentos realizados em Lykourntzoul et al. (2009), dados de duas 

disciplinas foram extraídos de um banco de dados de um AVA.  Este conjunto de 

dados consiste em dados invariantes e variantes no tempo. Os dados invariantes 

usados foram obtidos de informações demográficas (sexo, idade, lugar de residência 
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- capital ou província), desempenhos acadêmicos anteriores, experiência com 

computadores e nível de fluência na língua inglesa. Os dados variantes foram 

retirados a partir do progresso do estudante ao longo do curso, mais 

especificamente, o progresso do estudante foi medido usando as notas dos projetos 

e notas de testes de múltipla escolha. 

 A participação do estudante foi medida durante cada seção do curso usando 

os níveis de atividades, que são derivados dos logs do AVA e incluem: número de 

mensagens enviadas nos fóruns do curso, o número de vezes que o estudante 

acessou a plataforma ou visualizou determinado material, etc. 

 Como observação adicional, dados de estudantes invariantes no tempo 

forneceram acurácias inferiores sobre a decisão de um estudante abandonar a 

disciplina do curso a distância do que os dados variantes no tempo, obtidos no 

progresso do curso. Usando dados invariantes no tempo, a acurácia média foi de 

aproximadamente 50%, enquanto usando atributos variantes no tempo esta acurácia 

foi de 75% em intervalos iniciais do curso e, aproximadamente, 98% nos estágios 

finais.  

A presente abordagem pretende investigar a utilização de apenas dados 

variantes no tempo ao longo dos semestres, através de uma abordagem temporal 

que permitirá a construção de modelos preditivos genéricos que poderão ser 

aplicados em diferentes contextos. 

 

3.4.6 A combinational incremental ensemble of classifiers as a technique for 
predicting students’ performance in distance education (KOTSIANTIS et al., 
2010) – [6] 
 

O trabalho de Kotsiantis et al. (2010) é aplicado em um sistema de 

aprendizagem a distância. A combinação de classificadores é apontada como a 

nova direção para aumentar a precisão das classificações dos modelos preditivos. 

No trabalho é proposta a combinação de três classificadores: Naive Bayes, 1-NN e 

WINNOW usando a metodologia de votação. Nessa metodologia, o modelo dá a 

resposta final baseado no peso de cada classificador (que é atribuído a partir da sua 

precisão) e nas respostas dadas por cada um deles. 

É explicado que se trata de um curso de bacharelado em Computação 

composto por doze módulos, cada ano é composto por três módulos. No trabalho, foi 

escolhido o módulo INF10 curso de Computação do primeiro ano para a realização 
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dos experimentos. O conjunto de dados de treinamento é considerado em quatro 

intervalos em um ano (2006-2007). O atributo classe (variável dependente) 

representa o resultado do exame final, possuindo dois valores: um estudante com 

uma nota maior ou igual a cinco é considerado aprovado no módulo, enquanto um 

estudante com nota menor do que cinco é considerado reprovado. 

 Os experimentos foram divididos em duas fases: a de treinamento e a de 

teste. No treinamento, todos os algoritmos foram treinados usando dados coletados 

em um ano acadêmico (2006-2007). Ela foi dividida em quatro passos consecutivos: 

o primeiro passo incluiu dados da primeira atividade escrita e o resultado desta 

atividade. O segundo passo incluiu os dados utilizados no primeiro passo e o 

resultado da segunda atividade. O terceiro passo incluiu os dados do segundo passo 

e o resultado da terceira atividade. O quarto passo inclui dados usados no terceiro 

passo e o resultado da quarta atividade. Os resultados dos testes parciais do curso 

foram categorizados em três classes: nota menor do que três, nota entre três e seis, 

e nota maior do que seis.  

Subsequentemente, um grupo de dados de um novo ano acadêmico (2007-

2008) foi coletado. Este grupo foi usado para medir o desempenho da predição (fase 

de teste). Durante o primeiro passo, a primeira atividade escrita foi usada para 

predizer a classe e a precisão do modelo. É observado que as precisões são 

crescentes nos testes do passo um ao passo quatro com os seguintes valores, 

respectivamente: 73.86%, 78.39%, 81.73%, 81.81% com uma precisão média de 

78.95%. Kotsiantis et al. (2010) comprovam que quanto mais notas são usadas nos 

modelos de previsão de desempenho, melhores são seus desempenhos. 

Uma das desvantagens do trabalho de Kotsiantis et al. (2010) é que não é 

definido um critério para a escolha da disciplina utilizada na predição de 

desempenho pelas notas parciais (escolhida no trabalho a disciplina INF10) nem os 

limites para a escolha das classes de desempenhos das disciplinas (escolhidos sem 

um critério definido as classes:  de notas menor do que três, entre três e seis e notas 

maiores do que seis). Assim, a presente abordagem temporal de identificação de 

estudantes a distância com risco de evasão incorpora a utilização de modelos 

preditivos em um AVA (“Modelos nA”), identificando as disciplinas que mais 

influenciam na evasão e definindo os melhores limites de notas das disciplinas que 

estão associadas com a evasão, a partir da descoberta de regras. 
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3.4.7 Mining Educational Data Using Classification to Decrease Dropout Rate of 
Students (PAL, 2012) – [7] 

 

Em Pal (2012), o conjunto de dados foi obtido de uma universidade de um 

curso de engenharia na Índia com o objetivo de predizer se um estudante vai evadir 

ou não ao final do primeiro ano (Freshman Year).  

Foram utilizados apenas dados invariantes no tempo, entre eles: o sexo, a 

qualificação do pai, a qualificação da mãe, a qual casta pertence, a ocupação do pai, 

a ocupação da mãe, a forma de admissão, se o estudante vive em um albergue ou 

não, o tamanho da família do estudante, a localização do estudante, se ele vive em 

uma vila, cidade, distrito, etc. 

 Foram utilizadas Redes Bayesianas na construção dos modelos preditivos. 

Uma das desvantagens da utilização de apenas dados invariantes refere-se ao 

modelo preditivo não pode ser aplicado a diferentes contextos, sendo limitado a 

realidade onde foi aplicado, que no trabalho de Pal (2012) foi na sociedade indiana. 

Assim, a presente abordagem propõe a utilização de apenas dados variantes no 

tempo, de forma que pretende ser aplicável aos mais diferentes contextos. 

 

3.4.8 Predicting Early Students with High Risk to Drop Out of University using 
Neural Network-Based Approach (GIL et al., 2013) – [8] 
 

Gil et al. (2013) utiliza a abordagem de redes neurais artificiais para predizer a 

probabilidade de evasão de estudantes universitários. Esta probabilidade é 

calculada em um estágio inicial, quando o estudante entra em algum curso, onde é 

aplicado um questionário. Uma vez que os resultados são obtidos, eles são 

analisados e comparados com o objetivo de saber os fatores que influenciam no 

comportamento do modelo e na predição do resultado. 

 A base de dados da pesquisa inclui muitas características dos estudantes. 

Essas características foram coletadas por questionários para todos os estudantes 

que se matriculavam na universidade. As informações coletadas eram várias, entre 

elas: nome e tipo de escola (privada ou pública) de conclusão do 2º grau, média final 

do 2º grau, vícios (álcool, cigarro, drogas, etc), doenças comuns, relação com os 

pais, irmão e família, diferentes tipos de problemas: econômicos, transporte, 

delinquências, etc.  
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No trabalho de Gil et al. (2013) não é mencionada a utilização de 

balanceamento dos dados. É utilizada a validação cruzada de três partições a partir 

da ferramenta de mineração de dados Weka. 

Uma das diferenças que a presente abordagem tem sobre o trabalho de Gil et 

al. (2013) é no tipo de dados que é utilizado, onde em Gil et al. (2013)  são utilizados 

apenas dados invariantes no tempo, de forma que não possibilita a construção de 

modelos preditivos genéricos.  

 

3.4.9 Student Performance Prediction by Using Data Mining Classification 
Algorithms (KABAKCHIEVA, 2012) – [9] 

 

O trabalho de Kabakchieva (2012) tem como objetivo principal o 

desenvolvimento de modelos de desempenho de estudantes, baseados nas suas 

características pessoais, desempenhos antes da universidade e notas do primeiro 

ano da universidade. É usada a metodologia CRISP-DM largamente utilizada na 

mineração de dados.  Os modelos de classificações gerados pela aplicação das 

técnicas de regras de decisão, árvore de decisão e redes neurais forneceram a 

precisão da classificação entre 67,46% e 73,59%, respectivamente.   

Kabakchieva (2012) não menciona a utilização de Combinação de 

Classificadores e Rebalanceamento dos Dados. É utilizada a validação cruzada de 

três partições a partir da ferramenta Weka. Em relação aos dados, são usados 

dados invariantes e variantes no tempo. Os dados invariantes no tempo utilizados no 

modelo de mineração de dados são divididos em dois grupos: informações pessoais 

e dados pré-universitários. As informações pessoais são o sexo e a idade. Nos 

dados pré-universitários são considerados o estado onde o estudante estudou, perfil 

da área de estudo, notas anteriores no ensino médio, ano de admissão e nota de 

admissão. Nos dados variantes no tempo, são associados a dados universitários no 

decorrer do curso: a porcentagem de faltas, o semestre atual do aluno que pode 

assumir valores de 1 a 10 e a variável preditiva da classe do estudante que pode 

assumir dois valores: fraca ou forte.  

Um dos pontos que diferencia o trabalho de Kabakchieva (2012) para a 

presente abordagem é utilização de apenas dados variantes no tempo, tornando 

assim os modelos preditivos genéricos (aplicáveis a diferentes tipos de contextos). 
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3.4.10 Uma Abordagem Temporal para a Identificação Precoce de Estudantes a 
Distância com Risco de Evasão utilizando Técnicas de Mineração de Dados 
(A PRESENTE ABORDAGEM)– [10] 

 

A presente abordagem é desenvolvida considerando um ambiente de 

educação a distância. São utilizadas técnicas de mineração de dados de 

classificação baseados em regras, sendo considerados os seguintes algoritmos: 

JRip, OneR, PART e Ridor. É também observado o balanceamento dos dados e 

utilizada como estratificação de dados a validação cruzada de dez partições. Como 

técnica de seleção de atributos é proposta a escolha de partições de forma 

incremental (proposta do presente trabalho). A abordagem propõe a utilização de 

apenas dados variantes no tempo, sendo considerada genérica, pois pode ser 

utilizada em diferentes contextos, independente da base de dados. 

A característica principal que diferencia o presente trabalho dos trabalhos 

anteriores é seu caráter temporal. A presente abordagem é considerada inovadora 

quando propõe a integração dos modelos preditivos de desempenho de um AVA 

com os modelos preditivos de evasão de um curso de maior duração, possibilitando 

que a identificação de um aluno com risco de evasão durante todo o curso de 

graduação. Na seção 3.5 é realizada uma análise comparativa dos trabalhos 

relacionados, tomando como referência os critérios propostos na seção 3.3. 

 

3.5 Análise da Tabela Comparativa de Trabalhos Relacionados 
 

 Na Tabela 5 é apresentada uma tabela comparativa com os trabalhos 

relacionados à presente abordagem e os critérios estabelecidos. Os trabalhos estão 

enumerados, conforme mostrados na seção 3.3. 
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Tabela 5 – Tabela comparativa de trabalhos relacionados x Critérios 

 TRABALHOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CRITÉRIO 1. Quanto à aplicação na modalidade de 
curso 

Tradicional x x x x   x x x X 

Educação a Distância     x x    X 

 2.  Quanto ao tipo de predição 

Predição de nota/desempenho em um 
AVA 

    x x    X 

Predição da evasão de um curso de 
graduação a distância a partir de um 

AVA 

         X 

Predição de desempenho de um curso 
de graduação tradicional 

        x  

Predição de evasão de um curso de 
graduação tradicional 

x x x x   x x   

Predição de evasão de um curso de 
graduação a distância 

        X  

Predição do Freshman Year de um 
curso tradicional 

  x    x    

 3. Quanto à utilização dos tipos de dados 

Dados invariantes no tempo   x x x  x x x  

Dados variantes no tempo x x x  x x   x X 

 4.  Quanto aos tipos de dados utilizados 
nos modelos preditivos de um AVA 

Dados diretamente obtidos de um AVA     x     X 

Dados gerados pelo instrutor     x x    X 

Não se aplica x x x x   x x x  

 5.  Quanto à abrangência do modelo de 
predição de evasão 

Aplicado a disciplinas de um AVA     x x    X 

Aplicado a um curso de graduação 
tradicional  

x x x x   x x x X 

Aplicado a um curso de graduação a 
distância  

         X 

 6. Quanto ao momento da predição de 
desempenho ou da evasão 

Não identifica em nenhum momento x          

Antes de começar o curso 
considerando o Freshman Year 

        x    

Antes de começar o curso 
considerando a evasão ou graduação 

       x   

Durante uma disciplina de um AVA     x x    X 

Durante o primeiro semestre em um 
AVA para prever a evasão 

         X 

Ao final do primeiro semestre 
considerando todo o curso 

 x x       X 
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Ao final do primeiro semestre 
considerando o Freshman Year 

   x x      

Ao final do primeiro ano considerando 
a evasão ou graduação 

        X  

Durante os demais semestres do 
curso 

        X X 

 7. Quanto aos métodos de classificação 
utilizados 

Árvore de Decisão  x x x     x  

Regras de Classificação  x x      x X 

Regressão Logística  x  x       

Redes Neurais  x  x x x  x x  

Máquinas de Vetores de Suporte    x x      

Redes Bayesianas      x x    

Não se aplica x          

 8. Quanto ao tipo de técnica de 
classificação utilizada 

Técnica por Classificação Caixa 
Branca 

 x x x     x X 

Técnica por Classificação Caixa Preta  x  x x x x x x  

Não se aplica x          

 9. Quanto às etapas de preparação, 
treinamento e testes dos modelos 

preditivos 

Balanceamento dos Dados   x       X 

Seleção de atributos x  x       X 

Amostras de dados distintas para 
treinamento e teste 

    x x     

Validação Cruzada   x x    x x X 

 10. Quanto à abordagem do modelo de 
evasão proposto 

Combinação de Classificadores    x x x     

Temporal          X 

Genérica x x        X 

Não se aplica   x    x x x  
Fonte: o autor (2015) 

 

 Pela análise comparativa da Tabela 5, percebe-se que os métodos de 

classificação utilizados são bastante variados. A presente abordagem, mesmo sendo 

focado na identificação de um aluno com risco de evasão na educação a distância, 

pode ser aplicada para um curso de graduação tradicional. A diferença principal do 

presente trabalho quando comparado com os trabalhos relacionados é a proposta de 

uma abordagem para identificação de um aluno com risco de evasão de um curso 

de graduação a distância a partir de uma abordagem temporal.  

 Nenhum dos trabalhos anteriores utilizou uma abordagem temporal para 

identificação da evasão em um ambiente a distância em um curso de graduação a 

distância com maior duração em que é possível a identificação de um aluno com 
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risco de evasão em diferentes momentos do curso, não se limitando ao primeiro 

período, através da aplicação de modelos preditivos ao longo do tempo.  

 Da mesma forma, nenhum dos trabalhos anteriores propôs a integração de 

modelos preditivos que realizam a predição de desempenho em um AVA com 

modelos preditivos que realizam a predição da evasão de um curso a distância de 

maior duração, possibilitando que os modelos preditivos que realizam a predição de 

desempenho em um AVA possam também realizar a predição da evasão, de forma 

indireta, a partir do conhecimento das regras de classificação descobertas. No 

capítulo 4 é apresentada a abordagem temporal proposta para identificação de um 

estudante de graduação a distância com risco de evasão. 

 Mesmo com a utilização de algoritmos de classificação baseados em regras, 

a presente abordagem pode ser utilizada com diferentes técnicas de classificação. 

Acontece que esses algoritmos foram utilizados devido à utilização imediata das 

regras que podem identificar de forma bastante clara as disciplinas que mais 

influenciam na evasão e os limites de notas dessas disciplinas.  
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4 ABORDAGEM TEMPORAL PROPOSTA 

 

A abordagem proposta neste trabalho intitulada “Uma Abordagem Temporal 

para Identificação Precoce de Estudantes de Graduação a Distância com Risco de 

Evasão utilizando Técnicas de Mineração de Dados” tem como objetivo principal 

identificar um estudante com risco de evasão o mais cedo possível em dois 

momentos distintos: durante os semestres do curso a partir da utilização de dados 

obtidos de um AVA e/ou gerados por um instrutor e aos finais dos semestres onde 

os desempenhos acadêmicos são retirados do SCA, sendo possível a predição da 

evasão considerando um curso de graduação a distância.  

A abordagem é considerada genérica, pois propõe a utilização de apenas 

dados variantes no tempo ou informações dinâmicas que são usadas em estudos 

que incorporam atributos de estudantes que variam no decorrer do curso. 

A abordagem é considerada temporal, pois é possível a aplicação de modelos 

preditivos em diferentes etapas do curso: durante o primeiro semestre, ao final do 

primeiro semestre, durante o segundo semestre, ao final do segundo semestre, e 

assim sucessivamente, para os demais semestres.  

Na abordagem são usadas as médias das disciplinas, situações das 

disciplinas (aprovada, reprovada, reprovada por falta ou interrompida) e atributos 

derivados desses para a construção dos modelos preditivos de identificação de um 

estudante com risco de evasão. A maior contribuição do trabalho é incluir os 

Modelos de Predição de Desempenho em um AVA (Modelos nA) em uma 

abordagem temporal, porque a partir dos limites de notas mais precisos fornecidos 

pelos Modelos de Predição de Evasão (Modelos nB), os Modelos nA poderão ser 

mais efetivos, contanto que os dados do AVA estejam disponíveis.  

A abordagem foca no desempenho do estudante a partir das notas obtidas ao 

longo dos semestres por dois motivos principais: o primeiro é que o atributo nota já 

foi utilizado com sucesso em diversos trabalhos relacionados (MOSELEY e MEAD, 

2008) e (FOURTIN et al., 2006). O segundo é que em trabalhos anteriores, como em 

Márquez et al. (2013) foram obtidos maus resultados utilizando algoritmos de 

classificação sem a utilização das notas dos estudantes. O presente trabalho utiliza 

os desempenhos das disciplinas do semestre considerado e atributos derivados na 

análise e descobre, a partir da aplicação de algoritmos classificação baseados em 

regras, os que mais estão relacionados à evasão. A abordagem não considera os 
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atributos invariantes no tempo como fatores sociais, econômicos e culturais por dois 

motivos principais:  

 O primeiro é que a abordagem temporal tem a pretensão de ser 

genérica, podendo ser aplicada nos mais diferentes contextos 

educacionais. Pressupondo-se que todos os cursos tenham 

informações de médias e situações das disciplinas, a abordagem pode 

ser utilizada em quaisquer desses cursos. 

 O segundo é que diversos estudos encontraram precisões inferiores 

nos modelos que utilizam dados invariantes no tempo quando 

comparados com modelos que utilizam dados variantes no tempo. 

  

4.1 Abordagem Genérica de Identificação de Evasão 

 

Normalmente, os modelos de previsão de evasão de estudantes encontrados 

na literatura que utilizam dados invariantes especificam previamente as variáveis 

que serão aplicadas, entre elas: idade, sexo, informações socioeconômicas, 

demográficas, nota de uma disciplina específica, entre outras (GIL, 2013; MÁRQUEZ 

et al, 2013). Assim, existe um problema nesses modelos que é o seguinte: eles só 

podem ser aplicados em contextos particulares. Se quiséssemos usar um modelo 

genérico para todos os cursos de uma universidade, não seria possível, pois devido 

à existência de cursos a distância em diferentes áreas do conhecimento, a disciplina 

escolhida pelo modelo em um curso pode não fazer parte da grade curricular de 

outro curso. Com relação aos dados socioeconômicos e demográficos, cada base de 

dados possui informações peculiares de cada contexto, o que impossibilita que tais 

dados possam ser utilizados na construção de modelos genéricos. 

Como a abordagem aqui proposta tem a intenção de ser genérica para ser 

aplicada em qualquer curso de graduação a distância, a seguinte estratégia é usada: 

utilizar apenas dados variantes no tempo referentes às médias das disciplinas, 

situações das disciplinas e atributos derivados de cada curso de graduação a 

distância. São utilizados os desempenhos das disciplinas cursadas pelos estudantes 

de cada curso de graduação como entrada para os modelos preditivos a partir da 

utilização de algoritmos de classificação baseados em regras. Dessa forma não é 

necessário, a priori, ter um conhecimento prévio de quais são os atributos mais 
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associados à evasão, pois as regras de classificação descobertas fornecerão tais 

informações. 

 

4.2 Dados Consultados do Banco de Dados do Sistema de Controle 
Acadêmico 
 

 Na etapa de pré-processamento foram realizadas consultas ao banco de 

dados do SCA, o qual retornou para cada disciplina cursada pelos alunos, as 

informações contidas na Tabela 6. Dessas, foram eliminados todos os atributos 

invariantes. Os atributos selecionados para a construção dos novos atributos 

propostos foram marcados como “SIM” e os que não foram selecionados como 

“NÃO”; 

Tabela 6 – Todos os atributos disponíveis da base de dados do SCA  

DESCRIÇÃO DOS DADOS E ATRIBUTOS RECOLHIDOS DO SISTEMA DE 

CONTROLE ACADÊMICO DA UFPB VIRTUAL 

ATRIBUTO DESCRIÇÃO TIPO DE DADO ATRIBUTO 

SELECIONADO 

MATRICULA O número da matrícula 

do aluno 

INTEIRO NÃO 

ID_DISCIPLINA O identificador único da 

disciplina cursada pelo 

aluno 

INTEIRO SIM 

NOME_DISCIPLINA O nome da disciplina TEXTO SIM 

ANO O ano que a disciplina 

foi cursada 

INTEIRO SIM 

PERIODO O período que a 

disciplina foi cursada 

INTEIRO SIM 

TURMA A turma do aluno TEXTO NÃO 

SITUACAO A situação final da 

disciplina 

{APROVADO, 

REPROVADO, 

REPROVADO_ 

FALTA, 

INTERROMPIDO} 

SIM 

TIPO_MATRICULA O tipo de matrícula do 

aluno 

{NORMAL, 

DISPENSA} 

NÃO 

MEDIA_FINAL A média final obtida na 

disciplina 

PONTO 

FLUTUANTE 

SIM 

NOME O nome do aluno TEXTO NÃO 

CEP O CEP do aluno TEXTO NÃO 

BAIRRO O bairro do aluno TEXTO NÃO 
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CIDADE A cidade do aluno TEXTO NÃO 

ENDEREÇO A rua que o aluno reside TEXTO NÃO 

ESTADO O estado que o aluno 

nasceu 

TEXTO NÃO 

SEXO O sexo do aluno {MASCULINO, 

FEMININO} 

NÃO 

DATA_NASC A data de nascimento 

do aluno 

FORMATO 

(DIA/MÊS/ANO) 

NÃO 

CPF O CPF do aluno INTEIRO NÃO 

ID_POLO O identificador do polo 

(cidade que o aluno está 

vinculado) do aluno 

INTEIRO NÃO 

ID_CURSO O identificador do curso 

de graduação a 

distância que o aluno 

está matriculado 

INTEIRO SIM 

INGRESSO_FORMA A forma de ingresso do 

aluno 

{VESTIBULAR_EAD/ 

DEMANDA SOCIAL, 

VESTIBULAR_EAD/ 

PROFESSOR} 

NÃO 

INGRESSO_ANO O ano de ingresso do 

aluno no curso 

INTEIRO SIM 

INGRESSO_PERÍODO O período de ingresso 

do aluno no curso 

INTEIRO SIM 

EVASAO_FORMA A forma de evasão do 

aluno 

{ABANDONO, 

GRADUACAO, 

SOLICITACAO_ 

ALUNO} 

SIM 

EVASAO_ANO O ano que o aluno se 

desvinculou do curso 

INTEIRO SIM 

EVASAO_PERIODO O período que o aluno 

se desvinculou do curso 

INTEIRO SIM 

DISCIPLINA O nome da disciplina TEXTO SIM 

CREDITOS A quantidade de 

créditos da disciplina 

INTEIRO SIM 

CARGA_HORARIA A quantidade de horas 

da disciplina 

INTEIRO NÃO 

SEMESTRE O semestre que a 

disciplina está vinculada 

INTEIRO SIM 

CURRÍCULO O ano do currículo do 

curso 

INTEIRO NÃO 

Fonte: SCA da UFPB Virtual  

 

A seguir, são analisadas algumas das escolhas realizadas da Tabela 6. 
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 Todos os tipos de matrícula no atributo TIPO_MATRICULA possuem o valor 

“NORMAL”.  Assim, esse atributo foi eliminado. 

 O atributo TURMA foi excluído, pois em cada período é escolhida uma turma. 

 Os atributos BAIRRO e CIDADE foram excluídos devido a serem 

considerados atributos invariantes. 

 O atributo CEP foi excluído da tabela, devido a ser considerado um atributo 

invariante. 

 O atributo ID_POLO foi excluído, devido a grande quantidade de polos que os 

alunos podem estar vinculados. Dessa forma, não haveria ganhos nas 

acurácias. Devido à necessidade da criação de modelos preditivos genéricos, 

este atributo não possibilita tal característica, pois os modelos que seriam 

criados estariam restritos a determinado polo de ensino. O atributo ID_POLO 

foi excluído, devido também a ser um atributo invariante. 

 O atributo CURRICULO foi excluído, pois no curso de Letras todos os alunos 

são do currículo do ano de 2007. 

 O atributo CARGA HORÁRIA foi excluído, pois este atributo está 

correlacionado linearmente com o atributo CREDITO, uma vez que cada 

crédito corresponde a 15 horas de aula.  

 O atributo ANO_CURRICULO foi excluído, pois todas as disciplinas são do 

ano de 2007. 

 O atributo MEDIA_FINAL estava com o valor em ponto flutuante, o qual foi 

transformado para o tipo INTEIRO, variando de 0 a 1000. 

 O atributo EVASAO_FORMA que tinham os valores "ABANDONO", 

"SOLICITACAO_DO_ALUNO" e "GRADUACAO" foram renomeados nas 

classes: “Evadido” (valores ABANDONO e SOLICITACAO_DO_ALUNO e 

“Graduado” (valor GRADUACAO).    

A escolha dos atributos da Tabela 6 foi feita com a finalidade de 

construir os atributos propostos na seção 4.4. 

 

4.3 Informações Variantes para os Modelos de Predição de Desempenho em 
um AVA ou “Modelos nA”  
 

Os Modelos de Predição de Desempenho em um AVA ou Modelos nA são 

modelos preditivos aplicados no decorrer do período n, a partir da aplicação de 
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modelos preditivos de desempenho acadêmico em um AVA. A contribuição maior da 

abordagem proposta é incluir os Modelos nA em uma abordagem temporal para 

auxiliar na identificação da evasão de um curso a distância de maior duração. 

 Um Modelo nA pode ser aplicado durante um semestre n do curso, contanto 

que os dados do AVA desse semestre estejam disponíveis e/ou já foram obtidos dos 

instrutores. É importante destacar que a escolha dos dados utilizados nos Modelos 

nA não é realizada neste trabalho, ou seja, independente da escolha dos dados 

utilizada, os limites de notas encontrados neste trabalho, a partir da utilização dos 

Modelos nB (modelos preditivos aplicados aos finais dos semestres apresentados na 

seção 4.4), podem auxiliar na escolha dos melhores limites de notas para a escolha 

das classes de desempenhos para os Modelos nA. 

 

4.4 Informações Variantes para os Modelos de Predição de Evasão de um 

curso de graduação a distância ou “Modelos nB” 

 
Nesta seção é discorrido sobre a escolha dos atributos utilizados nos Modelos 

de Predição de Evasão aplicados aos finais dos semestres, denominados Modelos 

nB. Por exemplo, acreditamos que a quantidade de créditos que o estudante cursa 

por semestre tem um impacto na tendência de evasão. Assim, foram propostos os 

seguintes atributos: quantidade de créditos cursados por semestre e quantidade de 

créditos cursados até determinado semestre. Consideramos na abordagem proposta 

que estudantes que cursam mais créditos por semestre e até determinado semestre 

têm menos riscos de evasão.  

Outras variáveis que consideramos relevantes para prever a evasão de um 

estudante são: a quantidade de disciplinas reprovadas em um semestre, a 

quantidade de disciplinas reprovadas até determinado semestre, a quantidade de 

trancamentos por semestre e a quantidade de trancamentos até determinado 

semestre. Acreditamos que estudantes que possuem uma quantidade grande de 

disciplinas reprovadas no semestre e até determinado semestre e uma quantidade 

alta de trancamentos no semestre ou até determinado semestre têm mais riscos de 

evadir. 

Como métrica para avaliar a evolução do estudante ao longo dos semestres 

ou períodos, foi escolhido o Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE). Acreditamos 

que estudantes que possuem CREs maiores estão mais motivados e satisfeitos no 
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curso de graduação a distância. Consequentemente, eles possuem menores riscos 

de evasão. Já estudantes que possuem CREs menores estão menos motivados e 

mais insatisfeitos, possuindo maiores riscos de evasão. Como demonstra o trabalho 

de Levy (2007) que comparou o nível de satisfação dos grupos de alunos que 

evadiram e que não evadiram, existe uma relação direta entre a insatisfação do 

aluno e a evasão. 

Todas estas e outras variáveis que compõem os Modelos nB, as quais são 

aplicados ao final de cada semestre, são definidas a seguir: 

 Média final de uma disciplina no período i (MDPi): a variável MDPi refere-se a 

média final de uma disciplina no semestre i. Essa média está em um intervalo 

entre 0 e 1000. Como um estudante pode cursar uma mesma disciplina mais 

de uma vez, apenas a média da primeira vez que o estudante cursou a 

disciplina é considerada; 

 Situação final de uma disciplina j no período i (SDjPi): a variável SDjPi refere-

se a situação final de uma disciplina j em determinado período i que pode 

admitir uma das seguintes possibilidades: aprovado (nota final maior ou igual 

a 500), reprovado (nota final menor do que 500), reprovado por falta 

(frequência insatisfatória na disciplina) ou interrompido (trancamento da 

disciplina). Como um estudante pode cursar uma mesma disciplina mais de 

uma vez, apenas a situação da primeira vez que o estudante cursou a 

disciplina é considerada; 

 Vetor de Médias de todas as Disciplinas do Período i (VMDPi): a variável 

VMDSi refere-se as primeiras médias finais de todas as disciplinas cursadas 

pelo estudante no período i; 

 Vetor de Situações de todas as Disciplinas do Período i (VSDPi): a variável 

VSDPi refere-se as primeiras situações de todas as disciplinas no período i. 

Caso o estudante não tenha cursado determinada disciplina, é atribuído o 

valor “INDEFINIDO” à situação da disciplina; 

 Quantidade de Créditos Acumulados até o Período i (QCAPi): o QCAPi é a 

soma do QCP1 até o QCPi. Acreditamos que estudantes que possuem uma 

quantidade maior de créditos acumulados, se esforçam mais para não 

perderem a chance de terminar uma graduação, já que não querem desistir 

de todo o esforço realizado. Já estudantes que estão com uma quantidade 
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menor de créditos acumulados possuem maiores riscos de evadir, pois se 

sentem desmotivados, sabendo que levarão muito tempo para concluir o 

curso; 

 Quantidade de Disciplinas Aprovadas no Período i (QDAPi): a variável QDAPi 

refere-se a quantidade de disciplinas aprovadas no período i. Acreditamos 

que quanto maior for o valor de QDAPi, menor é o risco de um aluno evadir; 

 Quantidade de Disciplinas Aprovadas Acumuladas até o Período i (QDAAP i): 

a variável QDAAPi refere-se a quantidade de disciplinas aprovadas 

acumuladas até o período i. Acreditamos que quanto maior for o valor de 

QDAAPi, menor é o risco de um aluno evadir; 

  Quantidade de Disciplinas Reprovadas no Período i (QDRPi): a variável 

QDRPi refere-se a quantidade de disciplinas reprovadas no período i. 

Acreditamos que quanto maior for o valor de QDRPi, maior é o risco de um 

aluno evadir; 

 Quantidade de Disciplinas Reprovadas Acumuladas até Período i (QDRAPi): a 

variável QDRAPi refere-se a quantidade de disciplinas reprovadas 

acumuladas até o período i. Acreditamos que quanto maior for o valor de 

QDRAPi, maior é o risco de um aluno evadir; 

 Quantidade de Disciplinas Reprovadas por Faltas no Período i (QDRFPi): a 

variável QDRFPi refere-se a quantidade de disciplinas reprovadas por falta no 

período i. Acreditamos que quanto maior for o valor de QDRFPi, maior é o 

risco de um aluno evadir; 

  Quantidade de Disciplinas Reprovadas por Faltas Acumuladas até o Período i 

(QDRFAPi): a variável QDRFAPi refere-se a quantidade de disciplinas 

reprovadas por falta acumuladas até o período i. Acreditamos que quanto 

maior for o valor de QDRFAPi, maior é o risco de um aluno evadir; 

  Quantidade de Disciplinas Interrompidas no Período i (QDIPi): a variável 

QDIPi refere-se a quantidade de disciplinas interrompidas no período i. 

Acreditamos que quanto maior for o valor de QDIPi, maior é o risco de um 

aluno evadir; 

  Quantidade de Disciplinas Interrompidas Acumuladas até o Período i 

(QDIAPi): a variável QDIAPi refere-se a quantidade de disciplinas 
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interrompidas acumuladas até o período i. Acreditamos que quanto maior for 

o valor de QDIAPi, maior é o risco de um aluno evadir. 

 

Na Tabela 8 são mostradas todas as variáveis propostas utilizadas nos 

Modelos nB. 

 

Tabela 7 – Variáveis Dinâmicas do Modelo ao final do semestre n (Modelos nB) 

Variável Descrição 

MDPi Média final de uma Disciplina no Período i  

SDPi Situação final de uma Disciplina no Período i  

VMDPi Vetor de Médias de todas as Disciplinas do Período i  

VSDPi Vetor de Situações de todas as Disciplinas do Período i  

MDPi A Média das Disciplinas no Período i  

CREi O Coeficiente de Rendimento Escolar no Período i 

QCPi Quantidade de Créditos no Período i  

QCAPi Quantidade de Créditos Acumulados até o Período i 

QDAPi Quantidade de Disciplinas Aprovadas no Período i  

QDAAPi Quantidade de Disciplinas Aprovadas Acumuladas até o Período i  

QDRPi Quantidade de Disciplinas Reprovadas no Período i  

QDRAPi Quantidade de Disciplinas Reprovadas Acumuladas até o Período i  

QDRFPi Quantidade de Disciplinas Reprovadas por Falta no Período i  

QDRFAPi Quantidade de Disciplinas Reprovadas por Falta Acumuladas até o Período 
i  

QDIPi Quantidade de Disciplinas Interrompidas no Período i  

QDIAPi Quantidade de Disciplinas Interrompidas Acumuladas até o Período i  

VPi Variável Preditiva de Classe: o aluno evadiu ou graduou-se no curso de 
graduação tomando como referência o Período i.  

Fonte: o autor (2015) 

 

4.5 Arquitetura dos Modelos Preditivos de Identificação de Evasão 
Propostos 
 

A Figura 4 mostra a arquitetura geral para a construção de cada modelo 

preditivo de evasão proposto.  

 

 

 



75 
 

Figura 4 – Arquitetura Geral da Abordagem Preditiva de Evasão Proposta 

 

Fonte: o autor (2015) 

 

As bases de dados propostas para os modelos preditivos são duas: a base de 

dados de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (BD de um AVA) e a base de dados 

de um Sistema de Controle Acadêmico (BD de um SCA). Na fase de Pré-

Processamento são realizadas consultas a base de dados do SCA e pré-

processados os dados para que seja possível a seleção dos atributos. Na fase de 

Seleção de Atributos são escolhidos os atributos mais relevantes que estão 

associados à questão da evasão (obtidos da Tabela 6, seção 4.2).  

Na etapa de Transformação dos Dados são executadas manipulações nos 

dados para que cada aluno tenha os atributos propostos mostrados na Tabela 7, da 

seção 4.4. Ao final dessa etapa, os dados de todos os alunos são transformados em 

arquivos ARFF, considerando os atributos propostos, para a realização da etapa de 

Mineração de Dados onde são aplicados os algoritmos de classificação por regras 

de decisão.   
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Nas bases de dados do AVA e do SCA são coletados apenas dados variantes 

no tempo. No AVA são consideradas informações obtidas de logs e/ou dados 

gerados pelo instrutor. No SCA são recolhidas informações dinâmicas: notas das 

disciplinas, quantidades de aprovações, reprovações, créditos cursados, etc.  

Os classificadores podem construir dois modelos preditivos distintos: o 

modelo preditivo referente ao Modelo nA e o modelo preditivo referente ao Modelo 

nB. O Modelo nA tem a característica de prever o desempenho de um aluno em uma 

disciplina de um AVA e indiretamente, prever a evasão de um curso de graduação a 

distância a partir das consultas das regras geradas pelos Modelos nB. O Modelo nB 

pode prever diretamente a evasão de um aluno de um curso de graduação a 

distância, pois possui como variável final de classe a graduação ou evasão do aluno.  

Na etapa de mineração de dados são utilizadas as técnicas de classificação 

baseadas em regras que têm a capacidade de gerar regras que possibilitam a 

descoberta de quais os atributos que mais influenciam na evasão e os seus 

melhores valores. Dessa forma, a partir da aplicação inicial do Modelo nB é possível 

a identificação de um aluno com risco de evasão ao final do período n. Também é 

possível a descoberta das disciplinas que mais influenciam na evasão e dos 

melhores limites de notas para a escolha das classes nos Modelos nA. Assim, essas 

disciplinas poderão ser analisadas a partir da aplicação dos Modelos nA. A partir da 

consulta das regras descobertas referentes a um aluno com risco de evasão em um 

período n, é possível identificar um aluno com risco de evasão de forma indireta, 

durante o período n. 

 

4.6 Metodologia de aplicação dos modelos preditivos 
 

A ferramenta Weka possui a interface Weka Explorer que oferece quatro 

opções de estratificação da base de dados: Use Training set (usa os casos de 

treinamentos para realizar os testes), Supplied Test Set (permite selecionar um 

arquivo com os casos de teste), Cross-Validation (usa a validação cruzada do tipo k-

fold) e Percentage Split (usa uma percentagem dos dados para teste).  

Neste trabalho foi escolhida a opção Cross Validation (Validação Cruzada). 

No caso do k-fold Cross Validation significa que na construção do modelo preditivo, 

o classificador foi executado k vezes para os conjuntos de treinamento e de teste. A 
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precisão final do classificador é calculada, considerando a média das precisões das 

k iterações.  

Na Figura 5 é ilustrada a técnica de Validação Cruzada de k partições. Nesta 

técnica, os dados são divididos em k partições aleatórias sendo retiradas k-1 dessas 

partições para serem utilizados no conjunto de treinamento e 1 partição para o 

conjunto de testes. Dessa primeira iteração é obtida a primeira precisão do modelo. 

Depois são realizadas mais k-1 iterações, percorrendo todas as possibilidades de 

escolha, resultando em mais k-1 valores de precisão. A precisão final considerada é 

calculada pela média das precisões das k iterações. 

 

Figura 5 – Processo de Validação Cruzada de k partições 

 

 

No trabalho foi escolhido o valor de k = 10, ou seja, foi utilizada a Validação 

Cruzada de dez partições, pois testes experimentais comprovaram que essa 

estratificação de dados é a que fornece melhores desempenhos preditivos (KOHAVI,  

1995). Por exemplo, para a escolha do k=10, para cada modelo preditivo proposto, 

cada algoritmo é executado 10 vezes e seu desempenho final é obtido a partir da 

média das 10 execuções.  

 

4.7 Justificativa para a escolha dos algoritmos de Classificação baseados 
em Regras  
 

Algoritmos de Classificação baseados em Regras foram utilizados porque 

eles são enquadrados nas técnicas de classificação Caixa Branca. Isto é, fornecem 

o entendimento interno do funcionamento do modelo preditivo (MÁRQUEZ et al., 
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2013). A escolha da utilização desta forma de representação do conhecimento foi 

devida a característica principal desses algoritmos: fornecem regras de fáceis 

interpretações, até maiores do que as árvores de decisão, que muitas vezes 

fornecem como resultados árvores de tamanhos grandes que dificultam o 

entendimento do modelo.  

Classificação Baseada em Regras (Rule-Based Classification) segue a 

estrutura: SE condição ENTÃO conclusão. Esse tipo de construção geralmente é 

realizada a partir dos próprios dados (forma direta) ou recuperado de uma árvore de 

decisão (forma indireta). Porém, em estruturas com muitas variáveis, a interpretação 

dos resultados somente pela árvore de decisão se torna complexa. Assim, diante da 

potencial utilização dos resultados obtidos pelos professores e demais atores do 

ramo educacional, preferiu-se a utilização de regras prontas. 

 

4.8 Arquitetura da Abordagem Temporal Proposta 
 

A Abordagem Temporal proposta considera que os modelos preditivos são 

aplicados em dois momentos do curso: durante os semestres e aos finais dos 

semestres. A cada semestre cursado, mais dados são agregados aos modelos 

preditivos, sendo estes eminentemente dados variantes. O desenvolvimento da 

abordagem temporal permite que algoritmos de mineração de dados possam ser 

aplicados para a identificação de um aluno com risco de evasão em qualquer 

momento do curso e independentemente da organização das disciplinas do mesmo.  

Na Figura 6 é mostrado o processo da abordagem temporal proposta para os 

Modelos nA (Modelo de predição de desempenho em um AVA). Como proposto na 

arquitetura, os Modelos nA podem ser aplicados em qualquer instante de tempo t do 

curso, durante um período ou semestre n: no instante t1, instante t2 ou instante tk.  

Cada um desses Modelos nA tem a capacidade de prever a classe de notas de um 

aluno (trabalhos que predefinem as classes que as notas podem assumir) ao final da 

disciplina ou prever a média final na disciplina (normalmente são utilizadas técnicas 

de Regressão Linear ou Regressão Logística para tal propósito).   

Na Figura 6 é mostrado o Modelo 1A que pode prever o desempenho de um 

aluno durante o primeiro período ou semestre em diferentes instantes de tempo. A 

generalização do modelo é feita a partir da notação “Modelo nA”, onde um modelo 
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preditivo pode ser aplicado em qualquer instante t de um período n. Os Modelos nA 

são integrados aos Modelos nB, conforme mostrado na Figura 7. 

 

Figura 6 – Processo da Abordagem Temporal para os Modelos nA 

 

 

 

Fonte: o autor (2015) 

 

A partir da predição de desempenho em um AVA em um instante tk, a 

presente abordagem desenvolve uma estratégia para a predição da evasão de um 
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curso de graduação a distância como um todo, de forma indireta, pelos Modelos nA 

a partir das consultas às regras que foram obtidas dos Modelos nB ou de forma 

direta a partir da aplicação dos Modelos nB, conforme Figura 7 do processo geral da 

abordagem temporal proposta.  

 

Figura 7 – Processo Geral da Abordagem Temporal para os Modelos nA e Modelos nB 

 

 

Fonte: o autor (2015) 
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Os dados de entrada para os modelos preditivos são mostrados na aba 

“informações”. Os “Modelos Preditivos” são os modelos que identificam a evasão 

durante os períodos ou aos finais dos períodos. Na aba ‘”Predição da evasão” é 

mostrada o momento da predição da evasão que pode ser realizada em diferentes 

momentos: de forma indireta, durante os períodos (Modelos nA) e aos finais dos 

períodos (Modelos nB) 

Os Modelos nB recebem como entrada dados obtidos do SCA, conforme 

mostrado seção 4.2 que foram transformados para os atributos da seção 4.4, 

referentes às médias finais das disciplinas, situações das disciplinas e atributos 

derivados destes, conforme mostrados na seção 4.4, Tabela 7. Na Figura 7 é 

ilustrada a descoberta de regras pelos Modelos nB que possibilitam aos Modelos nA, 

de forma indireta, a identificação de um aluno com risco de evasão em um curso de 

graduação a distância. Na abordagem são consideradas as seguintes situações: 

Modelo 1A: o estudante realiza a matrícula em pelo menos uma disciplina 

identificada como de risco de evasão por regras geradas do Modelo 1B. São 

utilizados dados obtidos diretamente de um AVA e/ou dados obtidos pelo instrutor 

para a predição de desempenho em uma disciplina. Com a descoberta de regras 

pelo Modelo 1B, o Modelo 1A já poderá ser aplicado tomando como referência as 

disciplinas contidas nas regras. Com a predição antecipada das médias das 

disciplinas, pode-se utilizar indiretamente o Modelo 1B a partir do Modelo 1A. Ou 

seja, pode-se prever a evasão no curso de graduação a distância através de dados 

obtidos de um AVA e/ou de dados gerados pelo instrutor. 

Modelo 1B: pode ser aplicado assim que o primeiro período acabar e forem 

implantadas as médias finais das disciplinas de um estudante no SCA. Também são 

consideradas informações relacionadas à evasão como a quantidade de disciplinas 

reprovadas no semestre, quantidade de disciplinas interrompidas, quantidade de 

créditos cursados, etc (ver seção 4.4, Tabela 7). O Modelo 1B considera as 

informações acadêmicas obtidas ao final do primeiro período e prevê a evasão ou 

graduação de um aluno ao final do primeiro período. 

Modelo 2A: são utilizados dados obtidos diretamente de um AVA e/ou dados 

obtidos pelo instrutor para a predição de desempenho em uma disciplina. Com a 

descoberta de regras pelo Modelo 2B, o Modelo 2A já poderá ser aplicado tomando 

como referência as disciplinas contidas nas regras. Com a predição antecipada das 

médias das disciplinas, pode-se utilizar indiretamente o Modelo 2B a partir do 
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Modelo 2a. Ou seja, pode-se prever a evasão no curso de graduação a distância 

através de dados obtidos de um AVA e/ou de dados gerados pelo instrutor. 

Modelo 2B: pode ser aplicado assim que o segundo período acabar e forem 

implantadas as médias finais das disciplinas de um estudante no SCA. Também são 

consideradas informações relacionadas à evasão como a quantidade de disciplinas 

reprovadas no semestre, quantidade de disciplinas interrompidas, quantidade de 

créditos cursados, etc (ver seção 4.4, Tabela 7). O Modelo 2B considera as 

informações acadêmicas obtidas ao final do segundo período e prevê a evasão ou 

graduação de um aluno ao final do segundo período. 

Modelo 3A: são utilizados dados obtidos diretamente de um AVA e/ou dados 

obtidos pelo instrutor para a predição de desempenho em uma disciplina. Com a 

descoberta de regras pelo Modelo 3B, o Modelo 3A já poderá ser aplicado tomando 

como referência as disciplinas contidas nas regras. Com a predição antecipada das 

médias das disciplinas, pode-se utilizar indiretamente o Modelo 3B a partir do 

Modelo 3A. Ou seja, pode-se prever a evasão no curso de graduação a distância 

através de dados obtidos de um AVA e/ou de dados gerados pelo instrutor. 

Modelo 3B: pode ser aplicado assim que o terceiro período acabar e forem 

implantadas as médias finais das disciplinas de um estudante no SCA. Também são 

consideradas informações relacionadas à evasão como a quantidade de disciplinas 

reprovadas no semestre, quantidade de disciplinas interrompidas, quantidade de 

créditos cursados, etc. (ver seção 4.4, Tabela 7). O Modelo 3B considera as 

informações acadêmicas obtidas ao final do terceiro período e prevê a evasão ou 

graduação de um aluno ao final do terceiro período. 

Modelo nA: são utilizados dados obtidos diretamente de um AVA e/ou dados 

obtidos pelo instrutor para a predição de desempenho em uma disciplina. Com a 

descoberta de regras pelo Modelo nB, o Modelo nA já poderá ser aplicado tomando 

como referência as disciplinas contidas nas regras. Com a predição antecipada das 

médias das disciplinas, pode-se utilizar indiretamente os Modelos nB a partir do 

Modelo nA. Ou seja, pode-se prever a evasão no curso de graduação a distância 

através de dados obtidos de um AVA e/ou de dados gerados pelo instrutor. 

Modelo nB: pode ser aplicado assim que o período n acabar e forem 

implantadas as médias finais das disciplinas de um estudante no SCA. Também são 

consideradas informações relacionadas à evasão como a quantidade de disciplinas 

reprovadas no semestre, quantidade de disciplinas interrompidas, quantidade de 
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créditos cursados, etc. (ver seção 4.4, Tabela 7). O Modelo nB considera as 

informações acadêmicas obtidas ao final do período n e prevê a evasão ou 

graduação de um aluno ao final do período n. 

 

4.9 Bases de dados de treinamento propostas para os modelos preditivos 
 

Em cada período ou semestre foram consideradas como pertencentes às 

bases de treinamentos as seguintes bases de dados: 

Modelo 1A: a base de treinamento é composta de dados obtidos diretamente 

de um AVA e/ou dados obtidos pelo instrutor das disciplinas identificadas pelas 

regras obtidas do Modelo 1B como as mais influentes para a evasão. 

Modelo 1B: a base de treinamento é composta por dados de todos os 

estudantes que evadiram após o primeiro período e dos que se graduaram. Como 

resultado, esse modelo identifica as variáveis mais relevantes para a evasão de um 

aluno até o primeiro período. 

Modelo 2A: a base de treinamento é composta de dados obtidos diretamente 

de um AVA e/ou dados obtidos pelo instrutor das disciplinas identificadas pelas 

regras obtidas do Modelo 2B como as mais influentes para a evasão.   

Modelo 2B: a base de treinamento é composta por dados de desempenho até 

o segundo período de todos os estudantes que evadiram após o segundo período e 

os que se graduaram. Como resultado, esse modelo identifica um aluno com risco 

de evasão ao final do segundo período. 

Modelo 3A: a base de treinamento é composta de dados obtidos diretamente 

de um AVA e/ou dados obtidos pelo instrutor das disciplinas identificadas pelo 

Modelo 3B como as mais influentes para a evasão.   

Modelo 3B: a base de treinamento é composta por dados de desempenho até 

o terceiro período de todos os estudantes que evadiram após o terceiro período e os 

que se graduaram. Como resultado, esse modelo identifica um aluno com risco de 

evasão ao final do terceiro período. 

Modelo nA: a base de treinamento é composta de dados obtidos diretamente 

de um AVA e/ou dados obtidos pelo instrutor das disciplinas identificadas pelas 

regras obtidas do Modelo nB como as mais influentes para a evasão. 

Modelo nB: a base de treinamento é composta por dados de desempenho até 

o período n de todos os estudantes que evadiram após o período n e os que se 
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graduaram. Como resultado, esse modelo identifica um aluno com risco de evasão 

ao final do período n. 

 

4.10 Bases de dados e experimentos realizados 
 

A abordagem proposta foi aplicada ao curso de Letras da UFPB Virtual. Este 

curso foi o primeiro criado na UFPB Virtual e, desta forma, é o curso que possui mais 

informações de períodos cursados. Consideramos esse curso ideal para a 

investigação da abordagem de evasão proposta, pois já possui muitos alunos 

graduados e evadidos, desde o seu início no período de 2007.2. Desta forma, um 

dos principais motivos da sua escolha foi a disponibilidade da sua base de dados, a 

qual pôde ser analisada ao longo de um bom intervalo de tempo necessário para 

que os alunos (instâncias da base) já tivessem a informação final do modelo 

preditivo. Ou seja, se ele evadiu (não concluiu o curso de graduação seja por 

abandono, solicitação formal ou outra forma) ou se graduou (concluiu o curso). Os 

alunos que não possuem essa informação são considerados com o estado de 

“Indefinido”, sendo excluídos dos experimentos.  

Foram recolhidos dados do SCA da UFPB Virtual, conforme formato 

apresentado na Tabela 7 da página 74, do curso de Letras dos períodos de 2007.2 a 

2013.2. Desses alunos, foram considerados todos os alunos que ingressaram nos 

períodos de 2007.2, 2008.1 e 2008.2. Dessa forma, para o aluno que ingressou no 

período 2008.2, já se decorreram onze períodos para que ele tivesse tempo de se 

graduar.    

Foram construídos modelos preditivos para os algoritmos de classificação 

baseados em regras e comparados seus desempenhos preditivos, tomando como 

referência os Modelos nB aplicados dos primeiro ao quarto períodos: o Modelo 1B, o 

Modelo 2B, o Modelo 3B e o Modelo 4B. 

 

4.11 Estatística de alunos evadidos e graduados do curso de Letras da UFPB 
Virtual 
 

O curso de Letras da UFPB Virtual também foi escolhido para a realização de 

uma investigação preliminar a fim de verificar como as evasões são distribuídas ao 

longo dos períodos ou semestres.  
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Na presente abordagem, graduados são considerados os alunos que já 

concluíram o curso. Já os evadidos são os alunos que abandonaram o curso ou 

fizeram uma solicitação formal de desligamento. Indefinidos são os alunos que no 

período 2013.2 ainda estavam vinculados ao curso (eles foram retirados do estudo, 

pois não se tem a informação final preditiva, se evadiu ou se graduou). 

De um total de 1273 alunos do curso de Letras que ingressaram nos períodos 

de 2007.2, 2008.1 e 2008.2 temos as seguintes estatísticas de evasão, conforme 

mostrados na Tabela 8.  

 

Tabela 8 – Perfil dos alunos do curso de Letras que ingressaram nos períodos de 2007.1, 
2007.2 e 2008.1 

Situação Quantidade de alunos Porcentagem 

Evadiram (abandono, 
solicitação formal)   

639 50,2% 

Graduaram 465 36,5% 

Indefinidos   169 13,3% 

Todos 1273 100% 
Fonte: SCA da UFPB Virtual para o curso de Letras 

 

Foram retirados os alunos com os valores “Indefinido” e “Transferência”, 

restando 1104 alunos, conforme mostrado na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Perfil dos alunos do curso de Letras que ingressaram nos períodos de 2007.1, 
2007.2 e 2008.1 após retirada dos alunos com status Indefinido 

Situação Quantidade de alunos Porcentagem 

Evadiram (abandono ou 
solicitação formal)   

639   57,9% 

Graduaram 465 42,1% 

Alunos considerados 1104 100% 
Fonte: SCA da UFPB Virtual para o curso de Letras 

 

Depois foram analisados como estavam distribuídas ao longo dos semestres 

as evasões. Na Figura 8 são mostradas as evasões do curso de Letras da UFPB 

Virtual ao longo dos semestres. Pela análise do gráfico da Figura 8, percebe-se que 

as maiores frequências de evasões ocorrem nos primeiros três semestres com 429 

alunos evadidos que corresponde a 67,1% das evasões totais. Assim, a análise 

temporal proposta neste trabalho foi aplicada para os quatro primeiros semestres do 
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curso. Pela análise do gráfico da Figura 9, constata-se que a maior parte das 

graduações acontece no tempo normal de curso, no 8º semestre. 

Figura 8 – Evasões ao longo dos semestres do curso de Letras da UFPB Virtual dos alunos 
que ingressaram nos períodos 2007.2, 2008.1 e 2008.2 

 

Fonte: SCA da UFPB Virtual para o curso de Letras 

 

Figura 9 – Graduações ao longo dos semestres do curso de Letras da UFPB Virtual dos alunos 
que ingressaram nos períodos 2007.2, 2008.1 e 2008.2 

 

Fonte: SCA da UFPB Virtual para o curso de Letras 
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5 MODELOS PREDITIVOS PROPOSTOS 
 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para a comparação dos 

modelos preditivos utilizados nos experimentos realizados. No presente trabalho são 

propostos dois tipos de modelos: o "Modelo Preditivo Semestre" (ou Modelo 

Semestre), apresentado na seção 5.1, e o "Modelo Preditivo Curso" (ou Modelo 

Curso), apresentado na seção 5.2. Na seção 5.3 são mostrados os Modelos 

Semestre e Modelos Curso construídos nos experimentos. Na seção 5.4 é mostrada 

a metodologia utilizada para a seleção de atributos utilizados nos Modelos Semestre 

e Modelos Curso. Na seção 5.5 são mostrados todos os modelos utilizados nos 

experimentos. Finalmente, na seção 5.6 é mostrado o critério para a seleção dos 

alunos utilizados nos experimentos realizados nos Modelos Semestre e Modelos 

Curso. Todos os modelos testados neste trabalho pertencem aos Modelos nB, 

modelos aplicados aos finais dos períodos ou semestres. Não foram realizados 

experimentos com os Modelos nA, pois este trabalho tem objetivo principal de 

identificar as disciplinas que podem ser utilizadas para a predição indireta da 

evasão, mas não propõe uma estratégia de predição de desempenho em um AVA. 

Já existem diversos trabalhos que se propõe a isso como em Smith et al. (2012), 

Macfayden e Dawson (2012), Lykourntzoul et al. (2009) e Kotsiantis et al. (2010). 

 

5.1 Modelo Preditivo Semestre 
 

Denominamos de “Modelo Preditivo Semestre” o modelo que tem por objetivo 

identificar os atributos isolados que mais influenciam na evasão no semestre ou 

período. O Modelo Preditivo Semestre utiliza apenas os dados obtidos dos 

desempenhos finais das disciplinas do semestre ou período considerado.  Foi 

constatado na base de dados que uma parte dos alunos possui média zero em 

determinado período, mesmo assim, não são considerados evadidos, pois realizam 

novamente matrículas em períodos posteriores. Se fôssemos considerar estes 

alunos na análise dos modelos preditivos de identificação de um aluno com risco de 

evasão, teríamos falsos resultados sobre a influência direta dos desempenhos das 

disciplinas de um AVA daquele período na evasão de um aluno. 

Como resultados das regras geradas pelos Modelos Semestre, podem-se 

descobrir quais disciplinas mais influenciam na evasão, tomando como referência 
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determinado semestre. Além disso, é possível a identificação dos limites de notas de 

um aluno com risco de evadir, auxiliando assim, os trabalhos que fazem predição de 

desempenho acadêmico em uma disciplina em um AVA. Os Modelos Preditivos 

Semestre utilizam dados apenas do semestre considerado na análise. 

Os Modelos Preditivos Semestre podem ser aplicados em qualquer semestre 

do curso de graduação a distância. Nos experimentos que foram realizados, foram 

considerados do primeiro ao quarto semestre. 

 O Modelo Semestre 1B é aplicado considerando as informações obtidas dos 

alunos sobre os desempenhos iniciais obtidos nas disciplinas do primeiro 

semestre e atributos derivados. 

 O Modelo Semestre 2B é aplicado considerando as informações obtidas dos 

alunos sobre os desempenhos obtidos nas disciplinas do segundo semestre e 

atributos derivados. 

 O Modelo Semestre 3B é aplicado considerando as informações obtidas dos 

alunos sobre os desempenhos obtidos nas disciplinas do terceiro semestre e 

atributos derivados. 

 O Modelo Semestre 4B é aplicado considerando as informações obtidas dos 

alunos sobre os desempenhos obtidos nas disciplinas do terceiro semestre e 

atributos derivados. 

 O Modelo Semestre nB é aplicado considerando as informações obtidas dos 

alunos sobre os desempenhos obtidos nas disciplinas do semestre n e 

atributos derivados. 

 

5.2 Modelo Preditivo Curso 
 

Denominamos “Modelo Preditivo Curso” o modelo que tem por objetivo 

identificar os atributos que mais influenciam na evasão ao longo de todo o curso, até 

determinado período. O Modelo Preditivo Curso utiliza dados acumulados dos 

semestres. O objetivo deste modelo é identificar quais atributos mais influenciam na 

evasão ou graduação do curso de forma cumulativa. Diferentemente do Modelo 

Preditivo Semestre que utiliza dados apenas do semestre ou período considerado, o 

Modelo Preditivo Curso utiliza dados até determinado semestre ou período. Assim, é 

possível a descoberta dos atributos acumulados que mais influenciam na evasão ou 

graduação de um aluno ao longo de todo o curso. 
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Os Modelos Preditivos Curso podem ser aplicados em qualquer semestre do 

curso de graduação. Nos experimentos foram considerados do primeiro ao quarto 

semestre. 

 O Modelo Curso 1B é aplicado considerando as informações obtidas ao final 

do primeiro semestre. 

 O Modelo Curso 2B é aplicado considerando as informações obtidas ao final 

do primeiro e segundo semestres. 

 O Modelo Curso 3B é aplicado considerando as informações obtidas ao final 

do primeiro, segundo e terceiro semestres. 

 O Modelo Curso 4B é aplicado considerando as informações obtidas ao final 

do primeiro, segundo, terceiro e quarto semestres. 

 O Modelo Curso nB é aplicado considerando as informações obtidas ao final 

dos semestres, até o semestre n. 

5.3 Modelos Semestre e Modelos Curso utilizados nos experimentos 
 

Os experimentos foram comparados a partir dos seguintes critérios pré-

estabelecidos: Tipo de Modelo e Distribuição dos Dados. O tipo de modelo pode ser 

o Modelo Semestre ou o Modelo Curso. Com relação à distribuição dos dados, os 

modelos preditivos podem ser Desbalanceados ou Balanceados. Os Modelos 

Desbalanceados são considerados os que possuem quantidades de instâncias 

diferentes nas classes dos alunos graduados e evadidos. Já os Modelos 

Balanceados são aqueles que possuem quantidade de instâncias iguais nas classes 

dos alunos graduados e evadidos. A seguir, são organizadas as informações 

referentes ao tipo de modelo e distribuição dos dados propostas. 

 Tipo de Modelo (Semestre ou Curso) 

 Distribuição dos Dados (Desbalanceados ou Balanceados) 

Na Tabela 10 são mostrados os modelos propostos que foram construídos 

nos experimentos, totalizando 16 modelos. Para entendimento da notação utilizada 

no trabalho, como exemplo, o Modelo 1SD significa que é um Modelo Semestre, 

aplicado no primeiro período e executado a partir de dados desbalanceados do 

primeiro período. Já o Modelo 2CB significa que é o Modelo Curso, do segundo 

período e executado a partir de dados balanceados dos primeiro e segundo 

períodos, e assim sucessivamente para os demais modelos.  
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Tabela 10 – Variações dos Modelos Semestre e Curso utilizados nos experimentos 

Modelos Tipo de Modelo Dados 

1SD, 2SD, 3SD e 4SD Modelo Preditivo Semestre Desbalanceados 

1SB,2SB,3SB e 4SB Modelo Preditivo Semestre Balanceados 

1CD, 2CD, 3CD e 4CD Modelo Preditivo Curso Desbalanceados 

1CB, 2CB, 3CB e 4CB Modelo Preditivo Curso Balanceados 
Fonte: o autor (2015) 

 

Na Tabela 11 são detalhados os 16 modelos propostos na Tabela 10, informando o 

tipo de modelo, os dados de entrada e a distribuição dos dados. 

 

Tabela 11 – Os Tipos de Modelos utilizados nos experimentos 

Identificador 
do Modelo 

Tipo de Modelo 
nb (Disciplinas 
ou Curso) de 1b 
a 4b 

Dados de Entrada  Distribuição dos Dados 
(Desbalanceados ou 
Balanceados) 

1SD Semestre 1B Dados das disciplinas do 1º período Desbalanceados 

2SD Semestre 2B Dados das disciplinas 2º período Desbalanceados 

3SD Semestre 3B Dados das disciplinas do  3º período Desbalanceados 

4SD Semestre 4B Dados das disciplinas do 4º período Desbalanceados 

1SB Semestre 1B Dados das disciplinas do 1º período Balanceados 

2SB Semestre 2B Dados das disciplinas do 2º período Balanceados 

3SB Semestre 3B Dados das disciplinas do 3º período Balanceados 

4SB Semestre 4B Dados das disciplinas do 4º período Balanceados 

1CD Curso 1B Dados do 1º período Desbalanceados 

2CD Curso 2B Dados dos 1º e 2º períodos Desbalanceados 

3CD Curso 3B Dados dos 1º, 2º e 3º períodos Desbalanceados 

4CD Curso 4B Dados dos 1º, 2º, 3º e 4º períodos Desbalanceados 

1CB Curso 1B Dados do 1º período Balanceados 

2CB Curso 2B Dados dos 1º e 2º períodos Balanceados 

3CB Curso 3B Dados dos 1º, 2º  e 3º períodos Balanceados 

4CB Curso 4B Dados dos 1º, 2º,3º e 4º períodos Balanceados 

Fonte: o autor (2015) 

 

Além dos critérios mencionados baseados nos Modelos Semestre e Modelos 

Curso, tanto Desbalanceado como Balanceado, outro que é proposto para a seleção 

de atributos é o da “Partição” apresentado na seção 5.4. 

 

5.4 Partições propostas para a seleção dos atributos 
 

Como estratégia utilizada para a seleção de atributos no trabalho, é proposta 

a utilização incremental dos atributos a fim de investigar a influência individual que 

cada conjunto deles (partição) possui na evasão de um aluno. 
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Denominamos “partição” uma escolha particular de atributos utilizados na 

construção dos modelos preditivos propostos. Acreditamos que a construção dos 

modelos preditivos considerando diversas possibilidades de atributos pode resultar 

em regras potencialmente úteis no contexto educacional. A justificativa para a 

proposição do critério de partições na seleção dos atributos foi realizada a partir de 

resultados preliminares da aplicação de um modelo preditivo a partir da utilização 

conjunta dos atributos das médias nas disciplinas de um período e o CRE naquele 

período, onde foram obtidas regras com bons desempenhos preditivos, mas que não 

retratavam a influência direta das disciplinas. Já com a utilização separada,  foram 

descobertas regras com desempenhos preditivos próximos, mas que mostravam 

diretamente a influência de cada disciplina na evasão de um aluno. 

A ideia da utilização da partição veio da constatação de experimentos 

realizados de que com a geração de regras com todos os atributos leva, na maioria 

das vezes, o modelo preditivo a encontrar apenas regras baseadas nos atributos 

que possuem os maiores ganhos de informação, deixando de lado atributos com 

menores ganhos de informação, mas que fornecem regras tão boas quanto. 

No Quadro 1 é mostrado um dos exemplos que motivaram a proposta das 

partições no presente trabalho. Foi aplicado o algoritmo JRIP no Modelo Curso 

Balanceado do primeiro período com 930 instâncias (465 alunos graduados e 465 

alunos evadidos) considerando os atributos médias das disciplinas, situações das 

disciplinas e CRE do primeiro período (cre_p1), conforme Quadro 1. A cobertura 

obtida da regra 1 foi de (326/930) de 35,1%, a cobertura da regra 2 foi de (8/930) 

que resulta em 0,8%, a cobertura da regra 3 foi de (20/930) que resulta em de 2,2% 

e a cobertura da regra 4 foi de (19/930) que resulta em 2%. Neste exemplo, foi 

verificado que o atributo CRE possui grande influência na evasão de um aluno, 

fazendo com que os atributos relacionados com as médias das disciplinas ficassem 

escondidos ou com regras com coberturas baixas como evidenciado nas regras 2,3 

e 4 do Quadro 1. 
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Quadro 1 – Algoritmo JRIP aplicado com a inclusão do atributo CRE 

JRIP rules: 

=========== 

(cre_p1 <= 457) => evasao_forma=EVASAO (326.0/15.0) (REGRA 1) 

(cre_p1 <= 569) and (media_d2 <= 380) => evasao_forma=EVASAO (8.0/1.0) (REGRA 2) 

(cre_p1 <= 700) and (media_d6 <= 624) => evasao_forma=EVASAO (20.0/5.0) (REGRA 3) 

(cre_p1 <= 700) and (media_d4 >= 470) and (media_d5 <= 550) => evasao_forma=EVASAO 

(19.0/4.0) (REGRA 4) 

 => evasao_forma=GRADUACAO (557.0/117.0) (REGRA 5) 

Fonte: o autor (2015) 

 

Já a aplicação deste mesmo algoritmo JRip, considerando apenas as médias 

das disciplinas e situações das disciplinas (excluído o atributo cre_p1), produz as 

regras mostradas no Quadro 2. 

Quadro 2 – Algoritmo JRIP aplicado sem a inclusão do atributo CRE 

JRIP rules: 
=========== 
(media_d6 <= 624) => evasao_forma=EVASAO (330.0/19.0) (REGRA 1) 
(media_d1 <= 540) and (media_d2 <= 570) => evasao_forma=EVASAO (34.0/9.0) (REGRA 2) 
(media_d5 <= 680) and (media_d6 <= 724) and (media_d1 >= 760) => evasao_forma=EVASAO 
(11.0/1.0) (REGRA 3) 
(media_d4 <= 600) and (media_d5 <= 570) and (media_d4 >= 500) => evasao_forma=EVASAO 
(19.0/4.0) (REGRA 4) 
 => evasao_forma=GRADUACAO (536.0/104.0) (REGRA 5) 

 
Fonte: o autor (2015) 

 

Ou seja, nas regras obtidas sem a inclusão do atributo cre_p1, mostradas no 

Quadro 2, percebe-se pela análise da regra 1 com cobertura de (330/930) que 

resulta em 35,5% e com precisão de (311/330) que resulta em 94,2%, informa que o 

aluno que obteve média na disciplina 6 menor ou igual a 624, esse aluno evade. 

Assim, são identificadas efetivamente as disciplinas que mais influenciam na 

evasão. Perceba que na aplicação do algoritmo JRip com a inclusão do atributo CRE 

(Quadro 1), não se consegue determinar efetivamente qual disciplina nem o limite de 

nota que mais influencia na evasão devido as baixas coberturas que são obtidas. 

No Modelo Preditivo Semestre, na partição P1, primeiramente são utilizadas 

apenas as médias e situações das disciplinas que o aluno cursou do primeiro 

período, considerando o primeiro desempenho do aluno em cada uma das 
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disciplinas. Na partição P2, além dos dados utilizados na partição P1, é adicionada a 

média do período considerado. Na partição P3 são utilizadas a média do período 

considerado e informações relacionadas ao desempenho do aluno no período 

considerado: quantidade de disciplinas aprovadas, reprovadas, reprovadas por falta 

e interrompidas no semestre. Na partição P4 são utilizados ao mesmo tempo todos 

os atributos utilizados nas partições P1, P2 e P3: médias das disciplinas, situações 

das disciplinas, média do período e quantitativo de reprovações, aprovações, 

reprovações por falta, interrupções, etc.  

No Modelo Preditivo Curso, na partição P5, são utilizadas as informações das 

médias das disciplinas e situações no período considerado. Na partição P6, além 

dos dados utilizados na partição P5, são adicionadas as médias e situações das 

disciplinas dos períodos anteriores, além do CRE no período considerado. Na 

partição P7 são utilizados o CRE do aluno no período e o quantitativo de 

reprovações, aprovações, reprovações por falta e interrupções acumuladas até o 

período considerado. Na partição P8 são utilizados ao mesmo tempo todos os 

atributos utilizados nas partições P5, P6 e P7: médias das disciplinas acumuladas, 

situações das disciplinas acumuladas, CREs até determinado período e quantitativo 

de reprovações acumuladas, aprovações, reprovações por falta e interrupções 

acumuladas, etc.  

Na Tabela 12 são mostrados detalhadamente os atributos propostos nos 

Modelos Semestre e Modelos Curso elencando todas as possibilidades de partições 

propostas. 
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Tabela 12 – Informações Utilizadas em cada partição proposta 

MODELO 
SEMESTRE 

MODELO CURSO ATRIBUTO 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

X X  X X X  X Médias das disciplinas do período n  

X X  X X X  X Situações das disciplinas do período n  

    X X  X Médias das disciplinas até o período n 

    X X  X Situações das disciplinas até o período n 

 X X X    X Média no período n  

     X X X CRE no período n  

       X Médias até o período n 

       X CREs até o período n 

  X X    X Quantidade de disciplinas aprovadas no período n  

      X X Quantidade de disciplinas aprovadas acumuladas 
até período n  

  X X    X Quantidade de disciplinas reprovadas no período 
n  

      X X Quantidade de disciplinas reprovadas acumuladas 
até período n  

  X X    X Quantidade de disciplinas reprovadas por falta no 
período n  

      X X Quantidade de disciplinas reprovadas por faltas 
acumuladas até período n  

  X X    X Quantidade de disciplinas interrompidas no 
período n 

      X X Quantidade de disciplinas interrompidas até o 
período n 

Fonte: o autor (2015) 

 

5.5 Modelos Preditivos Semestre e Modelos Preditivos Curso utilizados nos 
experimentos 
 

Na Tabela 13 são mostrados todos os Modelos Preditivos Semestre e 

Modelos Preditivos Curso construídos nos experimentos, combinando dados 

Desbalanceados e Balanceados ao longo das partições pertencentes ao Modelo 

Semestre (partições P1, P2, P3 e P4) e as partições pertencentes ao Modelo Curso 

(partições P5, P6, P7 e P8) que totaliza 64 modelos preditivos. 
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Tabela 13 – Todos os modelos preditivos utilizados nos experimentos 

Identificador 
do Modelo 

Tipo de 
Modelo nB 
 (Semestre ou 
Curso) de 1B a 
4B 

Distribuição dos 
Dados 
(Desbalanceados 
ou Balanceados) 

Dados de Entrada  

1SDP1 Semestre 1B Desbalanceados Dados do 1º período (Partição 1) 

2SDP1 Semestre 2B Desbalanceados Dados do 2º período (Partição 1) 

3SDP1 Semestre 3B Desbalanceados Dados do 3º período (Partição 1) 

4SDP1 Semestre 4B Desbalanceados Dados do 4º período (Partição 1) 

1SBP1 Semestre 1B Balanceados Dados do 1º período (Partição 1) 

2SBP1 Semestre 2B Balanceados Dados do 2º período (Partição 1) 

3SBP1 Semestre 3B Balanceados Dados do 3º período (Partição 1) 

4SBP1 Semestre 4B Balanceados Dados do 4º período (Partição 1) 

1SDP2 Semestre 1B Desbalanceados Dados do 1º período (Partição 2) 

2SDP2 Semestre 2B Desbalanceados Dados do 2º período (Partição 2) 

3SDP2 Semestre 3B Desbalanceados Dados do 3º período (Partição 2) 

4SDP2 Semestre 4B Desbalanceados Dados do 4º período (Partição 2) 

1SBP2 Semestre 1B Balanceados Dados do 1º período (Partição 2) 

2SBP2 Semestre 2B Balanceados Dados do 2º período (Partição 2) 

3SBP2 Semestre 3B Balanceados Dados do 3º período (Partição 2) 

4SBP2 Semestre 4B Balanceados Dados do 4º período (Partição 2) 

1SDP3 Semestre 1B Desbalanceados Dados do 1º período (Partição 3) 

2SDP3 Semestre 2B Desbalanceados Dados do 2º período (Partição 3) 

3SDP3 Semestre 3B Desbalanceados Dados do 3º período (Partição 3) 

4SDP3 Semestre 4B Desbalanceados Dados do 4º período (Partição 3) 

1SBP3 Semestre 1B Balanceados Dados do 1º período (Partição 3) 

2SBP3 Semestre 2B Balanceados Dados do 2º período (Partição 3) 

3SBP3 Semestre 3B Balanceados Dados do 3º período (Partição 3) 

4SBP3 Semestre 4B Balanceados Dados do 4º período (Partição 3) 

1SDP4 Semestre 1B Desbalanceados Dados do 1º período (Partição 4) 

2SDP4 Semestre 2B Desbalanceados Dados do 2º período (Partição 4) 

3SDP4 Semestre 3B Desbalanceados Dados do 3º período (Partição 4) 

4SDP4 Semestre 4B Desbalanceados Dados do 4º período (Partição 4) 

1SBP4 Semestre 1B Balanceados Dados do 1º período (Partição 4) 

2SBP4 Semestre 2B Balanceados Dados do 2º período (Partição 4) 

3SBP4 Semestre 3B Balanceados Dados do 3º período (Partição 4) 

4SBP4 Semestre 4B Balanceados Dados do 4º período (Partição 4) 

1CDP5 Curso 1B Desbalanceados Dados do 1º período (Partição 5) 

2CDP5 Curso 2B Desbalanceados Dados do 1º e 2º períodos (Partição 5) 

3CDP5 Curso 3B Desbalanceados Dados dos 1º, 2º e 3º períodos (Partição 4) 

4CDP5 Curso 4B Desbalanceados Dados dos 1º, 2º, 3º e 4º períodos (Partição 5) 

1CBP5 Curso 1B Balanceados Dados do 1º período (Partição 5) 

2CBP5 Curso 2B Balanceados Dados do 1º e 2º períodos (Partição 5) 

3CBP5 Curso 3B Balanceados Dados dos 1º, 2º e 3º períodos (Partição 5) 

4CBP5 Curso 4B Balanceados Dados dos 1º, 2º, 3º e 4º períodos (Partição 5) 

1CDP6 Curso 1B Desbalanceados Dados do 1º período (Partição 6) 

2CDP6 Curso 2B Desbalanceados Dados do 1º e 2º períodos (Partição 6) 

3CDP6 Curso 3B Desbalanceados Dados dos 1º, 2º e 3º períodos (Partição 6) 

4CDP6 Curso 4B Desbalanceados Dados dos 1º, 2º, 3º e 4º períodos (Partição 6) 
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1CBP6 Curso 1B Balanceados Dados do 1º período (Partição 6) 

2CBP6 Curso 2B Balanceados Dados do 1º e 2º períodos (Partição 6) 

3CBP6 Curso 3B Balanceados Dados dos 1º, 2º e 3º períodos (Partição 6) 

4CBP6 Curso 4B Balanceados Dados dos 1º, 2º, 3º e 4º períodos (Partição 6) 

1CDP7 Curso 1B Desbalanceados Dados do 1º período (Partição 7) 

2CDP7 Curso 2B Desbalanceados Dados do 1º e 2º períodos (Partição 7) 

3CDP7 Curso 3B Desbalanceados Dados dos 1º, 2º e 3º períodos (Partição 7) 

4CDP7 Curso 4B Desbalanceados Dados dos 1º, 2º, 3º e 4º períodos (Partição 7) 

1CBP7 Curso 1B Balanceados Dados do 1º período (Partição 7) 

2CBP7 Curso 2B Balanceados Dados do 1º e 2º períodos (Partição 7) 

3CBP7 Curso 3B Balanceados Dados dos 1º, 2º e 3º períodos (Partição 7) 

4CBP7 Curso 4B Balanceados Dados dos 1º, 2º, 3º e 4º períodos (Partição 7) 

1CDP8 Curso 1B Desbalanceados Dados do 1º período (Partição 8) 

2CDP8 Curso 2B Desbalanceados Dados do 1º e 2º períodos (Partição 8) 

3CDP8 Curso 3B Desbalanceados Dados dos 1º, 2º e 3º períodos (Partição 8) 

4CDP8 Curso 4B Desbalanceados Dados dos 1º, 2º, 3º e 4º períodos (Partição 8) 

1CBP8 Curso 1B Balanceados Dados do 1º período (Partição 8) 

2CBP8 Curso 2B Balanceados Dados do 1º e 2º períodos (Partição 8) 

3CBP8 Curso 3B Balanceados Dados dos 1º, 2º e 3º períodos (Partição 8) 

4CBP8 Curso 4B Balanceados Dados dos 1º, 2º, 3º e 4º períodos (Partição 8) 

Fonte: o autor (2015) 

 

A primeira coluna da Tabela 13 identifica o modelo utilizado que pode variar 

do primeiro ao quarto período, pelo tipo de modelo (Modelo Semestre ou Modelo 

Curso) e pela distribuição dos Dados (Desbalanceados ou Balanceados). Como 

exemplo, o Modelo 1SDP1 é lido da seguinte forma: o primeiro dígito “1” significa 

que o modelo é aplicado no primeiro período ou semestre, o segundo caractere “S” 

significa que é um modelo “Semestre”, o terceiro caractere “D” significa que os 

dados utilizados pelo modelo são desbalanceados, o quarto e quinto caracteres 

conjuntamente “P1” significa que foram utilizados dados da Partição 1.  Essa mesma 

leitura pode ser usada nos demais modelos utilizados nos experimentos realizados. 

 

5.6 Critério para seleção dos alunos utilizados em cada um dos Modelos 
Semestre e dos Modelos Curso 
 

No Modelo Semestre, como é verificada a influência que as médias e 

situações das disciplinas possuem na evasão, são eliminados da base de 

treinamento os alunos que tenham média zero no semestre considerado. A escolha 

desse critério deve-se ao nosso objetivo de identificar como os desempenhos nas 

disciplinas podem auxiliar na identificação de um aluno com risco de evadir. Em 

outras palavras, o objetivo é identificar quais atributos influenciam diretamente no 
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desempenho de um aluno em determinado semestre, focando primordialmente no 

desempenho nas disciplinas do semestre analisado. 

Já para o Modelo Curso foram considerados os alunos que evadiram baseado 

na quantidade de semestres cursados. Os semestres cursados foram calculados 

com base no ano e período de ingresso e no ano e período de evasão do aluno, 

informações obtidas do SCA. No Modelo Curso são consideradas as variáveis 

acumuladas até determinado período. Assim, é possível a descoberta do peso 

acumulado de cada atributo em cada período.  

Na Tabela 14 são mostrados na coluna "Identificador do Modelo" os diversos 

modelos analisados no trabalho, Na segunda coluna são mostrados os critérios 

utilizados para a escolha dos alunos que fizeram parte do conjunto de treinamento e 

teste a partir da Validação Cruzada de dez partições. Na terceira e quarta colunas 

são mostradas as quantidades de alunos graduados e evadidos utilizados em cada 

um dos modelos.   

Como exemplo, o identificador 1SDP(1-4) ou simplesmente 1SD referem-se 

aos modelos 1SDP1, 1SDP2, 1SDP3 e 1SDP4. Para esses modelos, foram 

considerados todos os alunos graduados e todos os alunos que evadiram, mas que 

obtiveram média no primeiro período diferente de zero. O modelo 1SDP1 refere-se 

ao Modelo Semestre Desbalanceado do primeiro período no qual foram utilizados 

dados da partição 1, o modelo 1SDP2 refere-se ao Modelo Semestre 

Desbalanceado do primeiro período no qual foram utilizados dados da partição 2, e 

assim sucessivamente, para os modelos 1SDP3 e 1SDP4. 
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Tabela 14 – Alunos graduados e evadidos que foram utilizados nas bases de treinamento e 
testes dos Modelos 1SD a 4SD, 1SB a 4SB, 1CD a 4CD e do 1CB a 4CB 

Identificador 
do Modelo 

Critério para seleção dos alunos na base de treinamento e teste 
do modelo 

Número 
de alunos 
graduados 

Número 
de alunos 
evadidos 

1SDP(1-4) Todos os alunos graduados e os que evadiram que tenham 
média diferente de zero no primeiro período. 

465 513 

2SDP(1-4) Todos os alunos graduados e os que evadiram que tenham 
média diferente de zero no segundo período. 

465 305 

3SDP(1-4) Todos os alunos graduados e os que evadiram que tenham 
média diferente de zero no terceiro período. 

465 223 

4SDP(1-4) Todos os alunos graduados e os que evadiram que 
obtiveram média diferente de zero no quarto período. 

465 177 

1SBP(1-4) Todos os alunos graduados e dos 513 alunos que obtiveram 
média diferente de zero no primeiro período foram 
escolhidos aleatoriamente 465 alunos que evadiram. 

465 465 

2SBP(1-4) Os alunos que evadiram que obtiveram média no segundo 
período diferente de zero (305 alunos) e escolhidos 
aleatoriamente 305 alunos dos 465 alunos graduados. 

305 305 

3SBP(1-4) Os alunos que evadiram que obtiveram média no terceiro 
período diferente de zero (223 alunos) e escolhidos 
aleatoriamente 223 alunos dos 465 alunos graduados. 

223 223 

4SBP(1-4) Os alunos que evadiram que obtiveram média no quarto 
período diferente de zero (177 alunos) e escolhidos 
aleatoriamente 177 alunos dos 465 alunos graduados. 

177 177 

1CDP(5-8) Todos os alunos que se graduaram e os que evadiram do 
primeiro período em diante. 

    465      639 

2CDP(5-8) Todos os alunos graduados e os que evadiram do segundo 
período em diante. 

    465       503 

3CDP(5-8) Todos os alunos graduados e os que evadiram do terceiro 
período em diante. 

    465     369 

4CDP(5-8) Todos os alunos graduados e os que evadiram do quarto 
período em diante. 

    465     210 

1CBP(5-8) Todos os alunos que se graduaram e os que evadiram do 
primeiro período em diante (639 alunos), foram escolhidos 
aleatoriamente 465 alunos evadidos. 

465 465 

2CBP(5-8) Todos os alunos graduados e os que evadiram do segundo 
período em diante (503 alunos), foram escolhidos 
aleatoriamente 465 alunos evadidos. 

465 465 

3CBP(5-8) Todos os alunos graduados e os que evadiram do terceiro 
período em diante (369 alunos). Foram escolhidos 
aleatoriamente 369 alunos graduados. 

369 369 

4CBP(5-8) Todos os alunos graduados e os que evadiram do terceiro 
período em diante (210 alunos). Foram escolhidos, 
aleatoriamente, 210 alunos graduados. 

210 210 

Fonte: SCA do curso de Letras da UFPB Virtual 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Nesta seção são mostrados os desempenhos obtidos pelos algoritmos JRip 

(JR), OneR (OR), PART (PA) e Ridor (RI) ao longo das partições propostas nos 

Modelos Semestre e Modelos Curso apresentados no Capítulo 5. Neste contexto, a 

seção 6.1 apresenta a leitura das tabelas utilizadas neste processo. Na seção 6.2 é 

mostrada a comparação dos modelos preditivos. Na seção 6.3 são mostrados os 

desempenhos gerais dos modelos preditivos, onde foram ordenados os 

desempenhos médios dos quatro algoritmos testados. Na seção 6.4 são mostrados 

os desempenhos gerais das partições propostas. Na seção 6.5 são mostrados os 

modelos que possuem os melhores desempenhos evolutivos. Na seção 6.6 é 

realizada uma análise gráfica dos desempenhos médios dos Modelos Semestre e 

Modelos Curso para distribuição dos dados Desbalanceada e Balanceada. Na seção 

6.7 são mostrados que os modelos Balanceados obtiveram melhores resultados do 

que os modelos Desbalanceados. Na seção 6.8 é feita uma análise das regras dos 

dois algoritmos que obtiveram os melhores desempenhos preditivos. Na seção 6.9 

foram identificadas as disciplinas que mais influenciam na evasão ao longo dos 

períodos. Na seção 6.10 é gerado um perfil temporal de um aluno evadido e 

graduado. 

 

6.1 Leitura da Tabela de Resultados 
 

As tabelas deste capítulo mostram a comparação dos desempenhos 

preditivos dos quatro algoritmos utilizados a partir dos critérios propostos no capítulo 

5. Para a leitura e entendimento de tais tabelas, vamos utilizar como exemplo a 

Tabela 15 da seção 6.2.1, página 102, a qual mostra os desempenhos obtidos pelos 

algoritmos ao longo das partições e desempenhos médios do Modelo Semestre do 

primeiro período. 

Na coluna denominada “ID do Mod” da Tabela 15 da seção 6.2.1 é informada 

a sigla do modelo considerado. A coluna “ALGORITMO” é dividida em quatro 

colunas referentes aos algoritmos testados: JR, OR, PA e RI. Cada uma dessas 

colunas é dividida em duas colunas com os campos “Acc/TNG/TPE/TPNV” e a 

“Matriz de Confusão”. O atributo “Acc” refere-se à acurácia do modelo que é 

calculada considerando a divisão entre as instâncias classificadas corretamente pelo 
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modelo preditivo e todas as instâncias do modelo. TNG é definido como “True 

Negative Graduados”, que é a taxa de acerto do modelo para os alunos graduados, 

sendo a divisão entre o número de alunos corretamente classificados como 

graduados pelo número total de graduados. O atributo TPE é definido como “True 

Positive Evadidos” que é a taxa de acerto dos modelos para os alunos evadidos, 

sendo a divisão entre o número de alunos corretamente classificados como evadidos 

pelo número total de evadidos. O atributo TNPV é definido como a média ponderada 

dos atributos TNG e TPE com peso 1 para o atributo TNG e peso 2 para o atributo 

TPE. 

É importante relembrar que nem sempre um modelo preditivo que possui 

maior acurácia é tido como melhor, pois pode ocorrer de ele classificar bem os 

alunos que se graduam e classificar mal os alunos que estão com risco de evasão. 

Como o objetivo principal do trabalho é a identificação de alunos com risco de 

evasão, acreditamos que quanto maior for o valor de TPE, melhor é o desempenho 

do modelo preditivo. Podem existir casos de modelos que tenham um TNG alto, um 

TPE baixo e ainda sim possuam uma acurácia alta. Dessa forma, a medida preditiva 

principal para os modelos preditivos analisados neste trabalho é obtida a partir da 

notação TNPV que é definida como [TNG + (2 x TPE))]/3. 

A leitura da Matriz de Confusão é feita da mesma forma que foi apresentada 

na seção 2.6.1. Na Tabela 15, as linhas horizontais estão as classes reais e nas 

verticais, as classificações realizadas. Como exemplo da Matriz de Confusão obtida 

do modelo 1SDP1 pelo algoritmo JRIP, temos: 374 alunos foram classificados como 

evadidos de fato são evadidos; 385 alunos foram classificados como graduados e de 

fato são graduados; 80 alunos foram classificados como evadidos, mas, de fato, se 

graduaram; 139 alunos foram classificados como graduados, mas, de fato, eles 

evadiram. As demais matrizes de confusão do trabalho são lidas de maneira 

análoga. O número entre parênteses ao lado dos valores das acurácias, TNG, TPE e 

TNPV refere-se à posição obtida pelo algoritmo analisado, na medida preditiva 

considerada, em determinada partição. Como exemplo, nos modelos 1SDP1, o 

algoritmo JR possui a melhor acurácia da partição 1 (número “1” ao lado do valor da 

acurácia entre parênteses) com acurácia de 77,6%, a segunda melhor acurácia é a 

do algoritmo PA com 76,7% (número “2” ao lado do valor da acurácia entre 

parênteses), a terceira melhor acurácia é a do algoritmo RI com 76,3% (número “3” 

ao lado do valor da acurácia entre parênteses) e a quarta melhor acurácia é a do 
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algoritmo OR com 75,2% (número “4” ao lado do valor da acurácia entre 

parênteses). Na coluna “Médias das partições” são mostrados os valores médios 

dos desempenhos das partições para todas as medidas preditivas utilizadas: o acc, 

o TNG, o TPE e o TNPV. O valor que está contido em “Desemp. Geral” refere-se ao 

desempenho geral do modelo preditivo considerado que é obtido a partir da média 

aritmética das médias das partições ou das médias aritméticas dos desempenhos 

médios dos algoritmos. Como exemplo, ainda na Tabela 15, o desempenho médio 

obtido pelos quatro algoritmos na partição 1 do Modelo Semestre Desbalanceado do 

primeiro período (1SDP1) é de 76,5% de acurácia, 84,5% de TNG, 69,1% de TPE e 

74,2% de TNPV. O desempenho geral dos modelos aplicados do primeiro período 

das partições P1 a P4 é de acurácia 77,9%, TNG de 84,9%, TPE de 71,5% e TNPV 

de 76,0% (número maior em negrito).  

 

6.2 Comparação dos Desempenhos Médios dos Modelos Preditivos 
 

Nesta seção foram comparados os Modelos Preditivos Semestre e Modelos 

Preditivos Curso com distribuição dos dados Desbalanceados e Balanceados ao 

longo das partições propostas para os Modelos Semestre e Modelos Curso. Os 

algoritmos JR, OR, PA e RI utilizados foram classificados em ordem de desempenho 

preditivo para os seguintes atributos: Acc, TNG, TPE e TNPV. Foram realizados 

experimentos com os Modelos Semestre e Modelos Curso do primeiro ao quarto 

período do curso de Letras da UFPB Virtual. A seguir são mostradas tabelas 

referentes aos desempenhos preditivos do primeiro ao quarto período para os 

Modelos Semestre e Modelos Curso. Nas tabelas 16 a 35 são mostrados os 

desempenhos dos Modelos Semestre. Nas tabelas 36 a 55 são mostrados os 

desempenhos dos Modelos Curso. 

 

6.2.1 Comparação dos Desempenhos Médios das partições 1SDP1 a 1SDP4 e 
1SBP1 a 1SBP4 
 

 Na Tabela 15 é mostrada a comparação de desempenho dos algoritmos JR, 

OR, PA e RI dos modelos 1SDP(1-4) e dos modelos 1SBP(1-4).  
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Tabela 15 – Desempenho do Modelo Semestre do primeiro período 

 ALGORITMO  

 JR OR PA RI  

ID do 
Mod 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Médias  
Partições  

1SDP1 77,6 (1) 
82,8 (4) 
72,9 (1) 

76,2[1] 

374    139 
80       385 
      
 

75,2 (4) 
83,0 (3) 
68,0 (3) 

73,0[3] 

349   164 
79     386 
       
    

76,7 (2) 
83,7 (2) 
70,4 (2) 

74,8[2] 

361    152 
 76      389 
 
    

76,3 (3) 
88,6 (1) 
65,1 (4) 

72,9[4] 

334     179 
53       412 
 

 

76,5 [4] 
84,5 [4] 
69,1 [4] 

74,2[4] 

1SDP2 79,2 (1) 
88,0 (2) 
71,3 (3) 

76,9[1] 

366     147 
56       409 
   
    

78,1 (4) 
83,4 (4) 
73,3 (1) 

76,5[3] 

376     137 
77     388 

 
 

78,7 (2) 
85,4 (3) 
72,7 (2) 

76,9[2] 

373     140 
 68      397 
        
     

78,5 (3) 
88,2 (1) 
69,8 (4) 

75,9[4] 

358     155 
55     410 
       
   

78,6 [1] 
86,3 [1] 
71,8 [1] 

76,6[1] 

1SDP3 79,1 (1) 
84,1 (4) 
74,7 (1) 

77,8[1] 

383     130 
74       391 
       
    

78,1 (3) 
83,4 (3) 
73,3 (3) 

76,7[4] 

376     137 
77       388 
 
    

78,5 (2) 
83,2 (2) 
74,3 (2) 

77,3[2] 

381     132 
78       387 
       
    

78,5 (3) 
84,7 (1) 
72,9 (4) 

76,8[3] 

374     139  
71       394 
       
    

78,6 [2] 
83,9 [2] 
73,8 [2] 

77,2[2] 

1SDP4 78,8 (1) 
85,2 (2) 
73,1 (2) 

77,1[1] 

375    138 
69       396 
        
   

78,1 (2) 
83,4 (4) 
72,0 (1) 

75,8[2] 

376    137 
 77     388 
       
    

77,1 (3) 
84,7 (3) 
70,2 (3) 

75,0[3] 

360     153 
71       394 
       
  

76,6 (4) 
85,6 (1) 
68,4 (4) 

75,0[4] 

351     162 
67       398 
       
   

77,7 [3] 
84,7 [3] 
71,3 [3] 

75,7[3] 

Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
1SDP 
(1-4) 

78,7[1] 
85,0[3] 
73,0[1] 

77,0[1] 
 

 77,4[3] 
83,3[4] 
71,3[2] 

75,5[3] 
 

 77,8[2] 
84,3[2] 
71,9[3] 

76,0[2] 
 

 77,5[3] 
86,8[1] 
69,1[4] 

74,7[4] 
 

 77,9 
84,9 
71.5 

76,0 
Desemp. 

GeraL 

1SBP1 78,1 (1) 
84,9 (3) 
71,2 (1) 

  77,0[1] 

331     134 
70       395 

76,2 (4) 
83,9 (4) 
68,6 (2) 

  73,7[4] 

319     146 
75     390 

77,5 (2) 
86,2 (1) 
68,8 (2) 

  74,6[2] 

320    145   
64       401 

77,2 (3) 
85,6 (2) 
68,8 (2) 

  74,4[3] 

320     145 
67       398 

77,3 [4] 
85,2 [4] 
69,4  [3] 

  74,7[4] 
 

1SBP2 77,4 (3) 
86,0 (2) 
68,8 (3) 

  74,5[3] 

320     145 
65      400 

78,0 (2) 
84,9 (3) 
71,0 (2) 

  75,6[2] 

330     135 
70     395 

78,6 (1) 
86,0 (2) 
71,2 (1) 

  76,1[1] 

331     134 
65       400 

76,8 (4) 
87,1 (1) 
66,5 (4) 

  73,4[4] 

309     156 
60      405 

77,7 [3] 
86,0 [3] 
69,4 [3] 

  74,9[3] 

1SBP3 80,3 (1) 
87,7 (1) 
72,9 (1) 

  77,8[1] 

339    126 
57      408 

78,0 (3) 
84,9 (3) 
71,0 (3) 

  75,6[3] 

330     135 
70     395 

78,8 (2) 
86,5 (2) 
71,2 (2) 

  76,3[2] 

331     134 
63       402 

78,0 (3) 
87,7 (1) 
68,2 (4) 

  74,7[4] 

317     148 
57       408 

78,8 [1] 
86,7 [2] 
70,8 [1] 

  76,1[1] 

1SBP4 78,4 (4) 
85,6 (3) 
71,2 (1) 

  76,0[1] 

331   134 
67     398 

78,0 (3) 
84,9 (4) 
71,0 (2) 

 75,6[2] 

330     135 
70       395 

78,1 (1) 
86,7 (2) 
69,5 (3) 

  75,2[3] 

323     142 
62       403 

76,9 (4) 
87,3 (1) 
66,5 (4) 

  73,4[4] 

309     156 
59       406 

77,9 [2] 
86,1 [2] 
69,6 [2] 

 75,1[3] 

Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
1SBP 
(1-4) 

78,6[1] 
86,1[3] 
71,0[1] 

76,0[1] 
 

 77,6[3] 
84,7[4] 
70,4[2] 

75,2[3] 

 78,3[2] 
86,4[2] 
70,2[3] 

75,6[2] 

 77,2[4] 
86,9[1] 
67,5[4] 

74,0[4] 

 77,9 
86,0 
72,1 

76,7 
Desemp. 

Geral 

Fonte: o autor (2015) 

 

Considerando o desempenho do Modelo Semestre do primeiro período, na 

Tabela 15 de cada modelo são mostrados, entre parênteses, as ordens das 

acurácias, dos TNG, dos TPE e dos TNPV em cada modelo, respectivamente. Na 

coluna ao lado é mostrada a Matriz de Confusão do modelo. Analisando os 

desempenhos obtidos do modelo 1SDP1, o algoritmo que obteve a melhor acurácia 
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foi o JR com 77,6% seguidos pelos algoritmos PA com 76,7%, RI com 76,3% e OR 

com 75,2%. Analisando o TN dos alunos graduados (TNG), o algoritmo que obteve 

melhor TNG foi o RI com 88,6%, seguidos pelo PA com 83,7%, OR com 83,0% e o 

JR com 82,8%. Analisando o TP dos alunos evadidos (TPE), o algoritmo que obteve 

melhor TPE foi novamente o JR com 72,9% seguidos pelo PA com 70,4%, OR com 

68% e RI com 65,1%. Analisando o TNPV dos alunos graduados e evadidos, o 

algoritmo que obteve melhor desempenho foi o JR com 76,2%, seguidos pelo PA 

com 74,8%,OR com 73,0% e o RI com 72,9%.  O desempenho médio obtido pelos 

quatro algoritmos do modelo 1SDP1 foi de acurácia de 76,5%, TNG de 84,5%, TPE 

de 69,1% e TNPV de 74,2%. O desempenho médio obtido pelos quatro algoritmos 

no modelo 1SDP2 foi de acurácia de 78,6%, TNG de 86,3%, TPE de 71,8% e TNPV 

de 76,6%. O desempenho médio obtido pelos quatro algoritmos no modelo 1SDP3 

foi de acurácia de 78,6%, TNG de 83,9%, TPE de 73,8% e TNPV de 77,2%. O 

desempenho médio obtido pelos quatro algoritmos no modelo 1SDP4 foi de acurácia 

de 77,7%, TNG de 84,7%, TPE de 71,3% e TNPV de 75,7%. 

 Analisando os desempenhos médios obtidos pelos quatro algoritmos dos 

modelos 1SDP1, 1SDP2, 1SDP3 e 1SDP4, o algoritmo que obteve melhor acurácia 

média das partições P1 a P4 foi o JR com 78,7% seguidos pelos algoritmos PA com 

77,8%, RI com 77,5% e OR com 77,4%. Analisando o TN dos alunos graduados 

(TNG), o algoritmo que obteve melhor TNG médio foi o RI com 86,8% seguidos pelo 

JR com 85,0%, PA com 84,3% e OR com 83,3%. Analisando o TP dos alunos 

evadidos (TPE), o algoritmo que obteve melhor TPE médio das partições P1 a P4 foi 

o JR com 73,0% seguidos pelo PA com 71,9%, OR com 71,3% e RI com 69,1%. 

Analisado o TNPV, o algoritmo que obteve o melhor desempenho foi o JR com 

77,0% seguidos pelo PA com 76,0%, OR com 75,5% e RI com 74,7%. Essa mesma 

leitura pode ser considerada para os demais modelos preditivos apresentados. 
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6.2.2 Comparação dos Desempenhos Médios das partições 2SDP1 a 2SDP4 e 
2SBP1 a 2SBP4 

 

 Na Tabela 16 é mostrada a comparação de desempenhos dos algoritmos JR, 

OR, PA e RI dos modelos 2SDP(1-4) e dos modelos 2SBP(1-4).  

 

Tabela 16 – Desempenho do Modelo Semestre do segundo período 

 ALGORITMO  

 JR OR PA RI  

ID do 
Mod 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Médias  
Partições 

2SDP1 85,3 (1) 
89,7(4) 
78,7(1) 

82,4[1] 

240       65 
48       417 

83,1 (3) 
93,1(1) 
67,9(4) 

76,3[4] 

207     98 
32      433 

83,1 (1) 
89,9(3) 
72,8(3) 

78,5[2] 

222      83 
47       418 

84,9 (2) 
91,8(2) 
74,4(2) 

77,2[3] 

227      78 
38      427 

84,1 [1] 
91,1 [1] 
73,5 [2] 

79,4[3] 
2SDP2 85,2 (1) 

91,6 (1) 
75,4 (1) 

80,8[1] 

230       75 
39       426 

82,6 (3) 
91,6 (2) 
68,9 (3) 

76,5[4] 

210      95 
39       426 

82,0 (4) 
88,4 (4) 
72,1 (2) 

77,5[3] 

220      85 
54       411 

84,7 (2) 
91,0 (3) 
75,1 (1) 

80,4[2] 

229      76 
42       423 

83,6 [3] 
90,7 [2] 
72,9 [4] 

78,3[4] 
2SDP3 83,6 (1) 

85,2 (4) 
81,3 (1) 

82,6[1] 

396       69 
57       248 

82,1 (4) 
86,9 (3) 
74,8 (3) 

78,8[4] 

228      77 
61       404 

82,6 (3) 
88,0 (1) 
74,4 (4) 

78,9[3] 

227      78 
56       409 

83,5 (2) 
87,1 (2) 
78,0 (2) 

81,0[2] 

238      67 
60       405 

83,0 [4] 
86,8 [4] 
77,1 [1] 

80,3[1] 
2SDP4 84,7 (2) 

89,2 (3) 
77,7 (1) 

81,1[2] 

237       68 
50       415 

82,6 (4) 
91,6 (1) 
68,9 (4) 

76,5[4] 

210     95 
39      426 

83,1 (3) 
89,0 (4) 
74,1 (3) 

79,1[3] 

226      79 
51       414 

84,8 (1) 
89,7 (2) 
77,4 (2) 

81,5[1] 

236      69 
48       417 

83,8 [2] 
89,9 [3] 
74,5 [3] 

79,6[2] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
2SDP 
(1-4) 

84,7[1] 
88,9[3] 
78,3[1] 

81,8[1] 

 82,6[4] 
90,8[1] 
70,1[4] 

77,0[4] 

 82,7[3] 
88,8[4] 
73,1[3] 

78,3[3] 

 84,5[2] 
89,9[2] 
76,2[2] 

80,8[2] 

 83,6 
89,6 
74,5 

79,5 
Desemp. 

geral 

2SBP1 82,6 (1)       
86,2 (2) 
79,0 (1) 
81,4[1] 

241      64 
42       263 

77,1 (4) 
83,9 (4) 
70,2 (3) 
74,8[4] 

214       91 
49       256 

 

81,3 (3) 
86,6 (3) 
76,1 (2) 
79,6[3] 

232      73 
41      264 

81,5 (2) 
86,9 (1) 
76,1 (2) 
79,7[2] 

232      73 
40       265 

80,6 [1] 
85,9 [2] 
75,4 [3] 

78,9[3] 
2SBP2 81,3 (1) 

85,9 (1) 
76,7 (3) 
79,8[1] 

234       71 
43       262 

79,5 (4) 
81,6 (4) 
77,4 (2) 
78,8[3] 

236      69 
56       249 

80,3 (2) 
85,2 (2) 
75,4 (4) 
78,7[4] 

230     75 
45      260 

80,2 (3) 
82,3 (3) 
78,0 (1) 
79,4[2] 

238      67 
54       251 

80,3 [3] 
83,8 [3] 
76,9 [1] 

79,2[1] 
2SBP3 81,3 (1) 

82,0 (2) 
80,7 (1) 
81,1[1] 

246       59 
55       250 

79,5 (3) 
81,6 (3) 
77,4 (3) 
78,8[3] 

236       69 
56       249 

80,7 (2) 
81,3 (4) 
80,0 (2) 
80,4[2] 

244      61 
57     248 

79,2 (4) 
82,3 (1) 
76,1 (4) 
78,2[4] 

232      73 
54       251 

80,2 [4] 
81,8 [4] 
76,9 [1] 

79,2[1] 
2SBP4 81,6 (1) 

85,2 (2) 
78,0 (1) 

80,4[1] 

238      67 
45       260 

79,5 (4) 
81,6 (4) 
77,4 (2) 

78,8[3] 

236      69 
56       249 

80,7 (2) 
84,9 (3) 
76,4 (3) 

79,2[2] 

233     72 
46      259 

80,2 (3) 
87,2 (1) 
73,1 (4) 

77,8[4] 

223      82 
39       266 

80,5 [2] 
84,7 [2] 
76,2 [2] 

79,0[2] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
2SBP 
(1-4) 

81,7[1] 
84,8[1] 
78,6[1] 

80,7[1] 
 

 78,9[4] 
82,2[4] 
75,6[4] 

77,8[4] 
 

 80,8[2] 
84,5[3] 
77,0[2] 

79,5[2] 

 80,3[3] 
84,7[2] 
75,8[3] 

78,8[3] 

 80,4 
84,1 
76,8 

79,2 
Desemp. 

geral 
Fonte: o autor (2015) 
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6.2.3 Comparação dos Desempenhos Médios das partições 3SDP1 a 3SDP4 e 
3SBP1 a 3SBP4 

 

 Na Tabela 17 é mostrada a comparação de desempenhos dos algoritmos JR, 

OR, PA e RI dos modelos 3SDP(1-4) e dos modelos 3SBP(1-4).  

 

Tabela 17 – Desempenho do Modelo Semestre do terceiro período 

 ALGORITMO  

 JR OR PA RI  

ID do 
Mod 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Médias  
Partições 

3SDP1 90,6 (2) 
96,1 (3) 
78,9 (1) 

84,6[1] 

176     47 
18       447 

90,7 (1) 
97,6 (1) 
76,2 (3) 

83,3[3] 

170     53 
11       454 

89,5 (3) 
94,8 (4) 
78,5 (2) 

83,9[2] 

175      48 
24       441 

90,6 (2) 
97,4 (2) 
76,2 (3) 

83,2[4] 

170     53 
12       453 

90,4 [2] 
95,7 [2] 
77,5 [3] 

83,6[3] 
3SDP2 90,3 (2) 

95,1 (2) 
80,3 (1) 

85,2[1] 

179      44 
23       442 

90,7 (1) 
97,6 (1) 
76,2 (3) 

83,4[4] 

170      53 
11       454 

89,4 (3) 
93,8 (3) 
80,3 (1) 

84,8[2] 

179      44 
29       436 

89,4 (3) 
95,1 (2) 
77,6 (2) 

83,4[3] 

173     50 
23      442 

90,0 [3] 
95,4 [3] 
78,6 [1] 

84,2[2] 
3SDP3 88,8 (1) 

96,1 (1) 
73,5 (2) 

81,0[1] 

164      59 
18       447 

87,2 (2) 
94,2 (2) 
72,6 (3) 

79,8[2] 

162     61 
27      438 

86,8 (4) 
94,2 (2) 
71,3 (4) 

78,9[3] 

159      64 
27       438 

87,1 (3) 
87,1 (3) 
74,0 (1) 

78,4[4] 

165      58 
 31      434 

87,5 [4] 
92,9 [4] 
72,9 [4] 

79,6[4] 
3SDP4 91,4 (1) 

97,0 (2) 
79,8 (1) 

85,5[1] 

178      45 
14       451 

90,7 (2) 
97,6 (1) 
76,2 (4) 

83,3[4] 

170     53 
11       454 

90,1 (3) 
95,7 (3) 
78,5 (3) 

84,2[2] 

 175      48 
20       445 

89,7 (4) 
94,8 (4) 
78,9 (2) 

84,2[3] 

176     47 
24      441 

90,5 [1] 
96,3 [1] 
78,4 [2] 

84,4[1] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
3SDP 
(1-4) 

90,3 [1] 
96,1 [2] 
78,1 [1] 

84,1[1] 

 89,8 [2] 
96,8 [1] 
75,3 [4] 

82,5[3] 

 89,0 [4] 
94,6 [3] 
77,2 [2] 

83,0[2] 
 

 89,2 [3] 
93,6 [4] 
76,7 [3] 

82,3[4] 

 89,6 
95,1 
76,9 

83,0 
Desemp. 

Geral 
3SBP1 86,6 (2) 

91,0 (3) 
82,1 (2) 

85,0[3] 

183     40 
20       203 

86,6 (2) 
94,6 (1) 
78,5 (4) 

83,9[4] 

175      48 
12       211 

89,0 (1) 
92,8 (2) 
85,2 (1) 

87,7[1] 

190      33 
16       207 

86,3 (3) 
88,8 (4) 
83,9 (3) 

85,5[2] 

187      36 
25      198 

87,1 [2] 
91,8 [3] 
82,4 [1] 

85,5[2] 
3SBP2 86,3 (4) 

91,9 (3) 
80,7 (2) 

84,4[3] 

180     43 
18      205 

86,6 (3) 
94,6 (1) 
78,5 (3) 

83,9[4] 

175      48 
12       211 

87,0 (2) 
90,6 (4) 
83,4 (1) 

85,8[1] 

186      37 
21       202 

87,4 (1) 
94,2 (2) 
80,7 (2) 

85,2[2] 

180      43 
13       210 

86,8 [3] 
92,8 [2] 
80,8 [4] 

84,8[3] 
3SBP3 85,0 (2) 

88,8 (1) 
81,2 (2) 

83,7[2] 

181     42 
25      198 

85,2 (1) 
88,3 (2) 
82,1 (1) 

84,2[1] 

183       40 
26       197 

83,2 (3) 
87,0 (3) 
79,4 (3) 

81,9[3] 

177      46 
29       194 

85,2 (1) 
88,3 (2) 
82,1 (1) 

84,2[1] 

183      40 
26       197 

84,7 [4] 
88,1 [4] 
81,2 [3] 

83,5[4] 
3SBP4 88,3 (2) 

92,8 (3) 
83,9 (1) 

86,9[1] 

187     37 
16       207 

86,6 (3) 
94,6 (1) 
78,5 (4) 

83,9[4] 

175       48 
12       211 

88,6 (1) 
94,2 (2) 
83,0 (2) 

86,7[2] 

185      38 
13       210 

86,3 (4) 
91,5 (4) 
81,2 (3) 

84,6[3] 

181       42 
19       204 

87,5 [1] 
93,3 [1] 
81,7 [2] 

85,6[1] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
3SBP 
(1-4) 

86,6 [2] 
91,1 [3] 
82,0 [2] 

85,0[2] 
 

 86,3 [3] 
93,0 [1] 
79,4 [3] 

83,9[4] 
 

 87,0[1] 
91,2 [2] 
82,3 [1] 

85,3[1] 

 86,3 [3] 
90,7 [4] 
82,0 [2] 

84,9[3] 

 86,5 
91,5 
81,5 

84,8 
Desemp. 

Geral 
Fonte: o autor (2015) 
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6.2.4 Comparação dos Desempenhos Médios das partições 4SDP1 a 4SDP4 e 
4SBP1 a 4SBP4 

 

Na Tabela 18 é mostrada a comparação de desempenhos dos algoritmos JR, 

OR, PA e RI dos modelos 4SDP(1-4) e dos modelos 4SBP(1-4).  

 

Tabela 18 – Desempenho do Modelo Semestre do quarto período 

 ALGORITMO  

 JR OR PA RI  

ID do 
Mod 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Médias  
Partições 

4SDP1 92,8 (3) 
97,4 (3) 
80,8 (2) 

86,3[2] 

143     34 
12      453 

93,2 (2) 
98,7 (1) 
78,5 (4) 

85,2[3] 

139       38 
6         459 

92,2 (4) 
95,7 (4) 
83,1 (1) 

87,3[1] 

147     30 
20      445 

93,3 (1) 
98,3 (2) 
80,2 (3) 

86,2[2] 

142     35    
8        457   

 

92,9[1] 
97,5[1] 
80,7[2] 

86,3[2] 
4SDP2 92,7 (2) 

97,4 (2) 
80,2 (2) 

85,9[2] 

142      35 
12       453 

93,2 (1) 
98,7 (1) 
78,5 (3) 

85,2[3] 

139      38 
6         459 

92,7 (2) 
95,9 (3) 
84,2 (1) 

88,1[1] 

149     28 
19       446 

92,1 (3) 
97,4 (2) 
78,0 (4) 

84,5[4] 

138      39 
12       453 

92,7[2] 
97,4[2] 
82,2[1] 

87,2[1] 
4SDP3 90,8 (1) 

96,8 (3) 
75,1 (1) 

82,3[1] 

133       44 
15       450  

89,1 (2) 
95,3 (4) 
72,9 (3) 

80,4[3] 

129      48 
22       443 

88,9 (3) 
97,6 (1) 
66,1 (4) 

76,6[4] 

117      60 
11       454 

90,8 (1) 
97,0 (2) 
74,6 (2) 

82,0[2] 

132      45 
14       451 

89,9[4] 
96,7[4] 
72,2[4] 

80,4[4] 
4SDP4 92,5(2) 

97,8(2) 
78,5(2) 

84,9[3] 

139      38 
10       455 

93,2(1) 
98,7(1) 
78,5(2) 

85,2[2] 

139      38 
6         459  

92,2(4) 
94,8(4) 
85,3(1) 

88,5[1] 

151      26 
24       441 

92,4(3) 
97,6(3) 
78,5(2) 

84,9[3] 

139      38 
11      453 

92,6[3] 
97,2[3] 
80,2[3] 

85,9[3] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
4SDP 
(1-4) 

92,2[1] 
97,4[3] 
78,7[2] 

84,9[2] 

 92,2[1] 
97,9[1] 
77,1[4] 

84,0[4] 

 91,5[2] 
96,0[4] 
79,7[1] 

85,1[1] 

 92,2[1] 
97,6[2] 
77,8[3] 

84,4[3] 

 92,0 
97,2 
78,8 

84,9 
Desemp. 

Geral 
4SBP1 88,4(4) 

92,7(4) 
84,2(3)    

87,0[4] 

149      28 
13       164 

89,6(2) 
96,0 (1) 
83,1(4) 

87,4[3] 

147       30 
7      170 

90,7(1) 
93,8(2) 
87,6(1) 

89,7[1] 

155     22 
11       166 

89,3(3) 
93,2(3) 
85,3(2) 

87,9[2] 

151      26 
12       165 

89,5[3] 
93,9[3] 
85,1[1] 

88,0[3] 
4SBP2 90,4(1) 

94,9(2) 
85,9(2) 

88,9[1] 

152     25 
9        168 

89,6(2) 
96,0(1) 
83,1(4) 

87,4[4] 

147       30 
7         170 

88,7(3) 
91,0(3) 
86,4(1) 

87,9[3] 

153     24 
16       161 

90,4(1) 
96,0(1) 
84,7(3) 

88,5[2] 

150       27 
7         170 

89,8[1] 
94,5[2] 
85,0[2] 

88,2[1] 
4SBP3 85,0(3) 

92,7(2) 
77,4(3) 

82,5[4] 

137      40 
13       164 

86,7(1) 
91,0(3) 
82,5(1) 

85,3[1] 

146      31 
16       161 

84,8(4) 
91,0(3) 
78,5(2) 

82,7[3] 

139     38 
16       161 

85,9(2) 
94,4(1) 
77,4(3) 

83,0[2] 

137     40 
10      167 

85,6[4] 
92,3[4] 
79,0[4] 

83,4[4] 
4SBP4 90,4(1) 

97,2(1) 
83,6(3) 

88,1[2] 

148      29 
5        172 

89,6(3) 
96,0(2) 
83,1(4) 

87,4[4] 

147     30 
7        170 

88,1(4) 
89,8(4) 
86,4(1) 

87,5[3] 

153     24 
18      159 

90,1(2) 
95,5(3) 
84,7(2) 

88,3[1] 

150      27 
8        169 

89,6[2] 
94,6[1] 
84,5[3] 

87,9[2] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
4SBP 
(1-4) 

92,2[1] 
94,4[2] 
82,8[3] 

87,0[1] 

 88,9[2] 
94,8[1] 
83,0[2] 

86,9[2] 

 88,1[3] 
91,4[3] 
84,7[1] 

86,9[2] 

 88,9[2] 
94,8[1] 
83,0[2] 

86,9[2] 

 88,6 
93,8 
83,4 

86,9 
Desemp. 

Geral 
Fonte: o autor (2015) 
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6.2.5 Comparação dos Desempenhos Médios das partições 1CDP5 a 1CDP8 e 
1CBP5 a 1CBP8 

 

 Na Tabela 19 é mostrada a comparação de desempenhos dos algoritmos JR, 

OR, PA e RI dos modelos 1CDP(5-8) e dos modelos 1CBP(5-8).  

 

Tabela 19 – Desempenho do Modelo Curso do primeiro período 

 ALGORITMO  

 JR OR PA RI  

ID do 
Mod 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Médias  
Partições 

1CDP5 79,7(3) 
81,1(3) 
78,7(1) 

79,5[3] 

503     136 
88       377 

77,8(4) 
81,1(3) 
75,4(4) 

77,3[4] 

482     157 
88       377 

80,9(1) 
84,3(2) 
78,4(2) 

80,4[1] 

501     138 
73       392 

80,3(2) 
86,2(1) 
76,1(3) 

79,5[2] 

486     153 
64       401 

79,7[4] 
83,2[4] 
77,2[4] 

79,2[4] 
 

1CDP6 81,2(1) 
86,5(1) 
77,3(3) 

80,4[2] 

494     145  
 63      402 

80,5(3) 
82,8(3) 
78,9(2) 

80,2[3] 

504     135 
80       385 

80,9(2) 
81,1(4) 
80,8(1) 

80,9[1] 

516     123 
88       377 

80,1(4) 
85,8(2) 
75,9(4) 

 79,2[4] 

485     154 
66       399 

80,7[2] 
84,1[3] 
78,4[1] 

80,3[1] 
1CDP7 82,1(1) 

87,3(1) 
78,2(3) 

81,2[1] 

500     139 
59       406 

80,5(4) 
82,8(3) 
78,9(2) 

80,2[3] 

504     135 
80       385 

80,8(2) 
81,3(4) 
80,4(1) 

80,7[2] 

514     125 
87       378 

80,6(3) 
85,6(2) 
77,0(4) 

79,9[4] 

492     147 
67       398 
 

81,0[1] 
84,3[1] 
78,1[2] 

80,2[2] 
1CDP8 80,1(4) 

84,9(2) 
76,5(4) 

79,3[4] 

489     150  
70       395 

80,5(2) 
82,8(4) 
78,9(1) 

80,2[1] 

504    135 
 80     385 

80,7(1) 
85,8(1) 
77,0(3) 

79,9[2] 

492     147 
66       399 

80,3(3) 
83,2(3) 
78,2(2) 

79,9[3] 

500    139 
78      387 

80,4[3] 
84,2[2] 
77,7[3] 

79,9[3] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
1CDP 
(5-8) 

80,8[1] 
85,0[2] 
77,7[3] 

80,1[2] 

 79,8[3] 
82,4[4] 
78,0[2] 

79,5[4] 

 80,8[1] 
83,1[3] 
79,2[1] 

80,5[1] 

 80,3[2] 
85,2[1] 
76,8[4] 

79,6[3] 

 80,5 
84,0 
77,9 

80,0 
Desemp. 

Geral 
1CBP5 79,9(2) 

85,6(4) 
74,2(1) 

78,0[2] 

345     120 
67       398 

78,5(3) 
86,5(3) 
70,5(3) 

75,8[4] 

328     137 
63       402  

80,4(1) 
86,7(2) 
74,2(1) 

78,4[1] 

345     120 
62       403 

80,4(1) 
88,2(1) 
72,7(2) 

77,9[3] 

338     127  
55       410 

79,8[4] 
86,8[4] 
72,9[3] 

77,5[4] 
1CBP6 81,9(1) 

91,6(1) 
72,3(3) 

78,7[3] 

336     129  
 39      426 

81,7(2) 
86,9(3) 
76,6(1) 

80,0[1] 

356     109 
61       404 

81,7(2) 
86,9(3) 
76,6(1) 

80,0[1] 

356     109 
61       404 

80,3(3) 
88,2(2) 
72,5(2) 

79,5[2] 

337     128 
55       410 

81,4[2] 
88,4[3] 
74,5[1] 

79,1[1] 
1CBP7 82,2(2) 

92,3(1) 
72,0(3) 
78,8[2] 

335     130 
36       429 

80,5(4) 
87,7(4) 
73,3(2) 
78,1[4] 

341     124 
57       408 

82,4(1) 
88,0(3) 
76,8(1) 
80,5[1] 

357     108 
56       409 

81,5(3) 
89,7(2) 
73,3(2) 
78,8[3] 

341     124 
48       417 

81,7[1] 
89,4[1] 
73,9[2] 

79,0[2] 
1CBP8 81,5(1) 

89,2(2) 
73,8(2) 

78,9[2] 

343     122 
50       415 

80,5(3) 
87,7(3) 
73,3(3) 

78,1[3] 

341     124 
57       408 

81,4(2) 
86,9(4) 
75,9(1) 

79,6[1] 

353     112 
61       404 

80,2(4) 
92,0(1) 
68,4(4) 

76,3[4] 

318     147 
47       428  

80,9[3] 
89,0[2] 
72,9[3] 

78,3[3] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
1CBP 
(5-8) 

81,6[1] 
89,7[1] 
73,1[3] 

78,6[2] 
 

 80,3[4] 
87,2[3] 
73,4[2] 

78,0[3] 
 

 81,5[2] 
87,1[4] 
75,9[1] 

79,6[1] 
 

 80,6[3] 
89,5[2] 
71,7[4] 

77,6[4] 
 

 81,0 
88,4 
73,6 

78,5 
Desemp. 

Geral 
 

Fonte: o autor (2015) 
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6.2.6 Comparação dos Desempenhos Médios das partições 2CDP5 a 2CDP8 e 
2CBP5 a 2CBP8 

 

 Na Tabela 20 é mostrada a comparação de desempenhos dos algoritmos JR, 

OR, PA e RI dos modelos 2CDP(5-8) e dos modelos 2CBP(5-8).  

 

Tabela 20 – Desempenho do Modelo Curso do segundo período 

 ALGORITMO  

 JR OR PA RI  

ID do 
Mod 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Médias  
Partições 

2CDP5 87,2(1) 
90,8(3) 
83,9(1) 

86,2[2] 

422     81 
43      422 

86,4(3) 
93,3(1) 
79,9(4) 

84,4[4] 

402     101 
31       434 

86,1(4) 
88,6(4) 
83,7(2) 

85,3[3] 

421     82 
53      412 

87,6(2) 
92,5(2) 
83,1(3) 

86,2[1] 

418     85 
35       430 

86,8[1] 
91,3[2] 
82,0[3] 

85,1[2] 
2CDP6 86,0(4) 

89,5(3) 
82,7(2) 

85,0[2] 

416      87 
49       416 

86,4(2) 
93,3(2) 
79,9(3) 

84,4[3] 

402     101 
31       434 

87,0(1) 
88,8(4) 
85,3(1) 

86,5[1] 

429     74 
52      413 

86,3(3) 
94,2(1) 
78,9(4) 

84,0[4] 

387     106 
27       438 

86,4[2] 
91,5[1] 
81,7[4] 

85,0[3] 
2CDP7 85,9(1) 

87,5(1) 
84,3(2) 

85,4[1] 

424     79 
58       407 

84,9(2) 
84,3(4) 
85,5(1) 

85,1[2] 

430     73 
73       392 

84,7(3) 
86,9(2) 
82,7(3) 

84,1[3] 

416      87 
61       404 

84,1(4) 
86,2(3) 
82,1(4) 

83,5[4] 

413      90 
64       401 

84,9[4] 
86,9[4] 
83,7[1] 

84,8[4] 
2CDP8 87,3(1) 

90,3(1) 
84,5(1) 

86,4[1] 

425      78 
45       420 

84,7(4) 
89,0(2) 
80,7(4) 

83,5[4] 

406     97 
51       414 

85,4(3) 
86,9(4) 
84,1(2) 

85,0[3] 

423      80 
61       404 

86,5(2) 
88,8(3) 
84,3(3) 

85,8[2] 

424      79 
52       413 

86,0[3] 
88,8[3] 
83,4[2] 

85,2[1] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
2CDP 
(5-8) 

86,6[1] 
89,5[3] 
83,9[2] 

85,8[1] 

 85,6[4] 
90,0[2] 
81,5[4] 

84,3[4] 

 85,8[3] 
87,8[4] 
84,0[1] 

85,3[2] 

 86,1[2] 
90,4[1] 
82,1[3] 

84,9[3] 

 86,0 
89,6 
82,7 

85,0 
Desemp. 

Geral 

2CBP5 88,5(1) 
93,3(1) 
83,7(3) 

86,9[1] 

389      76 
31       434 

86,4(3) 
93,1(1) 
79,8(4) 

84,2[4] 

371     94 
32       433 

85,5(4) 
87,1(4) 
83,9(2) 

85,0[3] 

390      75 
60       405 

88,2(2) 
91,8(3) 
84,5(1) 

86,9[2] 

393      72 
38       427 

87,2[1] 
91,3[3] 
83,0[1] 

85,8[1] 
2CBP6 88,2(1) 

93,8(1) 
82,6(3) 

86,3[1] 

385      81 
29       436 

86,4(3) 
93,1(2) 
79,8(4) 

84,2[4] 

371     94 
32       433 

85,1(4) 
86,2(4) 
83,9(1) 

84,7[3] 

390      75 
64       401 

87,6(2) 
92,3(3) 
83,0(2) 

86,1[2] 

386     79 
36       429 

86,8[2] 
91,4[2] 
82,3[3] 

85,3[3] 
2CBP7 86,8(1) 

90,3(1) 
83,2(1) 

85,6[1] 

387      78 
45       420 

83,3(4) 
84,1(4) 
82,6(2) 

83,1[4] 

384     81 
74      391 

85,4(2) 
89,2(2) 
81,5(4) 

84,0[3] 

379      86 
50       415 

85,1(3) 
87,7(3) 
82,4(3) 

84,2[2] 

383     82 
57      408 

85,2[3] 
87,8[4] 
82,4[2] 

84,2[4] 
2CBP8 88,0(1) 

92,5(2) 
83,4(2) 

86,4[1] 

388      77 
35       430 

86,5(4) 
93,1(1) 
79,8(4) 

84,2[4] 

371      94 
32       433 

87,3(2) 
90,1(4) 
84,5(1) 

86,4[2] 

393      72 
46       419 

87,0(3) 
92,3(3) 
81,7(3) 

85,2[3] 

380     85 
36       429 

87,2[1] 
92,0[1] 
82,4[2] 

85,6[2] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
2CBP 
(5-8) 

87,9[1] 
92,5[1] 
83,2[2] 

86,3[1] 

 85,7[4] 
90,9[3] 
80,5[4] 

84,0[4] 

 85,8[3] 
88,2[4] 
83,5[1] 

85,0[3] 

 87,0[2] 
91,0[2] 
82,9[3] 

85,6[2] 

 86,6 
90,6 
82,5 

85,2 
Desemp. 

Geral 

Fonte: o autor (2015) 
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6.2.7 Comparação dos Desempenhos Médios das partições 3CDP5 a 3CDP8 e 
3CBP5 a 3CBP8 

 

Na Tabela 21 é mostrada a comparação de desempenhos dos algoritmos JR, 

OR, PA e RI dos modelos 3CDP(5-8) e dos modelos 3CBP(5-8). 

 

Tabela 21 – Desempenho do Modelo Curso do terceiro período 

 ALGORITMO  

 JR OR PA RI  

ID do 
Mod 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Médias  
Partições 

3CDP5 91,7(2) 
93,8(1) 
89,2(1) 

90,7[1] 

329      40 
29       436 

92,8(1) 
98,3(1) 
85,9(3) 

90,0[2] 

317      52 
8       457 

90,3(4) 
92,7(4) 
87,3(2) 

89,1[3] 

322      47 
34       431 

91,1(3) 
97,6(2) 
82,9(4) 

87,8[4] 

306      63 
11       454 

91,5[2] 
95,6[2] 
86,3[1] 

89,4[1] 
3CDP6 91,9(2) 

96,1(3) 
86,4(2) 

89,6[2] 

319     50 
18      447 

92,8(1) 
98,3(1) 
85,9(3) 

90,0[1] 

317      52 
8       457 

90,7(4) 
92,7(4) 
88,1(1) 

89,6[3] 

325      44 
34       431 

91,4(3) 
98,1(2) 
82,9(4) 

88,0[4] 

306       63 
9       456 

91,7[1] 
96,3[1] 
85,8[3] 

89,3[2] 
3CDP7 89,3(1) 

94,4(1) 
89,3(1) 

91,0[1] 

306      63 
26       439 

88,7(3) 
93,3(2) 
82,9(3) 

86,4[4] 

306      63 
31       434 

89,3(1) 
92,9(3) 
84,8(2) 

87,5[2] 

313      56 
33       432 

89,1(2) 
92,5(4) 
84,8(2) 

87,4[3] 

313      56 
35       430 

89,1[4] 
93,3[4] 
85,5[4] 

88,1[4] 
3CDP8 91,7(2) 

94,8(3) 
87,8(1) 

90,1[1] 

324     45 
24       441 

92,8(1) 
98,3(1) 
85,9(3) 

90,0[2] 

317      52 
8         457 

88,7(4) 
90,1(4) 
87,0(2) 

88,0[4] 

312      48 
46       419  

91,3(3) 
97,2(2) 
83,7(4) 

88,2[3] 

309     60 
13       452 

91,1[3] 
95,1[3] 
86,1[2] 

89,1[3] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
3CDP 
(1-4) 

91,2[2] 
94,8[3] 
88,2[1] 

90,4[1] 

 91,8[1] 
97,1[1] 
85,2[3] 

89,1[2] 

 89,8[4] 
92,1[4] 
86,8[2] 

88,6[3] 

 90,7[3] 
96,4[2] 
83,6[4] 

87,9[4] 

 90,9 
95,1 
85,9 

89,0 
Desemp. 

geral 
3CBP5 91,2(2) 

94,0(2) 
88,3(2) 

90,2[1] 

326      43 
22       347 

91,5(1) 
96,7(1) 
86,2(3) 

89,7[4] 

318     51 
12       357 

90,4(3) 
91,9(4) 
88,9(1) 

89,9[2] 

328      41 
30       339 

90,1(4) 
94,0(2) 
86,2(3) 

88,8[3] 

318      51 
22       347 

90,8[2] 
94,2[2] 
87,4[2] 

89,7[2] 
3CBP6 91,5(1) 

95,9(2) 
87,0(3) 

90,0[1] 

321     48 
15       354 

91,5(1) 
96,7(1) 
86,2(4) 

89,7[3] 

318     51 
12       357 

90,4(2) 
91,6(4) 
89,2(1) 

90,0[2] 

329      40 
31      338 

90,4(2) 
93,5(3) 
87,3(2) 

89,4[4] 

322      47 
24       345 

91,0[1] 
94,4[1] 
87,4[2] 

89,7[2] 
3CBP7 88,0(3) 

90,5(1) 
85,4(3) 

87,1[3] 

315      54 
35       334 

88,5(1) 
90,5(1) 
86,4(2) 

87,8[1] 

319     50 
35       334 

88,4(2) 
90,0(2) 
86,7(1) 

87,8[2] 

320      49 
37       332 

86,0(4) 
88,9(3) 
83,2(4) 

85,1[4] 

307      62 
41       328 

87,7[3] 
90,0[4] 
85,4[3] 

86,9[3] 
3CBP8 91,1(2) 

93,0(3) 
89,2(2) 

90,5[1] 
 

329       40 
26       343 

91,5(3) 
96,7(1) 
86,2(4) 

89,7[2] 
 

318      51 
12       357 

90,1(3) 
89,2(4) 
91,1(1) 

90,5[1] 

336       33 
40       329 

91,1(2) 
95,7(2) 
86,4(3) 

89,5[3] 
 

319      50 
16       353 

91,0[1] 
93,7[3] 
88,2[1] 

90,0[1] 
 

Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
3CBP 
(5-8) 

90,5(2) 
93,4(2) 
87,5(2) 

89,5[2] 
 
 

 90,8(1) 
95,2(1) 
86,3(3) 

89,2[3] 
 

 89,8(3) 
90,7(4) 
89,0(1) 

89,6[1] 

 89,4(4) 
93,0(3) 
85,8(4) 

88,2[4] 
 

 90,1 
93,1 
87,2 

89,2 
Desemp. 

geral 
 

Fonte: o autor (2015) 
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6.2.8 Comparação dos Desempenhos Médios das partições 4CDP5 a 4CDP8 e 
4CBP5 a 4CBP8 
 

Na  Tabela 22 é mostrada a comparação de desempenhos dos algoritmos JR, 

OR, PA e RI dos modelos 4CDP(5-8) e do 4CBP(5-8).  

 

Tabela 22 – Desempenho do Modelo Curso do quarto período 

 ALGORITMO  

 JR OR PA RI  

ID do 
Mod 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Acc/ TNG 
TPE/TNPV 

Matriz de 
Confusão 

Médias  
Partições 

4CDP5 93,6(2) 
96,8(3) 
86,7(1) 

90,0[1] 

182     28 
15       450 

93,9(1) 
98,9(1) 
82,9(3) 

82,2[4] 

174      36 
5         460 

91,7(4) 
94,6(4) 
85,2(2) 

88,3[2] 

179      31 
25       440 

93,5(3) 
98,7(2) 
81,9(4) 

87,5[3] 

172       38 
6       459 

93,2[2] 
97,3[2] 
84,2[1] 

88,6[1] 
4CDP6 93,1(2) 

96,8(3) 
84,8(1) 

88,8[1] 

178      32 
15       450 

93,9(1) 
98,9(1) 
82,9(2) 

88,2[3] 

174      36 
5         460 

91,6(4) 
94,6(4) 
84,8(1) 

88,0[2] 

178      32 
25      440 

92,7(3) 
98,5(2) 
80,0(3) 

86,2[4] 

168       42 
7         458 

92,8[3] 
97,2[3] 
83,1[3] 

87,8[3] 
4CDP7 90,5(2) 

96,3(3) 
77,6(1) 

83,8[1] 

163      47 
17       448 

89,5(3) 
95,7(4) 
75,7(2) 

82,4[3] 

159      51 
20       445 

90,7(1) 
97,6(1) 
75,2(3) 

82,7[2] 

158      52 
11       454 

89,5(3) 
97,2(2) 
72,4(4) 

80,7[4] 

152      58 
13       452 

90,1[4] 
96,7[4] 
75,2[4] 

82,4[4] 
4CDP8 93,5(2) 

97,8(3) 
83,8(3) 

88,5[2] 

176    34 
10      455 

93,9(1) 
98,9(1) 
82,9(4) 

88,2[4] 

174       36 
5         460  

92,1(3) 
95,5(4) 
84,8(1) 

88,4[3] 

178      32 
21       444 

93,9(1) 
98,3(2) 
84,3(2) 

89,0[1] 

177      33 
8        457 

93,4[1] 
97,6[1] 
84,0[2] 

88,5[2] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
4CDP 
(5-8) 

92,7[2] 
96,9[3] 
83,2[1] 

87,8[1] 

 92,8[1] 
98,1[2] 
81,1[3] 

86,8[3] 

 91,5[4] 
95,6[4] 
82,5[2] 

86,9[2] 

 92,4[3] 
98,2[1] 
79,7[4] 

85,9[4] 

 92,4 
97,2 
81,6 

86,8 
Desemp. 

geral 

4CBP5 93,1(1) 
97,1(1) 
89,0(2) 

91,7[1] 

187       23 
23       204 

91,4(2) 
95,2(3) 
87,6(3) 

90,1[3] 

184      26 
10       200 

91,2(3) 
91,9(4) 
90,5(1) 

91,0[2] 

190      20 
17       193 

91,4(2) 
96,2(2) 
86,7(4) 

89,9[4] 

182       28 
 8        202 

91,8[2] 
95,1[1] 
88,5[2] 

90,7[2] 
4CBP6 92,4(1) 

97,1(1) 
87,6(3) 

90,8[3] 

184      26 
6        204 

91,4(2) 
95,2(3) 
87,6(3) 

90,1[4] 

184      26 
10       200 

91,2(3) 
91,9(4) 
90,5(1) 

91,0[2] 

190      20 
17       193 

92,4(2) 
95,7(2) 
89,0(2) 

91,2[1] 

187      23 
9         201 

91,9[1] 
95,0[2] 
88,7[1] 

90,8[1] 
4CBP7 89,3(1) 

91,0(2) 
87,6(4) 

88,7[2] 

184     26 
19      191 

89,3(1) 
90,0(3) 
88,6(1) 

89,0[1] 

186     24 
21       189 

88,3(2) 
88,6(4) 
88,1(2) 

88,3[3] 

185      25 
24       186 

87,4(3) 
93,8(1) 
81,0(3) 

85,3[4] 

170      40 
13       197 

88,6[4] 
90,9[4] 
86,3[4] 

87,8[4] 
4CBP8 91,7(1) 

96,2(1) 
87,1(3) 

90,1[2] 

183      27 
8         202 

91,4(2) 
95,2(3) 
87,6(2) 

90,1[3] 

184     26 
10       200 

90,5(3) 
91,4(4) 
89,5(1) 

90,1[4] 

188      22 
18       192 

91,7(1) 
95,7(2) 
87,6(2) 

90,3[1] 

184      26 
 9        201 

91,3[3] 
94,6[3] 
88,0[3] 

90,2[3] 
Média 
acc/ 
TNG/ 
TPE/ 
TNPV 
4CBP 
(5-8) 

91,6(1) 
95,4(1) 
87,8(3) 

90,3[1] 

 90,9(2) 
93,9(2) 
87,9(2) 

89,9[3] 

 90,3(4) 
91,0(3) 
89,7(1) 

90,1[2] 

 90,7(3) 
95,4(1) 
86,1(4) 

89,2[4] 

 90,9 
93,9 
87,9 

89,9 
Desemp. 

geral 

Fonte: o autor (2015) 

 



111 
 

6.3 Desempenhos Gerais dos Modelos Preditivos 
 

Na Tabela 23 são mostrados os desempenhos médios obtidos por cada um 

dos algoritmos utilizados para todos os Modelos Semestre e Modelos Curso, 

Desbalanceados e Balanceados, baseados nos resultados obtidos da seção 6.2. 

 

Tabela 23 – Ordem de Desempenhos dos algoritmos JR, OR, PA e RI nos Modelos Semestre e 
Modelos Curso 

MODELOS ORDEM DE DESEMPENHO DOS 
ALGORITMOS 

1º 
LUGAR 

2º 
LUGAR 

3º 
LUGAR 

4º 
LUGAR 

1SDP1, 1SDP2, 1SDP3 e 1SDP4 JR PA OR RI 

1SBP1, 1SBP2, 1SBP3 e 1SBP4 JR PA OR RI 

2SDP1, 2SDP2, 2SDP3 e 2SDP4 JR RI PA OR 

2SBP1, 2SBP2, 2SBP3 e 2SBP4 JR PA OR RI 

3SBD1, 3SDP2, 3SDP3 e 3SDP4 JR PA OR RI 

3SBP1, 3SBP2, 3SBP3 e 3SBP4 PA JR RI OR 

4SDP1, 4SDP2, 4SDP3 e 4SDP4 PA JR RI OR 

4SBP1, 4SBP2, 4SBP3 e 4SBP4 JR OR RI PA 

1CDP5, 1CDP6, 1CDP7 e 1CDP8 PA JR RI OR 

1CBP5, 1CBP6, 1CBP7 e 1CBP8 PA JR OR RI 

2CDP5, 2CDP6, 2CDP7 e 2CDP8 JR PA RI OR 

2CBP5, 2CBP6, 2CBP7 e 2CBP8 JR RI PA OR 

3CDP5, 3CDP6, 3CDP7 e 3CDP8 JR OR PA RI 

3CBP5, 3CBP6, 3CBP7 e 3CBP8 PA JR OR RI 

4CDP5, 4CDP6, 4CDP7 e 4CDP8 JR PA OR RI 

4CBP5, 4CBP6, 4CBP7 e 4CBP8 PA JR OR RI 
Fonte: o autor (2015) 

 

Interpretando tais informações, o algoritmo JR obteve dez primeiros lugares e 

seis segundo lugares, sendo classificado como o de melhor desempenho geral. O 

algoritmo PA obteve seis primeiros lugares, seis segundos lugares, três terceiros 

lugares e um quarto lugar, sendo considerado o algoritmo de segundo melhor 

desempenho geral. O algoritmo OR obteve dois segundos lugares, oito terceiros 

lugares e seis quarto lugares, sendo considerado o algoritmo de terceiro melhor 

desempenho geral. O algoritmo RI obteve dois segundos lugares, cinco terceiros 

lugares e nove quartos lugares, sendo considerado o de quarto desempenho geral. 

Essas informações foram organizadas na Tabela 24. 
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Tabela 24 – Desempenho Geral dos Algoritmos JR, OR, PA e RI nos Modelos Semestre e 
Modelos Curso 

 POSIÇÕES EM TODOS OS MODELOS COLOCAÇÃO 
 GERAL 

ALGORITMO 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR  

JR 10 6 0 0 1º LUGAR 

PA 6 6 3 1 2º LUGAR 

OR 0 2 8 6 3º LUGAR 

RI 0 2 5 9 4º LUGAR 
Fonte: o autor (2015) 

 

6.4 Desempenhos Gerais das Partições Propostas 
 

A seguir foi realizada uma análise dos desempenhos médios dos quatro 

algoritmos em cada uma das partições a fim de identificar as partições que 

obtiveram os melhores desempenhos preditivos. A variável TNPV foi utilizada como 

métrica geral de comparação dos desempenhos das partições. Na Tabela 25 são 

mostradas as posições obtidas em cada uma das partições para os Modelos 

Semestre. Na Tabela 26 são mostradas as posições obtidas em cada uma das 

partições para os Modelos Curso. As tabelas Tabela 25 e Tabela 26 foram obtidas 

dos resultados da seção 6.2. 

 

Tabela 25 – Ordem de Desempenhos dos Modelos Semestre  

MODELOS ORDEM DE DESEMPENHO DOS 
MODELOS 

1º 
LUGAR 

2º 
LUGAR 

3º 
LUGAR 

4º 
LUGAR 

1SDP1, 1SDP2, 1SDP3 e 1SDP4 1SDP3 1SDP2 1SDP4 1SDP1 

1SBP1, 1SBP2, 1SBP3 e 1SBP4 1SBP3 1SBP4 1SBP2 1SBP1 

2SDP1, 2SDP2, 2SDP3 e 2SDP4 2SDP3 2SDP4 2SDP1 2SDP2 

2SBP1, 2SBP2, 2SBP3 e 2SBP4 2SBP2 2SBP3 2SBP4 2SBP1 

3SDP1, 3SDP2, 3SDP3 e 3SDP4 3SDP4 3SDP2 3SDP1 3SDP3 

3SBP1, 3SBP2, 3SBP3 e 3SBP4 3SBP4 3SBP1 3SBP2 3SBP3 

4SDP1, 4SDP2, 4SDP3 e 4SDP4 4SDP2 4SDP1 4SDP4 4SDP3 

4SBP1, 4SBP2, 4SBP3 e 4SBP4 4SBP2 4SBP1 4SBP4 4SBP3 
Fonte: o autor (2015) 
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Tabela 26 – Ordem de Desempenhos dos Modelos Curso 

MODELOS ORDEM DE DESEMPENHO DOS 
MODELOS 

1º 
LUGAR 

2º 
LUGAR 

3º 
LUGAR 

4º 
LUGAR 

1CDP5, 1CDP6, 1CDP7 e 1CDP8 1CDP6 1CDP7 1CDP8 1CDP5 

1CBP5, 1CBP6, 1CBP7 e 1CBP8 1CBP6 1CBP7 1CBP8 1CBP5 

2CDP5, 2CDP6, 2CDP7 e 2CDP8 2CDP8 2CDP5 2CDP6 2CDP7 

2CBP5, 2CBP6, 2CBP7 e 2CBP8 2CBP5 2CBP8 2CBP6 2CBP7 

3CDP5, 3CDP6, 3CDP7 e 3CDP8 3CDP5 3CDP6 3CDP8 3CDP7 

3CBP5, 3CBP6, 3CBP7 e 3CBP8 3CBP8 3CBP6 3CBP5 3CBP7 

4CDP5, 4CDP6, 4CDP7 e 4CDP8 4CDP5 4CDP8 4CDP6 4CDP7 

4CBP5, 4CBP6, 4CBP7 e 4CBP8 4CBP6 4CBP5 4CBP8 4CBP7 
Fonte: o autor (2015) 

 

As informações das Tabelas 25 e 26 foram reorganizadas nas Tabelas 27 e 

28, respectivamente, onde são mostradas as colocações obtidas por cada uma das 

partições dos Modelos Semestre e Modelos Curso.  

 
Tabela 27 – Desempenho Geral das Partições dos Modelos Semestre 

 POSIÇÕES NOS MODELOS SEMESTRE COLOCAÇÃO 
 GERAL 

PARTIÇÃO 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR  

1 0 3 2 3 4º LUGAR 

2 3 2 2 1 1º LUGAR 

3 3 1 0 4 2º LUGAR 

4 2 2 4 0 3º LUGAR 
Fonte: o autor (2015) 

 

A partição que obteve melhor desempenho preditivo no Modelo Semestre foi 

a partição 2, seguidas das partições 3, 4 e 1. Percebe-se que com a inclusão do 

atributo média no período (diferença entre as partições 1 e 2) possibilitou que a 

partição 2 obtivesse o melhor desempenho geral. 

 
Tabela 28 – Desempenho Geral das Partições dos Modelos Curso 

 POSIÇÕES NOS MODELOS CURSO COLOCAÇÃO 
 GERAL 

PARTIÇÃO 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR  

5 3 2 1 2 2º LUGAR  

6 3 2 3 0 1º LUGAR 

7 0 2 0 6 4º LUGAR 

8 2 2 4 0 3º LUGAR 
Fonte: o autor (2015) 
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 A partição que obteve o melhor desempenho preditivo no Modelo Curso foi a 

partição 6, com a inclusão do atributo CRE. Este resultado é bastante importante, 

pois é uma das justificativas da proposta das partições.  

Percebe-se que com a inclusão das variáveis Média e CRE são aumentados 

os desempenhos preditivos dos modelos. No entanto, são escondidas regras 

importantes referentes as contribuições isoladas das disciplinas na evasão. Neste 

trabalho, a proposta de partições tem como objetivo, além da investigação das 

partições que possuem os melhores desempenhos preditivos, a descoberta de 

importantes regras de cada uma das partições, analisada na seção 6.8. 

 

6.5 Modelos com Melhores Desempenhos Evolutivos 
 

A seguir foi investigada a evolução nos desempenhos obtidos pelos Modelos 

Semestre e Modelos Curso com distribuição de dados Desbalanceada e Balanceada 

ao longo das partições com o objetivo de identificar os modelos preditivos que 

possuem os melhores desempenhos evolutivos. Consideramos o modelo que obteve 

o melhor desempenho evolutivo aquele que possibilitou a maior variação no TNPV 

entre um período e o seguinte. Assim, considerando a comparação entre um modelo 

preditivo aplicado no primeiro período e um no segundo período e sendo esta a 

maior variação no TNPV, neste caso o modelo preditivo aplicado no segundo 

período é escolhido como o que obteve o melhor desempenho evolutivo. 

Nesta análise são comparadas as variações das acurácias, TNG, TPE e 

TNPV ao longo dos períodos para os Modelos Semestre e Modelos Curso com a 

distribuição dos dados Desbalanceada e Balanceada, conforme mostrado na Tabela 

29, onde é mostrado o identificador do modelo, as médias dos desempenhos 

preditivos, as variações dos desempenhos dos modelos (Var.Mod) e as variações 

acumuladas dos desempenhos dos modelos (Var.Acm). 
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Tabela 29 – Evolução dos Desempenhos Médios dos Modelos Semestre e Curso 
Desbalanceado e Balanceado ao longo dos Períodos 

Modelo Média Var. Mod Var. 
Acm 

Modelo Média Var.Mod Var. 
Acm 

1SDP 
(1-4) 

77,9 
84,9 
71,5 
76,0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1SBP 
(1-4) 

77,9 
86,0 
72,1 
76,7 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2SDP 
(1-4) 

83,6 
89,6 
74,5 
79,5 

5,7% 
4,7% 
3,0% 
3,5% 

5,7% 
4,7% 
3,0% 
3,5% 

2SBP 
(1-4) 

80,4 
84,1 
76,8 
79,2 

2,5% 
-1,9% 
4,7% 
2,5% 

2,5% 
-1,9% 
4,7% 
2,5% 

3SDP 
(1-4) 

89,6 
95,1 
76,9 
83,0 

6% 
5,5% 
2,4% 
3,5% 

11,7% 
10,2% 
5,4% 
7,0% 

3SBP 
(1-4) 

86,5 
91,5 
81,5 
84,8 

6,1% 
7,4% 
4,7% 
5,6% 

8,6% 
9,3% 
9,4% 
8,1% 

4SDP 
(1-4) 

92,0 
97,2 
78,8 
84,9 

2,4% 
2,1% 
1,9% 
1,9% 

14,1% 
12,3% 
7,8% 
8,9% 

4SBP 
(1-4) 

88,6 
93,8 
83,4 
86,9 

2,1% 
2,3% 
1,9% 
2,1% 

10,7% 
11,6% 
11,3% 
10,2% 

Modelo Média Var.Mod Var. 
Acm 

Modelo Média Var.Mod Var. 
Acm 

1CDP 
(5-8) 

80,5 
84,0 
77,9 
80,0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1CBP 
(1-4) 

83,5 
88,4 
73,6 
78,5 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2CDP 
(5-8) 

86,0 
89,6 
82,7 
85,0 

5,5% 
5,6% 
4,8% 
5,0% 

5,5% 
5,6% 
4,8% 
5,0% 

2CBP 
(5-8) 

86,6 
90,6 
82,5 
85,2 

3,1% 
2,2% 
8,9% 
6,7% 

3,1% 
2,2% 
8,9% 
6,7% 

3CDP 
(5-8) 

90,9 
95,1 
85,9 
89,9 

4,9% 
5,5% 
3,2% 
4,9% 

10,4% 
11,1% 
8,0% 
9,9% 

3CBP 
(5-8) 

90,1 
93,1 
87,2 
89,2 

3,5% 
2,5% 
4,7% 
4,0% 

6,6% 
4,7% 

13,6% 
11,7% 

4CDP 
(5-8) 

92,4 
97,2 
81,6 
86,8 

1,5% 
2,1% 
-4,3% 
-3,1% 

11,9% 
13,2% 
3,7% 
6,8% 

4CBP 
(5-8) 

90,9 
93,9 
87,9 
89,9 

0,8% 
0,8% 
0,7% 
0,7% 

7,4% 
5,5% 

14,3% 
12,4% 

Fonte: o autor (2015) 

 

Analisando a Tabela 29, a partir da análise dos modelos 1SDP(1-4), 2SDP(1-

4), 3SDP(1-4) e 4SDP(1-4), percebe-se que a maior variação no TNPV ocorre entre 

os modelos 1SDP(1-4) e 2SDP(1-4) e entre os modelos 2SDP(1-4) e 3SDP(1-4) no 

valor de 3,5%. Desses dois modelos, consideramos o modelo 2SDP(1-4) como 

sendo o que obtém melhor desempenho evolutivo, pois ele é aplicado antes do que 

o modelo 3SDP(1-4). 

Realizando a análise dos modelos 1SBP(1-4), 2SBP(1-4), 3SBP(1-4) e 

4SBP(1-4), percebe-se que a maior variação no TNPV ocorre entre os modelos 
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2SBP(1-4) e 3SBP(1-4) no valor de 5,6%. Assim, o modelo 3SBP(1-4) é considerado 

o que obteve o melhor desempenho evolutivo. 

Realizando a análise dos modelos 1CDP(5-8), 2CDP(5-8), 3CDP(5-8) e 

4CDP(5-8), percebe-se que a maior variação no TNPV ocorre entre os modelos 

1CDP(5-8) e 2CDP(5-8) no valor de 5,0%. Assim, o modelo 2CDP(5-8) é 

considerado o que obteve o melhor desempenho evolutivo. 

Realizando a análise dos modelos 1CBP(5-8), 2CBP(5-8), 3CBP(5-8) e 

4CBP(5-8), percebe-se que a maior variação no TNPV ocorre entre os modelos 

1CBP(5-8) e 2CBP(5-8) no valor de 6,7%. Assim, o modelo 2CBP(5-8) é 

considerado o que obteve o melhor desempenho evolutivo. Na Tabela 30 são 

mostrados os modelos que obtiveram os melhores desempenhos evolutivos. 

 

Tabela 30 – Modelos que obtiveram os melhores desempenhos evolutivos 

MODELOS MELHOR DESEMPENHO 

EVOLUTIVO 

1SDP(1-4), 2SDP(1-4), 3SDP(1-4) e 4SDP(1-4) 2SDP(1-4) 

1SBP(1-4), 2SBP(1-4), 3SBP(1-4) e 4SBP(1-4) 3SBP(1-4) 

1CDP(5-8), 2CDP(5-8), 3CDP(5-8) e 4CDP(5-8) 2CDP(5-8) 

1CBP(5-8), 2CBP(5-8), 3CBP(5-8) e 4CBP(5-8) 2CBP(5-8) 

Fonte: o autor (2015) 

 

Fazendo a análise da variação acumulada das acurácias, TNG, TPE e TNPV 

dos Modelos Semestre e Modelos Curso, constata-se que: 

 As variações acumuladas das acurácias e dos TNG dos modelos 

desbalanceados são, de forma geral, maiores do que as variações das 

acurácias e dos TNG dos modelos balanceados. Acredita-se que isso se 

deve ao fato dos experimentos desbalanceados terem sido realizados com 

uma quantidade de alunos maior da classe dos graduados (característica da 

base de dados utilizada). Assim, houve uma predominância da resposta do 

modelo preditivo, a partir de dados desbalanceados, para a predição correta 

dos alunos graduados, culminando com maiores acurácia e TNG acumulados. 

 As variações acumuladas dos TPE e dos TNPV dos modelos 

balanceados são, de forma geral, maiores do que as variações dos TPE 

e dos TNPV dos modelos desbalanceados.  Este resultado é bastante 
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interessante, pois mostra efetivamente que os modelos balanceados 

fornecem melhores resultados preditivos do que os modelos desbalanceados, 

principalmente quando o objetivo principal dos modelos preditivos é identificar 

corretamente a classe de interesse do trabalho, um aluno com risco de evadir. 

 

6.6 Análise Gráfica dos Desempenhos Gerais dos Modelos Preditivos 
 

Nesta seção são comparados graficamente os desempenhos médios dos 

Modelos Semestre e Modelos Curso tanto Desbalanceados como Balanceados. Na 

Figura 10 é mostrado um gráfico com a evolução dos desempenhos gerais médios 

tomando como referência a acurácia, conforme análise dos modelos SD (Modelo 

Semestre Desbalanceado considerando as partições 1 a 4), SB (Modelo Semestre 

Balanceado considerando as partições 1 a 4), CD (Modelo Curso Desbalanceado 

considerando as partições 5 a 8) e o CB (Modelo Curso Balanceado considerando 

as partições 5 a 8). 

 

Figura 10 – Evolução dos Modelos SD, SB, CD e CB a partir da acurácia ao longo dos períodos  

 

 

Constata-se que a partir da análise das acurácias do gráfico da Figura 10, o 

modelo que obteve a melhor acurácia ao final do primeiro período é o 1CB com 

83,5% de acurácia, seguidos pelo 1CD com acurácia de 80,5% e o 1SD e 1SB com 

77,9%. No segundo período, são mantidas as mesmas ordens de classificação com 
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o 2CB com acurácia de 86,6%, o 2CD com 86%, o 2SD com 83,6% e o 2SB com 

80,4%. No terceiro período, existe uma mudança de posições entre os primeiros dois 

colocados dos modelos anteriores. O 3CD obteve maior acurácia com 90,9%, 

seguidos pelo 3CB com 90,1%, 3SD com 89,6% e o 3SB com 86,5%. No quarto 

período, o modelo 4CD manteve a melhor acurácia com 92,4% seguido de perto 

pelo 4SD com 92%, 4CB com 90,9% e o 4SB com 88,6%. 

Pela análise do gráfico da Figura 10, constata-se que os Modelos Curso 

Desbalanceados possuem acurácias maiores do que os Modelos Semestre 

Desbalanceados e os Modelos Curso Balanceados possuem acurácias maiores do 

que os Modelos Semestre Balanceados. Assim, podemos concluir que a partir da 

análise da variável preditiva acurácia, os Modelos Curso obtém melhores acurácias 

do que os Modelos Semestre. Já com relação à comparação entre os Modelos 

Semestre com distribuição de dados Desbalanceada e Balanceada e os Modelos 

Curso com distribuição de dados Desbalanceada e Balanceada, constata-se que os 

Modelos Desbalanceados possuem, de forma geral, maiores acurácias. Esse 

resultado pode ser explicado, em partes, por haver uma quantidade maior de alunos 

graduados na maior parte das construções dos modelos preditivos realizadas neste 

trabalho, o que culmina com um aumento do TNG, elevando assim a acurácia, 

conforme dados da seção 5.6, Tabela 14. 

Na Figural 11 é apresentado um gráfico mostrando a evolução de 

desempenho ao longo dos períodos baseado no TNG, conforme análise dos 

modelos SD (Modelos Semestre Desbalanceados considerando as partições 1 a 4), 

SB (Modelos Semestre Balanceados considerando as partições 1 a 4), CD (Modelos 

Curso Desbalanceados considerando as partições 5 a 8) e o CB (Modelos Curso 

Balanceados considerando as partições 5 a 8). 
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Figura 11 – Evolução dos Modelos SD, SB, CD e CB a partir da Taxa de Verdadeiros Graduados 
(TNG) ao longo dos períodos  

 

 

Constata-se que a partir da análise dos TNG, o modelo que obteve o melhor 

TNG ao final do primeiro período é o 1CB com 88,4%, seguidos pelo 1SB com TNG 

de 86,0%, 1SD com 84,9% e o 1CD com 84,0%. No segundo período, o modelo 2CB 

obteve o melhor TNG com 90,6% seguidos pelos 2CD e 2SD com 89,6% e o 2SB 

com 84,1%. No terceiro período, os modelos 3SD e 3CD obtiveram os melhores 

TNG com 95,1%, seguidos pelo 3CB com 93,1% e 3SB com 91,5%. No quarto 

período, os modelos 4CD e 4SD obtiveram os melhores TNG com 97,2%, seguido 

pelo 4CB com 93,9% e o 4SD com 93,8%.  

Assim, constata-se, de maneira geral, que os Modelos Curso obtêm maiores 

TNG do que os Modelos Semestre. Também pode ser observado que os Modelos 

Desbalanceados possuem, de forma geral, TNG maiores do que os Modelos 

Balanceados.   

Na Figura 12 é visto um gráfico mostrando a evolução de desempenho geral 

baseado no TPE, conforme análise dos modelos SD (Modelo Semestre 

Desbalanceado considerando as partições 1 a 4), SB (Modelo Semestre Balanceado 

considerando as partições 1 a 4), CD (Modelo Curso Desbalanceado considerando 

as partições 5 a 8) e o CB (Modelo Curso Balanceado considerando as partições 5 a 

8). 
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Figura 12 – Evolução dos Modelos SD, SB, CD e CB a partir da Taxa de Verdadeiros Evadidos 
(TPE) ao longo dos períodos  

 

 

Constata-se que a partir da análise dos TPE, o modelo que obteve o melhor 

TPE ao final do primeiro período é o 1CD com 77,9%, seguidos pelo 1CB com  

73,6%, 1SB com 72,1% e o 1SD com 71,5%. No segundo período, o modelo 2CD 

obteve o melhor TPE com 82,7% seguidos pelos 2CB com 82,5%, 2SB com 76,8% e 

o 2SD com 74,5%. No terceiro período, o modelo 3CB obteve o melhor TPE com 

87,2%, seguidos pelo 3CD com 85,9%, 3SB com 81,5% e o 3SD com 76,9%. No 

quarto período, o modelo 4CB obteve o melhor TPE com 87,9%, seguido pelo 4SB 

com 83,4%, 4CD com 81,6% e o 4SD com 78,8%. 

Pela análise do gráfico da Figura 12, constata-se, de maneira geral, que os 

Modelos Curso possuem TPE maiores do que os Modelos Semestre e que os 

Modelos Balanceados têm TPE maiores do que os Modelos Desbalanceados. Este 

resultado sugere que a utilização de atributos acumulados (partições dos Modelos 

Curso P5, P6, P7 e P8) resulta em melhores desempenhos preditivos do que a 

utilização de atributos somente do período (partições dos Modelos Semestre P1, P2, 

P3 e P4). 

Na Figura 13 é ilustrado um gráfico mostrando a evolução dos desempenhos 

gerais baseados no TNPV, conforme análise dos modelos SD (Modelo Semestre 

Desbalanceado considerando as partições 1 a 4), SB (Modelo Semestre Balanceado 

considerando as partições 1 a 4), CD (Modelo Curso Desbalanceado considerando 
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as partições 5 a 8) e o CB (Modelo Curso Balanceado considerando as partições 5 a 

8). 

 

Figura 13 – Evolução dos Modelos SD, SB, CD e CB a partir da Taxa de Verdadeiros Válidos 
(TNPV) ao longo dos períodos  

 
 

Constata-se que a partir da análise do gráfico da Figura 13, o modelo que tem 

melhor TNPV ao final do primeiro período é o 1CD com 80,0%, seguidos pelo 1CB 

com 78,5%, 1SB com 76,7% e o 1SD com 76,0%. No segundo período, as primeiras 

duas posições foram invertidas com o modelo 1CB com 85,2% seguidos pelo 2CD 

com 85,0%, 1SD com 79,5% e o 2SB com 79,2%. No terceiro período, os modelos 

3CD e 3CB são os que possuem melhores TNPV com 89,9% e 89,2%, 

respectivamente. A terceira posição é obtida pelo 3SB com TNPV de 84,8% e a 

quarta posição obtida pelo 3SD com 83,0%. No quarto período, o melhor TNPV é 

obtido pelo modelo 4CB com 89,9%, seguidos pelo 4SB com 86,9%, 4CD com 

86,8% e o 4SD com 84,9%. 

Pela análise do gráfico da Figura 13 constata-se, de maneira geral, que os 

Modelos Curso possuem TNPV maiores do que os dos Modelos Semestre e que os 

Modelos Balanceados possuem TNPV maiores do que os dos Modelos 

Desbalanceados. 
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6.7 Modelos Balanceados x Modelos Desbalanceados 
  

Na Tabela 31 são comparados os Modelos Semestre Desbalanceados e 

Balanceados.  

 

Tabela 31 – Comparação dos Desempenhos Médios dos Modelos Semestre Desbalanceado e 
Balanceado ao longo dos períodos 

Modelo Média Modelo Média Variação Var. 
Acm 

1SDP 
(1-4) 

77,9 
84,9 
71,5 
76,0 

1SBP 
(1-4) 

77,9 
86,0 
72,1 
76,7 

0,0% 
1,1% 
0,6% 
0,7% 

0,0% 
1,1% 
0,6% 
0,7% 

2SDP 
(1-4) 

83,6 
89,6 
74,5 
79,5 

2SBP 
(1-4) 

80,4 
84,1 
76,8 
79,2 

-3,2% 
-5,5% 
2,3% 
-0,3% 

-3,2% 
-4,4% 
2,9% 
0,4% 

3SDP 
(1-4) 

89,6 
95,1 
76,9 
83,0 

3SBP 
(1-4) 

86,5 
91,5 
81,5 
84,8 

-3,1% 
-3,6% 
4,6% 
1,8% 

-6,3% 
-8,0% 
7,5% 
2,2% 

4SDP 
(1-4) 

92,0 
97,2 
78,8 
84,9 

4SBP 
(1-4) 

88,6 
93,8 
83,4 
86,0 

-3.4% 
-3,4% 
4,6% 
1,1% 

-9,7% 
-11,4% 
12,1% 
3,3% 

 

Na primeira coluna estão os identificadores dos modelos desbalanceados. Na 

segunda coluna estão os valores das acurácias médias, TNG, TPE e TNPV dos 

modelos desbalanceados. Na terceira coluna estão os identificadores dos modelos 

balanceados. Na quarta coluna estão os valores das acurácias médias, TNG, TPE e 

TNPV dos modelos balanceados. Na quinta coluna é apresentada a variação das 

medidas de desempenho entre os modelos balanceados e desbalanceados. Caso o 

resultado da variação seja positivo, significa que a variável de desempenho 

associada ao modelo balanceado possui melhor desempenho do que a 

correspondente do modelo desbalanceado. Caso o valor seja negativo, significa que 

o modelo desbalanceado possui melhor desempenho. As quinta e sexta colunas 

referem-se às variações acumuladas das medidas elencadas ao longo das 

comparações dos modelos. 

Por exemplo, nos modelos 1SDP(1-4) que possuem os seguintes valores de 

desempenhos: acurácia média de 77,9%, TNG de 84,9%, TPE de 71,5% e TNPV de 

76,0%. Os modelos 1SBP(1-4) têm desempenho médio com acurácia de 77,9%, 

TNG de 86,0%, TPE de 72,1% e TNPV de 76,7%. Assim, as variações são 
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calculadas entre as respectivas medidas de desempenhos. A variação do TPE dos 

modelos 1SBP(1-4) e 1SDP(1-4) é de 1,1%. Como a variação entre os TPE dos 

modelos 2SBP(1-4) e os modelos 2SDP(1-4) é de -5,5%, a variação acumulada é 

obtida a partir das somas das variações parciais (1,1% + (-5,5%) que resulta em -

4,4%.  

Pela análise da Tabela 31, percebe-se que grande parte das variações 

acumuladas (com exceção da variação entre os modelos 1SDP(1-4) e 1SBP(1-4) 

das precisões e TNG são negativas, o que confirma que os modelos balanceados 

possuem menores precisões e TNG, uma vez que nos modelos desbalanceados o 

modelo preditivo privilegia a classe com o maior número de instâncias (classe dos 

graduados), conforme mostrado na seção 5.6 da Tabela 14. Como há uma 

predominância no TNG, as acurácias dos modelos desbalanceados são, de forma 

geral, também menores. Já os valores dos TPE e TNPV são, de forma geral, 

maiores, o que comprova que os modelos balanceados conseguem prever com 

melhor desempenho a classe de interesse deste trabalho, a identificação de um 

aluno com risco de evasão. 

Com relação aos Modelos Curso mostrados na Tabela 32, constata-se que as 

variações acumuladas das variáveis preditivas são menores quando comparadas 

com os Modelos Semestre.  

 

Tabela 32 – Comparação dos Desempenhos Médios dos Modelos Curso Desbalanceado e 
Balanceado ao longo dos períodos 

 

Modelo Média Modelo Média Variação Var. 
Acm 

1CDP 
(5-8) 

80,5 
84,0 
77,9 
80,0 

1CBP 
(1-4) 

83,5 
88,4 
73,6 
78,5 

3% 
4,4% 
-4,3% 
-1,5% 

3% 
4,4% 
-4,3% 
-1,5% 

2CDP 
(5-8) 

86,0 
89,6 
82,7 
85,0 

2CBP 
(5-8) 

86,6 
90,6 
82,5 
85,2 

0,6% 
1% 

-0,2% 
0,2% 

3,6% 
5,4% 
-4,5% 
-1,3% 

3CDP 
(5-8) 

90,9 
95,1 
85,9 
89,9 

3CBP 
(5-8) 

90,8 
93,7 
87,7 
89,8 

-0,1% 
-1,4% 
1,8% 
-0,1% 

3,5% 
4,0% 
-2,7% 
-1,4% 

4CDP 
(5-8) 

92,4 
97,2 
81,6 
86,8 

4CBP 
(5-8) 

90,9 
93,9 
87,9 
89,9 

-1,5% 
-3,3% 
6,3% 
3,1% 

2,0% 
0,7% 
3,6% 
1,7% 
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Pela análise do TPE, verificam-se que, de forma geral, os modelos 

balanceados possuem desempenhos preditivos superiores aos correspondentes 

desbalanceados. 

 

6.8 Análise das regras obtidas a partir dos modelos que obtiveram melhores 

desempenhos 

 

O presente trabalho realizou a comparação dos desempenhos dos algoritmos 

JR, OR, PA e RI para os Modelos Semestre e Modelos Curso com distribuição de 

dados Desbalanceada e Balanceada, considerando as partições propostas na seção 

5.4. Os dois algoritmos que forneceram melhores resultados foram o JR e o PA, 

conforme mostrado na Tabela 24 da seção 6.3. De forma geral, os modelos 

preditivos balanceados forneceram melhores resultados do que os modelos 

preditivos desbalanceados. Assim, a análise das regras foi realizada apenas com as 

regras obtidas pelos Modelos Semestre Balanceados e Modelos Curso 

Balanceados. 

Portanto, as regras descobertas por esses dois algoritmos (JR e PA) foram 

analisadas a fim de verificar como elas podem fornecer informações importantes que 

ajudem no entendimento interno dos modelos preditivos encontrados, considerando 

regras que auxiliem na identificação de um aluno propenso a evasão. Assim, foi 

dada ênfase as regras obtidas dos alunos evadidos. 

Os dois parâmetros utilizados para atestar a qualidade de uma regra foram a 

cobertura e a precisão, introduzidos na seção 2.5.1. A cobertura informa a 

porcentagem de instâncias que atendem as condições da regra. A precisão informa 

quantas dessas instâncias são corretamente classificadas. Como um dos objetivos 

do trabalho é apresentar parte das regras descobertas e encontrar os atributos 

principais que mais influenciam na evasão, o critério utilizado para a escolha da 

regra mais importante de cada partição foi considerado a partir da regra que tivesse 

a maior cobertura. Ou seja, a maior quantidade de instâncias cobertas pela regra.  

Com base no critério da maior cobertura, foram analisadas as duas melhores 

regras (a melhor regra do algoritmo JRip e a melhor do algoritmo PART) de cada 

uma das partições dos Modelos Semestre Balanceados e Modelos Curso 

Balanceados obtidas pelos algoritmos JRip e PART. Na Tabela 33 são mostradas as 
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regras dos Modelos Semestre Balanceados de maiores coberturas obtidas pelos 

algoritmos JRip e PART para as classes dos alunos evadidos. 

 

Tabela 33 – Regras selecionadas dos Modelos Semestre Balanceados pelos algoritmos JRip e 
PART para a classe dos alunos evadidos 

ID Modelo Regra Cob. Prec. 

1 1SBP1-JR => evasao_forma=EVASAO (442.0/71.0) 47,5% 83,9% 

2 1SBP1-PA media_d6 <= 624 AND situacao_d4 = REPROVADO: EVASAO 
(144.0/5.0) 

15,5% 97,2% 

3 1SBP2-JR (media_p1 <= 490) => evasao_forma=EVASAO (310.0/21.0) 33,3% 93,2% 

4 1SBP2-PA media_p1 <= 473 AND situacao_d6 = REPROVADO 
: EVASAO (122.0/1.0) 

13,1% 99,2% 

5 1SBP3-JR => evasao_forma=EVASAO (406.0/57.0) 43,7% 86,0% 

6 1SBP3-PA creditos_p1 <= 8: EVASAO (275.0/12.0) 29,6% 95,6% 

7 1SBP4-JR => evasao_forma=EVASAO (362.0/34.0) 38,9% 90,6% 

8 1SBP4-PA media_p1 <= 473 AND situacao_d6 = REPROVADO : EVASAO 
(122.0/1.0) 

13,1% 99,2% 

9 2SBP1-JR (media_d7 <= 390) => evasao_forma=EVASAO (225.0/18.0) 36,9% 92,0% 

10 2SBP1-PA media_d10 <= 590: EVASAO (109.0) 17,9% 100% 

11 2SBP2-JR (media_d10 <= 590) => evasao_forma=EVASAO (234.0/19.0) 38,4% 91,9% 

12 2SBP2-PA media_d10 <= 590: EVASAO (234.0/19.0) 38,4% 91,9% 

13 2SBP3-JR (creditos_p2 <= 16) => evasao_forma=EVASAO (240.0/27.0) 39,3% 88,8% 

14 2SBP3-PA creditos_p2 <= 12 AND media_p2 > 27: EVASAO (118.0/1.0) 19,3% 99,2% 

15 2SBP4-JR => evasao_forma=EVASAO (303.0/43.0) 49,7% 85,8% 

16 2SBP4-PA media_d10 <= 590: EVASAO (109.0) 17,9% 100% 

17 3SBP1-JR (media_d17 <= 420) => evasao_forma=EVASAO (175.0/2.0) 39,2% 98,9% 

18 3SBP1-PA media_d17 <= 420 AND media_d15 <= 654: EVASAO (166.0) 37,2% 100% 

19 3SBP2-JR (media_d17 <= 420) => evasao_forma=EVASAO (175.0/2.0) 39,2% 98,9% 

20 3SBP2-PA media_d17 <= 420 AND media_d15 <= 654: EVASAO (166.0) 37,2% 100% 

21 3SBP3-JR (media_p3 <= 617) => evasao_forma=EVASAO (177.0/9.0) 39,7% 94,9% 

22 3SBP3-PA media_p3 <= 617 AND creditos_p3 <= 16: EVASAO (86.0/6.0) 19,3% 93,0% 

23 3SBP4-JR => evasao_forma=EVASAO (237.0/28.0) 53,1% 88,2% 

24 3SBP4-PA media_d17 <= 420 AND media_d15 <= 654: EVASAO (166.0) 37,2% 100% 

25 4SBP1-JR (media_d21 <= 560) => evasao_forma=EVASAO (149.0/2.0) 42,1% 98,7% 

26 4SBP1-PA media_d21 <= 610: EVASAO (149.0/1.0) 42,1% 99,3% 

27 4SBP2-JR (media_d21 <= 560) => evasao_forma=EVASAO (149.0/2.0) 42,1% 98,7% 

28 4SBP2-PA media_d21 <= 610: EVASAO (149.0/1.0) 42,1% 99,3% 

29 4SBP3-JR => evasao_forma=EVASAO (160.0/10.0) 45,2% 93,8% 

30 4SBP3-PA media_p4 <= 587: EVASAO (136.0/1.0) 38,4% 99,3% 

31 4SBP4-JR => evasao_forma=EVASAO (168.0/7.0) 47,5% 96,4% 

32 4SBP4-PA media_d21 <= 500: EVASAO (146.0/1.0) 41,2% 99,3% 

 

A seguir, essas regras foram analisadas detalhadamente no primeiro período. 

Na Tabela 34 são mostradas as regras obtidas dos Modelos Semestre Balanceados 

do primeiro período pelos algoritmos JRip e PART (regras de ID 1 ao 8). 
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Tabela 34 – Regras do Modelo Semestre Balanceado do Primeiro Período obtidas pelos 
algoritmos JRip e PART 

ID Modelo Regra Cob. Prec. 

1 1SBP1- JR => evasao_forma=EVASAO (442.0/71.0) 47,5% 83,9% 

2 1SBP1-PA media_d6 <= 624 AND situacao_d4 = REPROVADO: EVASAO 
(144.0/5.0) 

15,5% 97,2% 

3 1SBP2-JR (media_p1 <= 490) => evasao_forma=EVASAO (310.0/21.0) 33,3% 93,2% 

4 1SBP2-PA media_p1 <= 473 AND situacao_d6 = REPROVADO 
: EVASAO (122.0/1.0) 

13,1% 99,2% 

5 1SBP3-JR => evasao_forma=EVASAO (406.0/57.0) 43,7% 86,0% 

6 1SBP3-PA creditos_p1 <= 8: EVASAO (275.0/12.0) 29,6% 95,6% 

7 1SBP4-JR => evasao_forma=EVASAO (362.0/34.0) 38,9% 90,6% 

8 1SBP4-PA media_p1 <= 473 AND situacao_d6 = REPROVADO 
: EVASAO (122.0/1.0) 

13,1% 99,2% 

 

Analisando as regras 1 e 2  obtidas pelo Modelo 1SBP1 pelos algoritmos JR e 

PA, respectivamente, percebe-se que a regra 1 é a regra que cobre a maior parte de 

instância, sem fornecer informações relevantes para o problema. Ela apenas informa 

que das demais regras obtidas para a classe do aluno graduado, o aluno evadido 

não é coberto por tais regras. Assim esse tipo de regra não traz ganhos para o 

objetivo do trabalho que é o de encontrar regras que forneçam informações com 

potencial de utilização na identificação de um aluno com risco de evasão. A regra 2 

informa que se o aluno possui média na disciplina 6 menor do que 624 e foi 

reprovado na disciplina 4, esse aluno tem maior probabilidade de evadir com uma 

cobertura de 15,5% e precisão de 97,2%. 

A regra 3 informa que se um aluno obteve média no primeiro período menor 

ou igual a 490, esse aluno evade com 310 alunos sendo cobertos por essa regra 

(cobertura de 33,3%) e precisão de 93,2%. A regra 4 informa que se um aluno 

obteve média no primeiro período menor ou igual a 473, situação na disciplina 6 

“reprovada” e a situação na disciplina 1 “reprovada por falta”, esse aluno tem maior 

probabilidade de evadir com 122 alunos cobertos por essa regra (cobertura de 

13,1%) e precisão de 99,2%. Percebe-se que a regra 3 gerada pelo algoritmo JRip é 

mais geral do que a regra 4, uma vez que na regra 4 gerada pelo algoritmo PART 

foram introduzidas, além do atributo da média no primeiro período, os atributos 

referentes às situações das disciplinas um e seis, fazendo com que a cobertura 

diminuísse, em contrapartida, com um aumento na precisão. 

A regra 5 não fornece informações relevantes no contexto deste trabalho. A 

regra 6 informa que se um aluno obtém uma quantidade de créditos no primeiro 
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período, menor ou igual a 8, esse aluno tem maior probabilidade de evadir com 275 

alunos cobertos por essa regra e uma precisão de 95,6%. A regra 7 não fornece 

informações relevantes no contexto deste trabalho. A regra 8 informa que se um 

aluno que obtém média do primeiro período menor ou igual a 473 e situação na 

disciplina 6 “reprovado”, esse aluno tem maior probabilidade de evadir com 122 

alunos cobertos por essa regra e precisão de 99,2%. Essa mesma análise pode ser 

realizada para as demais regras apresentadas neste trabalho.  

Na Tabela 35 são mostradas as regras dos Modelos Curso Balanceados de 

maiores coberturas obtidas pelos algoritmos JRip e PART. 

 

Tabela 35 – Regras selecionadas dos Modelos Curso Balanceados pelos algoritmos JRip e 
PART para a classe dos alunos evadidos 

ID Modelo Regra Cob. Prec. 
33 1CBP5-JR (media_d6 <= 624) => evasao_forma=EVASAO (330.0/19.0) 35,9% 94,2% 

34 1CBP5-PA media_d6 <= 624 AND media_d2 <= 250: EVASAO (220.0/3.0) 23,7% 98,6% 

35 1CBP6-JR (cre_p1 <= 457) => evasao_forma=EVASAO (326.0/15.0) 35,1% 95,4% 

36 1CBP6-PA cre_p1 <= 470 AND media_d2 <= 380: EVASAO (268.0/5.0) 28,8% 98,1% 

37 1CBP7-JR (cre_p1 <= 569) => evasao_forma=EVASAO (384.0/38.0) 41,3% 90,1% 

38 1CBP7-PA creditos_acumulados_p1 <= 8: EVASAO (314.0/12.0) 33,8% 96,2% 

39 1CBP8-JR (cre_p1 <= 472) => evasao_forma=EVASAO (333.0/17.0) 35,8% 94,9% 

40 1CBP8-PA creditos_acumulados_p1 <= 8 AND media_d2 <= 270: EVASAO 
(230.0/3.0) 

24,7% 98,7% 

41 2CBP5-JR => evasao_forma=EVASAO (429.0/20.0) 46,1% 95,3% 

42 2CBP5-PA media_d10 <= 350: EVASAO (360.0/7.0) 38,7% 98,1% 

43 2CBP6-JR => evasao_forma=EVASAO (442.0/29.0) 47,5% 93,4% 

44 2CBP6-PA media_d10 <= 350: EVASAO (360.0/7.0) 38,7% 98,1% 

45 2CBP7-JR (creditos_acumulados_p2 <= 40) => evasao_forma=EVASAO 
(483.0/72.0) 

51,9% 85,1% 

46 2CBP7-PA cre_p2 <= 575: EVASAO (383.0/25.0) 41,2% 93,5% 

47 2CBP8-JR (media_d10 <= 514) and (media_d5 <= 620) => 
evasao_forma=EVASAO (295.0/2.0) 

31,7% 99,3% 

48 2CBP8-PA media_d10 <= 350 AND creditos_acumulados_p2 <= 20: EVASAO 
(295.0) 

31,7% 100% 

49 3CBP5-JR => evasao_forma=EVASAO (332.0/2.0) 45,0% 99,4% 

50 3CBP5-PA media_d17 <= 420 AND media_d15 <= 360: EVASAO (298.0) 40,3% 100% 

51 3CBP6-JR => evasao_forma=EVASAO (345.0/9.0) 46,7% 97,4% 

52 3CBP6-PA media_d17 <= 420 AND media_d15 <= 360: EVASAO (298.0) 40,3% 100% 

53 3CBP7-JR (creditos_acumulados_p3 <= 60) => evasao_forma=EVASAO 
(372.0/43.0) 

50,4% 88,4% 

54 3CBP7-PA creditos_acumulados_p3 <= 48: EVASAO (322.0/19.0) 43,6% 94,1% 

55 3CBP8-JR (media_d17 <= 420) => evasao_forma=EVASAO (323.0/6.0) 43,8% 98,1% 

56 3CBP8-PA media_d17 <= 420 AND media_d15 <= 360: EVASAO (298.0) 40,4% 100% 

57 4CBP5-JR (media_d21 <= 560) => evasao_forma=EVASAO (184.0/2.0) 43,8% 98,9% 

58 4CBP5-PA media_d21 <= 500: EVASAO (181.0/1.0) 43,1% 99,4% 

59 4CBP6-JR (media_d21 <= 500) => evasao_forma=EVASAO (181.0/1.0) 43,1% 99,4% 

60 4CBP6-PA media_d21 <= 500: EVASAO (181.0/1.0) 43,1% 99,4% 

61 4CBP7-JR (creditos_acumulados_p4 <= 84) => evasao_forma=EVASAO 
(214.0/22.0) 

51,0% 89,7% 
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62 4CBP7-PA creditos_acumulados_p4 <= 84: EVASAO (214.0/22.0) 51,0% 89,7% 

63 4CBP8-JR (media_d21 <= 670) => evasao_forma=EVASAO (199.0/9.0) 47,4% 95,5% 

64 4CBP8-PA media_d21 <= 500: EVASAO (181.0/1.0) 43,1% 99,4% 

 

A seguir, as regras dos Modelos Curso Balanceados foram analisadas apenas 

para o primeiro período. A Tabela 36 mostra as regras obtidas do Modelo Curso 

Balanceado do primeiro período.  

 

Tabela 36 – Regras do Modelo Curso Balanceado do Primeiro Período obtidas pelos algoritmos 
JRIP e PART 

ID Modelo Regra Cob. Prec. 

33 1CBP5-JR (media_d6 <= 624) => evasao_forma=EVASAO (330.0/19.0) 35,9% 94,2% 

34 1CBP5-PA media_d6 <= 624 AND media_d2 <= 250: EVASAO (220.0/3.0) 23,7% 98,6% 

35 1CBP6-JR (cre_p1 <= 457) => evasao_forma=EVASAO (326.0/15.0) 35,1% 95,4% 

36 1CBP6-PA cre_p1 <= 470 AND media_d2 <= 380: EVASAO (268.0/5.0) 28,8% 98,1% 

37 1CBP7-JR (cre_p1 <= 569) => evasao_forma=EVASAO (384.0/38.0) 41,3% 90,1% 

38 1CBP7-PA creditos_acumulados_p1 <= 8: EVASAO (314.0/12.0) 33,8% 96,2% 

39 1CBP8-JR (cre_p1 <= 472) => evasao_forma=EVASAO (333.0/17.0) 35,8% 94,9% 

40 1CBP8-PA creditos_acumulados_p1 <= 8 AND media_d2 <= 270: EVASAO 
(230.0/3.0) 

24,7% 98,7% 

Fonte: o autor (2015) 

 

O algoritmo JRip gera somente duas regras no modelo 1CBP7 que são as 

mostradas na Tabela 37:  

Tabela 37 – Regras geradas pelo algoritmo JRIP no modelo 1CBP7 

2 regras geradas pelo algoritmo JRIP no modelo 1CBP7 

ID Regra Cob. Prec. 
I (cre_p1 <= 569) => evasao_forma=EVASAO (384.0/38.0) 

 

41,3% 90,1% 

II => evasao_forma=GRADUACAO (546.0/119.0) 58,7% 78,2% 

 

Percebe-se que o atributo creditos_acumulados_p1 fica de fora das regras 

geradas pelo algoritmo JRip, aparecendo somente no algoritmo PART na regra 38: 

creditos_acumulados_p1 <= 8: EVASAO (314.0/12.0). O algoritmo PART gera 4 

regras para o Modelo Curso Balanceado do primeiro período na partição 7, conforme 

Tabela 38. 
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Tabela 38 – Regras geradas pelo algoritmo PART no modelo 1CBP7 

4 regras geradas pelo algoritmo PART no modelo 1CBP7 

ID Regra Cob. Prec. 
I creditos_acumulados_p1 > 8 AND cre_p1 > 700: GRADUACAO 

(372.0/54.0) 
40% 85,5% 

II creditos_acumulados_p1 <= 8: EVASAO (314.0/12.0) 33,7% 96,2% 

III creditos_acumulados_p1 > 16 AND 
reprovadas_acumuladas_p1 > 0: GRADUACAO (104.0/33.0) 
 

11,1% 68,3% 

IV : EVASAO (140.0/64.0) 
 

15,1% 54,2% 

 

Comparando as regras obtidas pelos algoritmos JRip e PART das Tabela 37 e 

Tabela 38, constata-se que o algoritmo JRip gera apenas duas regras (as regras I e 

II da Tabela 37). Uma regra cobrindo a maior parte de alunos evadidos (cobertura de 

41,3%) e a outra cobrindo os alunos graduados (58,7%). Já o algoritmo PART 

produz uma quantidade maior de regras (4 regras) com coberturas menores. A regra 

II da Tabela 38 que possui cobertura de 33,7% e precisão de 96,2% é bem 

interessante e informa que um aluno que obtém uma quantidade menor ou igual a 8 

créditos acumulados no primeiro período tem maior probabilidade de evadir. A partir 

desta análise, percebe-se que cada um dos algoritmos tem suas vantagens e 

desvantagens. De maneira geral, o algoritmo JRip gera uma quantidade menor de 

regras com maiores coberturas e menores precisões, pois as regras são mais gerais. 

Já o algoritmo PART gera uma quantidade maior de regras com menores coberturas 

e maiores precisões, pois as regras são mais especializadas.  

 

6.9 Identificação das Disciplinas que mais influenciam na evasão e dos 
limites de notas 
 

Para a identificação das disciplinas que mais influenciam na evasão em cada 

período e dos limites de notas das disciplinas, primeiramente foram recolhidas todas 

as regras obtidas dos algoritmos JRip e PART das tabelas Tabela 33 e Tabela 35, 

onde o antecedente da regra tivesse pelo menos um atributo relacionado com 

alguma disciplina, como mostrado na Tabela 39. 
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Tabela 39 – Regras analisadas para identificação das disciplinas que mais influenciam na 
evasão 

ID Modelo Regra Cob. Prec. 

2 1SBP1-PA media_d6 <= 624 AND situacao_d4 = REPROVADO: EVASAO 
(144.0/5.0) 

15,5% 97,2% 

4 1SBP2-PA media_p1 <= 473 AND situacao_d6 = REPROVADO AND 
situacao_d1 = REPROV_FALTA: EVASAO (122.0/1.0) 

13,1% 99,2% 

33 1CBP5-JR (media_d6 <= 624) => evasao_forma=EVASAO (330.0/19.0) 35,9% 94,2% 

34 1CBP5-PA media_d6 <= 624 AND media_d2 <= 250: EVASAO (220.0/3.0) 23,7% 98,6% 

9 2SBP1-JR (media_d7 <= 390) => evasao_forma=EVASAO (225.0/18.0) 36,9% 92,0% 

42 2CBP5-PA media_d10 <= 350: EVASAO (360.0/7.0) 38,7% 98,1% 

47 2CBP8-JR (media_d10 <= 514) and (media_d5 <= 620) => 
evasao_forma=EVASAO (295.0/2.0) 

31,7% 99,3% 

48 2CBP8-PA media_d10 <= 350 AND creditos_acumulados_p2 <= 20: EVASAO 
(295.0) 

31,7% 100% 

17 3SBP1-JR (media_d17 <= 420) => evasao_forma=EVASAO (175.0/2.0) 39,2% 98,9% 

18 3SBP1-PA media_d17 <= 420 AND media_d15 <= 654: EVASAO (166.0) 37,2% 100% 

19 3SBP2-JR (media_d17 <= 420) => evasao_forma=EVASAO (175.0/2.0) 39,2% 98,9% 

20 3SBP2-PA media_d17 <= 420 AND media_d15 <= 654: EVASAO (166.0) 37,2% 100% 

50 3CBP5-PA media_d17 <= 420 AND media_d15 <= 360: EVASAO (298.0) 40,3% 100% 

52 3CBP6-PA media_d17 <= 420 AND media_d15 <= 360: EVASAO (298.0) 40,3% 100% 

55 3CBP8-JR (media_d17 <= 420) => evasao_forma=EVASAO (323.0/6.0) 43,8% 98,1% 

56 3CBP8-PA media_d17 <= 420 AND media_d15 <= 360: EVASAO (298.0) 40,4% 100% 

25 4SBP1-JR (media_d21 <= 560) => evasao_forma=EVASAO (149.0/2.0) 42,1% 98,7% 

26 4SBP1-PA media_d21 <= 610: EVASAO (149.0/1.0) 42,1% 99,3% 

27 4SBP2-JR (media_d21 <= 560) => evasao_forma=EVASAO (149.0/2.0) 42,1% 98,7% 

28 4SBP2-PA media_d21 <= 610: EVASAO (149.0/1.0) 42,1% 99,3% 

58 4CBP5-PA media_d21 <= 500: EVASAO (181.0/1.0) 43,1% 99,4% 

59 4CBP6-JR (media_d21 <= 500) => evasao_forma=EVASAO (181.0/1.0) 43,1% 99,4% 

60 4CBP6-PA media_d21 <= 500: EVASAO (181.0/1.0) 43,1% 99,4% 

 

Foram removidas as regras repetidas e dado ênfase as regras que tivessem 

maiores coberturas. Primeiramente, foram analisadas as regras referentes ao 

primeiro período, as regras: 1, 2, 4, 33 e 34. Dessas regras, as que possuem pelo 

menos um atributo relacionado a uma disciplina são as regras: 2, 4, 33 e 34. Quando 

comparadas as regras 33 e 34, a regra 34 foi eliminada, pois mesmo com a inclusão 

do atributo media_d2, ocorre um aumento na precisão de apenas 4,4% com uma 

diminuição na cobertura de 12,2%. Sobraram na análise as regras 2, 4 e 33. Dessas, 

a regra 33 é bastante parecida com a regra 2, sendo a regra 2 mais especializada 

com a inclusão dos atributos situação_d6 e situação_d4. Assim, a regra escolhida foi 

a regra 33, pois possui mais do que o dobro da cobertura da regra 2.  

Depois foi realizada a análise das regras referentes ao segundo período. A 

regra 9 foi escolhida automaticamente por ser a única que possuía o atributo 

media_d7 sendo do Modelo Semestre.  
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O próximo passo foi a análise das regras referentes ao terceiro período. 

Foram comparadas as regras: 17, 18, 19, 20, 50, 52, 55 e 56, todas com o atributo 

media_d7 na parte antecedente da regra. Foram eliminadas as regras do Modelo 

Curso: regras 50, 52, 55 e 56, pois se pretende determinar a influência individual de 

uma disciplina na evasão. Realizando a comparação das regras 17, 19 e 20 

percebe-se que o atributo que tem uma influência decisiva na evasão é a media_d7, 

pois quando é adicionado o atributo media_d15 da regra 18, há uma pequena 

diminuição da cobertura com um pequeno aumento da precisão.  

 Por fim foi realizada a análise das regras referentes ao quarto período. Foram 

comparadas as regras 25, 26, 27, 28, 58, 59 e 60. Primeiramente foram eliminadas 

as regras do Modelo Curso 58, 59 e 60. Percebe-se que os limites de notas das 

regras Curso são mais baixos. De fato, a média 500 não é fidedigna com o 

desempenho individual do aluno no período, pois os modelos foram aplicados 

também com alunos que podiam estar matriculados com média zero no período e 

nem sequer cursaram a disciplina. Já o Modelo Semestre que considera na análise 

apenas os alunos que tiveram média diferente de zero no quarto período, aumenta a 

média na disciplina 21 para 560. Das três regras dos Modelos Semestre restantes 

(25, 26 e 27), as regras 25 e 27 são iguais, sendo eliminada uma delas (escolhida a 

regra 27). Das regras 25 e 26 percebe-se que o algoritmo PART aumentou a 

precisão na regra 26 em apenas uma instância. Entretanto, aumentou a média para 

610. Assim, consideramos a regra 25 como a melhor. Das regras da Tabela 39, 

foram selecionadas as regras em negrito mostradas na Tabela 40. 

 

Tabela 40 – Disciplinas identificadas e limites de médias das disciplinas como as melhores 
preditoras da evasão ao longo dos períodos 

ID Modelo Regra Cob. Prec. 

33 1CBP5-JR (media_d6 <= 624) => evasao_forma=EVASAO (330.0/19.0) 35,9% 94,2% 

9 2SBP1-JR (media_d7 <= 390) => evasao_forma=EVASAO (225.0/18.0) 36,9% 92,0% 

17 3SBP1-JR (media_d17 <= 420) => evasao_forma=EVASAO (175.0/2.0) 39,2% 98,9% 

25 4SBP1-JR (media_d21 <= 560) => evasao_forma=EVASAO (149.0/2.0) 42,1% 98,7% 

 

Na Figura 14 é mostrada uma representação gráfica das regras selecionadas 

da Tabela 40. No primeiro período a disciplina identificada como a mais influente na 

evasão foi a disciplina 6, cujo limite de nota que melhor identifica um aluno evadido é 

media_d6 <= 624. No segundo período, a disciplina identificada como a mais 
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influente na evasão foi a disciplina 7, cujo limite de nota que melhor identifica um 

aluno evadido é media_d7<= 390. No terceiro período, a disciplina identificada como 

a mais influente na evasão foi a disciplina 17, cujo limite de nota que melhor 

identifica um aluno evadido é media_d17<= 420. No quarto período a disciplina 

identificada como a mais influente na evasão foi a disciplina 21, cujo limite de nota 

que melhor identifica um aluno evadido é uma media_d21<= 560. 

 

Figura 14 – Representação gráfica das disciplinas identificadas como as mais influentes na 
evasão e os limites de notas que caracterizam o comportamento de um aluno evadido, 
conforme resultados obtidos dos algoritmos JRip e PART 

 
Fonte: o autor (2015) 

 

São mostrados no Quadro 3 os identificadores das disciplinas e seus 

respectivos nomes do curso de Letras da UFPB Virtual. As disciplinas d1 a d6 são 

as disciplinas do primeiro período. As disciplinas d7 a d12 do segundo período. As 

disciplinas d13 a d18 do terceiro período. As disciplinas d19 a d24 são do quarto 

período.  
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Quadro 3 – Lista de Disciplinas do Curso de Letras da UFPB Virtual 

Identificador 
Disciplina 

Nome Disciplina 

disciplina_d1 Fundamentos Antropológicos da Educação  

disciplina_d2 Introdução aos Estudos Literários  

disciplina_d3 Introdução aos Estudos Clássicos  

disciplina_d4 Leitura e Produção de Textos I  

disciplina_d5 Fundamentos da Linguística  

disciplina_d6 Introdução a Educação a Distância  

disciplina_d7 Fundamentos Sócio-Históricos da Educação 

disciplina_d8 Teoria Linguística I 

disciplina_d9 Teoria Literária I 

disciplina_d10 Latim 

disciplina_d11 Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa 

disciplina_d12 Metodologia do Trabalho Científico 

disciplina_d13 Fundamentos Psicológicos da Educação 

disciplina_d14 Alfabetização de Jovens e Adultos 

disciplina_d15 Teoria Linguística II 

disciplina_d16 Teoria Literária II 

disciplina_d17 Morfologia da Língua Portuguesa 

disciplina_d18 Leitura e Produção de Textos II 

disciplina_d19 Políticas e Gestão da Educação 

disciplina_d20 Seminários de Problemas atuais na Educação 

disciplina_d21 Linguagem Aplicada ao Ensino da Língua Portuguesa 

disciplina_d22 Literatura Brasileira I 

disciplina_d23 Literatura Portuguesa I 

disciplina_d24 Sintaxe da Língua Portuguesa 

Fonte: SCA da UFPB Virtual 

 

A partir da consulta ao Quadro 3, a disciplina que mais influencia na evasão 

no primeiro semestre é a disciplina_d6: Introdução a Educação a Distância. No 

segundo semestre é a disciplina_d7: Fundamentos Sócio-Históricos da Educação. 

No terceiro semestre é a disciplina_d17: Morfologia da Língua Portuguesa. No 

quarto semestre é a disciplina_d21: Linguagem Aplicada ao Ensino da Língua 

Portuguesa. 
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6.10 Perfil Temporal de um Aluno Evadido e Graduado 
 

A partir da análise das regras obtidas pelos algoritmos JRip e PART ao longo 

dos quatro primeiros semestres, foi investigada a possibilidade da construção de um 

perfil temporal de um aluno com risco de evasão e de um perfil de um aluno que se 

gradua. Esse perfil é baseado nas regras encontradas pelos Modelos Curso, já que 

esses analisam os atributos de forma cumulativa. Para traçar um perfil de um aluno 

evadido, foram analisadas as regras dos Modelos Curso Balanceadas da partição 7 

que fornecem atributos gerais para os modelos. A seguir, foram extraídas as regras 

dos algoritmos JRip e PART obtidas dos modelos preditivos aplicados de maiores 

coberturas, e posteriormente, as de maiores precisões. 

 

Tabela 41 – Análise das regras do Modelo Curso Balanceado para os alunos evadidos 

ID Modelo Regra Cob. Prec. 

37 1CBP7-JR (cre_p1 <= 569) => evasao_forma=EVASAO (384.0/38.0) 46,3% 90,2% 

38 1CBP7-PA creditos_acumulados_p1 <= 8: EVASAO (314.0/12.0) 33,8% 96,2% 

45 2CBP7-JR (creditos_acumulados_p2 <= 40) => evasao_forma=EVASAO 
(483.0/72.0) 

51,9% 85,1% 

46 2CBP7-PA cre_p2 <= 575: EVASAO (383.0/25.0) 41,2% 93,5% 

53 3CBP7-JR (creditos_acumulados_p3 <= 60) => evasao_forma=EVASAO 
(372.0/43.0) 

50,4% 88,4% 

54 3CBP7-PA creditos_acumulados_p3 <= 48: EVASAO (322.0/19.0) 43,6% 94,1% 

61 4CBP7-JR (creditos_acumulados_p4 <= 84) => evasao_forma=EVASAO 
(214.0/22.0) 

51,0% 89,7% 

62 4CBP7-PA creditos_acumulados_p4 <= 84: EVASAO (214.0/22.0) 51,0% 89,7% 

 

 

Tabela 42 – Análise das regras do Modelo Curso Balanceado para os alunos graduados 

ID Modelo Regra Cob. Prec. 

37 1CBP7-JR  => evasao_forma=GRADUACAO (366.0/40.0) 39,4% 89,1% 

38 1CBP7-PA creditos_acumulados_p1 > 8 AND CRE_p1 > 700: GRADUACAO 
(372.0/54.0) 

40,0% 85,5% 

45 2CBP7-JR => evasao_forma=GRADUACAO (447.0/54.0) 48,1% 87,9% 

46 2CBP7-PA creditos_acumulados_p2 > 44: GRADUACAO (363.0/31.0) 39,0% 91,5% 

53 3CBP7-JR => evasao_forma=GRADUACAO (546.0/119.0) 74,0% 78,2% 

54 3CBP7-PA (creditos_acumulados_p3 > 68): GRADUACAO (288.0/19.0) 27,9% 93,4% 

61 4CBP7-JR => evasao_forma=GRADUACAO (206.0/18.0) 49,0% 91,3% 

62 4CBP7-PA GRADUACAO(206.0/18.0) 49,0% 91,3% 
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Nas regras obtidas dos alunos graduados (Tabela 42), foram encontradas 

regras que associam a quantidade de créditos acumulados ao longo dos três 

primeiros períodos com a graduação do aluno, conforme mostrado no gráfico da 

Figura 15, onde eixo x são mostrados os modelos preditivos Curso Balanceados da 

partição 7 e no eixo y, os créditos acumulados. Os alunos que possuem os créditos 

na região de cor “azul” são preditos como graduados. Já os alunos que estão com 

uma quantidade de créditos acumulados na região de cor “vermelha” são preditos 

como evadidos. 

 

Figura 15 – Perfil dos alunos evadidos e graduados baseado no atributo “créditos 
acumulados” 

 

 

Nas regras obtidas dos alunos graduados (Tabela 42), não foi encontrada 

uma relação direta entre o CRE obtido pelo aluno e a sua graduação. Já com 

relação à classe de alunos evadidos foi encontrada uma relação entre os CREs 

obtidos no primeiro e segundo períodos e a evasão do aluno que foi a seguinte: 

alunos, que obtiveram CRE no primeiro período menor ou igual a 569, têm maior 

probabilidade de evadir do curso. Já alunos, que obtiveram o CRE menor ou igual a 

575 no segundo período, têm maior probabilidade de evadir do curso. 
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7 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

A organização deste capítulo é realizada da seguinte forma. A seção 7.1 

apresenta as contribuições do trabalho. Na seção 7.2, as conclusões obtidas do 

trabalho. Na seção 7.3 apresenta os trabalhos futuros. Finalmente, na seção 7.4 são 

mostrados os artigos publicados até o momento com os resultados advindos deste 

trabalho. 

 

7.1 Contribuições 
 

Como contribuição do presente trabalho foi proposta uma abordagem 

temporal para identificação de estudantes com risco de evasão em um curso de 

graduação a distância. Uma das grandes vantagens da abordagem temporal é a sua 

aplicabilidade em diferentes momentos de um curso de graduação a distância e a 

identificação das disciplinas que mais influenciam na evasão a partir da utilização de 

algoritmos de classificação baseados em regras. 

Outra vantagem da abordagem temporal é a integração dos modelos 

preditivos de desempenho em um AVA com os modelos de predição de evasão que 

possibilita a descoberta das disciplinas que mais influenciam na evasão e dos 

melhores limites de notas, o que permite que os modelos preditivos de desempenho 

em um AVA (Modelos nA) possam ser utilizados para a predição da evasão de um 

curso de graduação a distância.  

Acreditamos que, além da construção de modelos preditivos no início do 

curso, como a maior parte dos trabalhos faz, é importante investigar a aplicação de 

modelos preditivos ao longo do curso, pois possibilita a identificação de estudantes 

com risco de evasão no decorrer do curso e a descoberta de regras que poderão ser 

usadas na proposição de ações com a finalidade de prevenir a evasão.  

 

7.2 Conclusões 
 

Os atributos variantes propostos para os Modelos de Previsão de Evasão aos 

finais de um período n (Modelos nB) possibilitaram a identificação precoce de um 

aluno com risco de evasão, já ao final do primeiro período, sendo portanto, 

validados. Foram utilizados apenas dados variantes no tempo com a obtenção de 



137 
 

desempenhos preditivos crescentes ao longo dos períodos. Os atributos mais 

importantes identificados foram: o CRE, quantidade de créditos cursados e as 

médias de algumas das disciplinas de cada período. Os atributos quantidade de 

disciplinas reprovadas, quantidade de disciplinas aprovadas e quantidade de 

disciplinas interrompidas não apareceram nas regras descobertas. Acredita-se que 

foi devido a esses atributos serem correlacionados com os atributos créditos e 

créditos acumulados.  

Os desempenhos preditivos obtidos neste trabalho foram compatíveis com os 

trabalhos da literatura, onde ao final do primeiro período de um modelo balanceado, 

foi obtida acurácia média pelos algoritmos JRip, OneR, PART e Ridor de 81%, 

próxima a de dois trabalhos relacionados, tomando como referência a medida 

preditiva acurácia utilizada no trabalho de Manhães (2011) (mostrado na seção 

3.4.2) e Delen (2010) (mostrado na seção 3.4.4), em que foram obtidas acurácias 

médias de 80%. Já ao final do segundo período, foi obtida uma acurácia de 86,6% 

com o modelo 2CB (Modelo Curso Balanceado do segundo período). 

Conforme desempenhos preditivos encontrados, percebe-se que os modelos 

preditivos, de maneira geral, possuem desempenhos preditivos crescentes, da 

mesma forma que o obtido por Kotsiantis et al. (2010), conforme trabalho mostrado 

na seção 3.4.6. 

A utilização da abordagem temporal proposta foi demonstrada a partir da 

aplicação de modelos preditivos ao longo de quatro períodos, utilizando-se da base 

de dados do curso de Letras da UFPB Virtual.  

De forma geral, as escolhas dos atributos propostos (partições) que obtiveram 

os melhores desempenhos preditivos foram as partições que utilizaram os atributos 

“média no período” e “CRE”. 

Os melhores desempenhos evolutivos médios, de forma geral, tanto nos 

Modelos Semestre como nos Modelos Curso foram os obtidos no segundo período. 

Assim, esse resultado sugere que a aplicação dos modelos preditivos tem grande 

efetividade nesse período. 

Foram identificadas as partições e os algoritmos com os melhores 

desempenhos preditivos, através da aplicação da abordagem temporal proposta. Os 

algoritmos que obtiveram os melhores desempenhos preditivos foram os algoritmos 

JRip e PART. Os melhores desempenhos preditivos evolutivos foram obtidos no 

segundo período.  
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A partir do uso de algoritmos de classificação baseados em regras foi possível 

a identificação das disciplinas e dos melhores limites de notas que mais influenciam 

na evasão, considerando o curso completo de graduação a distância. Foi possível a 

identificação de um aluno com risco de evasão durante todo o curso. Com a 

descoberta das regras aos finais dos períodos pelos Modelos nB, os Modelos nA 

podem ser aplicados ao longo de todos os períodos, possibilitando a predição 

indireta da evasão ao longo de todo o curso (não somente aos finais dos períodos). 

Também foi possível a predição de um aluno com risco de evasão pelos Modelos 

nB, de forma direta, aos finais dos períodos. 

Foi demonstrada a utilização da abordagem temporal para a identificação de 

um estudante com risco de evasão ao longo de todo o curso, mostrando-se útil na 

geração de regras que possibilitam a previsão de um estudante com risco de evasão 

e que identificam as disciplinas que mais influenciam na evasão, podendo assim 

utilizar, de forma indireta, modelos de predição de desempenho em um AVA 

(Modelos nB) para realizar a predição da evasão de um curso de graduação a 

distância.   

Como grande vantagem desta abordagem, está à descoberta da evolução 

dos melhores desempenhos preditivos ao longo do tempo, o que prova que a 

abordagem temporal possui grande potencial de ser aplicada, pois possibilita que 

um aluno que ainda está vinculado ao curso possa ser monitorado a partir de vários 

modelos preditivos no decorrer do tempo. Dessa forma, esses modelos preditivos 

têm o potencial de predizer um aluno com risco de evasão em diferentes momentos 

do curso de graduação a distância, não se limitando apenas ao final do primeiro 

período.  

 Com a proposta das partições foi possível à descoberta de diferentes tipos de 

regras, conforme cada partição era aplicada. De maneira geral, o algoritmo JRip 

gera uma quantidade menor de regras com maiores coberturas e menores 

precisões, pois as regras são mais gerais. Já o algoritmo PART gera uma 

quantidade maior de regras com menores coberturas e maiores precisões, pois as 

regras são mais especializadas. 

Do presente trabalho, concluí-se que a hipótese do trabalho é válida. Ou seja, 

a partir da utilização de uma abordagem temporal para identificação de alunos com 

risco de evasão, foi possível a identificação das disciplinas mais impactantes na 

evasão e os melhores limites de notas relacionados com a evasão para melhor 
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definição das classes de desempenhos dos modelos preditivos aplicados a um AVA, 

tornando assim, os modelos de predição de desempenho em AVAs aptos a predizer 

a evasão. Ou seja, possibilitando a aplicação antecipada dos modelos de predição 

de evasão de um curso de graduação a distância de maior duração. De fato, com a 

identificação das disciplinas que mais influenciam na evasão ao longo dos períodos 

e dos limites de notas, as predições dessas disciplinas em um AVA podem ser 

utilizadas, de forma indireta, para prever a evasão de um curso de graduação a 

distância de maior duração. 

 

7.3 Trabalhos Futuros 
 

Como trabalhos futuros, pode-se aplicar a abordagem temporal em um 

ambiente real de uma universidade para que as predições de estudantes com risco 

de evasão possam ser automatizadas, assim, os atores do ramo educacional 

poderão ter acesso às regras descobertas de forma imediata. Também é viável a 

realização de experimentos com os Modelos nA em um AVA como o Moodle 

(TORRES; SILVA, 2008) a fim de verificar os desempenhos preditivos na 

identificação de um aluno com risco de evasão, considerando um curso de 

graduação a distância. Outra sugestão para trabalhos futuros é realizar 

experimentos com outras técnicas de classificação a fim de comparar os 

desempenhos preditivos obtidos. Também pode ser aplicada a abordagem temporal 

para outras bases de dados para verificar como se comportam os desempenhos 

preditivos dos algoritmos. 

 

7.4 Publicações advindas do presente trabalho 
 

Como resultado deste trabalho, os seguintes artigos foram aceitos em dois 

congressos da área de Educação.  

O primeiro intitulado: “Uma Abordagem Genérica de Identificação Precoce de 

Estudantes com Risco de Evasão em um AVA utilizando Técnicas de Mineração de 

Dados” publicado no XIX Conferência Internacional sobre Informática na Educação -

TISE 2014, disponível em: 

 http://www.tise.cl/volumen10/TISE2014/tise2014_submission_275.pdf. 
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O segundo intitulado: “Uma Abordagem Temporal para Identificação Precoce 

de Estudantes de Graduação a Distância com Risco de Evasão em um AVA 

utilizando Árvores de Decisão” publicado no 3º Congresso Brasileiro de Informática 

na Educação (CBIE 2014) Workshops (WCBIE 2014) disponível em:  

http://www.br-ie.org/pub/index.php/wcbie/article/view/3224/2786. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

REFERÊNCIAS 
 

ABED.  Censo.ead.br.  Relatório  analítico  da  aprendizagem  a  distância  no  Brasil.  São  Paulo: 
Pearson Education do Brasil, (2013). 

ANTUNES, C. Acquiring background knowledge for intelligent tutoring systems. In Proc. Int. Conf. 
Educ. Data Mining, Montreal. QC. Canada. pp.18-27,(2008). 

BAKER, R. S.; CORBETT, A. T.; KOEDINGER, K. R. Detecting Student Misuse of Intelligent Tutoring 
Systems. Proceedings of the 7th International Conference on Intelligent Tutoring Systems. [S.l.]: 
Springer Verlag. pp. 531-540,(2004). 

BAKER, R..; ISOTANI, S.; CARVALHO, A.Mineração de Dados Educacionais: Oportunidades para o 
Brasil. Revista Brasileira de Informática na Educação, Vol. 19, No. 2. pp. 2-13, (2011). 

BEAL, C, R e COHEN, P,R. Temporal data mining for educational applications. In Proc .10th Pacific 
Rim Int Conf. Artif. Intel. Trends Artif Intell (pp. 66-67). Hanoi: Vietnam, (2008). 

BITTENCOURT, I; MERCADO, L. Evasão nos cursos na modalidade de educação a distância: estudo 
de caso do Curso Piloto de Administração da UFAL/UAB. Ensaio: aval.pol.públ.Educ.,  Rio de Janeiro 
,  v. 22, n. 83, p. 465-504, (2014). 

CASTRO, F. et al. Applying Data Mining Techniques to e-Learning Problems, Studies in 
Computational Intelligence (SCI). Springer-VerlagBerlinHeidelberg, pp. 183 – 221, (2007). 

CHEN, G, et al. Discovering Decision Knowledge from Web Log  Portfolio for Managing Classroom 
Processes by Applying Decision Tree and Data Cube Technology. Journal of Educational Computing 
Research, 23(3), pp.305–332, (2000). 

CHIEN, C.F; CHEN, L.F. Data mining to improve personnel selection and enhance human capital: A 
case study in high-technology industry.Expert Syst. Appl., v. 34, n. 1, p. 280-290, (2008). Disponível 
em: <http://dblp.uni-trier.de/db/journals/eswa/eswa34.html#ChienC08>. 

COCEA, M; WEIBELZAHL, S. Can Log Files Analysis Estimate Learners` Level of Motivation?. LWA. 
[S.l.]: University of Hildesheim, Institute of Computer Science, p. 32-35, (2006). 

COHEN, W. Fast effective rule induction. In: Proceedings of the 12th International Conference on 

Machine Learning, pp. 115-123, (1995). 

DELEN, D. A comparative analysis of machine learning techniques for student retention 
management. Decision Support Systems, v. 49, n. 4, p. 498-506, (2010). Disponível em: 
<http://dblp.uni-trier.de/db/journals/dss/dss49.html#Delen10>. 

DEKKER, G et al. Predicting Students Drop Out: A Case Study. In Proceedings of the International 
Conference on Educational Data Mining, Cordoba, Spain, (2009). 

DEVASENA,L. et al. Proficiency Comparison of ZeroR, RIDOR and PART Classifiers for Intelligent 
Heart Disease Prediction. International Journal of Advances in Computer Science and Technology 
(IJACST), Vol.3 , No. 11, pp. 12-18, (2014). 

DEVASENA,L. et al. Effectiveness Evaluation of Rule Based Classifiers for the Classification of Iris 
Data Set. Bonfring International Journal of Man Machine Interface, Vol. 1, Special Issue, December. 
(2011). 



142 
 

ER,E. Identifying At-Risk Students Using Machine Learning  Techniques: A Case Study with IS 100. 
International Journal of Machine Learning and Computing, Vol. 2, No. 4, August (2012). 

ESPEJO, P. G; VENTURA, S; HERRERA, F. A Survey on the Application of Genetic Programming to 
Classification. Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, IEEE Transactions 
on, v. 40, n. 2, p. 121-144,  ISSN ISSN: 1094-6977 DOI: 10.1109/TSMCC.(2010). 

FAYYAD, U; SHAPIRO, G. P; SMYTH, P. From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases. AI 
Magazine, v. 17, p. 37-54,(1996). 

FILHO,R. UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O PERFIL DE INGRESSO E DE EVASÃO DOS ALUNOS DA 
UNIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA.Trabalho de 
Especialização, JOÃO PESSOA, (2012). 

FOURTIN,L  et al. Typology of students at risk of dropping out of school: Description by personal, 
family and school factors. Eur. J. Psychol. Educ., vol. 21, no. 4, pp. 363–383, (2006). 

GIL, M et al . Predicting Early Students with High Risk to Drop Out of University using a Neural  
Network-Based Approach . Information Technologies Universidad Tecnológica de León León, 
Guanajuato, México ICCGI 2013 : The Eighth International Multi-Conference on Computing in the 
Global Information Technology, pp-289-294,(2013). 

GOTTARDO,E.  Estimativa de Desempenho Acadêmico de estudantes em um AVA utilizando 
técnicas de Mineração de Dados. Dissertação de mestrado, (2012). 

GRONSKYTE, R. Methodologies of Early Detection of Student Dropouts. TechnicalUniversity of 
Denmark,(2011). 

HALL,M et al. The WEKA Data Mining Software: An Update. SIGKDD Explorations, Volume 11, Issue 
1,(2009). 

HAMALAINEN,W ;VINNI,N. CLASSIFICADORES UTILIZADOS NA MINERAÇÃO DE DADOS 

EDUCACIONAIS. Disponível em: http://www.cs.uef.fi/~whamalai/articles/edclass.pdf, (2009). 

HAN, J; KAMBER, M. Data Mining Concepts and Techniques. Morgan Kauffmann Publishers, Third 
Edition, (2012). 

HUPPFELD,K. Resilience Skills and Dropout Prevention. A Review of Literature. pp.1-8, (2007). 

JACKSON, J, E A User’s Guide to Principal Components. John Wiley & Sons, (2003).  

JUAN, A. A. et al. Developing an Information System for Monitoring Student's Activity in Online 
Collaborative Learning. Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, 2008. CISIS 2008. 
International Conference on. [S.l.]: [s.n.]. pp. 270-275, (2008). 

KABAKCHIEVA , D.  Student Performance Prediction by Using Data  Mining Classification Algorithms  
. International Journal of Computer Science and Management Research Vol 1 Issue 4 November 
(2012). 

KABAKCHIEVA,D et al. Analyzing University Data for Determining Student Profiles and Predicting 
Performance. (2011). Disponível em: http://educationaldatamining.org/EDM2011/wp-
content/uploads/proc/edm2011_poster15_Kabakchieva.pdf. 



143 
 

KOHAVI, R. A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. 
The Proceedings of the  14th Internation Conference on AI (IJCAI), Morgan Kaufmann, San Mateo, 
CA,pp.1137-1245,(1995). 

KOTSIANTIS, S. B; PATRIARCHEAS, K; XENOS, M. N. A combinational incremental ensemble of 
classifiers as a technique for predicting students' performance in distance education. Knowl.-Based 
Syst., v. 23, n. 6, pp. 529-535, (2010). Disponivel em: <http://dblp.uni-
trier.de/db/journals/kbs/kbs23.html#KotsiantisPX10>. 

LARA, J. A et al. A system for knowledge discovery in e-learning environments within the European 
Higher Education Area - Application to student data from Open University of Madrid, UDIMA. 
Computers & Education, pp. 23-36, (2014). 
 
LEVY, Y. Comparing dropouts and persistence in e-learning courses.  Computers & Education, 48 , 
pp.185–204, (2007). 
 
LEHR,T. et al. Rule based classifier for the analysis of gene-gene and gene-environment interactions 
in genetic association studies. BioData Mining, pp.1-14, (2011). Disponível em: http://www1.i2r.a-
star.edu.sg/~xlli/publication/RBC.pdf. 
 
LI, K,F; RUSK,D e SONG,F. Predicting Student Academic Performance. Seventh International 
Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, p.27-33, (2013). 

LÓPEZ, M. I. et al. Classification via clustering for predicting final marks starting from the student 
participation in Forums. EDM. [S.l.]: www.educationaldatamining.org. p. 148-151, (2012).  

LYKOURENTZOU, I. et al. Dropout prediction in e-learning courses through the combination of 
machine learning techniques. Computers & Education, v. 53, n. 3, p. 950-965, (2009). Disponivel em: 
<http://dblp.uni-trier.de/db/journals/ce/ce53.html#LykourentzouGNML09>. 

MACFADYEN, L. P. & DAWSON, S. Numbers are not enough: Why e-learning analytics failed to 
inform an institutional strategic plan. Educational Technology & Society, 15(3),pp. 149-163, (2012).   

MANAEI, B et al. Predicting student performance: An application of data mining methods with an 
educational web-based system (LON-CAPA). Paper presented at the 33 rd ASEE/IEEE Frontiers in 
Education  Conference, Boulder, CO. (2003).  Retrieved from http://lon-capa.org/papers/v5-FIE-
paper.pdf 

MANHÃES,L. Previsão de Estudantes com Risco de Evasão Utilizando Técnicas de Mineração de 
Dados. Anais do XXII SBIE, Aracaju.pp-150-159, (2011). 

MANNAN,M,A. Student attrition and academic and social integration: application of Tinto's model 
at the university of Papua New Guinea, Higher Education 53 (2), pp. 147-165, (2007). 

MÁRQUEZ,V. C.; MORALES, C. R.; SOTO, S. V. Predicting School Failure and Dropout by Using Data 
Mining Techniques. Tecnologias del Aprendizaje, IEEE Revista Iberoamericana de, v. 8, n. 1, pp. 7-14, 
Feb 2013. ISSN ISSN: 1932-8540 DOI: 10.1109/RITA.(2013).2244695. 

MARTINS, R,X et al. POR QUE ELES DESISTEM? ESTUDO SOBRE A EVASÃO EM CURSOS DE 
LICENCIATURA A DISTÂNCIA. pp-1-10,.ESUD, (2013). X Congresso Brasileiro de Ensino Superior a 
Distância. Belém/PA. 



144 
 

MENDEZ, G et al. Factors associated with persistence in science and engineering majors: An 
exploratory study using classification trees and random forests. Journal of Engineering Education, 
97(1), (2013). 

MERCERON, A.; YACEF, K. Educational Data Mining: a Case Study. AIED. [S.l.]: IOS Press, pp. 467-474, 
(2005).  

MOSELEY, L; MEAD, D “Predicting who will drop out of nursing courses: A machine learning 
exercise,”Nurse Educ. Today, vol. 28, no. 4, pp. 469–475, (2008). 

PAL, S. et al. Data Mining Techniques in EDM for Predicting the Performance of Students. 
International Journal of Computer and Information Technology (ISSN: 2279 – 0764) Volume 02– Issue 
06, November (2013). 

PAL, S. Mining Educational Data Using Classification to Decrease Dropout Rate of Students. 
International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering , Vol.3, No.5, pp.35-39, (2012). 

RAJPUT, A et al. J48 and JRIP Rules for E-Governance Data. International Journal of Computer 
Science and Security (IJCSS), Volume (5) : Issue (2), pp.201-207,(2011). 

RIGO, S ; CAZELLA, S; CAMBRUZZI, W. Minerando Dados Educacionais com foco na evasão escolar: 
oportunidades, desafios e necessidades.  Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada - 
Universidade do Vale do Rio do Sinos (UNISINOS) São Leopoldo – RS – Brasil ,pp.1-10,(2011). 

ROBINET,V et al. Searching for Student intermediate mental steps. In Proc. Int. Conf. User Model. 
Workshop data mining user model, Corfu, Greece, pp. 101-105, (2007). 

ROMERO, C.; VENTURA, S. Educational Data mining: A Survey from 1995 to 2005. Expert Systems 
with Applications, v.33, pp.125-146, (2007). 

ROMERO, C.; VENTURA, S.; GARCÍA, E. Data mining in course management systems: Moodle case 
study and tutorial. Computers & Education, n. 51, pp.368-384,(2008). 

ROMERO-ZALDIVAR, V.A.; PARDO, A.; BURGOS, D.; KLOOS, C.D. Monitoring Student Progress Using 
Virtual Appliances: A Case Study. Computers & Education, n. 58, pp.1058-1067, (2012).  

ROMERO, C.; VENTURA, S. Educational data mining: a review of the state of the art.IEEE 
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, v. 40 (6), pp. 601-
618, (2010). 

ROMERO, C.; VENTURA, S.; BRA, P. D. Knowledge discovery with genetic programming for providing 
feedback to courseware authors. Journal on User Modeling and User-Adapted Interaction, n. 14(5), 
pp. 425-464, (2005). Disponível em: <http://www.win.tue.nl/~debra/umuai/Main.pdf>. 

SALES, P. A. O., ABBAD, G., & RODRIGUES, J. L. Variáveis preditivas de evasão e persistência em 
treinamentos a  distância [CD-Rom]. Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Administração (Org.). Anais do XXXV ENANPAD. Rio de Janeiro: ANPAD, pp.1-16,2011. 

SANTOS, E,M. NETO, J,D. Evasão na Educação a Distância: identificando causas e propondo 

estratégias de prevenção. Revista Paidéi@, UNIMES VIRTUAL, Volume 2, número 2, pp.1-27, dez. 

(2009). Disponível em: <http://revistapaideia.unimesvirtual.com.br> 

SHEARER, C. The CRISP-DM Model: The New Blueprint for Data Mining. Journal of Data 
Warehousing, v. 5, n. 4, pp.13-22, (2000). 



145 
 

SMITH,V,C; LANGE,A; HUSTON,D.R. Predictive modeling to forecast student outcomes and drive 
effective intervention in online community college courses. Journal of Asynchronous Learning 
Networks, 16(3), pp. 51-61, (2012) 

TORRES,A; SILVA,M. O AMBIENTE MOODLE COMO APOIO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.  2º Simpósio 
Hipertexto e Tecnologias na Educação. 1ª Edição – 2008- Universidade Federal de Pernambuco – 
Recife, pp.1-10, (2008). 

UHLER,B,D e HURN,J,E. Using Learning Analytics to Predict (and Improve) Student Success: A 
Faculty Perspective. Journal of Interactive Online learning. Volume 12, Number 1,pp.17-26, Spring 
(2013), ISSN:1541-4914. 

VEENSTRA.C.P. A strategy for improving freshman college retention , Journal for Quality and 
Participation 31 (4) pp. 19-23.(2009). 

YUDELSON, M et al. Mining Student Learning Data to Develop High Level Pedagogic Strategy in a 
Medical ITS. AAAI Workshop on Educational Data Mining, . pp.1-8,(2006). 

WITTEN, I. H.; FRANK, E.; HALL, M. A. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 
Techniques. 3. ed. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2011. ISBN ISBN: 978-0-12-374856-0. Disponível 
em: <http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123748560>. 

XENOS, M. N. Prediction and assessment of student behaviour in open and distance education in 
computers using Bayesian networks. Computers & Education, v. 43, n. 4, pp. 345-359, (2004). 
Disponível em: <http://dblp.uni-trier.de/db/journals/ce/ce43.html#Xenos04>. 

 


