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Resumo

O curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal Fluminense tem um pro-
fundo interesse em melhorar a qualidade do seu ensino e motivar os estudantes a se
formarem. Nesse contexto, um tema de grande relevância é a relação Estudante-
Faculdade-Empresa por meio do estágio. São indiscut́ıveis os benef́ıcios do estágio
para o desenvolvimento profissional dos alunos e complemento do processo pedagógico.
Porém, o estágio dos alunos do curso de SI da UFF é concomitante ao peŕıodo letivo
e tipicamente com carga horária de 30h por semana. Isso levanta questionamentos
sobre uma posśıvel correlação entre estágio e degradação de ı́ndices de desempenho
acadêmico (e.g. número de aprovações e reprovações por semestre) em decorrência da
falta de tempo dos alunos para se dedicarem às atividades acadêmicas. Este traba-
lho tem por objetivo tratar os dados de atividades e desempenho acadêmico discente
dispońıveis atualmente na Secretaria do curso de SI, modelá-los em um banco de da-
dos relacional sólido e realizar análises preliminares de alguns ı́ndices de desempenho
acadêmico.
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Abstract

The Information Systems course at Universidade Federal Fluminense has a deep inte-
rest in improving the quality of its teaching and motivating students to graduate. In
this context, a theme of great relevance is the Student-College-Company relationship
through the internship. The benefits of the internship for the professional development
of the students and the complement of the pedagogical process are unquestionable.
However, the internship of students of the IS course at UFF is accompanied by the
academic period and typically with a workload of 30h per week. This raises questions
about a possible correlation between internship and degradation of academic indices
(e.g. Number of pass and fail per semester) due to students’ lack of time to engage in
academic activities. This paper aims to address the activity data and academic per-
formance currently available at the IS Course secretariat, to model them into a solid
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relational database, and to conduct preliminary analysis of some academic performance
indices.

Keywords: data analysis, information system, uff, students.
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1 INTRODUÇÃO

Normalmente entende-se que o estágio é algo bom para a formação do aluno (THI-

LAKERATHNE; MADURAPPERUMA, 2013). O estudante adquire maturidade pro-

fissional, além de ter contato direto com a área e poder descobrir se é aquilo mesmo

que ele deseja para seu futuro (SILVA; GAMBOA, 2014; JUNIOR; HELAL, 2014). No

entanto, foi verificado que o estágio remunerado tem um impacto positivo na formação

do aluno, enquanto um estágio não pago tem um impacto contrário (CRAIN, 2016).

O curso de Sistemas de Informação (SI) da Universidade Federal Fluminense (UFF)

possui um genúıno interesse em melhorar a qualidade de seu ensino e também em formar

profissionais cada vez mais bem preparados para o mercado de trabalho. Por isso foi

percebido que existe uma evasão de estudantes para poderem se dedicar exclusivamente

ao mercado de trabalho e isso se dá pois a carreira de SI não possui uma regulamentação

no Brasil.

Podemos perceber também que os estudantes de SI estão querendo estagiar cada vez

mais cedo. Conforme análise das atas do Colegiado do Curso de Sistemas de Informação

da Universidade Federal Fluminense (UFF) (FLUMINENSE, 2019), vemos que 16 das

40 reuniões possuem ao menos um pedido de quebra de requisito para poder realizar

estágio precocemente. Isso nos diz que em 40% das reuniões do colegiado estão sendo

debatidas questões sobre estudantes que estão conseguindo vagas de estágio remunerado

logo nos primeiros peŕıodos do curso. Existe um caso em que um estudante solicitou a

aprovação de um estágio ao ingressar na faculdade, mesmo sem ter conclúıdo qualquer

disciplina.

O estágio dos alunos de SI possui tipicamente carga horária de 30h por semana
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e ocorre concomitantemente ao peŕıodo letivo. Surge, portanto, um questionamento

sobre como a relação do aluno com o estágio em seu formato atual está afetando sua

formação acadêmica. Tememos que a falta de tempo do aluno para dedicar-se às

atividades acadêmicas e a possibilidade de empregabilidade precoce (ou seja, muito

antes da conclusão do curso) acabem prejudicando a dedicação do aluno às atividades

acadêmicas.

Neste trabalho, analisamos dados de atividades e desempenho acadêmico de todos

os alunos que já compuseram o corpo discente do curso de SI da UFF desde sua

criação em 2011. Para isso, fizemos um levantamento dos dados de estudantes junto

à Secretaria e à Coordenação do Curso de SI como ingresso, histórico, formatura, etc.

Porém, esses dados são extremamente inconsistentes, duplicados e, da forma que estão

hoje, imposśıveis de se fazer uma análise detalhada. Logo, nós tratamos e modelamos

esses dados em um banco de dados relacional para realizarmos consultas e análises

estat́ısticas com ferramentas sólidas e robustas.

Nossos resultados desta análise inicial indicam que há uma correlação entre o estágio

e a degradação de alguns ı́ndices de desempenho acadêmico como média das notas e

do número de aprovações por semestre. Também observamos que 80% dos alunos que

abandonam o curso não chegam a completar 40% da grade curricular. Estes resultados

possuem relevância estat́ıstica com ńıvel de significância α = 5% e são coerentes com a

hipótese de que a inserção precoce no mercado de trabalho aliada à não regulamentação

da carreira profissional pode potencializar o risco de abandono do curso. No entanto,

as análises estat́ısticas aqui apresentadas ainda não são suficientes para validar esta

hipótese.

O restante de trabalho está organizado da seguinte forma:

• Seção 2: Esta seção apresenta outros trabalhos que estão preocupados em como

o estágio influencia no desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes.

• Seção 3: Esta seção apresenta como os dados dos estudantes do curso de SI da

UFF são armazenados pela secretaria atualmente.
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• Seção 4: Esta seção apresenta os passos, os desafios e as correções envolvidos no

tratamento dos dados.

• Seção 5: Esta seção apresenta a nova estrutura do banco e como os novos dados

foram modelados.

• Seção 6: Esta seção apresenta as análises iniciais de correlação entre o estágio

e ı́ndices de desenvolvimento acadêmico. Também foram investigados os de-

sempenhos dos estudantes que tiveram suas matŕıculas canceladas e dos que se

formaram.

• Seção 7: Esta seção traz a conclusão deste trabalho e sugestões para trabalhos

futuros.

2 TRABALHOS RELACIONADOS

Há um crescente interesse nos últimos anos para entender a relação entre o estágio su-

pervisionado e seu impacto na vida acadêmica e profissional dos alunos. Dos trabalhos

referenciados, a grande maioria tem mostrado que o estágio é muito positivo para a

formação dos estudantes, e apenas um autor nos trouxe resultados controversos.

2.1 Impactos

Existem muitos trabalhos relacionados ao impacto positivo no desenvolvimento de com-

petências que o estágio traz na vida do aluno. Um estudo realizado na UNIVATES

(LAVALL; BARDEN, 2014) afirma que o estágio não obrigatório é positivo para estu-

dantes, professores supervisores e empresas. Para isto foram selecionados estudantes

de 52 cursos na universidade da UNIVATES com no mı́nimo 6 meses de curso e que

estivessem estagiando, totalizando uma amostra de 508 estudantes. Os professores e

estudantes elencaram a oportunidade de conciliar teoria e prática como os maiores be-

nef́ıcios do estágio. Já as empresas concordam, além de citarem também um menor

custo por mão de obra qualificada.
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Esse resultado é reafirmado em outro trabalho direcionado para a área de licencia-

tura, afirmando que é no estágio que o aluno toma a decisão entre ser ou não professor:

”Os resultados confirmam que a maioria dos acadêmicos apontam o estágio como mo-

mento de tomada de decisão em ser ou não professor, devido a relação direta com a

prática na sala de aula e o contexto escolar [...]” (CASTOLDI; POLINARSKI, 2009).

Esse estudo foi realizado na forma de entrevista com 14 estudantes do 4o ano do Curso

de Ciências Biológicas, da modalidade Licenciatura na Universidade Estadual do Oeste

do Paraná, Campus de Cascavel.

Um outro estudo que utilizou dados de universidades alemãs (SANITER et al.,

2014), reafirma os pontos positivos e que os salários chegam a ser até 60% maiores

no caso de estudantes que fizeram um estágio. É também esperado que profissionais

que fizeram estágio venham a receber mais oportunidades de emprego, como visto no

estudo realizado com 82 auditores e auditores sêniors de 3 das 4 maiores empresas de

contabilidade do mundo (RIGSBY et al., 2013).

Um estudo feito por Crain (CRAIN, 2016) com 348 recém graduados de 2013 à 2015

na Universidade de Geórgia (UGA - University of Georgia), abordou como um estágio

não remunerado impacta na vida profissional. Fatores como satisfação do trabalho,

desenvolvimento profissional, networking, performance acadêmica e desenvolvimento

de metas são os pontos considerados. No geral o resultado nos diz que um estágio

não remunerado (por razões de orçamento ou escolha deliberada), faz o aluno realizar

tarefas que geralmente não estão relacionadas com o seu curso, fazendo com que o

estudante não veja o impacto do que viu em sala de aula na prática e contribuindo

para desmotivá-lo.

Uma reportagem que saiu no blog G1 da globo dá dicas de como conciliar o estágio

com a faculdade (UNIVERSIDADE, 2012) e também afirma que um estágio que não

está relacionado à área de estudo, não agrega muito valor na vida do estudante. A

lei do estágio é citada como base: ”O estágio deve estar em consonância com o que

o aluno estuda. A empresa contratante deve seguir a legislação, o estudante não pode

ultrapassar seu horário. Em peŕıodo de provas na universidade, a carga horária pode
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ser reduzida pela metade.”

Um ponto controverso nos mostra que condições de estágio ruins podem desesti-

mular o estudante à seguir na área (RODRIGUES, 2013), e cita a precariedade da

infraestrutura f́ısica das escolas públicas para a carreira de licenciatura.

2.2 Discussão

A Lei No 11.788, de 25 de setembro de 2008, também chamada de ”Lei do Estágio”, visa

regular como as atividades relacionadas ao estudante precisam ser. Essa lei vê o estágio

como a preparação para o mercado de trabalho, além de proporcionar aprendizado de

competências próprias da atividade profissional, possibilitando que o estudante veja na

prática o que foi aprendido em sala de aula.

Visto que o estágio é importante e proveitoso para os estudantes (e também para as

empresas e instuições de ensino), é muito importante o acompanhamento de um profes-

sor supervisor que avalie constantemente se o estágio está sendo realmente proveitoso

para o aluno (LIMA, 2011). Conforme a Lei do Estágio, este monitoramento envolve,

entre outros, o acompanhamento das atividades executadas pelos estudantes através do

envio de relatórios pelas empresas periodicamente, além da avaliação pela instituição

de ensino conferindo se estas atividades condizem com as disciplinas estudadas.

As empresas também estão em débito quanto a um mau cumprimento da lei do

estágio, como relatado em um estudo com profissionais que realizaram estágio no mu-

nićıpio de Varginha (SILVA et al., 2016).

É importante salientar que o curso de Sistemas de Informação (SI) é noturno, por

isso condições socio-econômicas podem levar muitos estudantes a trabalharem durante

o dia e isso se refletir como um impacto negativo em sua performance acadêmica. Uma

outra hipótese é que a área permite um progresso rápido e prematuro na carreira, e

ambas podem levar ao abandono do curso por parte dos alunos.

Além disso, no Brasil, não há uma regulamentação formal da profissão de Sistemas

de Informação e tem se debatido muito nos últimos anos se a mesma é necessária ou

até mesmo benéfica para a área como um todo.
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Somando o fato de ser um curso noturno e ter uma profissão não regulamentada,

não podemos dizer que o comportamento dos estudos acima se aplicam ao curso de

Sistemas de Informação da Universidade Federal Fluminense, por isso, há uma genúına

necessidade de se investigar a fundo como o estágio influencia na vida do aluno, para

decidir qual o melhor momento para se estagiar.

3 COLETA DE DADOS

Os dados foram anonimizados e disponibilizados pela secretaria do curso de SI de modo

em que não fosse posśıvel identificar qualquer estudante. A única conexão que faz ponte

entre os dados era o ID, que não estava relacionado à matŕıcula.

3.1 Ferramentas Utilizadas

A principal ferramenta utilizada foi o Pandas1, biblioteca escrita em Python2 para

análise de dados. A IDE utilizada foi o Jupyter Notebook3 e a linguagem de pro-

gramação empregada foi o próprio Python.

3.2 Entrada dos Dados

Os dados foram passados em 3 arquivos xls (arquivos do Excel) que são especificados

à seguir.

3.3 Sistema de Informacao Estagio.xls

Este arquivo contém informações sobre todos os estágios feitos por alunos do curso

de SI, além de informações sobre o aluno (como cidade, bairro e estado), empresa

contratante, e agência de estágios, peŕıodo que foi iniciado o estágio, entre outros.

Vale ressaltar que para cada estágio que o aluno fez ou estendeu, são inclúıdos mais

registros neste arquivo.

1https://pandas.pydata.org/
2https://www.python.org/
3https://jupyter.org/
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3.3.1 Campos

• ID - O identificador único do estudante. Um campo numérico que não corres-

ponde à matŕıcula. Ex: 100139819.

• BAIRRO - Campo de texto que indica o Bairro onde o estudante reside. Ex:

SÃO DOMINGOS.

• CIDADE - Campo de texto que indica a Cidade onde o estudante reside. Ex:

NITERÓI.

• ESTADO - Campo de texto que indica o Estado onde o estudante reside. Ex:

RJ.

• PERIODO DE CONCLUSÃO - Campo de texto que indica o peŕıodo de

conclusão deste estágio. Este campo possui inúmeras formas de escrita e seu

formato não pode ser precisado. O único ponto aqui é que o semestre sempre

vem antes do ano. Ex: 1 SEM 2015.

• TIPO DE TERMO - Campo de texto que indica o tipo de termo desta soli-

citação de estágio. Os valores são especificados à seguir:

– 1-Termo de Compromisso de Estágio - Indica a firmação de um estágio com

uma empresa

– 2-Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio - Indica uma extensão de

um termo já existente.

– 3-Termo de Compromisso de Estágio Interno - Indica a firmação de um

estágio com o instituto de computação.

– 7- Relatório de Avalição de Estágio - Relatório entrega para a empresa que

indica como foi o desempenho do estudante.

– 6-Rescisão de Termo de Compromisso de Estágio - Indica o fim de um con-

trato de estágio com uma empresa.
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– 6-Rescisão de Termo de Compromisso de Est. Interno - Indica o fim de um

contrato de estágio com o instituto de computação.

– 8-Plano de Atividades do Estágio - Plano entregue pela empresa que indica

como vai ser o desenvolvimento do estágio com o estudante.

• EMPRESA - Campo de texto que indica a empresa que emprega o estudante.

Ex: SUPERINTENDÊNCIA DE TECNONOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI).

• PÚBLICA/PRIVADA - Campo de texto que indica o tipo de empresa. Posśıveis

Valores: PRIVADA ou PÚBLICA.

• AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO - Campo de texto que indica a agência res-

ponsável por conectar a empresa ao estudante. Ex: CIEE

• DATA DE INICIO e DATA DE FIM - Campo de texto que indica o data de

Inicio e Fim do estágio. O formato da data está no padrão brasileiro de exibição

de data: dd/mm/aaaa. Ex: 01/11/2013 e 01/05/2014

• CARGA HORÁRIA - Campo numérico que indica a carga horária semanal

desse estágio. Posśıveis valores: 20, 25, 30 e n/a. Alguns tipos de termo não

necessitam informar este campo.

• TRANSPORTE - Campo de texto que indica se esse estágio dá o benef́ıcio de

transporte. Os posśıveis valores são ”S”ou ”X”para caso positivo e ”N”ou em

branco para caso negativo.

• REFEIÇÃO - Campo de texto que indica se esse estágio dá o benef́ıcio de

refeição. Os posśıveis valores são ”S”ou ”X”para caso positivo e ”N”ou em branco

para caso negativo.

• VALOR DA BOLSA - Campo de texto que indica o valor da bolsa do estágio,

formatado para visualização monetária brasileira. O Valor vem formatado como

texto com o ”R$”e toda a pontuação que usamos para exibição de moeda. Ex:

”R$ 1,315.00”.
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• OUTROS BENEFICIOS - Campo de texto livre que descrevem outros posśıveis

benef́ıcios do estágio. Ex: ”ASS. MÉDICA E ODONTOLÓGICA”.

3.3.2 Sistema de Informacao Estagio historico.xls

Neste arquivo existem informações sobre as disciplinas cursadas de todos os alunos que

já passaram pelo curso de Sistemas de Informação. Este arquivo possui dados como

disciplinas aprovadas e dispensadas, notas e notas de VS, se teve frequência suficiente

em determinada disciplina, carga horária da disciplina e qual peŕıodo essa disciplina

foi cursada.

3.3.3 Campos

• ID - O identificador único do estudante. Um campo numérico que não corres-

ponde à matŕıcula. Ex: 100139819.

• ANO SEMESTRE - Um campo de texto em que o ano e o semestre vem

concatenados. Os 4 primeiros d́ıgitos se referem ao ano e o posterior se refere ao

semestre. Ex: 20182.

• COD DISCIPLINA - Um campo de texto que corresponde à uma disciplina

da universidade. Ex: TCC05071.

• NOTA - Um campo numérico que corresponde à nota do aluno. As notas são

classificadas de 0, correspondendo a menor nota, à 100. Ex: 60.

• NOTA VS - Um campo numérico que corresponde à nota de VS do aluno. Pode

vir em branco se o aluno não fez VS. Este campo é classificado da mesma forma

que o campo nota. Ex: 83.

• FREQUENCIA - Campo de texto que descreve se o aluno teve ou não frequência

suficiente naquela disciplina. ”S”para caso positivo (o aluno teve frequência su-

ficiente naquela disciplina) e ”N”para caso negativo.
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• CARGA HORARIA - Campo que numérico que descreve a carga horária da-

quela disciplina em horas. Ex: 30.

• SITUACAO DISCIPLINA - Campo em texto que descreve como a disciplina

influcenciou aquele aluno.

– Aproveitada - O estudante cursou aquela matéria e a mesma foi aproveitada

em seu curŕıculo.

– Dispensado - O estudante não cursou a disciplina pois foi liberada pela

secretaria por uma posśıvel equivalência.

– Atividade Complementar - Este não é uma disciplina em si, é apenas um

registro de atividade complementar.

– Sem Nota - Registro que marca que o aluno ficou sem nota devido à um

evento extraordinário.

– Cursada EAD - Essa disciplina foi cursada por uma equivalente no Ensino

à Distância.

3.3.4 FORMADOS STATUS.xls

Este arquivo possui o registro do atual status da matŕıcula dos alunos. Nele pode-

mos ver se o aluno está inscrito, cancelou matŕıcula, abandonou, teve insuficiencia de

aproveitamento, se formou, etc.

3.3.5 Campos

• ID - O identificador único do estudante. Um campo numérico que não corres-

ponde à matŕıcula. Ex: 100139819.

• SITUACAO - Campo em texto contendo a descrição do tipo de situação daquela

matŕıcula.

– Inscrito - O aluno está inscrito no curso.
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– Formado - O aluno terminou todo o seu curŕıculo e se formou.

– Cancelamento por Insuficiência de Aproveitamento - O aluno não conseguiu

rendimento necessário (repetir 3 vezes a mesma matéria por exemplo) e teve

sua matŕıcula cancelada automaticamente.

– Cancelamento por Abandono - O aluno abandonou o curso por mais de 2

anos.

– Cancelamento de Ingressante Trancado Semestre de Ingresso - O aluno tran-

cou a matŕıcula no mesmo peŕıodo que ingressou.

– Cancelamento Ingressante por Insuficiência de Aproveitamento - O aluno

teve sua matŕıcula suspensa pela instituição pois teve 4 reprovações na

mesma disciplina ou 3 peŕıodos letivos com reprovação em todas as dis-

ciplinas do plano de estudos.

– Trancamento - O estudante suspendeu temporariamente seus estudos, mas

não rompeu o v́ınculo com a universidade.

– Cancelamento por Solicitação Oficial - O aluno explicitamente solicitou o

cancelamento de sua matŕıcula.

– Cancelamento por Mudança de Curso - O aluno mudou de curso e teve sua

matŕıcula cancelada.

– Transferência para Outra IES - O aluno mudou de universidade.

– Cancelamento por Rematŕıcula - O aluno possui uma nova matŕıcula e a

atual foi automaticamente cancelada.

• DESVINCULADO EM - Campo de texto que contém o ano e semestre em

que o aluno foi desvinculado. Ex: 2016 / 2o.

4 TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados em si não estavam prontos para serem trabalhados para nenhum tipo de

análise, pois, existiam muitos erros de digitação e muitos dados iguais, porém digitados
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de formas difentes. Ex: A empresa Ampla aparece mais de uma vez com os valores

”AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S A” e ”AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A”.

Cada tipo de dados possuia suas próprias peculiaridades como erros de digitação,

caracteres que não faziam sentido no contexto, etc. A seguir seguem os desafios encon-

trados e as respectivas soluções para cada caso.
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4.1 Algoritmo de Levenshtein Distance

Antes de entrar na transformação de cada tipo de dados, é importante informar o

que chamamos de ”Correção por Aproximação de Palavras”. Para pegar pequenas

variações de palavras como por exemplo: ”SÃO GONÇALO”e ”SOA GONÇALO”foi

aplicado um algoritmo que identifica o quanto essas palavras são parecidas e o que

fazer com elas com base em um critério.

Para isso foi utilizada a biblioteca FuzzyWuzzy4 escrita em Python que implementa

o algoritmo Levenshtein Distance5. Esse algoritmo, dado 2 palavras calcula a distância

entre elas em uma escala de 0 à 100% (100% sendo a mesma palavra) e caso esse valor

seja maior ou igual a 80% a segunda palavra é igual a primeira e deve ser substituida.

4.2 TIPO TERMO

Os dados de Estágio (3.3) na coluna TIPO TERMO podem ser: Termo de Compro-

misso de Estágio, Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio, etc. Este campo

possúıa uns números na frente que não eram sequenciais e não faziam muito sentido no

contexto. Para isso foi escrito uma expressão regular para limpar os números no ińıcio

e nos deixar apenas com um texto simples:

’\d?-?(.*)’

4.3 Agencia

O primeiro passo aqui foi pegar os dados no arquivo de Estágio (3.3) sob a coluna

”AGENCIA” e transformar todos os dados em strings maiúsculas, para manter a con-

sistência. Depois disso foi necessário fazer uma substituição do valor ”Não” para

”Nenhuma” e preencher os registros sem nenhum dado para o valor ”Nenhuma”.

O próximo passo foi agrupar as palavras similares utilizando a ”Correção por Apro-

ximação de Palavaras” (4.1) e foram necessários corrigir 2 registros que ficaram in-

4https://github.com/seatgeek/fuzzywuzzy
5https://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein distance
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consistentes ”DSRH” e ”GRUPO DSRH” substituindo para ”DSRH EMPRESA DE

RECURSOS HUMANOS”.

4.4 Empresa

Para iniciar o tratamento, foram colocados todos os registros do arquivo de Estágio

(3.3) no campo EMPRESA em maiúsculas e preenchidos os registros em branco com o

valor ”Nenhuma”. Após isso foi aplicada a ”Correção por Aproximação de Palavras”

(4.1) para corrigir as divergências de dados.

4.5 SituacaoMatricula

Olhando o arquivo de Status (3.3.4) na coluna ”SITUACAO”, temos os seguintes va-

lores: Ex: Inscrito, Formado, Cancelamento por Abandono, etc. Esse foi um dos

melhores dados dispońıveis, pois não possúıa inconsistência entre os valores.

4.6 Aluno

Para começar, foi utilizada a ”Correção por Aproximação de Palavras” (4.1) nas co-

lunas de Estado, Cidade e Bairro do arquivo de Estágio (3.3). Depois disso foram

necessárias fazer substituições manualmente para corrigir os valores de ”RIO DE JA-

NEIRO” e ”RJ]” por ”RJ” em Estado, ”SOA GONÇALO” e ”niteroi” por ”SÃO

GONÇALO” e ”NITERÓI” respectivamente em cidade e preencher registros na co-

luna Bairro com o valor ”Não Informado”. Após isso todos os campos foram passados

para maiúsculas para manter a consistência.

4.7 Historico

Os dados do arquivo de histórico (3.3.2) foram passados para um dataframe e as co-

lunas Ano e Semestre foram extráıdas da coluna ANO SEMESTRE. Os 4 primeiros

caracteres (nas posições de 0 à 3 da string) foram extráıdos para a coluna Ano e os

seguintes (posições 4 à 5) foram extráıdos para a coluna Semestre. Foi criada a co-

luna Frequencia que é um boolean extráıdo da condição de que a coluna do arquivo de
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histórico FREQUENCIA fosse igual a ”S”.

4.8 Estágio

As colunas Refeicao e Transporte as mesmas foram colocadas em máıusculas e foram

feitas condições de que se o campo REFEICAO e TRANSPORTE do arquivo fossem,

respectivamente, iguais a ”S” ou ”X”, os campos receberiam true. Em seguida os

dados foram enumerados de 1 à n. Os campos Inicio e Fim foram transformados em

datetime fazendo o parse com o formato %d/%m/%Y.

5 MODELAGEM DOS DADOS

O primeiro passo foi pensar em uma nova arquitetura de dados. Para tal foi desenhada

uma estrutura de dados em um banco relacional MySQL. Este SGBD6 é performático,

estável, possui uma familiaridade com o autor, além de ser totalmente gratuito para

fins comerciais ou não. Dos dados tratados anteriormente, foram identificadas 8 tabelas

e a Figura 1 mostra a interação entre elas. Essa figura está apresentando um Modelo

de Entidade Relacionadmento no padrão Crow’s Foot (CONNOLLY; BEGG, 2003).

6Sistema Gerencial de Banco de Dados
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Figura 1: Estrutura do Banco de Dados

Fonte: elaborado pelo autor, 2019
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5.1 TipoTermo

Esta tabela armazena os tipos de termos de estágio que podem ser: Termo de Compro-

misso de Estágio, Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio, etc. Os dados para

esta tabela foram extráıdas do arquivo de Estágio (3.3) na coluna TIPO TERMO e

inseridos no campo Descricao. Os dados foram enumerados de 1 à n e foi utilizada

como um ı́ndice numérico na tabela TipoTermo.

5.2 Agencia

Esta tabela armazena os nomes das empresas que são agências de estágios. Os dados

tem origem no arquivo de Estágio (3.3) sob a coluna ”AGENCIA” e são inseridos no

campo Nome. Os dados foram enumerados de 1 à n e inseridos no banco de dados sob

à tabela Agencia.

5.3 Empresa

Esta tabela armazena o valor de todas as empresas contratantes de estágio. Os dados

tem origem no arquivo de Estágio (3.3). Existem 2 campos nesta tabela um para

o Nome (campo EMPRESA) e um boleano7 isEmpresa (campo TIPO EMPRESA)

indicando se a empresa é pública ou privada. Esses dados foram enumerados de 1 à n

e inseridos na tabela Empresa.

Para o isPublica, foi feita uma iteração sobre o arquivo de estágios, verificando se,

para cada linha, o valor do campo TIPO EMPRESA era igual à ”PÚBLICA”. Caso

positivo, o campo isPublica era preenchido com TRUE e FALSE caso contrário.

5.4 SituacaoMatricula

Esta tabela foi gerada à partir do arquivo de Status (3.3.4) na coluna ”SITUACAO”

e armazena os tipos de situação de matŕıcula que podem ocorrer. Os valores foram

simplesmente enumerados de 1 à n e inseridos na tabela SituacaoMatricula.

7Campo que aceita valores de verdadeiro ou falso.
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5.5 Aluno

Esta tabela armazena os dados do Aluno com seu Bairro, Cidade e Estado, ano de

desvinculamento, semestre de desvinculamento e a situação da matŕıcula.

Para começar foram pegos os códigos únicos de alunos dos arquivos de Status (3.3.4)

e Histórico (3.3.2). Após isso no arquivo de Status (3.3.4) foi utilizada a expressão regu-

lar a seguir para extrair os dados de ano e peŕıodo de desvinculamento respectivamente:

(\d\d\d\d)\D*([1,2])

Esses dados foram colocados na tabela sob as colunas DesvinculadoAno e Desvin-

culadoSemestre. Para a chave primária desta tabela foi utilizada o próprio código do

aluno do arquivo de estágio. Essa tabela faz referência à SituacaoMatricula (5.4) como

chave estrangeira.

5.6 SituacaoDisciplina

Nesta tabela armazenamos os tipos de situação que podem ocorrer em relação à uma

disciplina: Ex: Aproveitada, Dispensada, Cursada EAD, etc. Aqui foram pegos os

dados de Histórico (3.3.2) na coluna SITUACAO DISCIPLINA e extráıdos em da-

dos únicos. Em seguida os dados foram enumerados de 1 à n e inseridos na tabela

SituacaoDisciplina.

5.7 Historico

Esta tabela guarda o historico do aluno juntamente com o código da disciplina, suas no-

tas, aprovações e carga horária. Possui chaves estrangeiras para as tabelas Aluno (5.5)

e SituacaoDisciplina (5.6) Os dados dessa tabela tem origem no arquivo de histórico

(3.3.2), esses dados foram enumerados de 1 à n e inseridos na tabela Historico.

5.8 Estagio

Nesta tabela armazenamos os dados de inscrição de um aluno em um estágio. Esta

tabela foi gerada a partir do arquivo Staging (3.3) e tem chaves estrangeiras com:
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TipoTermo (4.2), Aluno (4.6), Empresa (4.4) e Agencia (4.3). Os dados de Ano e

Semestre foram retirados utilizando o seguinte regex8:

([1,2])\D*(\d\d\d\d)$

Para inserir o valor do campo Valor em um campo numérico, foi usado o seguinte

regex para extrair o número do campo VALOR e transformá-lo em float :

(((\d{1,3},?)(\d{3},?)+|\d{1,3})|\d+)(\.\d{1,2})?

Após isso os dados foram inseridos no banco sob a coluna Estagio.

6 ANÁLISE DE DADOS

Neste estudo, usamos dados dos alunos do curso de SI da UFF obtidos na secretaria do

curso. Estas análises estão baseadas em dados obtidos de 2011.1 (primeira turma do

curso) até 2018.2. Aqui focamos nossas análises em 3 grupos distintos: estudantes que

foram jubilados, estudantes que se formaram e estudantes que estagiaram em algum

ponto do curso.

O primeiro dado que percebemos é que mais metade dos estudantes (a fatia ”Ou-

tros”) tiveram a matŕıcula trancada ou cancelada por algum motivo (jubilamento, re-

matŕıcula, etc). Da outra metade, aproximadamente 40% ainda está com a matŕıcula

ativa e menos de 10% já se formou.

6.1 Alunos Jubilados

Tentando entender o porquê de tantos estudantes não se formarem, voltamos nossa

pesquisa para entender o perfil dos estudantes que tiveram sua matŕıcula cancelada

por qualquer um dos motivos a seguir:

• Cancelamento por Insuficiência de Aproveitamento

• Cancelamento por Abandono

8Expressão Regular
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Figura 2: Distribuição dos Status de Matŕıcula

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

• Cancelamento de Ingressante Trancado Semestre de Ingresso

• Cancelamento Ingressante por Insuficiência de Aproveitamento

• Cancelamento por Solicitação Oficial

• Cancelamento por Rematŕıcula

O histograma da Figura 3 mostra a distribuição da quantidade de disciplinas con-

clúıdas por alunos que já foram jubilados. Percebemos nitidamente que a quantidade

de alunos jubilados diminui a medida que o número de disciplinas conclúıdas aumenta.

Olhando a CDF9 desse histograma na Figura 4, vemos que mais de 80% dos alunos

são jubilados antes de sequer conclúırem 15 disciplinas. Dado que a grade curricular

consiste de 39 disciplinas (excluindo-se as atividades complementares), podemos dizer

que 80% dos alunos jubilados não completam 40% da grade curricular.

9Cumulative Density Function
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Figura 3: Distribuição da quantidade de disciplinas aprovadas por alunos jubilados

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

Figura 4: CDF da Distribuição da quantidade de disciplinas aprovadas por alunos
jubilados

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

6.2 Relação entre Estágio e Desempenho Acadêmico

Dado que no curso de Sistemas de Informação da UFF quase 17% do total de alunos

desde sua criação estagiaram em algum momento (Figura 5a) e que grande maioria
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possui uma carga horária de 30 horas (Figura 5b), é de interesse da coordenação do

curso entender como o estágio impacta no desempenho acadêmico dos estudantes.

Figura 5: Estat́ısticas sobre estágio

(a) Alunos que estagiaram (b) Carga horária dos estágios

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

Para esta análise, pegamos as disciplinas dos alunos que fizeram estágio e as dividi-

mos em dois grupos: (i) antes e (ii) depois de começar seu primeiro estágio. Para cada

um desses grupos, calculamos o histograma dos seguintes indicadores de desempenho

acadêmico:

• média das notas de cada aluno

• média de aprovações por semestre de cada aluno

• média de reprovações por semestre de cada aluno

• média de disciplinas cursadas por semestre de cada aluno

As médias das distribuições obtidas para os dois grupos são comparadas usando

o teste t pareado. Este teste informa o ńıvel de confiança com que podemos afirmar

que as médias das amostras antes e depois do evento de interesse são diferentes. O

intuito desta análise é observar se após o estágio há uma melhora, piora ou manutenção
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das médias desses indicadores de desempenho para os alunos considerados. O teste

t pareado assume que o histograma das diferenças das médias se aproxima a uma

distribuição normal. As análises demonstrando que estas premissas são verdadeiras em

nosso estudo estão no Apêndice C.

Para entendermos como esses indicadores se comportam a medida que os alunos

avançam no curso, repetimos as mesmas análises supracitadas para os alunos que já

se formaram no curso sem obter dispensa em disciplina. Neste caso, as disciplinas são

divididas nos 2 grupos a seguir: (i) antes do aluno concluir 15 disciplinas e (ii) após o

aluno concluir 15 disciplinas. Escolhemos 15 disciplinas como divisor pois é a exigência

atual para os alunos começarem a estagiar. Desta forma, temos um referencial para

sabermos se a tendência de manutenção ou alteração dos indicadores de desempenho

acadêmico entre os grupos antes e depois está relacionada ao estágio ou ao avanço

na grade curricular. As análises demonstrando que este estudo também atende as

premissas do teste t pareado estão no Apêndice C.

6.2.1 Notas de Disciplinas

Como podemos ver na Figura 6 e Tabela 1, rejeitamos com ńıvel de significância α = 5%

a hipótese nula de que a média das médias de notas antes do estágio seja menor ou

igual à média após começar estágio. Já analisando as notas para os egressos formados

com o mesmo ńıvel de significância, rejeitamos a hipótese nula que a média no primeiro

terço do curso seja maior ou igual à média no fim do curso. Logo, podemos afirmar com

relevância estat́ıstica que o estágio tem correlação positiva com diminuição da média

das notas dos alunos.
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Figura 6: Histogramas de médias das notas

(a) Estagiários (b) Formados

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

Tabela 1: p-valor para teste-t pareado das médias das notas de disciplinas

Estagiários Formados

H0 : µantes = µdepois 0.0618 0.0009

H0 : µantes ≥ µdepois 0.9691 0.0005

H0 : µantes ≤ µdepois 0.0309 0.9995

25



6.2.2 Aprovações por Peŕıodo

Como podemos ver na Figura 7 e Tabela 2, rejeitamos com ńıvel de significância α = 5%

a hipótese nula de que a média das médias das aprovações por semestre antes do estágio

seja menor ou igual a média após começar estágio. Já analisando essas médias para os

egressos formados com o mesmo ńıvel de significância, não podemos rejeitar nenhuma

das hipóteses nulas. Logo, podemos afirmar com relevância estat́ıstica que alunos após

iniciarem o estágio diminuem a média de aprovações por semestre, mas não podemos

confirmar nem rejeitar com o mesmo ńıvel de significância a hipótese de que isto seja

em decorrência do avanço dos alunos na grade curricular.
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Figura 7: Histogramas das aprovações por peŕıodo

(a) Estagiários (b) Formados

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

Tabela 2: p-valor para teste-t pareado das médias das aprovações por peŕıodo

Estagiários Formados

H0 : µantes = µdepois 0.0140 0.2253

H0 : µantes ≥ µdepois 0.9930 0.8874

H0 : µantes ≤ µdepois 0.0070 0.1126
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6.2.3 Reprovações por Peŕıodo

Como podemos ver na Figura 8 e Tabela 3, não podemos rejeitar nenhuma das hipóteses

nulas com ńıvel de significância α = 5%. Logo, não podemos realizar nenhum tipo de

afirmação com relevância estat́ıstica sobre a relação entre estágio e o número médio de

reprovações por peŕıodo.

Figura 8: Histogramas das reprovações por peŕıodo

(a) Estagiários (b) Formados

Fonte: elaborado pelo autor, 2019
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Tabela 3: p-valor para teste-t pareado das médias das reprovações por peŕıodo

Estagiários Formados

H0 : µantes = µdepois 0.1196 0.1493

H0 : µantes ≥ µdepois 0.0598 0.9254

H0 : µantes ≤ µdepois 0.9402 0.0746

6.2.4 Disciplinas Cursadas por Peŕıodo

Como podemos ver na Figura 9 e Tabela 4, rejeitamos com ńıvel de significância α =

5% a hipótese nula de que a média da quantidade média de disciplinas cursadas por

semestre antes do estágio seja menor ou igual à média após começar estágio. A mesma

conclusão vale para os alunos egressos. Logo, conclúımos que há uma diminuição da

quantidade média de disciplinas cursadas por semestre após iniciar o estágio, mas que

isso é uma tendência natural decorrente do avanço dos alunos na grade curricular.
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Figura 9: Histogramas das disciplinas cursadas por peŕıodo

(a) Estagiários (b) Formados

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

Tabela 4: p-valor para teste-t pareado das médias das disciplinas cursadas por peŕıodo

Estagiários Formados

H0 : µantes = µdepois 0.0385 0.0348

H0 : µantes ≥ µdepois 0.9808 0.9826

H0 : µantes ≤ µdepois 0.0192 0.0174
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7 CONCLUSÃO

Com o mercado de tecnologia em ascensão e novos postos de trabalho sendo criados a

cada dia, não faltam oportunidades de trabalho na área de TI, e o estágio é o pontapé

inicial para uma carreira de sucesso. Como pudemos ver nos trabalhos relacionados, é

ńıtida a importância do estágio na vida do estudante. No entanto, os alunos do curso

de SI têm recebido propostas de estágio remunerado cada vez mais cedo (até mesmo

no primeiro peŕıodo de faculdade), e consequentemente, entrado mais cedo no mercado

de trabalho. Como a carreira de SI não é regulamentada, não há exigência de diploma

de ńıvel superior, e há o temor de que isto possa desmotivar alunos já empregados na

área a conclúırem o curso.

Neste trabalho, buscamos entender a relação entre o estágio e o desempenho acadêmico

através da análise dos dados de atividades e desempenho acadêmico de todos os alunos

que já compuseram o corpo discente do curso de SI da UFF desde sua criação em 2011.

Para isso, fizemos um levantamento dos dados de estudantes junto à Secretaria e à Co-

ordenação do Curso de SI como ingresso, histórico, formatura, etc. Porém, esses dados

são extremamente inconsistentes, duplicados e, da forma que estão hoje, imposśıveis

de se fazer uma análise detalhada. Logo, nós tratamos e modelamos esses dados em

um banco de dados relacional para realizarmos consultas e análises estat́ısticas com

ferramentas sólidas e robustas.

Nossos resultados desta análise inicial indicaram que há uma correlação entre o

estágio e redução na média das notas e do número de aprovações por semestre. Não

observamos um aumento no número de reprovações em decorrência do menor número

de aprovações, mas sim uma redução no número médio de disciplinas cursadas por

peŕıodo. Estes resultados possuem relevância estat́ıstica com ńıvel de significância

α = 5%. A menor dedicação dos alunos às atividades acadêmicas após iniciarem o

estágio pode ser uma justificativa para este resultado.

Também observamos que 80% dos alunos que abandonam o curso não chegam a

completar 40% da grade curricular. Estes resultados são coerentes com a hipótese de
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que a inserção precoce no mercado de trabalho aliada à não regulamentação da carreira

profissional pode potencializar o risco de abandono do curso. No entanto, as análises

estat́ısticas aqui apresentadas ainda não são suficientes para validar esta hipótese.

Há diversas outras análises que podem ser feitas. Destacamos abaixo algumas delas.

• Comparar diretamente ı́ndices de desempenho acadêmico entre alunos que fazem

estágio e alunos que não fazem estágio;

• Analisar ı́ndices de desempenho acadêmico por semestre para alunos que são

jubilados;

• Treinar um modelo para predizer em peŕıodos iniciais se um aluno será ou não

jubilado;

• Relacionar desempenho acadêmico de alunos que estagiam com localidade do

estágio, carga horária e empresa;

• Realizar uma análise subjetiva por meio de questionário para os alunos que esta-

giam.
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