
 
  

AUTOR: LUCCA BEVILACQUA GOMES
ORIENTADOR: PROF. VALDECY PEREIRA

ELABORAÇÃO DE MODELO DE PREVISÃO DA 
EVASÃO UNIVERSITÁRIA NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE ATRAVÉS DE MÉTODOS DE 
APRENDIZADO DE MÁQUINA

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

NITERÓI 
Abril de 2021 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

Lucca Bevilacqua Gomes 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORAÇÃO DE MODELO DE PREVISÃO DA EVASÃO UNIVERSITÁRIA NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ATRAVÉS DE MÉTODOS DE 

APRENDIZADO DE MÁQUINA 
 
 
 
 
 
 
Projeto Final apresentado ao curso Engenharia 
de Produção da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para 
aquisição do Grau de Engenheiro de 
Produção. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTADOR: VALDECY PEREIRA, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
2021 



Lucca Bevilacqua Gomes 
 

 
                                                                                                                                                                                                              
 
ELABORAÇÃO DE MODELO DE PREVISÃO DA EVASÃO UNIVERSITÁRIA NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ATRAVÉS DE MÉTODOS DE 
APRENDIZADO DE MÁQUINA 

 

 

Projeto Final apresentado ao curso Engenharia 
de Produção da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para 
aquisição do Grau de Engenheiro de 
Produção. 

 

Aprovada em 28 de abril de 2021. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. Valdecy Pereira– Orientador 
Universidade Federal Fluminense 

 
 

 
 

Prof. Dr. José Rodrigues Filho 
Universidade Federal Fluminense  

 
 
 
 

Prof. Dr Marcos Roboredo 
Universidade Federal Fluminense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NITERÓI 
2021 



AGRADECIMENTOS 
 

Gostaria primeiramente de agradecer à minha família. Sempre recebi todo o apoio, 

amor e motivação necessários para trilhar meus caminhos e tomar minhas decisões na vida. 

Graças a minha mãe, meu pai e minha irmã cheguei onde estou hoje. Consegui atravessar e 

aproveitar ao máximo estes 6 anos dentro da universidade. Graças a eles encerro com o presente 

trabalho uma grande etapa da minha formação acadêmica e profissional. Foi uma longa jornada, 

mas que nunca trilhei sozinho. 

Em segundo lugar gostaria de agradecer à Maria Silva e Geny Campos. São pessoas 

que estão ao meu lado há muito tempo na minha vida. Sem elas, eu não seria muito do que sou 

hoje como ser humano. Seu amor, afeto e sabedoria me ajudaram a construir minha forma de 

ser no mundo e de enxergá-lo. Sempre foram muito presentes muito importantes ao longo de 

toda a minha vida. Por isso, também dedico este trabalho a elas. 

Em terceiro lugar gostaria de agradecer à Beatriz Aya. Durante boa parte da minha 

formação esteve ao meu lado e me ajudou a passar por momentos de angústia, dúvida e 

nervosismo. Só consigo imaginar que passar sozinho por estes momentos teria sido muito pior 

e que minha situação hoje poderia ser muito diferente se não fosse seu apoio, ajuda e carinho. 

Agradeço também aos amigos que fiz dentro da universidade. Conheci pessoas que 

vou carregar por toda a minha vida e que me proporcionaram trocas que fizeram, e fazem, 

minha vida mais rica e feliz. Dentro da faculdade, seu suporte durante os 6 anos foram 

fundamentais para que eu pudesse concluir meu curso. 

Gostaria então de agradecer ao departamento de Engenharia de Produção, que foi 

minha casa pelos últimos 6 anos. Os saberes, pessoas e professores com os quais tive contato 

aqui vou com certeza carregar por toda a minha vida. Em especial agradeço ao professor 

Valdecy Pereira pela orientação e sobretudo pela liberdade e confiança que me foi concedida 

para a elaboração desse trabalho. Agradeço a ele imensamente pela oportunidade de elaborar 

um trabalho em um campo do conhecimento e com um tema pelos quais tenho tanto apreço. 

Agradeço também a Empresa Júnior Meta Consultoria, que foi uma etapa fundamental 

para o meu desenvolvimento como engenheiro e como profissional. Além disso, me apresentou 

muitos dos amigos da universidade que irei levar comigo para a vida.  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

RESUMO 
 
A evasão universitária é um tema importante para a educação, sobretudo pública. Ela impacta 
diversos grupos da sociedade. Entre os principais afetados é possível pensar nos discentes, na 
instituição de ensino, o mercado de trabalho e os corpos de pesquisa acadêmica. A evasão é 
uma questão multifacetada e complexa. Estas características dificultam abordagens práticas pra 
auxiliar a tomada de decisão de instituições para evitar que alunos evadam. No entanto, os 
avanços na tecnologia e nos campo da Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina habilitaram 
pesquisadores ao redor do mundo a considerar algumas das variáveis relacionadas à questão em 
modelos preditivos. Estes modelos capacitam decisores com mais informações para tomarem 
melhores decisões. No Brasil, no entanto, esta prática ainda não é extensivamente explorada, 
principalmente com dados abertos ao invés de dados internos das Instituições de Ensino 
Superior (IES). Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo de explorar a 
possibilidade de prever a evasão de alunos da graduação da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), uma IES pública, a a partir de métodos de Aprendizado de Máquina. Além disso, 
verificou-se a viabilidade de se usar dados públicos abertos ao invés de dados administrativos 
dos sistemas internos da instituição. Para isso, foram utilizados os dados e microdados do Censo 
do Ensino Superior, divulgado todo ano pelo INEP, associado ao Ministério de Educação e 
Cultura do Brasil. Os dados foram processados e explorados com a linguagem de programação 
Python. A abordagem de previsão central foi a partir de árvores de decisão onde se comparam 
uma árvore que utilizava o algoritmo CART, e os métodos agregadores (ensembles) de árvores 
AdaBoost e Random Forest. O Método de Random Forest trouxe os melhores resultados, 
apresentando um AUC Score da curva PR de 0,853 contra um AUC de 0,353 de um modelo 
dummy. Seu Recall foi de 69,8% e acurácia (accuracy) foi de 84%. Este valor de acurácia foi 
considerado satisfatório quando comparado com resultados de outros trabalhos e considerando 
a natureza e o escopo dos dados utilizados. Também é possível concluir que este tipo de 
modelagem poderia ser extendida para outras IES no censo, uma vez que foram utilizados dados 
comuns a todas as instituições do censo. 
 
Palavras-chave: Ciência de Dados, Aprendizado de Máquina, Random Forest, Evasão 
Universitária, Ensino Superior 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ABSTRACT 
 

University dropout is a major subject in education, especially public education. It impacts many 
groups in Society. Between the most affected, we can name students, the higher education 
institutions, the labor market, and academic research groups. Evasion is a multidimensional and 
complex issue. These traits made practical approaches towards helping institutional decision 
making to avoid the occurrence of dropouts more difficult to be implemented. However, 
technological advancements in technology and the Data Science and Machine Learning fields, 
enabled researchers around the world to consider some of the variables related to the issue in 
predictive modelling. These models help institutional decisionmakers to make better decisions. 
In Brazil, however, this practice is not yet widely explored, especially using public data instead 
of internal administrative data from the higher education institutions. Therefore, this work has 
the objective of evaluating the possibility of predicting student dropout occurrence in a public 
higher education institution, the Universidade Federal Fluminense (UFF), with Machine 
Learning methods. In a different approach from other works analyzed, the present work 
evaluated the possibility of using publicly available data instead of internal administrative data 
from the institution. Therefore, data from the “Censo do Ensino Superior” [Higher Education 
Census] that is annually publicized by the INEP, an instituition associated with Brazil’s 
Education and Culture Ministry was used. The data was processed and explored using Python. 
The main predictive approach was based on decision trees, in which a tree based on the CART 
algorithm, an AdaBoost ensemble and a Random Forest ensemble were compared. The Random 
Forest methos achieved the best results, having a Precision- Recall Curve’s AUC of 0,853 
compared to the 0,353 AUC from a dummy model. Its Recall was 69,8% and overall accuracy 
was 84%. This value was considered acceptable comparing it to other works and considering 
the nature and the scope of the used data. It is also possible to conclude that a similar modelling 
could be implemented to other institutions in the census, since data that is common to all 
institutions is used. 
 
 
Keywords: Data Science, Machine Learning, Random Fores, University Dropout, Higher 
Education 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A evasão é um problema relevante para o ensino superior no Brasil. Ela é uma questão 

muito complexa e multifacetada que afeta Instituições de Ensino Superior (IES) tanto privadas 

quanto públicas de múltiplas formas. 

De modo simplificado, mesmo não definindo formalmente o conceito de evasão, o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em suas notas 

estatísticas do Censo de Educação Superior aponta o conceito de “desistência”. Este se alinha 

muito bem com a compreensão corriqueira de evasão. Ele é: “Aluno desiste do seu curso de 

ingresso, por meio da desvinculação do curso ou por transferência” (INEP, p.30, 2020). É 

importante observar que esta definição engloba a transferência do curso de ingresso como uma 

forma de evasão. 

De início podemos pensar em sua consequência mais extrema como sendo o 

desligamento total do ensino superior. No limite, isso configura um investimento de diversos 

recursos de uma instituição que não resultarão nem em um profissional formado, nem em um 

pesquisador, além de promover a ociosidade de recursos (SILVA FILHO et al., 2007, p.642).  

Ampliando a visão para a perspectiva social, perde-se na sociedade possíveis atores 

qualificados para formular e resolver problemas presentes. Perdem tanto a iniciativa privada 

quanto a iniciativa pública e a academia nacional. Essa visão é corroborada pelo que aponta 

Silva Filho e outros (2007, p. 659). As perdas de estudantes que evadem são desperdícios 

sociais, acadêmicos e econômicos. No setor público tem-se um investimento que não possui 

retorno e na iniciativa privada uma perda de receita. 

Atualmente, conseguimos enxergar com dados como a evasão é uma questão presente 

na realidade das universidades brasileiras. A Figura 1, obtida a partir de dados do Censo 

Nacional de Ensino Superior do INEP nos mostra como se desdobrou, na média, a situação de 

alunos matriculados nos cursos de graduação no Brasil em 2010 ao longo dos últimos 9 anos. 

No acumulado, obteve-se praticamente 60% de média de taxa de desistência para os 

ingressantes em 2010. 
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Como consequência dos questões mencionadas acima, o Estado já é afetado 

economicamente e socialmente pela consequência de se ter menos produção científica e mão 

de obra qualificada disponível na sociedade ampla. Porém, ele é ainda mais afetado quando 

falamos de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas. Como observado anteriormente, os 

recursos aplicados para a formação de conhecimento e profissionais qualificados são 

praticamente perdidos quando algum aluno evade sua formação. 

Não obstante, como Tontini e Walter (2014, p. 91-94) exploram em seu trabalho, existe 

uma literatura vasta, dentro e fora do Brasil, explorando as taxas e motivos de evasão tanto 

escolares quanto universitárias. Essa literatura nos permite delinar como se dá a evasão. Porém, 

esses estudos deixam algo muito claro: a evasão pode ocorrer por uma gama de fatores muito 

vasta e que precisam ser considerados dentro de seu contexto. Baggi e Lopes (2010, p.356 e 

357) reforçam essa ideia trazendo a dimensão da multitude de fatores, nem sempre associados 

à dimensão financeira, possíveis que podem influenciar na evasão. 

Observando estes trabalhos é evidente que essa literatura facilita a compreensão do 

fenômeno e sua dimensão em uma escala macro de total de alunos evadidos e os fatores que 

contribuem para tanto. Porém, estes estudos não buscam necessariamente atuar em cima de 

alunos específicos que possuem maior probabilidade de evasão. É difícil tentar antecipar algum 

comportamento quando se tem muitas variáveis para se considerar simultâneamente e que 

podem ter manifestações diferentes em contextos diferentes 

Figura 1: Evolução da Média Ponderada dos Indicadores de Trajetória dos Ingressantes em Cursos de Graduação 

no Brasil 2010 – 2019 

Fonte: Notas estatísticas do Censo Nacional de Educação Superior (2019) 
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Nesse sentido de se conseguir propor alvos claros para a atuação caso a caso, ou pelo 

menos em grupos bem definidos, de instituições em cima de alunos que possam vir a evadir é 

possível encontrar uma série de estudos nacionais e internacionais. Estes testam, com sucesso, 

prever possíveis alunos que podem vir a evadir. São utilizadas técnicas estatísticas, de Data 

Mining ou Machine Learning, dentro do campo da Ciência de Dados (Data Science). 

(KANTORSKI, HOFFMAN e LIMBERGER, 2015; LEE; CHUNG, 2019; MANHÃES et al., 

2011).  

O Brasil, mesmo possuindo estudos sobre a previsão de evasão universitária usando 

tais ferramentas, alguns até com quase 10 anos como o trabalho de Manhães et al. (2011), não 

possuim, até onde foi constatado, o uso frequente destas ferramentas. Isto pode ser explicado a 

partir do que sugerem Mduma; Kalegele e Machuve (2019, p. 2): a maior parte das pesquisas 

nesse âmbito se concentram em países desenvolvidos. Isso se dá pela disponibilidade de dados 

sobre os alunos das instituições e grau de disponibilidade dos mesmos. Atualmente, entretanto, 

nos encontramos em uma grau de maturidade tecnológica no Brasil onde isso não é mais uma 

barreira necessariamente grande para os centros universitários fazerem esse tipo de trabalho. 

Hoje, temos diversas universidades que já operam com sistemas centralizados de gestão 

acadêmica que podem fornecer dados análogos aos utilizados pelas pesquisas em países 

desenvolvidos. Além disso, o próprio INEP disponibiliza os micro-dados do Censo do Ensino 

Superior na internet. 

Em casos mais extremos, ainda é necessário um trabalho de enriquecimento e 

validação de bases de dados. Esse enriquecimento pode ser feito a partir de dados 

socioeconômicos, por exemplo. O trabalho de Adelmana et al. (2020) que envolve a previsão 

de evasão escolar em Honduras e Guatemala é um excelente exemplo. Mesmo não se tratando 

de um trabalho com enfoque universitário, seu trabalho de enriquecimento da base e de previsão 

são um excelente exemplo que pode servir de base para outras metodologias e pesquisas.  

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Até aonde a presente pesquisa conseguiu constatar, a grande maioria dos trabalhos 

encontrados de previsão de evasão a partir de dados utiliza dados internos dos sistemas de 

gestão das universidades, na medida que estes se encontram disponíveis. Isso impõe uma 

restrição no sentido de que é necessário um movimento interno das instituições para que esse 

tipo de previsão seja feita. 
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Além disso, os conjuntos de dados de cada instituição podem diferir entre si, de modo 

que as variáveis consideradas e obtidas em cada sistema são diferentes. As bases entre as 

instituições não são integradas. Tecnicamente, isso dificulta o caso de se buscar uma aplicação 

mais ampla de previsão de evasão para mais de uma instituição. 

Somado a isso, tratando-se de IES públicas, é de interesse público que essas 

informações sejam apuradas por atores da sociedade e não fiquem restritas apenas à sistemas 

internos. São recursos públicos que estão sendo veiculados para estas instituições. Nesse 

sentido, podemos ter uma dimensão do custo da evasão universitária em instituições federais 

através do estudo de Santos et al. (2018) que demonstrou o quão custosa era uma evasão para 

os cofres públicos. Em 2015, o custo mínimo é de R$ 2.253,26 na região Norte, podendo chegar 

até R$ 17.170,48 no Centro – Oeste. A Figura 2 traz essa informação de forma visual (barras 

cinzas). 

 

 

Considerando as questões apresentadas, pode se compreender que existe uma certa 

dificuldade em se efetuar previsões em relação à evasão e que as consequências do fenômeno 

podem ser grandes para o caixa das instituições. O fenômeno, neste contexto, é pouco 

transparente. Portanto, pode-se tentar iniciar a investigação da viabilidade de uma previsão a 

partir de dados abertos, efetuando-se uma tentativa de modelagem e compreensão de dados que 

podem ser utilizados pela instituições contempladas nos dados. 

 

 

Figura 2: Custo da Evasão das Universidades Federais por Região 

Fonte: Santos, et. al. (2018, p. 9); elaborado com dados nos Relatórios de Gestão de 2015 
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1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

O objetivo deste trabalho é identificar na base de dados disponível as características 

de alunos que possam vir a evadir de seus cursos dentro da Universidade Federal Fluminense e 

tentar prever sua situação a partir destas informações. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Prever se dado aluno irá ou não evadir  

 Avaliar a disponibilidade e utilidade dos dados públicos sobre a evasão de alunos no 

ensino superior. 

 Analisar o comportamento de possíveis variáveis relevantes para o uso em uma 

previsão. 

 Verificar se seria possível para a instituição utilizar, de um ponto de vista 

computacional, um modelo proposto. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 É possível prever se um aluno pode vir a evadir seu curso de ingresso na Universidade 

Federal Fluminense?  

 Como a implementação de um modelo de Machine Learning pode auxiliar ações mais 

eficientes contra evasão dentro da Universidade Federal Fluminense? 

 Quais seriam possíveis caminhos de otimização desses modelos dentro do contexto de 

uso da instituição?  

 

1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo está vinculado ao espaço amostral da Universidade Federal Fluminense 

dentro do Censo da Educação Superior do INEP. Nesse sentido, não foram utilizados os dados 

diretamente UFF. 

O período dos dados analisados está compreendido entre os anos de 2018 e 2019 que 

eram os dois anos mais recentes disponíveis no momento de análise. A edição do censo é sempre 
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do ano anterior à sua publicação. Por exemplo, a edição de 2017 é publicada em 2018 e a de 

2018 em 2019, assim sucessivamente. 

Como consequência, o modelo testado usa dados do censo anteriores à pandemia do 

COVID-19. Esse fenômeno pode mudar, mesmo que temporariamente, as características dos 

dados de forma significativa, não garantindo o sucesso de uma implementação literal do modelo 

parametrizado em cima de um ano anterior. 

A homologação e validação dos dados é feita pelo próprio INEP na metodologia do 

censo, não sendo repetida no presente trabalho. 

 

1.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Academicamente, esse estudo é importante por tratar uma abordagem recente que vem 

sendo progressivamente mais utilizada em processos de tomada de decisão que é a Ciência de 

Dados. No caso em questão, o uso do Machine Learning para se auxiliar nas decisões visando 

retenção. Estas, para a UFF como organização, consideradas estratégicas pelas razões 

elucidadas na contextualização do trabalho. Esse tipo de abordagem, diferentemente de 

abordagens qualitativas ou entrevistas de opinião, permite uma identificação clara e objetiva do 

evento que se quer mapear. Isso advém da possibilidade de uso de métodos estatísticos, 

matemáticos e computacionais para se analisar dados que já existem. Desse modo, consegue-

se nortear projetos estratégicos com um grau de confiabilidade e assertividade maior.  

Além disso, como demonstram os objetivos do trabalho e a contextualização, o estudo 

busca conclusões que podem auxiliar a instituição a evitar um grande problema que é inerente 

a sua operação. Garantir a retenção de alunos evitando a sua evasão é algo que traz um ganho 

para diversos atores. A instituição ganha na sua produção acadêmica, cumprimento dos 

objetivos constitucionais do ensino público e ganha eficiência maior em seus gastos e uso de 

recursos. A sociedade ganha na medida que se garante uma formação maior de profissionais 

prontos para atuar seja na academia, setor público ou setor privado. O aluno que pode evadir 

também é beneficiado na medida que pode receber um suporte específico e pessoal para sua 

situação a partir do mapeamento feito. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O primeiro capítulo do trabalho introduz o problema que será abordado. Retrata-se o 

que ele é e quais são seus impactos para a sociedade. Além disso, se faz uma contextualização 
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da evasão e sua dimensão no Brasil. Também é feito um delineamento inicial das soluções que 

autores ao redor do mundo e no Brasil encontraram para abordar essa questão de um ponto de 

vista de previsão de evasão a partir de ferramentas de Ciências de Dados. 

Posteriormente, no capítulo 2 é feita a revisão da literatura. Nela será inicialmente 

exposta um aprofundamento em relação à evasão e a complexidade de definição do fenômento, 

buscando sempre uma contextualização para a situação brasileira. Espera-se esclarecer a 

motivação do trabalho e de se abordar a questão a partir de métodos que permitam um trabalho 

com uma grande massa de dados de forma iterativa. Após isso, na segunda parte do capítulo 

serão tratados os referênciais teóricos e históricos da Ciência de Dados que embasaram a 

escolha ferramental e técnica que será utilizada no estudo. Dentro da Ciência de Dados será 

elaborado mais sobre a área de Machine Learning, de onde vem as ferramentas aplicadas no 

caso. 

No capítulo 3 será apresentada a metodologia utilizada para se elaborar o estudo. 

Prossegue-se para o capítulo 4, onde é feita a aplicação das ferramentas e manipulações 

descritas em maior detalhe nos capítulos 2 e 3. O objetivo do capítulo 4 é gerar os resultados 

para verificar as questões apresentadas para a situação problema descrita no capítulo 1. Ao final, 

no capítulo 5 serão apresentadas as conclusões do estudo de caso descrito no presente trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

O trabalho em questão depende de referenciais teóricos tanto sobre o fenômeno da 

evasão quanto das ferramentas tecnológicas necessárias para desenvolver modelos preditivos 

de sucesso. Nesse sentido são apresentados nesta seção as referências utilizadas para 

compreender a evasão como fenômeno social e educacional e algumas implementações visando 

entender melhor as abordagens que tentam prever o fenômeno ou explicar ele estatisticamente. 

Somado a isso são apresentados também referências utilizadas para balizar os 

conhecimentos nas áreas de Ciência de Dados (Data Science) e Aprendizado de Máquina 

(Machine Learning). Estes foram utilizados como referencial para a seleção do modelo mais 

apropriado assim como o caminho de abordagem mais aderente com o problema à luz das 

informações disponíveis. 

 
2.1 EVASÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Observando a definição de Castro e Teixeira (2014, p. 10) podemos enxergar a evasão 

universitária como “o desligamento do curso superior por qualquer outro motivo que não a 

diplomação”. Para além disso os autores apontam a centralidade do framework de desenvolvido 

por Tinto em 1975 como referência no estudo e sistematização do fenômeno. 

A definição relativamente curta descrita no parágrafo anterior pode passar a impressão 

de que a evasão é um fenômeno trivial. Porém, Tinto (1989, p. 1) aponta que existe uma grande 

variedade de comportamentos que denominamos e rotulamos como “deserção” ou evasão. Isso 

naturalmente leva a confusões e contradições no que se refere ao caráter e as causas da evasão 

da universidade. 

Um exemplo claro disso é a diferença entre abandono e evasão voluntária quando nos 

debruçamos sobre as causas que fazem um aluno a sair de seu curso. Conforme trazem 

Rodríguez-Pineda e Zamora-Araya (2020, p. 21), todo abandono pode ser considerado uma 

forma de evasão pela definição supracitada e a evasão voluntária é um fenômeno dependente 

da vontade daquele que evade. Um abandono, de modo um pouco diferente de uma evasão 

voluntária, pode ser tanto um evento voluntário quanto forçado por questões de contexto 

pessoal, social, econômico, entre outros aspectos. Em ambos os casos, é importante notar que 

para além da confusão terminológica, a causa do fenômeno de evasão, mesmo abarcando os 

casos de abandono forçado, são multifacetados e complexos (RODRÍGUEZ-PINEDA; 

ZAMORA-ARAYA, 2020, p. 22). 
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No sentido de tentar enxergar essa complexidade do fenômeno de modo mais 

abrangente, Donoso e Schiefelbein (2007, p. 12 e 13) propõem cinco categorias de segmentação 

de modelos que tentam delinear o fenômeno da evasão, sendo elas: modelos psicológicos, 

modelos sociológicos, modelos econômicos, modelos organizacionais e modelos 

interacionistas, isto é, que integram características de dois ou mais dos modelo, conforme notam 

Castro e Teixeira (2014, p. 11). Estes modelos tentam enquadrar variáveis comuns, dentro de 

cada perspectiva, para que se identifique e possivelmente preveja as condições que vão levar 

certo aluno a evasão. 

Modelos como este permitem avaliações mais sistematizadas, sempre com um enfoque 

interdisciplinar, de um ponto de vista teórico. Porém, como desenvolvem Xavier e Meneses 

(2020) em seu trabalho o consenso sobre conceitos e o esclarecimento sobre os fatores que 

causam a evasão ainda não existe plenamente na literatura de referência. Por consequência, se 

a definição de um fenômeno não é clara, as ações sobre ele serão medidas, percebidas e tomadas 

de formas diferentes, conforme elucidam Xavier e Meneses (2020) ao longo de seu trabalho. 

Isso dificulta a busca por soluções mais gerais e faz necessária uma abordagem mais específica 

de cada caso prático que varia de acordo com a definição que é dada ao fenômeno.  

Adentrando o campo prático e empírico, podemos encontrar na literatura exemplos de 

estudos em casos que procuram explicar as causas de evasão de alunos dentro de contextos mais 

específicos. Bennett (2003) cria um modelo explicativo interdisciplinar dos fatores de evasão 

com o foco na realidade de um departamento de Business visando controlar as taxas de retenção. 

Isso se deu através da compreensão das causas de desistência mapeadas com o uso de um 

questionário. As causas são levantadas por pontos que o autor identifica como comuns na 

literatura. Este caso é um exemplo de uma busca por um modelo embasado com alguma 

metodologia estatística empírica para o fenômeno da evasão. 

Nesta mesma linha de pesquisa podemos encontrar os estudos de várias partes do 

mundo que buscam as causas do fenômeno de evasão dentro do contexto nos quais são 

desenvolvidas. De modo geral partem das bases teóricas discutidas anteriormente que vêm a 

fundamentar as hipóteses específicas de cada caso que levam a tentativas de análises 

quantitativas e/ou estatísticas (BELLOC; MARUOTTI; PETRELLA, 2010; RODRÍGUEZ-

PINEDA; ZAMORA-ARAYA, 2020; SMITH; NAYLOR, 2001).  

 

2.1.1 ABORDAGENS DE DATA MINING, CIÊNCIA DE DADOS E MACHINE 
LEARNING SOBRE EVASÃO  
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A partir do avanço da tecnologia nos últimos anos, se encontram a disposição 

ferramentas computacionais muito potentes que possuem uma grande força de complementar 

as abordagens estatísticas na busca pelas causas da evasão em diversos contextos. Assim, 

podemos encontrar na literatura outras abordagens complementares à puramente estatística que 

buscam a previsão do fenômeno a partir de ferramentas de Mineiração de Dados, Ciência de 

Dados ou Machine Learning. 

Dentro deste campo de abordagem temos uma grande variedade de métodos aplicados. 

É importante frisar que a complexidade de um método não está relacionado ao seu poder 

preditivo. Além disso, vale notar que conseguimos encontrar, no Brasil, alguns textos 

acadêmicos que já buscam desde a década passada explicar o fenômento através desses 

métodos. Porém, como pontuam Mduma; Kalegele; Machuve (2019, p. 2), ainda existe uma 

lacuna em países em desenvolvimento na quantidade de estudos que tentam explicar a evasão 

através de métodos computacionais. 

Como um exemplo de abordagem nacional podemos citar Lin et al.(2011) que lança 

mão de métodos variados em cima de dados dos sistemas da instituição, como: aprendizados 

de regras, árvores de decisão, tabelas de decisão, modelos de regressão logística, redes neurais, 

modelos probabilísticos e classificadores probabilísticos. Os autores buscam explicar a evasão 

nos períodos iniciais de graduação em Engenharia na COPPE/UFRJ. 

Outro exemplo de produção nacional muito interessante é o de Kantorski; Hoffman e 

Limberger (2015) que buscam atingir os resultados de previsão através de métodos envolvendo 

árvores de decisão, perceptrons, redes probabilísticas e técnicas de agrupamento. No caso em 

questão trata-se de um curso de zootecnia de uma instituição pública de ensino superior. 

Também utilizam dados internos da instituição. 

Considerando estes estudos ponderados com os estudos internacionais, é interessante 

notar um ponto de convergência sobre a origem dos dados no contexto de aplicações de 

Machine Learning sobre evasão. Esta é a questão do uso de dados internos das instituições. 

Fazer esse uso depende muitas vezes da permissão de uso por parte da instituição ou orgão 

interno competente. Além disso, cada instituição pode guardar dados de uma forma diferente. 

Isso dificulta uma abordagem ampla multi-institucional geral para o fenômeno, além de 

dificultar o acesso aos dados por parte tanto do corpo discente e corpo de pesquisa quanto da 

população geral. 

Ao buscar por referências internacionais temos uma grande variedade de estudos que 

são atuais. Isso demonstra a relevância do tema e dos métodos para a exploração da temática 

da evasão.  
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Temos por exemplo o trabalho de Lee e Chung (2019) que buscam, focando em 

métodos previsão por árvore de decisão, montar uma previsão visando criar um sistema de 

alerta para a instituição sob análise. Este estudo pontua algo interessante que é uma questão de 

relevância para trabalhos nesse tema que é o balanceamento de amostra. Como via de regra uma 

quantidade maior de alunos que ficam na universidade do que alunos que evadem, as amostras 

ficam desbalanceadas. Elas contém muito mais casos de permanência do que de saída, este 

segundo sendo o evento que se quer prever efetivamente. Os autores apontam essa questão e 

propõem uma solução através de métodos de replicação amostral artificial. 

Outro trabalho que corrobora a atualidade e complexidade do tema é o de Díaz et al 

(2020) que procura tanto prever a evasão como encontrar fatores estatísticamente significantes 

que explicam a evasão no caso estudado. Para o caso em questão o melhor resultado veio de 

um método relativamente recente no mundo do Machine Learning que é uma máquina de vetor 

de suporte (SVM) polinomial. 

De modo geral, todos os trabalhos tanto nacionais quanto internacionais nos dão uma 

referência muito interessante sobre as variáveis utilizadas e os resultados. Cada trabalho 

apresenta conjuntos de dados com variáveis diferentes, ou variáveis parecidas descritas de 

modo diferente. Isto traz, consequentemente, um resultado diferente no que se refere às 

variáveis que mais explicam o fenômento. Estes resultados são condizentes com a 

complexidade sugerida pelos modelos teóricos explorados na sub-seção anterior sobre o tema. 

Desse modo, é importante considerar, a necessidade de se trabalhar com cuidado em 

cada um dos contextos específicos nos quais se quer aplicar os métodos. Além disso, os 

trabalhos demonstram que podem existir mais de uma abordagem funcional e possível para um 

mesmo fenômeno. Seja do ponto de vista metodológico, seja do ponto de vista de seleção de 

dados e variávies. 

 

2.2 CIÊNCIA DE DADOS (DATA SCIENCE) 
 

O conceito de Ciência de Dados é um conceito amplo e que abarca diversas 

metodologias e conhecimentos. Desse modo, é natural uma dificuldade na compreensão do quê 

exatamente faz e estuda um cientista de dados. Isso não impede, no entanto, que se consiga dar 

um contorno ao significado do termo e as áreas de conhecimento que ele engloba. 

Para VanderPlas (2016, Prefácio, p. xi), mesmo sendo “Ciência de Dados” (Data 

Science) um conceito amplo que é muito utilizado atualmente para descrever diversas 

modalidades de trabalho com dados, ele é “talvez a melhor definição que temos para o conjunto 
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de habilidades interdisciplinares que são chave tanto para o mercado privado quanto para a 

academia”. Em sua visão, o ponto chave da definição é a interdisciplinaridade. Para trazer uma 

dimensão visual do  conjunto de habilidades interdisciplinares que se encontram na ciência de 

dados, o autor utiliza o diagrama de Venn na Figura 3, que foi desenvolvido por Drew Conway. 

 

 

Pelo diagrama podemos entender que que a ciência de dados depende de 

principalmente três conhecimentos distintos para acontecer. É interessante notar a observação 

inicial de Conway (2013) sobre estas áreas. Nenhuma delas é uma disciplina específica. São 

habilidades separadas que, quando combinadas simultaneamente configuram ciência de dados. 

Qualquer combinação entre duas dessas áreas não se enquadra como ciência de dados. 

As habilidades de “hacking” são habilidades que envolvem a manipulação e 

navegação de dados dentro de contextos tecnológicos. Envolve ter a capacidade de entender 

como a máquina irá reagir e interagir com dados e arquivos. Envolve também a capacidade de 

pensar “algoritimicamente”. São habilidades que não necessariamente requerem um 

conhecimento pregresso em ciência da computação, mas um domínio da tecnologia 

(CONWAY, 2013). 

Os conhecimentos em matemática e estatística são o campo do conhecimento que 

permitem, após a manipulação dos dados com as habilidades de “hacking”, tirar conclusões dos 

dados. Para isso, aplicam-se os métodos matemáticos e estatísticos. Esta aplicação depende, no 

Figura 3: Diagrama de Venn da Ciência de Dados  

Fonte: Drew Conway in VanderPlas (2016, Prefácio, p. xi) - tradução do autor 
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mínimo, uma familiaridade básica com certos conceitos e as ferramentas estatísticas 

(CONWAY, 2013). 

A concepção da necessidade de domínio conhecimento específico como algo 

necessário para a ciência de dados é um ponto que Conway (2013) entende que diverge de 

outros autores sobre o tópico, porém é uma perspectiva relevante e que se encaixou bem com a 

necessidade de pesquisa do presente trabalho. Para o autor, o simples cruzamento de habilidades 

de manipulação e métodos estatísticos ou matemáticos gera apenas Aprendizado de Máquina 

(Machine Learning). Segundo ele, ciência é sobre descobrir e construir conhecimento. Isso 

depende de perguntas e questões de motivação sobre o mundo que vão gerar hipóteses. Essas 

hipóteses são testadas através de métodos estatísticos. 

É na situação de responder a questões de domínios específicos através das duas outras 

habilidades que se configura a ciência de dados. Nesse contexto, o simples cruzamento entre 

conhecimento específico e estatística gera uma categoria onde a maioria dos pesquisadores se 

enquadra. Quando se alia essa abordagem com a tecnologia (representado pelas habilidades em 

“hacking”) se adentra o campo da ciência de dados (CONWAY, 2013).  

A partir de uma interpretação própria, Vanderplas (2016, Prefácio, p. xii) resume a 

interpretação de Conway, que foi traduzida, da seguinte forma: 

 
 

“A ciência de dados é composta por três áreas que se sobrepõem: as 
habilidades de um estatístico que sabe como modelar e resumir conjuntos de 
dados [...]; as habilidades de um cientista da computação que pode desenhar 
e usar algoritmos de forma eficiente para guardar, processar e visualizar os 
dados; e o conhecimento de domínio – o que podemos pensar como 
treinamentos “clássicos” em um assunto – necessário para tanto formular as 
perguntas certas quanto colocar as respostas dentro de um contexto.” 
 

Nesse contexto Vanderplas (2016, Prefácio, p. xii) enxerga a ciência de dados como 

um conjunto de habilidades que podem ser implementadas dentro do contexto de expertise do 

cientista de dados, ao invés de ser em si um domínio de conhecimento com definições e limites 

claros. 

A interpretação de VanderPlas vai ao encontro da definição também dada por Skiena 

(2017, p. 1) que enxerga a ciência de dados como “a interseção de estatística, ciência da 

computação e conhecimento específico”. Porém este segundo autor também discute o 

surgimento da Ciência de Dados e o porquê de ser um campo que veio se desenvolvendo tanto 

nas últimas décadas. 
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Em sua visão, Skiena (2017, p. 1) aponta três grandes fatores para a escalada do campo 

de Ciência de Dados: novas tecnologias, avanços computacionais e o uso de métodos de análise 

de dados por grandes companhias. As novas tecnologias permitem que muita informação seja 

coletada e guardada, atualmente. Quando se tem uma massa de dados muito grande disponível, 

começam a surgir perguntas do que seria possível fazer com ela. Complementarmente, avanços 

computacionais permitem analisar dados de novas formas e em escalas sempre maiores. Um 

exemplo são arquiteturas computacionais em nuvem. Outros exemplos são visão 

computacional, a capacidade de fazer máquinas interpretarem imagens, e processamento de 

linguagem natural, a capacidade de fazer máquinas entenderem textos. (SKIENA, 2017, p .1). 

Por último o autor cita a relevância de grandes empresas, como Google e Facebook, 

além de fundos de investimentos grandes, terem comprovado o poder de análises de dados 

modernas. Temos também exemplos de testes proeminentes que geraram trabalhos como o livro 

(e também filme) Moneyball, que foi um caso real da aplicação de análises de dados no esporte 

e também temos a aplicação destes métodos em previsões eleitorais, por exemplo. (SKIENA, 

2017, p. 1). 

Trazendo este histórico e o contexto de interdisciplinaridade também podemos 

diferenciar o pensamento de um cientista de dados tanto de um cientista da computação quanto 

de um cientista que faz pesquisa. Skiena (2017, p. 2 - 4) se propõe a explicar essa diferenciação 

primeiro apontando que cientistas de dados se diferenciam de cientistas da computação. 

Nesta diferenciação, o cientista de dados pensa de forma muito mais parecida com um 

pesquisador que faz experimentos científicos. Ele busca um foco maior na centralidade de dados 

sobre centralidade de método (foco da ciência da computação); se preocupa mais com a 

qualidade do resultado e o que significam as respostas em oposição a produzir números 

plausíveis, que seria o foco da computação; pesquisadores estão confortáveis com a ideia de 

que os dados contêm erros e, por fim, que nem tudo é completamente verdadeiro ou falso na 

ciência. Nesse sentido cientistas da computação não observam tanto os erros pois não atuam no 

processo de avaliação da qualidade de dados além de terem uma perspectiva de verdadeiros e 

falsos absolutos (binários). (SKIENA, 2017, p. 2 - 4). 

Existe também, no entanto, uma diferenciação entre um pesquisador e um cientista de 

dados. Esta diferença é metodológica e mais voltada a como um problema é encarado. Ambos 

buscam comprovar suas teses ou hipóteses através de dados ou métodos estatísticos. Entretanto, 

cada uma parte de um ponto diferente. Enquanto o pesquisador irá formular seus 

questionamentos à priori da coleta de dados, no sentido de que se coleta dados para tentar 

responder ou validar um questionamento, o cientista de dados aborda isso no sentido contrário. 
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A ideia da ciência de dados é inverter a lógica de questionamento de “dado um problema, quais 

dados nos ajudam a respondê-lo?” para “dado um conjunto de daodos, quais são problemas 

interessantes que podemos responder através dele?”. (SKIENA, 2017, p. 2 - 4). 

Trazido esse contexto do campo de conhecimento, é importante compreender também 

algumas questões específicas da matéria-prima principal da ciência de dados que são conjuntos 

de dados. Estes possuem certas características (também denominadas propriedades) 

importantes que são consideradas no momento de análise e de abordagem metodológica, 

influenciando diretamente o caso que se procura desenvolver. 

 

2.2.1 PROPRIEDADES DE DADOS 
 

De modo geral, para Skiena (2017, p. 15 e 16), podemos observar três características 

fundamentais em conjuntos de dados que devem ser ponderadas para qualquer trabalho. São 

elas: dados estruturados e não estruturados, dados quantitativos e dados categóricos e Big Data 

contra Little Data. 

Dados estruturados são dados que vêm apresentados de forma organizada como tabelas 

em um banco de dados estruturados (desenhados em SQL), ou programas de planilhas, como o 

Microsoft Excel. Estes dados possuem uma estrutura de fácil assimilação e manipulação. 

Porém, existem dados que vêm de forma não estruturada. Um exemplo são informações sobre 

um paciente em uma folha de um prontuário médico, páginas na Wikipedia que contém misturas 

de tabelas com dados textuais. Este segundo tipo de dado geralmente necessita de mais 

manipulações que transformam ele em uma tabela estruturada. (SKIENA, 2017, p. 15 e 16). 

Avançando para diferença entre dados quantitativos e qualitativos, devemos entender 

que dados quantitativos são dados que possuem valores numéricos. São exemplos de dados 

quantitativos a altura e peso de uma pessoa. Esse tipo de dado pode ser facilmente com pouca 

ou sem manipulações diretamente em fórmulas algébricas e modelos matemáticos. De outro 

lado temos os dados categóricos que consiste em rótulos que descrevem as propriedades dos 

objetos sob investigação. Exemplos são a profissão de uma pessoa ou seu gênero. Dados 

categóricos podem ser ordenados ou não. Isto significa que em certos casos as categorias 

implicam em algum ordenamento, como escalas de “muito bom” a “muito ruim” e em outros 

casos não, como a profissão de alguém. Estes dados não podem ser inseridos diretamente em 

modelos e precisam ser trabalhados. Um exemplo de trabalho é criar códigos numéricos para 

cada categoria (SKIENA, 2017, p. 15 e 16). 
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Por fim, temos a divisão de Big Data e Little Data. Big Data descreve conjuntos de 

dados muito extensos que possuem muitas informações e, consequentemente, necessitam de 

maiores tempos de análise, são mais complexos de se visualizar e muitas vezes necessitam ser 

filtrados para gerarem modelos bons para uso em previsões ou explicação de um fenômeno. 

Estes conjutos grandes de dados trazem a necessidade de se ter infraestruturas e métodos 

computacionais específicos para tratar esse tipo de dado como pontua Skiena (2017, p. 15 e 16). 

Em linhas de produção extensas e muito sensorizadas, por exemplo., é possível que surjam 

conjuntos de dados extensos por causa da quantidade de informações geradas ao longo do tempo 

de produção. Little Data significa, por contraposição, conjuntos de dados menores e que podem 

ser manipulados de forma mais simples computacionalmente. 

Definidas as propriedades de um conjunto de dados e delineado o que é a ciência de 

dados, podemos adentrar a revisão do campo de Machine Learning, que é o campo que nos 

fornece as ferramentas e conceitos utilizados para gerar modelos preditivos em cima de uma 

massa de dados. 

 
2.3 APRENDIZADO DE MÁQUINA (MACHINE LEARNING) 

 

Como observado anteriormente, Aprendizado de Máquina (ou Machine Learning) é 

uma área do conhecimento que traz o cabedal de ferramentas computacionais e estatísticas que 

nos permitem tirar conclusões a partir de dados. Géron (2019, p. 23-27) aponta que de modo 

geral, Aprendizado de Máquina é útil quando temos problemas que contém muitas regras e suas 

soluções precisam ser ajustadas com frequência; problemas complexos que soluções 

tradicionais não desempenham bem; contextos que mudam muito, aos quais a máquina 

consegue se adaptar e obter conclusões sobre problemas complexos e grandes quantidades de 

informação. 

Traduzindo a definição Géron (2019, p. 22), temos que “Machine Learning é a ciência 

(e arte) de programar computadores para que eles possam aprender com dados” (grifo do autor). 

O autor pontua que um exemplo muito comum de implementação de aprendizado de máquina 

é o filtro de spam de provedores de correio eletrônico. 

Para gerar o aprendizado, programas de Machine Learning lançam mão de exemplos 

de treinamento para parametrizar o modelo, que depois é testado em exemplos de teste, que não 

estão incluídos na amostra de treinamento. Esses exemplos são chamados de dados de 

treinamento e dados de teste. Cada observação dentro de cada um destes conjuntos é chamada 

de “instância” (GÉRON, 2019, p. 22). 
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Modelos de Aprendizado de Máquina podem ser classificados de acordo com três 

características. Uma perspectiva é se são treinados ou não com supervisão humana. Nestes 

casos encontram-se modelos de aprendizado supervisionado, não supervisionado e semi-

supervisionado além de aprendizado por reforço (Reinforcement Learning). Outra perspectiva 

é se eles podem aprender incrementalmente ou não. Modelos nesse critério são classificados 

como aprendizado online ou aprendizado por lote. O último critério é se o modelo funciona 

simplesmente comparando novos dados com dados antigos, ou se tentam detectar padrões nos 

dados de treinamento e montam um modelo preditivo. Nessa categoria se enquandram modelos 

nas classificações de aprendizado baseado em instâncias versus baseado em modelos. Essas 

classificações não são exclusivas, podendo ser combinadas conforme explica Géron (2019, p. 

29 e 30). Cada perspectiva de aprendizado é aprofundada a seguir. 

 

2.3.1 APRENDIZADO SUPERVISIONADO VERSUS NÃO SUPERVISIONADO  
 

Como visto anteriormente, nessa definição de característica temos quatro possíveis 

formas de aprendizado: aprendizado supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado 

e aprendizado por reforço. 

O aprendizado supervisionado envolve alimentar o algoritmo selecionado com as 

soluções desejadas, que são chamadas de “rótulos” (labels). Por isso, um tipo de trabalho típico 

para aprendizado supervisionado é o de classificação de instâncias de teste a partir de um padrão 

de classificação das instâncias de treinamento. Nessa categoria também se incluem regressões 

(logística, linear, polinomial etc.). É nessa categoria que se incluem árvores de classificação, 

que serão mais aprofundadas adiante (GÉRON, 2019, p. 30 e 31) 

No aprendizado não supervisionado, os dados não recebem nenhum tipo de rótulo 

antes de entrarem no modelo. Dessa forma, fica a critério do algoritmo descobrir e delinear as 

possíveis formas de separação dos dados a partir das variáveis disponíveis (GÉRON, 2019, p. 

32-36). 

O aprendizado semi-supervisionado é um meio do caminho entre o aprendizado 

supervisionado e o não supervisionado. Como rotular dados pode ser trabalhoso, existem casos 

nos quais apenas algumas instâncias recebem rótulos e, a partir delas, cabe ao algoritmo traçar 

a quais rótulos pertencem as instâncias que não estão rotuladas (GÉRON, 2019, p. 38 e 39). 

Por fim, o aprendizado por reforço é um tipo de aprendizado mais complexo. Nele, o 

sistema que aprende, chamado “agente”, observa o ambiente no qual está inserido, seleciona 

ações e recebe “recompensas” ou “penalidades” a partir de suas consequências. Assim, o 
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sistema aprende por si mesmo qual é a melhor estratégia de ação, chamada de “política”, para 

maximizar a “recompensa” no tempo (GÉRON, 2019, p. 38 e 39). 

 

2.3.2 APRENDIZADO ONLINE OU POR LOTE 
 

Essa definição é utilizada para caracterizar sistemas que podem aprender 

incrementalmente ou não. No treinamento por lote, o sistema tem que ser treinado com todos 

os dados disponíveis. Isso naturalmente necessita de mais recursos computacionais e demora 

mais tempo, por isso é feito offline. A partir do momento que o modelo está ligado para uso 

final, ele não é atualizado (modelo em produção). É necessário retreinar o modelo offline e 

depois conectar ele toda vez que ele foi usado, mas isso pode ser automatizado (GÉRON, 2019, 

p. 39-42). 

Em contrapartida temos o aprendizado online que permite que o modelo seja 

atualizado incrementalmente por adição de instâncias individuais ou minilotes (mini-batches). 

Dessa forma o modelo consegue se atualizar em tempo real pois o custo de processamento é 

baixo e a velocidade é rápida. Em uma situação de uso final (modelo em produção) não precisa 

ser tirado do ar para se atualizar (GÉRON, 2019, p. 39-42). 

  

2.3.3 APRENDIZADO BASEADO EM INSTÂNCIAS VERSUS APRENDIZADO 
BASEADO EM MODELO 

 

Modelos baseados em instâncias são modelos que aprendem “adivinhando” uma regra 

a partir das instâncias atuais e, para cada nova entrada, procuram incluir a nova instância em 

um grupo a partir de algum tipo de medida de similaridade que vem uma tentativa de 

generalização da informação obtida. Por outro lado, aprendizados baseados em modelos 

constroem um modelo em cima das instâncias e gera previsões fixas para definir em qual 

categoria entrariam novas instâncias no modelo (GÉRON, 2019, p. 43-50). 

Sendo conhecidas as diversas classificações dos tipos de modelos de aprendizado de 

máquina, podemos aprofundar nos recursos utilizados para o presente trabalho. Serão 

aprofundados os itens mais relevantes para o presente trabalho. Este utiliza um método de 

árvore de decisão, ou seja, um método supervisionado para efetuar a classificação das 

instâncias.  

 

2.3.4  AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO 
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De modo geral, existem dois tipos de problemas de aprendizado supervisionado em 

Machine Learning: problemas de regressão e problemas de classificação. Problemas de 

regressão envolvem tentar prever valores, enquanto problemas de classificação buscam prever 

categorias às quais pertencem as instâncias, conforme demonstra Géron (2019, p. 30). A 

regressão linear é um exemplo de regressão bastante comum. Um exemplo de sistema de 

classificação também comum é a regressão logística. A regressão logística, por ter apenas duas 

saídas, ou seja identificar apenas duas classes, é o que chama-se de “classificador binário” 

(GÉRON, 2019, p. 31). 

Em ambos os casos, para que um modelo seja avaliado, lança-se mão de certas métricas 

escolhidas para representar os resultados do modelo. Para modelos de regressão utiliza-se por 

exemplo frequentemente o Erro Quadrático Médio (MSE). Entretanto, tendo em vista que 

modelos de classificação não possuírem saídas numéricas, isto é, contínuas, suas formas e 

métricas de avaliação são diferentes das de modelos de regressão. Na presente subseção serão 

aprofundadas as seguintes ferramentas de avaliação de resultados de modelos de classificação: 

Validação cruzada (cross- validation), matriz de confusão, Precisão, Recall, Score - F1 e 

Característica de Operação do Receptor (ROC). 

 

 VALIDAÇÃO CRUZADA (CROSS-VALIDATION) 
 

Como definimos anteriormente, um projeto de Machine Learning possui dois 

conjuntos de dados para um modelo: o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. O 

conjunto de teste é utilizado para se verificar a aderência do modelo parametrizado através do 

conjunto de treinamento, a partir de certa métrica definida para avaliá-lo. A validação cruzada 

se utiliza desta ideia de treino-teste replicada várias vezes para funcionar. 

Utilizando a definição de Géron (2019, p. 114) temos que a “validação cruzada k-

vezes” (K-Fold cross-validation) é um método que:  

 
 
“[...] separa o conjunto de dados em 10 subconjuntos chamados de “folds”, 
treina e avalia o modelo [...] 10 vezes, pegando um subconjunto para avaliação 
e treinando em cima dos outros nove. O resultado é um vetor contendo as 10 
métricas de avaliação.” 
 

É importante notar que nesse método o padrão é serem feitos 10 subconjuntos, porém 

esse número é ajustável assim como a métrica de resultado que o método irá calcular. Seu ganho 

em comparação a apenas uma contabilização da métrica nos dados originais não se restringe 

apenas a ter uma estimativa melhor da métrica, porém permite saber a sua precisão. O vetor de 
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saída pode ter sua média e desvio padrão calculado para que o usuário tenha dimensão da 

precisão (GÉRON, 2019, p. 114 -116). 

 

 MATRIZ DE CONFUSÃO 
 

A matriz de confusão é um método que envolve demonstrar de modo visual como 

foram classificados os resultados das instâncias de teste, das quais já sabemos qual rótulo 

possuem só que não foram instâncias usadas no treinamento. 

Considere instâncias que podem ser classificadas em “Positivo” ou “Negativo”. Nesse 

caso, usando a explicação de Kubat (2017, p. 212) sabemos que para um conjunto de dados de 

teste T temos quatro possibilidades de previsão para cada instância: 1) A instância é “Positiva” 

e o algoritmo a reconhece corretamente (Verdadeiro Positivo - VP); 2) A instância é negativa e 

o algoritmo a reconhece corretamente (Verdadeiro Negativo - VN); 3) A instância era 

“Positivo” porém o classificador a rotula como “Negativo” (Falso Negativo - FN) ou 4) A 

instância era “Negativa” porém o classificador a rotula como “Positvo” (Falso Positivo – FP). 

Dadas estas possibilidades, elas irão, como pontua Kubat (2017, p. 212), ocorrer em 

número variado ao longo das instâncias. A distribuição da quantidade de instâncias em cada 

uma das categorias acima é descrita por uma matriz de confusão. Uma matriz de confusão pode 

ser vista na Tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1: Exemplo de Matriz de Confusão 

  Rótulos previstos: 

  POSITIVO NEGATIVO 

Rótulos reais: 
POSITIVO VP FN 

NEGATIVO FP VN 

Fonte: Kubat (2017, p. 212) – traduzido pelo autor 

 

Dessa forma, sabendo que VP, FP, FN e VN representam o número de instâncias 

classificados em cada categoria, podemos descrever o conjunto de testes como a soma das 

partes, representadas por cada classificação. Matematicamente pode ser representado pela 

Equação 1: 
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𝑇 = 𝑉𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑉𝑁 

Equação 1: Composição de um conjunto de teste 

Fonte: Kubat (2017, p. 212) 
 

Assim conseguimos, por exemplo, entender a proporção de instâncias do conjunto de 

teste que foram classificados corretamente. Estas seriam as categorias VP e VN. Conseguimos 

também a partir dessa matriz calcular as proporções das categorias em relação ao total e outras 

métricas importantes como a Precisão, o Recall e o Score-F1. 
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 PRECISÃO, RECALL, SCORE-F1 
 

A partir da matriz de confusão, com os valores pertencentes a cada categoria é possível 

calcular os indicadores de Precisão, Recall e Score-F1. Cada um deles favorece a percepção de 

certo aspecto da classificação. Mais interessante que isso é sua capacidade de refletir a realidade 

em conjuntos de dados desbalanceados. 

Kubat (2017, p. 215 e 216) exemplifica de forma muito sintética o problema de dados 

desbalanceados. Imagine um conjunto de dados com duas classes “Positivo” e “Negativo” no 

qual 2% dos valores são “Positivo” e 98% são “Negativo”. Um classificador qualquer que 

retorne “Negativo” estará certo 98% das vezes, mas e se o objetivo é medir os efeitos 

“Positivo”? O número de acertos total (VP + VN) não demonstra efetivamente o sucesso do 

modelo. 

Nesses casos, a acurácia clássica de modelos (Equação 2; utilizando a notação 

apresentada na Tabela 1) não retornará uma perspectiva satisfatória da realidade, por causa da 

invisibilização das taxas de acertos em classes menores. Para isso, são necessárias abordagens 

que foquem nas classes específicas (KUBAT, 2017, p. 215 e 216). 

 

𝐴𝑐𝑐 =  
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑇
 

Equação 2: Acurácia de um modelo de classificação 

Fonte: Adaptado de Kubat (2017) 
 

Seguindo na lógica do exemplo de classes desbalanceadas, matematicamente podemos 

ver que quando N >> P e se tratando de um classificador que reproduza o comportamento da 

população, que é o objetivo de um modelo de classificação, teremos que VN >> VP. O resultado 

da acurácia irá continuar alto, mesmo se a proporção de VP for baixa, pois a soma VP + VN 

continuará alta por causa da quantidade grande de VN. 

Para olhar as classes específicas, são utilizados os indicadores de Precisão (Equação 

3) e Recall (Equação 4). A precisão, segundo Kubat (2017, p. 215 e 216) é definida como o 

percentual de Verdadeiros Positivos (VP), dentro de todo o conjunto de verdadeiros que o 

algoritmo previu (VP + FP). Colocando de outro modo Kubat (2017) nos trás: “[...]precisão, é 

a probabilidade de que o classificador esteja certo quando define um exemplo como positivo”. 
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Pr = 
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
 

Equação 3: Precisão de um modelo de classificação 

Fonte: Kubat (2017) 
 

O Recall por sua vez, segundo Kubat (2017, p. 215 e 216) é: “a probabilidade de que 

um evento positivo seja reconhecido como tal”. A equação deste indicador depende, portanto, 

do número de VP e do número de FN. É importante observar que Falsos Negativos são eventos 

“Positivo”, erroneamente classificados como “Negativo”. 

 

𝑅𝑒 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

Equação 4: Recall de um modelo de classificação 

Fonte: Kubat (2017) 
 

Em certas situações, a Precisão pode ser mais importante que o Recall e vice-versa, 

dependendo do contexto de implementação. Porém em nos contextos que visam ponderar as 

duas medidas temos a métrica Score-F1. Esta métrica traz uma forma conveniente de se 

combinar a Precisão com o Recall em uma métrica só conforme apresenta Géron (2019, p. 140 

e 141). Essa combinação se dá a partir da média harmônica entre os dois indicadores. O 

resultado do cálculo da média pode ser visto na Equação 5:  

 

𝐹1 =  
2

1
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜

+
1

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

= 2 ∗ 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
=  

𝑉𝑃

𝑉𝑃 +  
𝐹𝑁 + 𝐹𝑃

2

 

Equação 5: Score F1 de um modelo de classificação 

Fonte: Géron (2019) 
 

No caso em questão, a métrica mais importante a ser avaliada é o Recall. Isso se dá 

pela importância de se identificar corretamente um aluno que evade como tal, isto é, minimizar 

a quantidade de falsos negativos. Para o presente estudo, a presença de falsos positivos 

observado na métrica de precisão não é tão crítica. Identificar um aluno que não evade como 

potencial evasor não altera a situação deste aluno, não há uma perda. Ele continuará seus 

estudos normalmente. Por outro lado, um falso negativo significa que um aluno que evade não 

será identificado. Logo, este aluno sairá e a não antecipação de sua condição impedem ações 

que poderiam auxiliar este a não evadir. 
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A partir destas métricas é possível se ter uma noção maior da efetiva utilidade de um 

modelo de classificação para certo conjunto de teste. Além destes indicadores, existe ainda uma 

ferramenta, que é a curva de Característia de Operação do Receptor, que nos auxilia a 

compreender mais a fundo os resultados obtidos. 

 

 CARACTERISTICA DE OPERAÇÃO DO RECEPTOR (ROC) 
 

A ferramenta da Característica de Operação do Receptor (Reciever Operating 

Characteristic – ROC) é outra ferramenta de avaliação de resultados de classificação, 

especialmente para classificadores binários. Essa ferramenta é uma curva que mostra a taxa de 

Verdadeiros Positivos (TVP) em relação a taxa de Falsos Positivos (TFP). A relação de ambas 

varia conforme o limite estabelecido para a classificação de uma instância como positiva ou 

negativa. A taxa de verdadeiros positivos é o Recall.A taxa de falsos positivos é a proporção de 

instâncias negativas classificada como positivas (GÉRON, 2019, p. 146-150) 

Podemos ver a representação gráfica da curva obtida de Géron (2019, p. 146-150) na 

Figura 4 onde temos no eixo das abscissas a taxa de Falsos Positivos e no eixo das ordenadas a 

taxa de Verdadeiros Positivos. 

Figura 4: Curva ROC 

Fonte: Géron (2019) 

 

A análise do gráfico ocorre sempre em comparação com um classificador sem poder 

discriminativo, ou seja, que não usa as informações das variáveis. Por causa da ausência de 

poder de discriminação das informações, se tem uma relação constante entre verdadeiros 
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positivos e falsos positivos conforme Fawcett (2006) elabora em seu trabalho. Este preditor é 

representado pela linha preta pontilihada na Figura 4. 

O desempenho do modelo é representado pela outra linha no gráfico. Quanto mais 

perto ela está do canto esquerdo superior, melhor é o desempenho do classificador. 

Matematicamente podemos representar isso pela área sob a curva (Area Under the Curve – 

AUC). Quanto maior a área que a curva tem, comparada em relação ao classificador aleatório, 

mais interessante é o modelo.(GÉRON, 2019, p. 146-150) 

 

 CURVA DE PRECISÃO E RECALL (PRC) 
 

Mesmo a curva ROC sendo interessante para a análise de resultados através da métrica 

AUC e comparação de modelos Saito e Rehmsmeier (2015) apontam como ela possui certas 

limitações em relação aos resultados relacionados a conjuntos de dados desbalanceados. A 

principal questão é que a curva ROC de um modelo desbalanceado pode apresentar resultados 

bons, no entanto, quando se avalia a curva PRC, fica evidente que o modelo não performa tão 

bem. Inclusive, a análise de resultados é mais robusta quando utiliza-se a curva PRC e seu AUC 

em relação a um classificador aleatório (SAITO; REHMSMEIER, 2015). 

A intuição de uma PRC é similar a de de uma ROC. A curva pode ser usada como 

comparação entre modelos e em relação a um classificador aleatório. Porém, no caso da PRC 

os eixos correspondem as métricas de Precisão no eixo das coordenadas e de Recall no eixo das 

abscissas. Outra diferença é que a linha de base do classificador aleatório é constante porém 

proporcional à quantidade de instâncias positivas (y = P/(P+N) ), onde P e N são o número de 

instâncias positivas (1) e negativas (0) respectivamente (SAITO; REHMSMEIER, 2015). Um 

exemplo de curva PR pode ser visto na Figura 5. 

O exemplo é de Brownlee (2020) que utiliza um classificador aleatório com um 

conjunto balanceado, que gera uma linha de base aleatória em 0,5 (50%). 

Conforme apontam também Saito e Rehmsmeier (2015), no caso da PRC, os melhores 

modelos são os que estão mais próximos do canto direito superior e que possuem AUC maior 

do que a AUC do classificador base. Portanto, é possível utilizar o valor da área sob a curva da 

curva PR para avaliar a performance de um modelo de classificação de forma mais precisa do 

que a AUC de uma curva ROC. 
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2.3.5 CART E RANDOM FOREST 
 

Esclarecido o que são modelos de classificação e algumas das suas métricas de 

avaliação, na presente seção será elaborado sobre os métodos de classificação utilizados como 

base neste trabalho de pesquisa. A base do trabalho é em cima do conceito de árvores de decisão, 

mais especificamente seu algoritmo frequentemente utilizado de Árvores de Classificação e 

Regressão (CART). 

 

 ÁRVORES DE CLASSIFICAÇÃO E REGRESSÃO (CART)  
 

Uma árvore de decisão é uma sequência de decisões que a máquina toma, baseando-

se sempre nos atributos das instâncias, a partir de uma condição inicial, chamado de nó raíz. 

Esse nó irá gerar uma separação das instâncias em outros nós a partir de valores de um 

determinado atributo. Para cada nó essa separação é repetida até que se encontre determinada 

condição de parada. Uma nova entrada é classificada de acordo com a arvore parametrizada 

pelas instâncias de treinamento (KUBAT, 2017, p. 113 e 114). 

Como apresenta Kubat (2017, p. 113 e 114), os outros tipos de nó que não são raiz 

podem ser separados em nó “folha” e em um nó que contém um teste. O primeiro tipo é um nó 

final, que prevê a qual categoria pertence a instância que percorre a árvore e em um nó. O 

Figura 5: Exemplo de Curva Precisão-Recall com relação a um classificador aleatório 

Fonte: Brownlee (2020) 
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segundo representa os nós intermediários, que avaliam o valor da instância para determinada 

variável e definem o caminho que a instância irá percorrer. Esse caminho pode, naturalmente 

terminar em um nó folha ou ir a outro nó que contenha mais um teste. 

Uma forma muito visual de exemplo do funcionamento de uma árvore de decisão é 

fornecida por Skiena (2017, p. 357-359) utilizando o conjunto de dados de pessoas no acidente 

do Titanic. O objetivo é prever a se uma pessoa sobrevive ou não dadas algumas características 

no conjunto de dados. O exemplo pode ser observado na Figura 6. No exemplo, os nós com 

teste estão com cor azul, e os nós folha estão sem preenchimento. 

 

 
Figura 6: Exemplo de Árvore de Decisão 

Fonte: Skiena (2017); adaptado e traduzido pelo autor 

 

No exemplo de Skiena (2017, p. 357-359), já no primeiro nível de classificação, se um 

passageiro é do sexo feminino já é classificado como sobrevivente (nó folha). Caso seja do sexo 

masculino, passa por outra avaliação. Se for uma instância com mais de 9,5 anos, a instância é 

classificada como mais provável a falecer. Caso tenha menos que 9,5 anos, a instância é 

avaliada novamente, mas em relação ao número de irmãos. Se tiver mais de dois irmãos, a 

instância é considerada mais provável de ter falecido. Caso contrário, é mais provável que tenha 

sobrevivido. 

A árvore de decisão pode ser muito intuitiva, como pontua Skiena (2017, p. 357-359). 

Podemos ver como a árvore reflete a política de “mulheres e crianças primeiro” em caso de 

acidentes navais. Esses grupos são os mais associados com possibilidade de sobrevivência. De 

outra perspectiva, é mais provável que homens e crianças com muitos irmãos venham a falecer. 

O primeiro grupo como consequência da política. O segundo, pois famílias grandes tem uma 
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probabilidade menor de que todos os membros sobrevivam por causa do tamanho dos botes 

salva-vidas (SKIENA, 2017, p. 357-359). 

De forma resumida, como traz Kubat (2017, p. 114), uma árvore de decisão vai 

dividindo o conjunto de dados em subconjuntos até que se tenha uma “pureza” informacional 

determinada como suficiente para se tomar uma decisão. 

Estando clara a lógica de funcionamento de árvores de decisão, Kubat (2017, p. 129) 

aponta uma questão importante sobre a escolha de atributos para a decisão. Parece que existem 

atributos que carregam mais informação (isto é, facilitam a divisão de classes) do que outros. 

Como diferenciá-los? Árvores de decisão não escolhem atributos aleatoriamente. No caso das 

ferramentas utilizadas no presente trabalho (CART), a forma de se escolher os atributos que 

mais carregam informação é calculada através da minimização uma função de custo (Equação 

6) que pondera o grau de impureza informacional dos nós. 

A impureza é calculada pelo índice de Gini (Equação 7). É importante notar que a 

equação da função de custo está desenhada para uma árvore binária, ou seja, que tem apenas 

duas saídas possíveis da decisão. Este é o formato mais frequente de árvore de decisão. Porém 

existem árvores que permitem mais de duas possibilidades de decisão nos nós (GÉRON, 2019, 

p. 244). 

 

𝐽(𝑘, 𝑡 ) =  
𝑚

𝑚
 𝐺 +

𝑚

𝑚
 𝐺  

Equação 6: Função de custo de uma árvore de decisão binária para classificação 

Fonte: Géron (2019) 

 

Sendo k um atributo qualquer, 𝑡  um limite para o custo do atributo, 𝑚 /  o 

número de instâncias em cada subconjunto (esquerdo ou direito) e 𝐺 /  a medida de 

impureza de cada subconjunto. No caso em questão a medida é o grau de impureza de Gini: 

 

𝐺 = 1 −  𝑝 ,  

Equação 7: Impureza de Gini 

Fonte: Géron (2019) 

 
Para o cálcludo da impureza utiliza-se 𝑝 , , que é a proporção de instâncias da classe 

(tipo) k no conjunto de treino dentro de um nó i da árvore. 
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A árvore de decisão considera o custo da Equação 6 por nó, sem considerar o impacto 

de uma decisão anterior no grau de pureza dos próximos níveis. Isso significa dizer que a 

solução encontrada pela árvore não é, necessariamente, um ótimo global. No estado da 

tecnologia computacional atual, encontrar o ótimo global de uma árvore de decisão é um 

problema que é computacionalmente “intratável até para conjuntos de dados pequenos” 

(GÉRON, 2019, p; 244). 

Por fim, é importante ressaltar o que Géron (2019, p. 242-244) nota sobre tratamento 

de dados para árvores de decisão: “Uma das diversas qualidades de árvores de decisão é que  

elas requerem muito pouca preparação de dados.” Este fenômeno, mesmo sendo positivo ao 

poupar tempo e esforço computacional, pode levar a uma superaderência (overfitting) aos 

dados. 

O resultado de um modelo de árvore de decisão pode ser aprimorado de diversas 

formas. Este aprimoramento também se reflete em evitar ou diminuir a tendência do método de 

terem uma superaderência aos dados. Uma delas é usar um Ensemble, uma combinação, de 

diversas árvores para gerar resultados ponderados que são mais realistas e aderentes com a 

realidade através da mitigação de um possível overfit que ocorre em uma só árvore. Essa 

combinação pode se dar de diversos modos e formas. Considerando o escopo do presente 

trabalho, aprofundar-se-á em Random Forest, um ensemble do tipo Bagging e AdaBoost, que é 

um método de Ensemble do tipo Boosting. 

 

 RANDOM FOREST  
 

Uma importante noção que VanderPlas (2016, p. 421-426) trás é a ideia de se evitar o 

overfitting e melhorar o desempenho dos modelos a partir da combinação de mais de uma 

árvore. Essa combinação se dá de forma paralela, ou seja, várias árvores tentando prever o 

mesmo fenômeno, ponderando seus resultados para um resultado. Isto configura um Ensemble 

do tipo Bagging. Se esse método utiliza múltiplas árvores de decisão randomizadas, ele é 

chamado de Random Forest (VANDERPLAS, 2016, p. 421-426).  

Para se fazer a ponderação do resultado final em um Random Forest de classificação, 

segundo Breiman (2001), cada árvore irá votar na categoria que encaixa a instância que está 

sendo prevista. Aquela categoria que possuir mais votos será selecionada como a categoria 

prevista. Com “voto” é importante subentender que este é o resultado individual de cada árvore 

do ensemble para a instância que está se tentando prever. 
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A randomização das árvores, como aponta Breiman (2001), se dá através do uso de 

amostras aleatórias com repetição feitas, retirados do conjunto de treino por cada árvore que 

usa o conjunto como input para seu treino. Este método de amostragem é conhecido no âmbito 

de Machine Learning como bootstrapping. O efeito disto, é se ter diversas árvores que não 

possuem correlação entre si e que, a partir do cálculo de sua previsão média, se reduz a 

variabilidade do modelo, permitindo um melhor desempenho (BREIMAN; 2001). Kubat, 

(2017, p. 175), na Figura 7, propõe uma interpretação visual dessa melhora para um exemplo 

no qual 3 classificadores prevêm 17 exemplos através da mecânica de votação, que é utilizada 

pelo Random Forest. 

 

 
Figura 7: Exemplo de resultado de classificadores por votação 

Fonte: Kubat (2017), traduzido pelo autor 
 

A melhoria é vista nos exemplos onde uma árvore classfica um exemplo 

incorretamente e as outras de modo correto. Assim, através da ponderação dos resultados das 3 

árvores, a instância é, na previsão final, prevista corretamente. Isso se dá, pois a maioria das 

árvores previram corretamente o exemplo (KUBAT, 2017, p. 175). 

Géron (2019, p. 259 e 260), aponta que no processo de bootstrapping de cada árvore 

algumas instâncias podem ser usadas múltiplas vezes na amostra enquanto outras instâncias 

não. O autor também aponta que por causa disso, em média 63% das instâncias do conjunto de 

treino são utilizadas em cada árvore. Os 37% de instâncias não utilizadas chamam-se out-of-

bag(OOB). 

É possível, portanto, avaliar o resultado de cada árvore também para as instâncias que 

cada uma deixou em condição de out-of-bag, sem a necessidade de se ter um conjunto de 

Class. 

Class. 

Class. 

Exemplo classificado corretamente 

Exemplo classificado incorretamente 
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validação. Avalia-se a qualidade do ensemble pela média de avaliação das instâncias oob. 

Tradicionalmente utiliza-se a acurácia (GÉRON, 2019, p. 259 e 260). 

Baseado no algoritmo descrito por Hastie; Tibshirani e Friedman (2009, p. 588), é 

possível montar um esquema visual para compreender o funcionamento do Random Forest. O 

exemplo pode ser visto na Figura 8 abaixo. Este exemplo descreve a forma de implementação 

computacional do método descrito por Breiman (2001).  

 

 

Podemos compreender como funcionaria o exemplo do conjunto de dados do Titanic 

utilizado para exemplificar o método CART dentro do contexto do Random Forest através da 

proposta de Hastie; Tibshirani e Friedman (2009, p. 588). O conjunto de dados inicial de todos 

os dados contém i instâncias sobre cada um dos i envolvidos no acidente do Titanic. No início 

será definida a quantidade n de árvores que se quer ter, além dos critérios de parada (como o 

número máximo de folhas). Com isso, o algoritmo irá gerar as replicações da amostra com 

substituição que terão cada uma i instâncias. Isto será feito n vezes.  

Com estes conjuntos artificiais, serão geradas n árvores que em cada divisão de nó 

selecionarão aleatóriamente m variáveis disponíveis. Para um exemplo prático, suponha-se que 

existam 3 variáveis em um conjunto: idade, sexo, quantidade de irmãos. Em um nó de uma 

Figura 8: Funcionamento do algoritmo Random Forest. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Hastie; Tibshirani e Friedman (2009) 
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árvore qualquer, são selecionados apenas idade e sexo. Em um outro nó, são selecionadas 

apenas a quantidade de irmãos e a idade. Será feita uma divisão baseada na variável que mais 

aumenta o ganho informacional do nó. Então por exemplo no primeiro nó, entre idade e sexo, 

o sexo pode ser mais informativo. No outro nó, a idade pode ser selecionada. 

Com as árvores estruturadas e parametrizadas, pode ser feita uma previsão. Cada 

árvore irá gerar uma previsão. O algoritmo então irá observar, do conjunto de n previsões de 

cada árvore, qual foi a categoria que mais apareceu entre as previsões. Esta será a categoria da 

atribuída para a previsão final. 

Tome como exemplo que ao conjunto de dados do Titanic fosse aplicado um algoritmo 

Random Forest com 5 árvores. Será feita uma previsão para uma instância, que descreve uma 

pessoa. Se 3 árvores previssem que a pessoa sobreviveria, enquanto as outras duas previssem 

que a pessoa faleceria, a previsão final seria de que a pessoa representada na instância 

sobreviveria pois 3 > 2. 

 

2.3.6 ADABOOST 
 

De modo geral, refere-se como Boosting qualquer método de Ensemble que combina 

diversos modelos “fracos” em um modelo “forte”. Isso ocorre na maioria das ferramentas desse 

tipo na forma de treinos sequenciais de preditores que visam corrigir os resultados dos 

predecessores. É nesse contexto que surge o Boosting Adaptativo (Adaptive Boostig – 

AdaBoost). (GÉRON, 2019, p. 263-267) 

O AdaBoost primeiro treina um classificador base e o utiliza para fazer as previsões. 

Após isso, o algoritmo aumenta o peso relativo das instâncias que foram classificadas de forma 

errada. Com esse novo peso nas instâncias, é treinado um segundo classificador que faz 

predições e atualiza os pesos. Esse processo roda consecutivamente até o critério de parada 

estabelecido.(GÉRON, 2019, p. 263-267) 

A chave do algoritmo está, portanto, em sua estimativa dos pesos relativos de cada 

instrumento de previsão. Quanto mais preciso for, maior seu peso. Quanto menos preciso e mais 

perto da aleatoriedade for, mais próximo de zero. Se é pior que uma seleção aleatória, é 

negativo. (GÉRON, 2019, p. 263-267) 

O algoritmo se inicia definindo pesos (w) padrão para cada instância i, com valor  , 

sendo m a quantidade total de instâncias. Com essas informações, é treinado um modelo que 

faz uma previsão. Essa previsão tem uma taxa de erro ponderada (r) computada pela Equação 

8: 
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Equação 8: Taxa de erro ponderada 

Fonte: Géron (2019) 

Sendo na Equação 8, 𝑦( ) a j-ésima previsão para a i-ésima instância. A partir desse 

dado, o algoritmo define o peso α do modelo inteiro de previsão usando a Equação 9: 

 

𝛼 =  𝜂 𝑙𝑜𝑔
1 −  𝑟

𝑟  
 

Equação 9: Definição do peso da previsão 

Fonte: Géron (2019) 

Na Equação 9, η é a taxa de aprendizado que é definida pelo usuário. Ela é por padrão 

igual a 1. O próximo passo para o algoritmo é atualizar os pesos das instâncias que foram 

classificadas incorretamente. A regra de atualização é dada pela Equação 10: 

 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

𝑤( ) ←
𝑤( ) 𝑠𝑒 𝑦

( )
=  𝑦( ) 

𝑤( ) exp 𝛼 𝑠𝑒 𝑦
( )

 ≠   𝑦( )  
 

Equação 10: Regra de atualização de pesos do AdaBoost 

Fonte: Géron (2019) 

Após isso, todas as instâncias passam por uma normalização, dividindo o peso de todas 

as instâncias pela soma dos pesos das instâncias ∑ 𝑤( ). Com isso o algoritmo pode fazer a 

previsão atualizada. O AdaBoost faz uma previsão computando todas as previsões de todos os 

modelos e pondera os resultados pelo peso 𝛼 , de modo que a classificação selecionada é aquela 

que é representada na maioria dos modelos ponderados (GÉRON, 2019, p. 263-267). Essa regra 

é demonstrada matematicamente na Equação 11.  
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𝑦(𝑥) = argmax 𝛼

( )

, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁 é 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠  

Equação 11: Regra de previsão do AdaBoost 

Fonte: Géron (2019) 

 

Uma importante desvantagem do AdaBoost que Géron (2019, p. 263-267) menciona, 

é que esse tipo de Boosting necessita de uma sequencia de cálculos computacionais, não sendo 

possível paralelizar o processamento dos dados, de modo que para conjuntos de dados muito 

grandes, o processo de Boosting pode vir a demorar. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para se atingir os objetivos da pesquisa serão utilizadas ferramentas de classificação 

de Machine Learning (aprofundadas no Capítulo 2), que se buscará alimentar com dados 

públicos, do Censo da Educação Superior. Os dados serão coletados manualmente e 

manipulados utilizando SQL e Python para posterior alimentação no modelo. 

Dessa forma consegue-se entender a estrutura dos dados que a instituição pode 

disponibilizar e utilizar, além de compreender como estes estão distribuídos e sua estrutura. 

Após isso, ocorre a entrada destes dados no modelo. Nesse passo será avaliada a eficácia de 

previsão do modelo com testes internos à amostra e externos à amostra. Após isso serão 

sugeridas possíveis melhorias na implementação e sugestões de modo que seja possível a 

instituição lançar mão da ferramenta. As próximas subseções aprofundam nas etapas 

metodológicas do trabalho. 

 

3.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
Para a realização do presente trabalho foi proposto um fluxo de trabalho que se inicia 

pela definição de um tema, assim como a formulação da situação problema. Após isso são 

definidos os objetivos e questões de pesquisa (Capítulo 1). Após isso, é feita uma revisão de 

literatura buscando referenciais teóricos para embasar uma abordagem visando buscar as 

respostas para as questões levantadas (Capítulo 2). Em seguida é definida a metodologia que 

será utilizada para se elaborar o trabalho, que será aprofundada ao longo do presente capítulo. 

Após isso são aplicados os métodos definidos e obtidos os resultados (Capítulo 4). A partir 

deles são elaboradas as conclusões que constarão no Capítulo 5. Um fluxo resumido é 

apresentado na Figura 9. 

No sentido de se trabalhar os dados e gerar resultados após o delineamento do 

problema o que é tratado no Capítulo 4, a proposta metodológica para a realização deste 

trabalho é representada pelo fluxo da Figura 10. Este fluxo é uma reprodução traduzida do fluxo 

sugerido por Wickham e Grolemund (2017) para um projeto de Ciência de Dados genérico. 

Cada parte do método será aprofundado nas seguintes sub-seções. Porém, é importante 

notar que existe um passo anterior à fase de importação no presente trabalho que é a necessidade 

de se buscar uma base que possa ter dados interessantes para se efetuar as outras etapas. 
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Figura 10: Metodologia de um projeto de Ciência de Dados 

Fonte: Tradução direta de Wickham e Grolemund (2017) 

 

3.2 DESCRIÇÃO DO MÉTODO 

3.2.1  DEFINIÇÃO DO TEMA E SITUAÇÃO PROBLEMA DA PESQUISA 
 

A definição do tema e do problema de pesquisa veio a partir de uma reflexão gerada 

por uma observação não-científica do contexto da Universidade Federal Fluminense aliada à 

uma questão que surgiu durante a pandemia do COVID-19. 

Não é incomum para um aluno dentro da universidade ter contato com pessoas que 

mudaram de curso ou saíram do ambiente universitário. Isso na prática é geralmente observável 

pela quantidade de formandos. Em turmas de formatura, o número de alunos é muito menor do 

Figura 9: Fluxograma da metodologia de pesquisa 
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que o total de alunos que compunha inicialmente o corpo discente para certo curso. Daí surge 

um questionamento que é: podemos de alguma forma aumentar o número de pessoas que ficam 

dentro da universidade? 

Nesse sentido, com a pandemia do COVID-19, a questão da evasão dos cursos de 

graduação ganhou destaque especial. O debate sobre a necessidade de se ter um período feito 

de modo completamente remoto trouxe à luz questões importantes sobre acessibilidade de 

alunos ao ambiente universitário. Isto surge principalmente do requisito básico de se ter algum 

tipo de computador e acesso à internet para que se possa executar o tipo de trabalho remoto 

proposto. Esta circustância seria, portanto, um agravante ao fenômeno da evasão. 

Desse modo, dada a atualidade e importância do tema definiu-se o interesse no estudo 

de sua previsibilidade por aluno. Pelo interesse específico na previsão, foi definida a ideia de 

explorá-la através de Machine Learning, dada sua vastidão de métodos computacionais e 

estatísticos disponíveis. 

 

3.2.2 BUSCA E SELEÇÃO DE BASES 
 

A busca por bases foi feita de forma manual, principalmente na internet. Inicialmente 

buscou-se bases diretamente da instituição, considerando a necessidade de transparência da 

mesma, definida pela Lei 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI). Nenhum dado 

consumível interessante para a pesquisa foi identificado no portal da transparência da instituição 

na época da verificação. Após isso, tentou-se fazer uma abordagem direta com o setor 

responsável pela curadoria de dados da instituição para avaliar a viabilidade de consumo de 

dados dos sistemas internos, como fazem alguns dos trabalhos executados em IES públicas 

(KANTORSKI; HOFFMAN; LIMBERGER, 2015; MANHÃES et al., 2011). Nenhuma 

resposta foi obtida. 

Paralelamente buscou-se bases de dados do Ministério da Educação que poderiam 

trazer alguma massa de dados relevante ao fenômeno da evasão. Como resultado dessa busca 

foram encontrados os micro-dados do Censo Nacional do Ensino Superior. Estes são os dados 

em seu formato mais granular possível. A partir da avaliação do dicionário de variáveis do 

conjunto de dados, julgou-se que esta base poderia ser viável para o projeto de pesquisa. 
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3.2.3 METODOLOGIA DE CIÊNCIA DE DADOS (WICKHAM E GROLEMUND; 
2017) 

 

Obtida a base, inicia-se o processo de manipulação dos dados a partir da sugestão 

metodológica de Wickham e Grolemund (2017) apresentada anteriormente na Figura 10. As 

linguagens de programação utilizadas para dar suporte a esse fluxo foram Structured Query 

Language (SQL) e Python. Dentro do ambiente Python foram utilizados as seguintes 

bibliotecas: Pandas, de McKinney (2010); Scikit-learn (frequentemente denominada sklearn), 

de Pedregosa et al. (2011); Seaborn, de Waskom (2020); e Matplotlib de Hunter (2007). 

 

Passo 1: Importação da base de dados 

 

Importar os dados significa carregar a massa de dados para o programa que será 

utilizado em sua manipulação. 

Para isso, a primeira coisa a ser feita é o download da base. A base foi baixada 

manualmente através de um navegador convencional acessando a àrea de microdados do Censo 

do Ensino Superior, dentro do site do INEP. O arquivo veio em formato compactado. Após 

abrir o arquivo compactado, buscou-se pela tabela que continha as informações necessárias para 

o projeto. Esta possui como extensão de comma separated value (“.csv”) 

Por conta do tamanho excessivo da tabela, foi necessário utilizar-se do SQL para ler a 

base e fazer um filtro para nosso alvo principal: a Universidade Federal Fluminense. Após isso, 

a base pode ser carregada em Python através da biblioteca Pandas. 

 
Passo 2: Ajuste da base 

 

A base de dados, quando importada diretamente do arquivo vem em seu formato 

original. Isso abre margem para uma série de possíveis erros e dados corrompidos que não serão 

utilizados entrarem como input para os modelos em passos mais adiante. Por isso, se faz o ajuste 

da base. 

Este tipo de ajuste ainda é bruto e seu objetivo é apenas criar algo que será manipulável 

na fase de transformação. Portanto, aqui procura-se por características mais gerais. Por 

exemplo: verificar se existem colunas completamente vazias, linhas em branco na tabela, ver 

se algum parâmetro de importação gerou algum erro na tabela, verificar se os tipos de dado 

(numérico, texto, etc.) foram importados corretamente, observar se a tabela está organizada de 

forma legível e se possui uma quantidade de linhas compatível com o arquivo de importação. 
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Estes pontos de observação não são exaustivos. O foco desta etapa é trabalhar tudo até que seja 

possível entrar no ciclo de compreensão dos dados. 

 

Passo 3: Ciclo de compreensão dos dados - Transformação  
 

Esta etapa envolve um aprofundamento nos dados. Feitos todos os ajustes no passo 

anterior, nesse momento é possível começar a explorar algumas relações entre os dados e 

entender melhor como que eles estão transmitindo alguma informação visando obter alguma 

clareza em relação ao fenômeno. Da mesma forma como no passo anterior, existem algumas 

perguntas que podem nortear o trabalho, mas que de modo algum são exaustivas. Exemplos 

são: existe alguma correlação linear nos dados? Podemos obter alguma informação chave a 

partir da combinação de variáveis? Precisamos fazer alguma manipulação no formato dos dados 

para permitir que eles sejam lidos pelo modelo corretamente? Existe alguma ordem nas linhas 

que devemos observar? Precisamos de algum subconjuntos destes dados? 

A partir destas perguntas conseguimos já ter uma ideia inicial de quais variáveis são 

mais importantes, quais que não precisam de tanta atenção, quais observações são chave para 

alguma possível análise ou conseguimos filtrar informações importantes. 

Nesse sentido, busca-se nessa etapa transformar os dados em uma fonte de informção 

para alimentar visualizações que nos permitam exergar melhor relações entre variáveis e pensar 

em formas nas formas de modelagem mais eficazes. A curiosidade e capacidade de criticar a 

base são chave para seu sucesso. A ideia geral é que se começe a explorar os dados. Um termo 

muito comum para esse tipo de exploração é “Análise Exploratória de Dados” (EDA, em 

inglês). Essa exploração pode se dar através de indicadores numéricos como médias, 

frequências, medianas e, como será aprofundado no próximo passo, visualizações do 

comportamento dos dados. 

 

Passo 4: Ciclo de compreensão dos dados – Visualização 
 

A partir dos dados transformados, conseguimos extrair informações iniciais sobre as 

características da base de dados a partir de vizualizações gráficas dos dados. Exemplos muito 

comuns que são frequentemente utilizados para se observar relações e comportamento de 

variáveis são gráficos de dispersão, histogramas e box-plots. Um exemplo básico com dados 

que não têm relação com o trabalho pode ser observado na Figura 11. 

O objetivo aqui é entender, através de dimensões visuais, o comportamento dos dados 

e descobrir possíveis relações entre variáveis. Com essa compreensão bem estabelecida, 
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conseguimos modelar os dados de uma forma coerente com a realidade e com o comportamento 

dos dados. 

 

Essas visualizações geralmente vão ficando mais completas e complexas conforme 

mais informações são percebidas e conforme as tentativas de modelagem vão sendo efetuadas. 

Isto é, conforme o ciclo de compreensão dos dados vai se iterando mais vezes. 

 

Passo 5: Ciclo de compreensão dos dados – Modelagem 
 

A partir da visualização e análise dos dados, é possível identificar relacionamentos, 

comportamentos, correlações e distribuições das as variáveis. Com essas características 

mapeadas é possível entrar na parte de modelagem de dados. É nesse momento que lança-se 

mão de diversos recursos que nos permitem gerar previsões, classificações ou agrupamentos 

dos dados. 

Esses métodos, no entanto, dependem das informações coletadas nas partes anteriores 

na medida que todo modelo, sendo por definição uma simplificação da realidade, não é aderente 

a qualquer realidade. Cada conjunto específico de dados precisa de um modelo que seja 

primeiro aderente à realidade da situação que está se buscando modelar e, verificada essa 

circunstância, ele deve ser parametrizado em cima dos dados. 

Um exemplo pode ser uma regressão linear. Por suas características estatísticas, uma 

regressão linear precisa que os dados verifiquem algumas condições como homocedasticidade, 

independência das variáveis, relação linear entre variáveis independentes e a dependente, entre 

outras condições. Se, em uma situação hipotética, em etapas anteriores se verifica que alguma 

dessas condições não é compatível com os dados, temos uma pista que talvez outra forma de 

Figura 11: Exemplos de gráficos 
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modelagem seja mais ideal. Busca-se então, outras formas de modelagem que serão testadas e, 

verificadas suas premissas, parametriza-se o modelo. 

É possível também testar vários modelos, medir seus resultados, e tentar melhorá-los. 

É nesse sentido que fecha-se o ciclo da compreensão dos dados. Ao explorar diversos modelos 

ou alterações nos hiperparâmetros do model, é possível que surjam novas perguntas que para 

serem respondidas necessitam de mais alguma transformação nos dados. Estes que vão depois 

ser visualizados e retornam mais uma vez para a modelagem. Assim gera-se esse ciclo de 

compreensão buscando explicar os dados da melhor forma e modelar eles de forma ótima. 

Quando os modelos alcançam resultados dentro de parâmetros desejados, ou não se 

tem um ganho muito grande a partir de sua transformação e nova modelagem o projeto pode 

partir para um outro momento. Segue para a última fase de um projeto de ciência de dados, que 

é a comunicação de resultados. 

 

Passo 6: Ciclo de compreensão dos dados – Comunicação 

 

A comunicação de resultados pode acontecer de várias formas. Desde o 

desenvolvimento de uma ferramenta que vai se alimentar do modelo e apresentar os dados em 

um aplicativo, até um relatório em texto corrido. O presente trabalho, por exemplo, é uma forma 

de comunicação dos resultados obtidos através de um processo de trabalho com dados. O 

objetivo dessa parte do processo é trazer as conclusões chave dos modelos e previsões para cada 

tipo de pessoa que irá receber essa informação. 

A forma de comunicação depende, portanto, intensamente de quem são as principais 

partes interessadas nele e pra quais o projeto será apresentado. A formatação da comunicação 

varia muito quando se observa esse elemento. A direção executiva de uma empresa terá 

demandas diferentes do que a equipe técnica que será responsável pela infraestrutura e 

manutenção da programação do modelo. 

Nesse momento é importante ter as partes interessadas mapeadas e ter um plano de 

comunicação claro para cada uma delas. O objetivo é passar a informação que é relevante para 

cada parte, para todas as partes. 

De modo geral nesse momento são utilizados muitos dashboards e visualizações de 

dados. Nesse caso esses elementos estarão visualmente mais complexos, dentro de algum tipo 

de guia de design em relação a cores, formatos e fontes. É muito frequente utilizar, nesse 

momento do projeto, técnicas de Storytelling. 
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4 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE MACHINE LEARNING 
 

Nesta seção do trabalho serão apresentados os passos executados para a obtenção dos 

resultados da pesquisa que serão discutidos na última subseção desta parte. A divisão das 

subseções seguirá a proposta metodológica apresentada anteriormente na seção 3. A primeira 

subseção tratará da busca e da importação dos dados para o ambiente python, a segunda tratará 

do primeiro ciclo de compreensão dos dados, a terceira tratará do segundo ciclo de compreensão 

dos dados, que nos sugere o modelo final. Por fim, se fará uma discussão dos resultados obtidos 

a partir dos melhores desempenhos obtidos e a partir das métricas de avaliação de desempenho 

do modelo. 

 

4.1 BUSCA E IMPORTAÇÃO DOS DADOS 

 
A busca por bases de dados não visou procurar a priori nenhuma base com variáveis 

específicas. Os únicos requisitos iniciais eram se ter uma base de dados com informações por 

aluno e que nesta base constasse, também, a variável alvo de situação do aluno (evadido ou 

regularmente inscrito). Além disso, pelo escopo da pesquisa definido no primeiro capítulo, que 

esta base tratasse de alunos matriculados na Universidade Federal Fluminense, independemente 

do campus ao qual o aluno estava associado.  

A primeira tentativa de busca foi junto a instituição de ensino alvo. Inicialmente 

buscou-se alguma informação no portal da transparência da instituição. Os dados, mesmo 

estando disponibilizados publicamente de com fácil acesso na data de consulta, não havia 

nenhuma opção de exportação das informações. Dessa forma, não seria possível acessar os 

dados da instituição por esta forma. 

Mesmo tentando contato com a superintendência responsável pela gestão e 

manutenção de dados da instituição, não foi possível a obtenção dos dados que por aluno ou 

dos dados que estão no portal da transparência da instituição. 

Após ambas tentativas com a instituição, foram procuradas informações e dados 

abertos em níveis institucionais mais amplos fossem estem nacionais ou ministeriais. Dada a 

natureza da busca por dados dentro do campo da educação, um possível candidato para ter este 

tipo de informação seria o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). No INEP foi encontrado o Censo da Educação Superior. 

O censo é feito anualmente, abarca todas as IES do país e possui acesso público em 

relação aos microdados. Os microdados relacionados ao corpo discente (DM_ALUNO) 

representam a forma mais granular dos dados do censo. Isso significa que cada linha da tabela 
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em questão representa a condição de um aluno individualmente. Observando o dicionário de 

variáveis, que está disponível na Tabela 8 anexada ao trabalho, era possível identificar a 

variável alvo do estudo, a saber: TP_SITUACAO. Além disso a base de dados contava com 

inúmeras outras variáveis que poderiam ser exploradas em busca de potencial preditivo. Dessa 

forma, a base do censo se encaixava nos requisitos iniciais do trabalho de pesquisa. 

Baixados os dados do site do instituto, observou-se o grande tamanho da base de dados. 

Em sua forma descomprimida a base completa possuía 2,8 GB. Isso se mostrou um primeiro 

obstáculo por afetar dois pontos principais: a capacidade das máquinas disponíveis na pesquisa 

e o modo como a linguagem de programação Python interpreta e processa informações. A 

combinação destes fatores fez ser inviável computacionalmente a importação direta da base 

para o ambiente Python. 

Para contornar este problema, a base integral foi importada para um Banco de Dados 

estruturado (SQL) e foi feito um filtro para que fossem obtidos apenas os dados correspondentes 

à Universidade Federal Fluminense (código 572 na variável CO_IES). Após a consulta, os 

dados resultantes do filtro foram exportados e poderiam ser importados para o ambiente Python. 

Os dados foram importados utilizando a biblioteca Pandas. Foram importados os dados de 2018 

e 2019. Os dados de 2018 para seriam utilizados como fonte de treinamento para prever os 

dados de 2019. 

Após esse passo, seguiu-se para o ajuste dos dados. Não foi necessária nenhuma 

validação dos dados pois a própria metodologia do INEP se encarrega da homologação e 

verificação de inconsistências dos dados. (BRASIL, 2020). 

Para que se possa ter uma compreensão visual dos dados, um exemplo com as 20 

primeiras linhas da base e algumas das colunas pode ser observado na Figura 12 abaixo. Este é 

o estado da base mais perto do original, antes dos grandes ajustes e alterações que foram feitas 

e serão apresentados na subseção seguinte. 

 

4.2 AJUSTES DE BASE E COMPREENSÃO INICIAL DOS DADOS 

 

Considerando a finalidade de cada conjunto de dados, a compreensão dos dados foi 

feita inteiramente com os dados de 2018. Desse modo, o conjunto de 2019 seria completamente 

desconhecido ao modelo, tanto para avaliação dos dados quanto para treinamento do modelo. 

Isso é vantajoso pois permite ver se é viável prever pontos futuros no tempo a partir de 

inferências feitas baseadas nos dados do passado. 
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Os dados carregados de 2018 possuem 62526 instâncias inicialmente, com 1225 alunos 

duplicados na base. Estes casos são os de transferência de cursos dentro da própria instituição. 

Eles foram mantidos pois de um ponto de vista departamental, já foram investidos recursos e 

houve a reserva de vaga para aquele aluno. 

Com os dados carregados, avançou-se para a fase de ajuste da base para a se entrar nos 

ciclos de compreensão dos dados. Por questões computacionais do pacote scikit-learn, que seria 

utilizado para rodar os modelos de Machine Learning, da grande quantidade de variáveis 

disponíveis e para evitar complexidade em um momento inical do processo manteve-se apenas 

as colunas que possuíam valores numéricos. 

Além disso, foram excluídas colunas que possuíam qualquer valor vazio (null ou 

NaN). O pacote scikit-learn não funciona corretamente se valores vazios são dados como input 

no modelo. Sobre os valores vazios, estes não foram tratados a princípio pois ainda havia muitas 

variáveis restantes para alimentar o modelo e seria mais uma forma de evitar complexidade em 

um momento inicial. Esse movimento de exclusão de variáveis reduziu o espaço de variáveis 

de 105 para 41. Se fosse necessário, ao final dos ciclos de compreensão dos dados, as variáveis 

excluídas para reduzir complexidade seriam revistas para serem integradas ao modelo. As 

informações sobre a frequência de todas as variáveis categóricas que permaneceram na base 

após este pré-processamento podem ser encontradas Tabela 9. 

TP_CATEGORIA_ADMINISTRATIVA TP_ORGANIZACAO_ACADEMICA CO_CURSO TP_GRAU_ACADEMICO TP_MODALIDADE_ENSINO TP_NIVEL_ACADEMICO TP_COR_RACA TP_SEXO NU_IDADE

0 1 1 312705 1 1 1 0 2 21
1 1 1 312705 1 1 1 0 1 21
2 1 1 312705 1 1 1 3 1 54
3 1 1 312705 1 1 1 0 2 22
4 1 1 312705 1 1 1 0 2 20
5 1 1 312705 1 1 1 0 2 20
6 1 1 312705 1 1 1 3 2 41
7 1 1 312705 1 1 1 2 2 21
8 1 1 312705 1 1 1 0 1 20
9 1 1 312705 1 1 1 3 1 23
10 1 1 312705 1 1 1 3 2 21
11 1 1 312705 1 1 1 3 1 21
12 1 1 312705 1 1 1 1 1 20
13 1 1 312705 1 1 1 2 2 21
14 1 1 312705 1 1 1 3 1 22
15 1 1 312705 1 1 1 2 2 21
16 1 1 312705 1 1 1 3 1 22
17 1 1 312705 1 1 1 2 1 22
18 1 1 312705 1 1 1 3 1 26
19 1 1 312705 1 1 1 1 2 20

Figura 12: Amostra de exemplo da base inicial de 2018 do Censo da Educação Superior 
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O próximo passo foi juntar os dados disponíveis dos alunos com o código da área do 

conhecimento a qual pertencia o respectivo curso. Isso foi feito para que se pudesse ter 

conjuntos de áreas do conhecimento e se ter uma melhor compreensão da distribuição geral dos 

dados, sem a necessidade de uma pulverização excessiva resultante da grande quantidade de 

cursos diferentes. Além disso, tratar a variável de cursos em sua forma original caso fosse ser 

utilizada no modelo adicionaria muita esparsidade à matriz de variáveis. Isso se dá pela 

necessidade de transformação de cada categoria em uma variável dummy, dado que categorias 

de cursos não possuem ordinalidade para poder tratá-las de outras formas. 

Para o método testado de árvores de decisão e ensembles, a esparsidade excessiva 

aumentaria o risco de overfitting do modelo por causa das poucas instâncias que pertenceriam 

a cada categoria. Ao aglutinar os cursos por sua área de conhecimento, reduziu-se a quantidade 

de categorias pelas quais os alunos estavam distribuídos de 131 para 10. 

Por conta do grande número de cursos, foi necessário usar uma outra base do conjunto 

de dados, a base DM_CURSO, que continha a relação codificada de cursos a partir da 

metodologia CINE utilizada pelo INEP (2019). 

Se baseando na codificação da metodologia CINE, disponibilizada pelo INEP (2019), 

foi possível agrupar os cursos em 10 áreas do conhecimento, representadas pelos dois primeiros 

dígitos do código CINE. As categorias podem ser vistas na Figura 13. Mesmo possuindo 11 

categorias, apenas 10 se aplicaram ao conjunto de dados em questão. Não existiam cursos 

pertencentes ao código “00” de Programas básicos. 

Feita a codificação das áreas, utilizou-se a biblioteca pandas_profiling para produzir 

um relatório com uma análise exploratória inicial com todas as variáveis restantes de uma só 

Figura 13: Áreas gerais de formação da classificação CINE 

Fonte: INEP (2019) 
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vez, permitindo identificar de forma visual e sistêmica quais das variáveis restantes não seriam 

úteis e quais necessitavam maior investigação. 

A partir deste relatório, foram inicalmente observadas colunas que poderiam ser 

retiradas do modelo pois não seriam de utilidade. As primeiras remoções feitas, foram as das 

variáveis que possuíam apenas valores constantes não sendo úteis para segmentar os dados 

sendo elas: 

 

 NU_ANO_CENSO: O ano do censo. Como os conjuntos de dados dos dois anos 

não seriam misturados, essa coluna não é relevante; 

 

 CO_IES: O código da IES. Como a previsão é apenas para uma IES (UFF), esse 

código não é necessário; 

 
 TP_CATEGORIA_ADMINISTRATIVA: A categoria administrativa da IES. 

Assim como o item b) da alínea, apenas uma instituição está sob análise de modo 

que ela tem apenas uma categoria; 

 
 TP_ORGANIZACAO_ACADEMICA: A organização acadêmica da IES em 

questão é uma universidade. 

 
 TP_NIVEL_ACADEMICO: Existem informações apenas sobre alunos de 

graduação 

 
 IN_CONCLUINTE: Informação sobre se o aluno avaliado é concluinte. A base 

não continha nenhum concluinte. Pode ser uma inconsistência de base. Porém, essa 

verificação foge do escopo do presente trabalho. 

 
As outras variáveis que foram removidas passaram por poderações após avaliação de 

suas distribuições e comportamentos. TP_NACIONALIDADE e CO_PAIS_ORIGEM foram 

descartadas por conta do desbalanceamento que apresentam. Do total de 62526 instâncias no 

conjunto de dados avaliado, 99,6% delas são de alunos brasileiros. Isso significa que a quase a 

totalidade de alunos, evadidos ou não, são brasileiros. Isso não permite uma boa segmentação 

da base de dados. 

A variável TP_SEMESTRE_REFERENCIA foi removida pois poderia conter um 

possível viés amostral. 92,2% de todas as instâncias eram referentes ao segundo semestre do 
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ano. Não competia ao estudo em questão compreender este comportamento. Por isso, optou-se 

por deixar esta variável de fora e utilizá-la apenas se fosse necessário. 

O código de identificação do INEP na base de 2018 (CO_ALUNO_CURSO) foi 

também descartado pois é um código de identificação. Esse tipo de variável não possui nenhum 

poder preditivo, pois seu objetivo é apenas permitir uma identificação da instância, sem 

apresentar qualquer tipo de lógica de segmentação ou organização dos dados. Além disso, 

houve uma mudança na metodologia de identificação de alunos do ano de 2018 para 2019. 

Portanto, também não faria sentido manter uma codificação que não poderia identificar os 

alunos na base do ano seguinte. 

A informação sobre cor de pele dos alunos (TP_COR_RACA) também foi descartada 

para uso. Das suas 7 categorias possíveis de resposta, a categoria com mais dados (41,4% do 

total) é composta por alunos que optaram por não declarar sua cor de pele (TP_COR_RACA = 

0). Isso pode ser observado na Figura 14, que mostra a representação da frequência percentual 

dos dados nesta variável. 

Sendo mais de 40% uma parcela expressiva dos dados, entendeu-se que esta variável 

não forneceria informações consistentes sobre uma determinada instância para alguma 

previsão. Segregar os dados pela ausência de informação, que é o que a categoria “0” implica, 

significa logicamente que não existe uma segregação. Não é razoável inferir o resultado de um 

fenômeno na ausência de informação. 

Também foram removidas as variáveis relacionadas à data de nascimento do aluno 

(NU_DIA_NASCIMENTO, NU_MES_NASCIMENTO e NU_ANO_NASCIMENTO). A 

data de nascimento em si não é uma informação, é apenas um dado. A idade por outro lado, é 

Figura 14: Frequência por categoria da variável TP_COR_RACA 
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uma informação que pode ser inferida a partir deste dado. Por isso descartou-se estas variáveis 

e manteve-se apenas a coluna correspondente à idade de cada aluno. 

Excluiu-se também a variável binária IN_MATRICULA. Ela seria interessante para o 

estudo, pois resume a situação de matrícula do aluno. Entretanto, ao avaliar a variável 

TP_SITUACAO, percebe-se que nem todas as categorias que não representam o aluno 

regularmente matriculado são interessantes. Os casos de alunos formados ou falecidos não 

representam situações de evasão. Portanto, a variável IN_MATRICULA não representa 

precisamente o alvo para o estudo em questão. A partir dessa ponderação, optou-se por descartar 

esta variável e se trabalhar com uma manipulação da variável TP_SITUACAO. 

Por fim, foram excluídas todas as variáveis iniciadas com o prefixo “IN_INGRESSO” 

que não representassem o ingresso por meio do ENEM ou do vestibular 

(IN_INGRESSO_ENEM e IN_INGRESSO_VESTIBULAR). Isso foi feito porque todas as 

categorias de ingresso além destas últimas duas citadas não apresentavam instâncias o suficiente 

em para permitir uma segmentação clara dos dados. São formas de ingresso minoritárias em 

comparação com as duas principais. 

Feitas as exclusões, seguiu-se para a codificação de algumas variáveis que tinham que 

ser binárias, porém ainda não estavam no formato correto. Complementarmente, também foram 

excluídas algumas linhas com base nas colunas TP_ESCOLA_CONCLUSAO_ENS_MEDIO 

e IN_DEFICIENCIA. As linhas excluídas relacionadas as instâncias que não continham 

informação, ou a informação não estava disponível. Isso foi feito pois eram poucas instâncias 

no total que não tinham informações nestas variáveis e estas colunas poderiam ser interessantes 

para se prever o fenômeno de evasão. 

Por fim foram criadas duas variáveis. A variável SITUACAO para representar a 

situação dos alunos e a variável QT_CARGA_COMPLETA, que representa percentualmente a 

carta completa pelos alunos representados no censo. A variável SITUACAO seria utilizada 

como alvo da previsão. 

Para criar a variável SITUACAO foram excluídas as instâncias com alunos falecidos 

e formados, pois estes casos não auxiliam a análise. A partir disso, classificou-se que alunos 

com a matrícula trancada, desvinculados do curso ou transferidos para outro curso da IES são 

alunos que evadiram. Estes receberam valor 1. Alunos regularmente matriculados receberam 

valor 0 na variável. 

A variável de carga completa envolveu uma simples operação de divisão entre a coluna 

de carga integralizada do currículo (QT_CARGA_HORARIA_INTEG) pela carga horária total 

do currículo (QT_CARGA_HORARIA_TOTAL). Após essa contabilização foram excluídas 
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as variáveis de de carga integralizada e carga total para que não houvesse colinearidade entre 

os dados. 

A partir das variáveis necessárias criadas, podemos compreender se a variável de carga 

horária total faz sentido e qual a real situação de desbalanceamento do conjunto de dados. A 

Figura 15 mostra um histograma da variável criada de carga horária total. A Figura 16 mostra 

a quantidade de instâncias em cada categoria na base de 2018. 

 

 

Pela Figura 15, conseguimos concluir que grande parte dos alunos está no início do 

curso. A quantidade claramente outlier de alunos na primeira parte do gráfico foi considerada 

como significando que a grande maioria dos alunos ainda está no início de seus cursos. Esses 

dados não foram descartados ou considerados incorretos, pois compreende-se que a 

Figura 15: Histograma da carga completa do curso 

Figura 16: Quantidade de alunos por situação na base de treino (2018) 
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homologação dos dados foi feita pelo INEP e que a metodologia do instituto aprovou a base na 

condição atual como reprensentando a realidade. 

A Figura 16 nos evidencia o desbalanceamento de classes. Em termos percentuais, a 

proporção em relação ao total de inscritos regularmente e evadidos é de 65% e 35%, 

respectivamente. Isso evidencia que a base não está balanceada e que em caso de overfitting do 

modelo, a aderência dele seria maior para inscritos normalmente. Este desbalanceamento não 

foi tratado para evitar aumentar a complexidade do modelo e para testar se os dados permitiriam 

uma divisão boa de classes sem intervenções artificiais.  

Com esse tratamento e exploração dos dados, fez-se uma previsão incial utilizando-se 

de 3 métodos: uma árvore de decisão simples, árvores de decisão melhoradas através de 

AdaBoost e um Random Forest. Isso foi feito para que se indentificasse primeiro a viabilidade 

de se fazer previsões com os dados e para que as variáveis mais importantes, isto é, que 

carregam mais capacidade de separar informação ficassem em evidência para uma exploração 

mais profunda. Após os tratamentos, a base de treino dos dados final continha 60356 instâncias 

descritas por 19 variáveis. 

 
4.3 PRIMEIRA PREVISÃO 

 

Conforme descrito ao final da subseção anterior, foram rodados 3 modelos baseados 

em árvore de decisão. Estes modelos foram uma árvore de decisão simples, árvores de decisão 

incrementadas com AdaBoost e por fim, um modelo baseado em Random Forest. 

Nesta versão da previsão não foi utilizada a informação sobre os cursos pois buscou-

se resultados genéricos para todos os cursos, de modo que se identificasse as variáveis 

globalmente mais relevantes para o modelo. A motivação para isso foi que a informação de 

cursos deveria ser traduzida para a tabela como 10 variáveis dummies, que seriam avaliadas 

individualmente, fracionando a capacidade de separação da informação das áreas do CINE. 

Nesse momento inicial, os modelos foram comparados através de 4 métricas: A matriz 

de confusão normalizada, que traz o percentual do total de instâncias em cada categoria; a 

precisão; o recall e o score-f1. Tratando do modelo de Random Forest especificamente, 

também foi utilizada a métrica de acurácia Out of Bag (OOB). Ou seja, a acurácia média 

resultante das árvores do modelo para as instâncias não incluídas na amostragem de cada árvore. 

Considerando as elucidações sobre as métricas feitas no capítulo 2, é importante notar 

que para o caso em questão, por conta do desbalanceamento das classes, a métrica mais 

importante no primeiro momento de previsão é o recall e em nenhum momento trabalhou-se 
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com o indicador de acurácia, a não ser no caso definido do parágrafo anterior para a acurácia 

das instâncias OOB do Random Forest. 

Para fazer a previsão separou-se as colunas em features, as variáveis preditivas, e a 

variável alvo. O alvo foi a coluna SITUACAO e as features foram todas as outras colunas que 

restaram após o tratamento na subseção anterior. Com isso em mente, foram utilizados os dados 

de 2018 como conjunto de treinamento do modelo, e a previsão foi feita em cima dos dados de 

2019. É interessante notar que neste momento não foram utilizadas os agrupamentos de curso, 

para verificar se seria possível criar uma parametrização genérica sem considerar a área de cada 

aluno representado na base. 

Com os dados separados, foram instanciados os 3 modelos com os seguintes 

hiperparâmetros (parâmetros definidos à priori pelo usuário): 

 

 Árvore de decisão: profundidade máxima de 10 níveis. 

 

 AdaBoost: Árvores com profundidade máxima de 3 níveis, 1000 estimadores, taxa 

de aprendizado =1 

 
 Random Forest: Árvores com profundidade máxima de 10 níveis, 500 estimadores 

 
 Os três modelos receberam uma semente para geração de informação aleatórias 

igual a 101. Isto é feito para garantir que os resultados sejam reproduzíveis. 

 

A função do parâmetro de profundidade máxima da árvore tem a função de evitar o 

overfitting. Já a quantidade de estimadores, presente no AdaBoost e Random Forest define 

quantas árvores serão criadas para montar o ensemble que vai calcular a previsão depois. Os 

hiperparâmetros utilizados não são exaustivos, possuindo cada tipo de modelo um vasto 

conjunto de hiperparâmetros que permitem sua personalização. 

É interessante notar que foi feito um escalonamento padrão (Standard Scaling – 

Equação 12) das variáveis preditoras antes de seu uso no modelo. Matematicamente, os 

modelos de árvore de decisão são imutáveis a esse tipo de modificação por utilizarem o conceito 

de ganho de informação, separando o espaço amostral em subespaços que permitam segmentar 

a informação. A mudança de escalas não afeta o ganho informacional. Porém, foi verificado ao 

se fazer testes com os modelos, que estes respondiam muito melhor com as variáveis 

escalonadas. 
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𝑥 =
𝑥 −  �̅�

𝜎
 

Equação 12: Escalonamento padrão - Standard Scaling 

 

Nesse sentido, a única explicação possível para esse melhor desempenho seria de que 

este escalonamento gerou um ganho computacional que permitiu aos métodos terem resultados 

mais robustos e condizentes com a real situação dos dados. Após o escalonamento os modelos 

foram treinados e foram feitas as previsões em cima dos dados de 2019, utilizados como 

conjunto de testes que geraram os seguintes resultados com as nas Tabelas 2,3 4 e 5 com as 

matrizes de confusão normalizadas e indicadores iniciais: 

Tabela 2: Matriz de confusão - método AdaBoost 

AdaBoost 
Previsto 

0 1 

Real 
0 87% 13% 
1 31% 69% 

 

Tabela 3: Matriz de confusão - método de árvore de decisão simples (CART) 

Árvore de decisão 
Previsto 

0 1 

Real 
0 91% 9% 
1 29% 71% 

 

Tabela 4: Matriz de confusão - método Random Forest 

Random Forest 
Previsto 

0 1 

Real 
0 93% 7% 
1 32% 68% 

 
Tabela 5: Comparativo de indicadores 

  Precision Recall F1-score 

Ada 
0 0,835 0,867 0,851 
1 0,738 0,687 0,712 

Arv. 
0 0,851 0,907 0,878 
1 0,806 0,708 0,754 

RF 
0 0,841 0,929 0,883 
1 0,838 0,679 0,750 

 

O foco de comparação dos resultados se dá sempre na variável alvo de valor 1 (evasão), 

e em cima principalmente do indicador de recall, pelos motivos expostos no Capítulo 2. 
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Considerando estas ponderações, o modelo de árvore de decisão pode ter tido um leve overfit 

aos dados quando observamos as tabelas de 2 a 4. Os dois outros ensembles apresentam uma 

quantidade menor, porém próximas, de instâncias corretamente classificadas do que a árvore 

de decisão. 

A árvore de decisão pura também apresenta no geral resultados melhores que os 

ensembles quando olhamos para o recall e até mesmo a métrica F1. No entanto, considerando 

que o balanceamento da árvore não foi corrigido artificialmente, o risco de overfit aumentaria 

utilizando-se desse método. Portanto, para o presente estudo, optou-se por seguir com os 

métodos de ensemble para análise aprofundada, dado que eles amenizam este risco. 

Comparando os dois métodos, o Random Forest possui um desempenho global melhor 

do que o AdaBoost. Entretanto ambos possuem uma métrica de recall parecida. Aprofundando-

se na análise dos dois, foram resgatas as variáveis mais importantes através de um método 

nativo da biblioteca scikit-learn. As variáveis mais importantes são aquelas que maximizam o 

ganho informacional, isto é, minimizam a impureza dos nós. No caso em questão, portanto, as 

variáveis mais importantes minimizam a impureza de Gini. Neste momento ocorreu uma 

descoberta interessante. 

A variável de carga horária completa, criada em passos anteriores, se apresentou como 

a mais importante observando tanto o resultado do AdaBoost quanto do Random Forest. Porém, 

o caso do AdaBoost foi extremo na medida que a única variável que estava sendo considerada 

significante do ponto de vista do ganho informacional era a carga horária completa. Esta 

ocorrência foi interessante pois mesmo esta sendo a variável mais importante nos dois casos, o 

Random Forest apresentava outras variáveis que também contribuíam para o ganho 

informacional e chegava em resultados similares, e melhores no geral, do que o AdaBoost. 

Este comportamento inesperado por parte do AdaBoost foi compreendido como 

resultado da natureza exponencial da atribuição de pesos do método, como visto na Equação 

10, apresentada no Capítulo 2. Inferiu-se que essa atribuição de peso acabou por ressaltar 

demais a variável de quantidade de carga horária completa, ao passo que fez um ajuste de 

redução de importância de instâncias que não poderiam ser claramente segmentadas por essa 

variável.  

Como consequência do algoritmo, as variáveis que poderiam promover alguma 

separação são suprimidas, exponencialmente, pois as instâncias que poderiam ser classificadas 

a partir delas elas são atribuídas um peso menor devido ao potencial de ganho informacional 

muito maior do que outras variáveis. Em suma, entendeu-se que em casos nos quais uma 

variável pode ter um papel muito maior na segregação do fenômeno do que outros, o AdaBoost 
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pode ocasionar a supressão de outras variáveis com potencial de ganho informcional, porém 

relativamente menor em relação à melhor variável. 

Devido a essa ocorrência particular a luz dos resultados obtidos até o momento, optou-

se por prosseguir nas próximas rodadas de previsão e análise de dados com o método de 

Random Forest. Além de utilizar ele como referência na elucidação das variáveis mais 

importantes para o modelo. Essas variáveis foram exploradas mais a fundo. As variáveis em 

questão foram as 7 variáveis mais importantes para o primeiro modelo do Random Forest. É 

possível ver a importância das variáveis mais importantes na Figura 17: 

 

A Figura 17 deixa clara a maior importância atribuída à carga horária completa do 

curso. A documentação oficial da biblioteca scikit-learn publicada por Pedregosa et al. (2011), 

descreve que a importância é calculada, no caso em questão, pelo Índice de importância de Gini. 

Traduzindo diretamente de Pedregosa et al. (2011) tem-se que o índice é “a importância de uma 

feature computada como a redução (normalizada) total do critério com relação à essa feature”. 

O critério nesse caso é a Impureza de Gini, definida anteriormente na Equação 10. Portanto, 

quanto maior o valor na escala, mais significante é a variável para a redução do índice de Gini, 

maior é o ganho de informação que esse atributo proporciona. 

A escolha da quantidade de variáveis foi feita comparando-se os ganhos de cada uma 

com as outras variáveis. Nessa avaliação não foi considerado o percentual de horas concluídas 

do curso, pois apresenta um ganho informacional muito desproporcional. Inicialmente 

considerou-se que as variáveis mais relevantes fossem até a modalidade de ensino 

(TP_MODALIDADE_ENSINO). Porém, como a modalidade de ingresso por vestibular 

Figura 17: Importância das variáveis pelo método Random Forest 
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(IN_INGRESSO_VESTIBULAR) também entrava na seleção, faria sentido ter também a 

modalidade de ensino por ENEM (IN_INGRESSO_ENEM). São variáveis correlatas que 

traduzem o mesmo fenômeno. Após a variável de ingresso por ENEM, entendeu-se que o ganho 

trazido por variáveis restantes era muito baixo para justificar alguma análise mais aprofundada. 

Com estas variáveis em mãos, foi feito mais um ciclo de análise destas e mais um 

modelo de previsão. Neste, também se testou a agregação de informação de curso à base. 

 

4.4 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DAS VARIÁVEIS IMPORTANTES 

 

O primeiro ponto de consideração ao se olhar as variáveis restantes é que variáveis 

representativas para questões como: deficiências, necessidade de apoio social, ingresso por 

reserva de vagas e tipo de escola de formação do 2º Grau não foram variáveis que permitiram 

ao modelo ter um ganho informacional alto. Nesse sentido, é importante frisar que isso não 

implica na inexistência de correlação ou causalidade estatística entre estes fatores e o fenômeno 

da evasão. 

Esta questão significa apenas que, para o modelo em questão e para a base utilizada, 

estas não foram informações utilizadas no contexto. Isto não exclui a possibilidade que estas 

variáveis não sejam importantes para a compreensão da evasão universitária e que tenham 

potencial preditivo em outros contextos e utilizações. 

A primeira exploração aprofundada foi em relação à variável 

QT_CARGA_COMPLETA, pois esta fornece o maior ganho informacional para o modelo. A 

Figura 18 apresenta a estimativa da distribuição de probabilidades da variável para cada tipo de 

situação. Ao observar o gráfico, fica evidente a diferença na distribuição das duas situações. 

A partir da análise da figura, podemos entender o ganho informacional observado. Ele 

aparenta vir do comportamento tão diferente das distribuições por situação em relação ao 

percentual de carga completa do curso. No entanto, existe um pico na curva de evadidos nas 

proximidades percentil 0. Esta observação explica o pico na Figura 15 de alunos com o 

percentual de carga completa próxima do zero. 

Partindo deste ponto, um aprofundamento foi comparar os histogramas da base com e 

sem valores zerados por tipo de situação. A escolha por histogramas se deu para que se 

compeenda a quantidade efetiva de alunos ao longo do trajeto universitário e se possa comparar 

diretamente os valores em cada faixa do histograma, algo que a estimativa de densidade por si 

só não permite. 
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Removendo também os valores zerados, espera-se diminuir o pico inicial e entender 

melhor os dados na parte inicial do histograma. Os gráficos com os histogramas podem ser 

vistos na Figura 19. 

A análise dos gráficos nos aponta que o pico de alunos próximo do zero na estimativa 

de densidade se explica pela quantidade de alunos com carga igual a zero. Isto é, que ainda não 

concluíram um semestre do curso. Uma grande quantidade de alunos, 5206, que evadem não 

chega nem a completar um semestre na universidade. 

Observando o gráfico sem os alunos com carga zerada, pode-se perceber também que 

a distribuição de alunos entre as situações é muito diferente. Alunos que evadem geralmente 

fazem isso na parcela inicial do curso. A quantidade de evasão é maior na parte inicial antes 

mesmo de se completar 20% do curso. Em cursos de 5 anos, 20% significam aproximadamente 

1 ano, ou dois períodos, do curso. Observada essa informação, podemos concluir que 

compreender as dinâmicas do ano inicial dos cursos e das turmas de entrantes é um ponto 

fundamental para se propor soluções factíveis para a evasão no contexto da Universidade 

Federal Fluminense. 

Figura 18: Estimativa de densidade de probabilidade do percentual de carga completa do curso por 

situação 
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Prosseguindo com a análise da próxima variável relevante, observa-se agora a 

diferença na situação tomando como referência o ano de ingresso do aluno. A análise pode ser 

observada pela Figura 20, que contém a contagem de alunos por ano de ingresso, seprado pela 

situação. Observando os gráficos, também é possível notar a diferença no comportamento da 

variável em relação à situação do aluno. Enquanto a quantidade de alunos em situação normal 

tem tendência crescente até o ano de referência no conjunto de dados, os alunos que evadem 

tendem a ter ingressado até os 3 anos anteriores ao ano de referência do conjunto. 

Observando essa variável isoladamente, alunos que já entraram na faculdade há mais 

tempo devem ser observados para compreender o que leva eles a evadirem. Considerando essa 

variável conjuntamente com a informação da quantidade de carga horária completa, é possível 

pensar que alunos que têm uma progressão mais lenta, seja por reprovação ou por necessidade 

de trancamento de matérias e entraram em anos anteriores, têm maior propensão a evadir. 

A variável de ingresso, quando avaliada em relação à situação, reforça a interpretação 

da variável de ano de ingresso. Ela demonstra que é no grupo de não ingressantes (coluna 0) 

que se encontra a maior parcela de alunos que evadem. Isso pode ser observado na Figura 21. 

Figura 19: Histogramas de quantidade de alunos por percentual de carga completa, considerando 

carga completa zerada 
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Seguindo nas análises, restam 4 variáveis que a serem exploradas. A variável 

relacionada à idade, a variável relacionada ao tipo de ensino e as variáveis relacionadas ao 

método de ingresso: vestibular ou ENEM. Olhando incialmente para o comportamento da 

variável de idade na Figura 22 podemos ver que ambas as situações têm um padrão de 

distribuição parecido, inclusive suas caudas longas possuem comportamentos muito similares. 

Porém, a proporção de instâncias em cada situação diferencia ambas. 

Figura 20: Contagem de alunos por ano de ingresso por situação 

Figura 21: Contagem de alunos ingressantes ou não por tipo de situação 
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Na situação de evasão a cauda longa contém proporcionalmente mais alunos no 

conjunto de evasão do que no conjunto de alunos em situação regular. Além disso, a região 

central de cada situação evidencia o desbalanceamento da amostra. Mesmo em torno do mesmo 

valor de 21 anos, existem muito mais alunos em situação regular nas idades usuais de se cursar 

o ensino superior do que alunos evadidos. 

O efeito da diferença da proporção das caudas nos conjuntos fica evidente quando 

consideramos a média de idade de cada um. Enquanto a média de idade de alunos evadidos é 

de 29,3 anos, a de alunos regularmente inscritos é de 25,7. Há um deslocamento da média, no 

caso da situação de evasão, em quase 4 anos a mais do que na situação de alunos regulares 

mesmo com as distribuições seguindo um padrão visualmente parecido e tendo quantidades 

parecidas de instâncias por idade na cauda a partir dos 26 anos. 

Essa constatação é importante pois indica que se a base fosse artificialmente 

balanceada, ou seja a proporção de alunos em cada situação fosse levada à 50%, a distribuição 

das idades seria muito parecida. 

Isso alinharia consequentemente a quantidade de instâncias na região central. Isto se 

daria, pois replicação aleatória de instâncias do grupo de alunos evadidos, por exemplo, 

reproduziria a distribuição. Esse efeito, considerando o que é observado graficamente, faria a 

curva da distribuição da evasão ser muito parecida à curva de situação normal. Isso poderia 

alterar a capacidade dessa variável, sozinha, de trazer um bom ganho informacional.  

Figura 22: Contagem de alunos por situação em relação a idade 
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Em seguida foram analisadas as variáveis de ingresso por vestibular ou ENEM. A 

proporção de alunos por situação por tipo de ingresso está descrita na Figura 23 e Figura 24 

para vestibular e ENEM, respectivamente. 

 

 

 

É interessante notar que as variáveis são complementares. A grande maioria dos alunos 

ou ingressou por vestibulares ou pelo ENEM, de modo que um aluno com valor “1” em alguma 

das duas variáveis, indicando que o aluno ingressou usando o canal, pode ter um valor “0” na 

outra. De modo geral, comparando as duas figuras, podemos observar que, na base, alunos que 

ingressam por vestibular tem uma proporção maior de alunos que evadiram e que a proporção 

Figura 23: Contagem de alunos por situação - Ingressantes por vestibular 

Figura 24: Contagem de alunos por situação - Ingressantes pelo ENEM 
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de alunos evadidos que ingressam por ENEM é consideravelmente menor do que aqueles que 

entram por outras formas. 

Por fim, foi analisada a variável de modalidade de ensino, que traduz a condição de 

presencial ou semipresencial do aluno que cursa alguma faculdade. A Figura 25 representa a 

quantidade de alunos em cada situação por modalidade de ensino. O valor “1” representa a 

modalidade presencial, enquanto o “0” é o valor associado à modalidade semipresencial. 

 

 

Pela análise da figura fica evidente que a quantidade total de alunos que evadem é 

parecida nas duas modalidades, porém é proporcionalmente maior em alunos da modalidade 

semipresencial. 

Com estas variáveis estudadas mais a fundo, foi montado um segundo algoritmo de 

previsão. Tendo em vista o resultado da previsão anterior, nesta rodada de previsão foi utilizado 

o método Random Forest com alguns ajustes na base após a análise exploratória aprofundada. 

Para a segunda rodada de previsão, foi também incluída a informação dos cursos, agrupados 

nas categorias do CINE. 

Isso foi feito para avaliar se após identificadas as variáveis globais mais importantes, 

a informação sobre a área de atuação dos cursos melhoraria os resultados dada a distribuição 

de instâncias por área. Supôs-se que essa variável auxiliaria nas previsões tendo em vista o 

observado na Figura 26, que mostra a diferença que existe entre as proporções de alunos que 

evadem com os em situação normal para cada área do conhecimento. 

Figura 25: Quantidade de alunos por situação por modalidade de ensino 
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4.5 SEGUNDA PREVISÃO COM RANDOM FOREST 

Considerando a importância das variáveis analisadas na seção anterior, foi feita uma 

segunda rodada de previsão para se observar se o modelo apresentaria resultados bons 

utilizando apenas estas variáveis, se a informação sobre a área do curso auxilia o modelo. 

Foi gerado um modelo apenas com o subconjunto das variáveis importantes e o grupo 

de cursos ao qual cada aluno pertencia. A categorização numérica (de 0 a 10) dos cursos não é 

compreendida pela máquina, pois não existe uma ordem entre as categorias. Portanto, foi 

necessária a criação de 10 variáveis dummies para traduzir a informação da variável. Essa 

criação é feita de modo automatizado por um médoto da biblioteca Pandas. 

Com todas as variáveis necessárias, foi instanciado um modelo, também escalonado, 

para fazer a previsão dos dados de 2019. Os resultados podem ser observados abaixo nas 

Tabelas 6 e 7. Estas representam, respectivamente, a matriz de confusão e o valor dos 

indicadores do novo modelo. Da mesma forma que nas vezes anteriores, o código para aluno 

regularmente inscrito é 0 e o código para aluno evadido é 1. 

 

Tabela 6: Matriz de confusão - Segunda previsão com Random Forest 

Random Forest (2) 
Previsto 

0 1 

Real 
0 92,4% 7,6% 
1 30,2% 69,8% 

 

Figura 26: Estudantes por situação por área da classificação CINE 
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Tabela 7: Indicadores – Comparativo das previsões usando Random Forest 

 Segunda Previsão Primeira Previsão 

 precision recall f1-score precision recall f1-score 
0 0,849 0,924 0,885 0,841 0,929 0,883 
1 0,834 0,698 0,760 0,838 0,679 0,750 
 

A análise dos valores desta primeira versão do modelo nos permite responder a duas 

das questões apresentadas anteriormente. O modelo tem um resultado satisfatório quando se 

utiliza apenas as variáveis mais importantes. Além disso, o modelo obtém um ganho de quase 

0,02 na métrica de recall e aumenta seu score f1 em 0,01 para o evento da evasão. 

Mesmo com uma queda no valor da precisão, o indicador principal considerando a 

conceituação apresentada no Capítulo 2 é o recall. Por isso o aumento deste foi considerado 

positivo para o modelo. O aumento do score f1 também nos indica que a melhora no recall 

mais que compensou a queda na precisão, se ponderarmos o impacto das duas movimentações. 

Isso indica que os dados sobre cursos ajudam a performance geral do modelo. 

O modelo nesta situação parece robusto. Para verificar isto, são feitos mais alguns 

testes com métricas relevantes para entender seu impacto. Tratando-se de um modelo de 

Random Forest computou-se inicialmente sua acurácia Out of Bag (OOB). Essa acurácia pode 

ser comparada com a acurácia do modelo inteiro. Os valores, em caso de algum problema, 

tenderão a divergir entre si. Porém para o modelo atual sua acurácia OOB teve valor de 0,843, 

enquanto o modelo inteiro teve acurácia média de 0,840. Os valores estão muito próximos, 

indicando que não há nenhum problema no modelo. 

Outra métrica utilizada foi a Validação Cruzada. A validação cruzada nesse caso, 

deveria produzir um resultado de acurácia parecido com a estatística OOB como demonstram 

Kuhn; Johnson (2014). O resultado da acurácia média de uma validação cruzada com 10 

conjuntos (folds) foi de 0,837. Esse valor está próximo de 0,84 e de 0,843 observados nos 

indicadores anteriores. Portanto, podemos concluir que o modelo está respondendo de forma 

consistente. 

Resta, portanto, entender o quão melhor esse modelo em comparação a uma escolha 

sem poder discriminatório entre as instâncias (modelo dummy). Podemos ter essa dimensão ao 

observarmos o indicador de área sob a curva do modelo atual comparado com um modelo 

aleatório. Por conta das razões apresentadas no Capítulo 2 sobre a diferença de resultados da 

curva ROC para conjuntos de dados desbalanceados, será utilizada uma curva de precisão-

recall (PRC). 
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A primeira questão a ser observada é a linha de base. A linha de base pode ser calculada 

pela forma y = P/(P+N), onde P e N são as instâncias positivas (P) e negativas (N). Realizando 

esse cálculo, temos que para o conjunto em questão y = 0.353. Isso significa que a área sob a 

curva (AUC) será a área do retângulo formado pela linha constante em y = 0.353 e x entre 0 e 

1. Portanto, para o estimador dummy AUC= 0.353. 

Após isso á calculado a AUC da curva PR do modelo Random Forest. Este cálculo é 

feito de modo automatizado por métodos e funções da biblioteca scikit-learn (PEDREGOSA et 

al., 2011). Para o modelo em questão, a AUC da curva PR é de 0,858. O comportamento da 

curva em relação ao modelo dummy, pode ser observado na Figura 27 

 

 

Através dos resultados e métricas apresentados podemos constatar, que o modelo neste 

formato tem um comportamento robusto e superior a uma abordagem arbitrária que não se 

utiliza das informações disponíveis. Neste modelo, foi possível identificar aproximadamente 

70% dos alunos que evadiram. Em quantidades absolutas, isso significa que de 21672 alunos 

em 2019 que se encontravam na situação de evasão, foi possível identificar com sucesso a 

situação de 15026 alunos. Em um cenário de uso prático, o modelo permitira atuar 

especificamente nestes casos para tentar evitar a evasão ou ao menos minimizar os impactos da 

mesma. 

 

Figura 27: Curva Precisão-Recall do modelo Random Forest 
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5 CONCLUSÃO 
 
5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão da evasão universitária é um tema amplamente estudado por sua importância 

tanto para as instituições que devem zelar por seus alunos, para a sociedade e para os alunos. 

Estes por vezes não têm controle sobre todos os fatores que os levam a evadir, mas que 

poderiam ser mitigados com o apoio institucional eficaz. O presente trabalho buscou auxiliar 

na exploração do tema a partir da tentativa de se prever se um aluno pode evadir ou não a partir 

de dados do INPE sobre a Universidade Federal Fluminense (UFF). O objetivo dessa 

abordagem é auxiliar a tomada de decisão dos gestores da Universidade Federal Fluminense. 

Tentar prever a ocorrência do fenômeno é importante para demonstrar que a partir de 

dados pode-se definir políticas e ações de auxílio aos alunos de modo mais personalizado. Estas 

políticas influenciam de modo direto na meta do ensino público brasileir de ser universal e de 

qualidade para todos que entram na instituição. Além disso, políticas melhor direcionadas 

permitem executar elas de modo mais eficiente, otimizando o gasto de recursos, financeiros ou 

não. 

Observando por um prisma de Engenharia de Produção, o presente trabalho buscou 

demonstrar o poder que o Machine Learning pode trazer para o campo de Auxílio a Decisão. O 

uso de modelos matemáticos para decisão já é amplamente estudado e aplicado em contextos 

da Engenharia de Produção. Podemos observar aplicações de Machine Learning como a 

evolução natural do campo para que se tome decisões melhores e mais informadas a partir desse 

conjunto de ferramentas que permite explorar o poder dos dados. 

Por isso, o objetivo do presente trabalho foi buscar desenvolver um modelo útil 

replicável, utilizado no contexto da Universidade Federal Fluminense. Este modelo pode ser 

usado para ofertar mais informações aos decisores para tomarem as melhores decisões em 

relação à questão da evasão. 

Considerando os objetivos de pesquisa, foi possível atender aos objetivos específicos. 

Foi possível prever a evasão de um aluno da UFF, através de dados públicos. Sobre este segundo 

ponto, considerando a capacidade preditiva, atende ao segundo objetivo específico. Foi possível 

também compreender melhor e analisar as variáveis mais relevantes para o modelo selecionado 

que, de um ponto de vista computacional, pode ser implementado em um computador 

comercial. 
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Em relação ao primeiro objetivo, a partir dos resultados obtidos com os dados do 

Censo do Ensino Superior, pode-se afirmar que é possível fazer a previsão de evasão ou não de 

um aluno. O modelo apresenta um previu com sucesso 70% dos casos de evasão em 2019. Sua 

acurácia global se situa em torno de 84%. É um resultado interessante, pois indica que mais do 

que 2 a cada 3 alunos que evadem são identificados. Não obstante, entende-se que existe 

margem de melhoria. 

Quando comparado com os trabalhos de Adelmana et al. (2020); Kantorski; Hoffman; 

Limberger (2015) e Manhães et al.(2011), o resultado de 68,9% se situa no limite inferior na 

faixa de resultados dos trabalhos, situada entre 70% e 80%. O resultado se encontrar no limite 

inferior do intervalo, portanto, é uma sugestão de que há margem para melhoria no desempenho. 

É necessário ter em mente, porém, que todos os trabalhos encontrados sobre a previsão 

do evento em si da evasão utilizam dados administrativos obtidos diretamente com as 

instituições. O presente trabalho utilizou-se de uma base de dados aberta, com variáveis 

diferentes destes trabalhos e propôs um escopo de análise mais amplo para toda a instituição. 

Considerando este escopo mais amplo, o resultado do presente estudo em comparação com 

outros é positivo. Isto demonstra que é possível se conseguir resultados parecidos a casos que 

usam dados específicos para se tratar de contextos mais amplos. 

Seguindo para a próxima questão, podemos entender como que um modelo de 

Machine Learning pode auxiliar ações mais eficientes contra a evasão. O modelo pode fornecer 

decisores com a informação sobre quem pode evadir no futuro ou não. A partir disso, o decisor 

da universidade pode planejar suas ações de forma mais específica utilizando menos recursos 

do que utilizaria em grandes mobilizações baseadas em informações mais genéricas. Portanto, 

aplicar um modelo como o proposto no presente trabalho pode ser muito positivo e útil para a 

tomada de decisão em níveis estratégicos e táticos dentro da Universidade Federal Fluminense. 

Com os resultados e benefício de uso do modelo esclarecidos, podemos compreender 

a possibilidade do uso do modelo dentro da instituição. Considerando que o presente trabalho 

foi realizado em uma máquina comercial, é possível concluir que o modelo seria possível de 

ser implementado dentro da instituição sem grande esforço computacional. 

Em relação aos dados do censo, divulgados anualmente, seria interessante que fossem 

substituídos pelos dados equivalentes fornecidos pela própria universidade e que alimentassem 

continuamente o modelo. Com isso, o espaço de previsão pode ser encurtado. Ao invés de se 

fazer previsões interanuais, pode se fazer previsões mensais ou semestrais. 

Além dos dados correspondentes aos do censo, usar os dados internos da instituição 

permite cruzá-los e juntar ao modelo outros dados diversos que não estão contidos no censo, 



 
 
                

78

mas podem ser importantes. Exemplos são o desempenho acadêmico em certas matérias-chave, 

frequência nas aulas, quantidade de créditos previstos para ser cumpridos no período, entre 

outras informações. Nos trabalhos de Adelmana et al. (2020) e Kantorski; Hoffman; Limberger 

(2015) por exemplo, dados administrativos são amplamente utilizados nos modelos e 

apresentam bons resultados. Esse cruzamento permite otimizar o resultado do modelo às 

especificidades da instituição, sem renunciar a seu poder de efetuar previsões para todos os 

alunos de todos os cursos. 

De uma perspectiva computacional o modelo final atual, utilizando-se das variáveis 

mais importantes, é bastante eficiente. Todo o percurso do algoritmo, incluindo a 

parametrização do modelo, permite obter os resultados da previsão em menos de 10 minutos 

para mais de 60.000 linhas. Além disso, vale frisar que a máquina que desenvolveu o modelo é 

um computador comercial comum. Isso indica que não é necessária uma infraestrutura 

específica ou excessivamente robusta para que o modelo gere os resultados. 

É importante notar que se mais variáveis forem adicionadas ao modelo, esse tempo irá 

aumentar. Porém, considerando que a parametrização não precisa ser refeita para todos os 

instantes que se deseja prever o tempo final para obtenção dos resultados é ainda menor. 

Portanto, podemos concluir que a implementação do modelo não é 

computacionalmente complexa ou custosa. Seria necessário apenas uma máquina convencional 

que estivesse encarregada de rodar a rotina de previsão a partir do intervalo desejado pelo 

decisor. Além disso, a alteração, manutenção do algoritmo e reparametrização poderiam ser 

feitas na mesma máquina convencional. 

 

5.2 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão de trabalhos futuros podemos enxergar diversas opções de otimização 

e expansão do presente trabalho. De um ponto de vista de otimização do algoritmo, seria 

interessante que fossem testados mais alguns métodos fora do âmbito de árvores de decisão, 

para se observar se isso impactaria os resultados positivamente. Exemplos de alguns métodos 

seriam Classificadores Bayesianos (naïve ou não), Máquinas de Vetor de Suporte (SVM) entre 

outros.  

Dentro do modelo de Random Forest seria interessante ainda que fosse conduzido uma 

otimização dos hiperparâmetros do modelo, através de métodos como Grid Search e Random 

Search para que se encontre os hiperparâmetros ideais para definir a modelagem. É importante 

notar que essas abordagens são computacionalmente custosas e intensivas de tempo. 
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De um ponto de vista de expansão dos resultados, pode-se pensar em gerar 

agrupamentos (clusters) a partir dos resultados obtidos para que, se fosse desejado, fossem 

criadas categorias que segmentariam os alunos. Os previstos como evasores pertenceriam a uma 

categoria que poderia ser abordada de forma mais abrangente. Essa abordagem permite 

priorizar certos grupos de alunos, como por exemplo, os que apresentam maiores chances de 

evasão. 

Além disso, como sugerido na subseção anterior, seria interessante que fossem 

agregados também dados administrativos e escolares da instituição à base, de modo a enriquecer 

mais ainda a possibilidade de análise. A expectativa é que surjam variáveis que deem um 

suporte ainda maior para a previsão e melhorem o resultado a nível institucional. Estes dados, 

porém, dependem da permissão de acesso concedida pela organização. 
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ANEXOS 
 
VARIAVEIS DO CENSO DO ENSINO SUPERIOR 2019 e 2018  
 

As bases possuem as mesmas 105 variáveis do Censo da Educação Superior. A base 

de 2018 contém 62526 linhas em seu formato cru, sem qualquer pré-processamento ou 

processamento. A base de 2019 por sua vez possui 67937 linhas. 

 

Tabela 8: Variáveis do CES 2018 e 2019 

ALUNO (DM_ALUNO) 

NOME DA VARIÁVEL 
DESCRIÇÃO DA 

VARIÁVEL 
TIPO 

DESCRIÇÃO DAS 
CATEGORIAS 

DADOS DA IES 

NU_ANO_CENSO 
Ano de referência do 
Censo Superior 

Num   

CO_IES 
Código único de 
identificação da IES 

Num   

TP_CATEGORIA_ADMINISTRATIVA 
Tipo da Categoria 
Administrativa da IES 

Cat 

1. Pública Federal 
2. Pública Estadual 
3. Pública Municipal 
4. Privada com fins 
lucrativos 
5. Privada sem fins 
lucrativos 
6. Privada - Particular em 
sentido estrito 
7. Especial 
8. Privada comunitária 
9. Privada confessional 

TP_ORGANIZACAO_ACADEMICA 
Tipo da Organização 
Acadêmica da IES 

Cat 

1. Universidade 
2. Centro Universitário 
3. Faculdade 
4. Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia                                
 5. Centro Federal de 
Educação Tecnológica 

DADOS DO CURSO 

CO_CURSO 
Código único de 
identificação do curso 
gerado pelo E-MEC 

Num   

CO_CURSO_POLO 
Código de identificação 
do polo vinculado ao 
curso 

Num   

TP_TURNO 
Tipo do turno do curso ao 
qual o aluno está 
vinculado 

Cat 

1. Matutino 
2. Vespertino 
3. Noturno 
4. Integral 
(.) Não aplicável (Ead)        
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TP_GRAU_ACADEMICO 
Tipo do grau acadêmico 
conferido ao diplomado 
pelo curso 

Cat 

1. Bacharelado 
2. Licenciatura 
3. Tecnológico 
4. Bacharelado e 
Licenciatura 
(.) Não aplicável (cursos 
com nivel acadêmico igual a 
sequencial de formação 
específica ou  cursos com 
área básica de curso) 

TP_MODALIDADE_ENSINO 
Tipo da modalidade de 
ensino do curso 

Cat 
1. Presencial 
2. Curso a distância 

TP_NIVEL_ACADEMICO 
Tipo do nível acadêmico 
do curso 

Cat 
1. Graduação 
2. Seqüencial de Formação 
Específica 

CO_CINE_ROTULO 

Código de identificação 
do curso, a partir de uma 
adaptação da 
metodologia internacional 
de classificação Eurostat/ 
Unesco/ OCDE 

Char   

DADOS DO ALUNO 

ID_ALUNO 

Código de identificação 
gerado pelo Inep para o 
aluno da educação 
superior 

Char   

CO_ALUNO_CURSO 
Código de identificação 
gerado pelo Inep para o 
vínculo do aluno ao curso 

Num   

CO_ALUNO_CURSO_ORIGEM 

Código de identificação 
gerado pelo Inep para o 
vínculo do aluno em seu 
curso de origem, ou seja, 
de onde foi transferido. 

Num   

TP_COR_RACA Tipo da cor/raça do aluno Cat 

0. Aluno não quis declarar 
cor/raça   
1. Branca 
2. Preta 
3. Parda 
4. Amarela 
5. Indígena 
9. Não dispõe da 
informação (Não resposta) 

TP_SEXO Informa o sexo do aluno Cat 
1. Feminino 
2. Masculino             

NU_ANO_NASCIMENTO 
Ano de nascimento do 
aluno 

Num   

NU_MES_NASCIMENTO 
Mês de nascimento do 
aluno 

Num   

NU_DIA_NASCIMENTO 
Dia de nascimento do 
aluno 

Num   

NU_IDADE 
Idade que o aluno 
completa no ano de 
referência do Censo 

Num   

TP_NACIONALIDADE 
Tipo da nacionalidade do 
aluno 

Cat 

1. Brasileira 
2. Brasileira - nascido no 
exterior ou naturalizado 
3. Estrangeira                          

CO_PAIS_ORIGEM 

Código do país de 
nascimento ou de 
naturalização do aluno 
estrangeiro 

Num   

CO_UF_NASCIMENTO 
Código do IBGE da 
Unidade da Federação 
de nascimento do aluno 

Num   
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CO_MUNICIPIO_NASCIMENTO 
Código do IBGE do 
município de nascimento 
do aluno 

Num   

IN_DEFICIENCIA 

Informa se o aluno é uma 
pessoa com deficiência, 
transtorno global do 
desenvolvimento ou altas 
habilidades/superdotação 

Cat 

0. Não 
1. Sim                           
9. Não dispõe de 
informação (Não resposta)        

IN_DEFICIENCIA_AUDITIVA 
Informa se o aluno é uma 
pessoa com deficiência 
auditiva 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 

IN_DEFICIENCIA_FISICA 
Informa se o aluno é uma 
pessoa com deficiência 
física 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 

IN_DEFICIENCIA_INTELECTUAL 
Informa se o aluno é uma 
pessoa com deficiência 
intelectual 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 

IN_DEFICIENCIA_MULTIPLA 
Informa se o aluno é uma 
pessoa com deficiência 
múltipla 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 

IN_DEFICIENCIA_SURDEZ 
Informa se o aluno é uma 
pessoa surda 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 

IN_DEFICIENCIA_SURDOCEGUEIRA 
Informa se o aluno é uma 
pessoa com 
surdocegueira 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 

IN_DEFICIENCIA_BAIXA_VISAO 
Informa se o aluno é uma 
pessoa com baixa visão 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 

IN_DEFICIENCIA_CEGUEIRA 
Informa se o aluno é uma 
pessoa cega  

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 

IN_DEFICIENCIA_SUPERDOTACAO 
Informa se o aluno é uma 
pessoa com altas 
habilidades/superdotação 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 

IN_TGD_AUTISMO 
Informa se o aluno é uma 
pessoa com autismo 
infantil 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 
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IN_TGD_SINDROME_ASPERGER 
Informa se o aluno é uma 
pessoa com Síndrome de 
Asperger 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 

IN_TGD_SINDROME_RETT 
Informa se o aluno é uma 
pessoa com Síndrome de 
Rett 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 

IN_TGD_TRANSTOR_DESINTEGRATIVO 

Informa se o aluno é uma 
pessoa com Transtorno 
Desintegrativo da 
Infância 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de deficiência) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de deficiência 

TP_SITUACAO 
Tipo de situação de 
vínculo do aluno no curso 

Cat 

2.Cursando 
3. Matrícula trancada 
4. Desvinculado do curso 
5. Transferido para outro 
curso da mesma IES 
6. Formado                                                   
7. Falecido                             

QT_CARGA_HORARIA_TOTAL 

Somatório do total da 
carga horária dos 
componentes curriculares 
que fazem parte da 
matriz do curso 

Num   

QT_CARGA_HORARIA_INTEG 

Somatório da carga 
horária dos componentes 
curriculares que o aluno 
tenha aproveitado e que 
fazem parte da matriz do 
curso 

Num   

DT_INGRESSO_CURSO 

Data de ingresso do 
aluno no curso 
correspondente ao 1º 
semestre (01/01/2015) e 
ao 2º semestre 
(01/07/2015) 

Num   

IN_INGRESSO_VESTIBULAR 
Informa se o aluno 
ingressou no curso por 
vestibular.  

Cat 
0. Não 
1. Sim                  

IN_INGRESSO_ENEM 
Informa se o aluno 
ingressou no curso pelo 
Enem.  

Cat 
0. Não 
1. Sim                  

IN_INGRESSO_AVALIACAO_SERIADA 

Informa se o aluno 
ingressou no curso por 
meio da Avaliaçaõ 
Seriada 

Cat 
0. Não 
1. Sim                  

IN_INGRESSO_SELECAO_SIMPLIFICA 

Informa se o aluno 
ingressou no curso por 
meio de seleção 
simplificada 

Cat 
0. Não 
1. Sim                  

IN_INGRESSO_OUTRO_TIPO_SELECAO 
Informa se o aluno 
ingressou no curso por 
outros tipos de seleção. 

Num   

IN_INGRESSO_VAGA_REMANESC 

Informa se o aluno 
ingressou no curso por  
meio de vagas 
remanescentes 

Cat 
0. Não 
1. Sim                  

IN_INGRESSO_VAGA_PROG_ESPECIAL 

Informa se  o aluno 
ingressou no curso por 
meio de vagas para 
programas especiais 

Cat 
0. Não 
1. Sim                  
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IN_INGRESSO_TRANSF_EXOFFICIO 

Informa se o aluno 
ingressou no curso  por 
meio de Transferência 
Ex-officio 

Cat 
0. Não 
1. Sim                  

IN_INGRESSO_DECISAO_JUDICIAL 
Informa se o aluno 
ingressou no curso por 
meio de decisão judicial 

Cat 
0. Não 
1. Sim                  

IN_INGRESSO_CONVENIO_PECG 

Informa se o aluno 
ingressou no curso por 
programa de convênio 
para estudantes 
estrangeiros  

Cat 
0. Não 
1. Sim                  

IN_INGRESSO_EGRESSO 

Forma de ingresso que 
indica que o aluno se 
formou em um curso de 
Bacharelado 
Interdisciplinar ou 
Licenciatura 
Interdisciplinar e que 
ingressou em um curso 
de terminalidade. 

Cat 
0. Não 
1. Sim                  

IN_INGRESSO_OUTRA_FORMA 

Informa se o aluno 
ingressou no curso por 
outras formas de 
ingresso. 

Num   

IN_RESERVA_VAGAS 
Informa se o aluno 
participa de programa de 
reserva de vagas"  

Cat 
0. Não 
1. Sim                  

IN_RESERVA_ETNICO 

Informa se o aluno 
ingressou por meio de 
programa de reserva de 
vagas de cunho etnico 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de reserva de vagas) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de reserva de 
vagas 

IN_RESERVA_DEFICIENCIA 

informa se o aluno 
ingressou por meio de 
programa de reserva de 
vagas para pessoas com 
deficiência 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de reserva de vagas) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de reserva de 
vagas 

IN_RESERVA_ENSINO_PUBLICO 

 Informa se o aluno 
ingressou por meio de 
programa de reserva de 
vagas para egressos da 
escola pública 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de reserva de vagas) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de reserva de 
vagas 

IN_RESERVA_RENDA_FAMILIAR 

Informa se o aluno 
ingressou por meio de 
programa de reserva de 
vagas de cunho 
social/renda familiar 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de reserva de vagas) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de reserva de 
vagas 

IN_RESERVA_OUTRA 

Informa se o aluno 
ingressou por meio de 
programas de reserva de 
vagas diferentes dos 
seguintes tipos : étnico, 
pessoa com deficiência, 
estudante procedente de 
escola pública, 
social/renda familiar  

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de reserva de vagas) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de reserva de 
vagas 

IN_FINANCIAMENTO_ESTUDANTIL 
Informa se o aluno utiliza 
financiamento estudantil 

Cat 
0. Não 
1. Sim                  
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IN_FIN_REEMB_FIES 

Informa se o aluno utiliza 
o Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) como forma de 
financimanto estudantil 
reembolsável 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 

IN_FIN_REEMB_ESTADUAL 

Informa se o aluno utiliza 
financiamento estudantil 
reembolsável do governo 
estadual 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 

IN_FIN_REEMB_MUNICIPAL 

Informa se o aluno utiliza 
financiamento estudantil 
reembolsável do governo 
municipal 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 

IN_FIN_REEMB_PROG_IES 

Informa se o aluno utiliza 
financiamento estudantil 
reembolsável 
administrado pela IES 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 

IN_FIN_REEMB_ENT_EXTERNA 

Informa se o aluno utiliza 
financiamento estudantil 
reembolsável 
administrado por 
entidades externas à IES 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 

IN_FIN_REEMB_OUTRA 

Informa se o aluno utiliza 
financiamento estudantil 
reembolsável 
administrado por outras 
entidades 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 

IN_FIN_NAOREEMB_PROUNI_INTEGR 

Informa se o aluno é 
bolsista integral do 
Programa Universidade 
para Todos (Prouni), tipo 
de financiamento 
estudantil não 
reembolsável 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 

IN_FIN_NAOREEMB_PROUNI_PARCIAL 

Informa se o aluno é 
bolsista parcial do 
Programa Universidade 
para Todos (Prouni), tipo 
de financiamento 
estudantil não 
reembolsável 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 

IN_FIN_NAOREEMB_ESTADUAL 

Informa se o aluno utiliza 
financiamento estudantil 
estadual não 
reembolsável 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 

IN_FIN_NAOREEMB_MUNICIPAL 

Informa se o aluno utiliza 
financiamento estudantil 
municipal não 
reembolsável 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 
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IN_FIN_NAOREEMB_PROG_IES 

Informa se o aluno utiliza 
financiamento estudantil 
não reembolsável 
administrado pela IES 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 

IN_FIN_NAOREEMB_ENT_EXTERNA 

Informa se o aluno utiliza 
financiamento estudantil 
não reembolsável 
administrado por 
entidades externas à IES 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 

IN_FIN_NAOREEMB_OUTRA 

Informa se o aluno utiliza 
financiamento estudantil 
não reembolsável 
administrado por outras 
formas 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de financiamento) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de 
financiamento 

IN_APOIO_SOCIAL 

Informa se o aluno 
recebe algum tipo de 
apoio social na forma de 
moradia, transporte, 
alimentação, material 
didático e bolsas 
(trabalho/permanência) 

Cat 
0. Não 
1. Sim                  

IN_APOIO_ALIMENTACAO 
Informa se o aluno 
recebe apoio alimentação 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de apoio social) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de apoio 
social 

IN_APOIO_BOLSA_PERMANENCIA 

Informa se o aluno 
recebe auxílio financeiro 
destinado a alunos em 
situação de 
vulnerabilidade 
socioeconômica ou 
pertencente a grupos 
étnicos específicos 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de apoio social) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de apoio 
social 

IN_APOIO_BOLSA_TRABALHO 

Informa se o aluno 
recebe remuneração 
referente a trabalhos 
prestados nas 
dependências da IES ou 
unidades vinculadas 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de apoio social) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de apoio 
social 

IN_APOIO_MATERIAL_DIDATICO 

Informa se o aluno 
recebe apoio para 
aquisição de material 
didático 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de apoio social) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de apoio 
social 

IN_APOIO_MORADIA 
Informa se o aluno 
recebe apoio moradia.  

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de apoio social) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de apoio 
social 

IN_APOIO_TRANSPORTE 
Informa se o aluno 
recebe apoio para 
transporte até a IES 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de apoio social) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de apoio 
social 
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IN_ATIVIDADE_EXTRACURRICULAR 

Informa se o aluno 
participa de algum tipo de 
atividade extracurricular 
(estágio não obrigatório, 
extensão, monitoria e 
pesquisa) 

Cat 
0. Não 
1. Sim                  

IN_COMPLEMENTAR_ESTAGIO 

Informa se o aluno faz 
atividade extracurricular 
de estágio não 
obrigatório visando ao 
seu aperfeiçoamento 
profissional 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de atividade 
extracurricular) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de atividade 
extracurricular 

IN_COMPLEMENTAR_EXTENSAO 

Informa se o aluno 
participa de atividade 
extracurricular de 
extensão 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de atividade 
extracurricular) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de atividade 
extracurricular 

IN_COMPLEMENTAR_MONITORIA 

Informa se o aluno 
participa de atividade 
extracurricular de 
monitoria 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de atividade 
extracurricular) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de atividade 
extracurricular 

IN_COMPLEMENTAR_PESQUISA 

Informa se o aluno 
participa de atividade 
extracurricular de 
pesquisa 

Cat 

0. Não (Aluno possui outro 
tipo de atividade 
extracurricular) 
1. Sim  
(.) Aluno não possui 
qualquer tipo de atividade 
extracurricular 

IN_BOLSA_ESTAGIO 

Informa se o aluno 
recebe 
bolsa/remuneração por 
fazer atividade 
extracurricular de estágio 
não obrigatório.  

Cat 

0. Não (Aluno faz atividade 
extracurricular de estágio, 
mas não recebe bolsa) 
1. Sim  
(.) Aluno não faz atividade 
extracurricular de estágio 

IN_BOLSA_EXTENSAO 

Informa se o aluno 
recebe 
bolsa/remuneraçãopor 
participar de atividade 
extracurricular de 
extensão.  

Cat 

0. Não (Aluno faz atividade 
extracurricular de extensão, 
mas não recebe bolsa) 
1. Sim  
(.) Aluno não faz atividade 
extracurricular de extensão 

IN_BOLSA_MONITORIA 

Informa se o aluno 
recebe 
bolsa/remuneração por 
participar de atividade 
extracurricular de 
monitoria.  

Cat 

0. Não (Aluno faz atividade 
extracurricular de monitoria, 
mas não recebe bolsa) 
1. Sim  
(.) Aluno não faz atividade 
extracurricular de monitoria 

IN_BOLSA_PESQUISA 

Informa se o aluno 
recebe 
bolsa/remuneração por 
participar de atividade 
extracurricular de 
pesquisa. 

Cat 

0. Não (Aluno faz atividade 
extracurricular de pesquisa, 
mas não recebe bolsa) 
1. Sim  
(.) Aluno não faz atividade 
extracurricular de pesquisa 

TP_ESCOLA_CONCLUSAO_ENS_MEDIO 
Tipo de escola que o 
aluno concluiu ensino 
médio 

Cat 

1. Pública 
2. Privada                                                 
9. Não dispõe da 
informação (Não resposta)         
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IN_ALUNO_PARFOR 

Informa se o aluno 
participa do programa 
especial para a formação 
de professores em 
exercício na rede publica 
de educação básica 
(PARFOR) 

Cat 

0. Não 
1. Sim  
(.) Aluno de curso que não 
seja de grau de licenciatura 

TP_SEMESTRE_CONCLUSAO 
Semestre (do ano de 
referência do Censo) em 
que o aluno se formou 

Cat 

1. Primeiro semestre  
2. Segundo semestre  
(.) Aluno não concluinte ou 
aluno concluinte de 
universidade federal 

TP_SEMESTRE_REFERENCIA 
Semestre de referência 
do preenchimento do 
vínculo do curso 

Cat 
1. Primeiro semestre                                                     
2. Segundo semestre             

IN_MOBILIDADE_ACADEMICA 

Informa se o aluno está 
regularmente matriculado 
em curso de graduação, 
que se vincula 
temporariamente a outra 
instituição, sendo ela 
nacional ou internacional 

Cat 

0. Não 
1. Sim  
(.) Aluno de universidade 
pública federal 

TP_MOBILIDADE_ACADEMICA 
Tipo de mobilidade 
acadêmica ao qual o 
aluno participa. 

Cat 
1. Nacional                                                    
2. Internacional 

TP_MOBILIDADE_ACADEMICA_INTERN 
Tipo de mobilidade 
acadêmica internacional 
ao qual o aluno participa. 

Cat 
1. Intercâmbio                                                
2. Ciências sem fronteiras 

CO_IES_DESTINO 

Código da instituição 
nacional receptora do 
aluno em mobilidade 
acadêmica, na qual seu 
vinculo é temporário 

Num   

CO_PAIS_DESTINO 

Código do país da 
instituição receptora do 
aluno em mobilidade 
acadêmica, na qual seu 
vinculo é temporário 

Num   

VARIÁVEIS DERIVADAS 

IN_MATRICULA 
Informa se o aluno é 
matriculado no curso 

Cat 
0. Situação diferente de 
matrícula 
1. Situação de matrícula;  

IN_CONCLUINTE 
Informa se o aluno é 
concluinte 

Cat 
0. Situação diferente de 
concluinte 
1. Situação de concluinte 

IN_INGRESSO_TOTAL 

Informa se o aluno é 
ingressante no curso, 
não importando a forma 
de ingresso utilizada. 

Cat 

0. Situação diferente de 
ingresso total 
1. Situação de ingresso 
total 

IN_INGRESSO_VAGA_NOVA 

Informa se o aluno é 
ingressante no curso por 
meio de processo 
seletivo de vaga nova. 

Cat 

0. Situação diferente de 
ingresso por processo 
seletivo de vaga nova 
1. Situação de ingresso por 
processo seletivo de vaga 
nova 

IN_INGRESSO_PROCESSO_SELETIVO 

Informa se o aluno 
ingressou no curso por 
meio de processo 
seletivo principal 

Cat 

0. Situação diferente de 
ingresso por processo 
seletivo principal 
1. Situação de ingresso por 
processo seletivo principal 

NU_ANO_INGRESSO 
Ano de ingresso do aluno 
no curso 

Num   

Fonte: INEP – Dicionário de Variáveis do Censo do Ensino Superior (2019) 
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FREQUENCIA DAS VARIÁVEIS APÓS PRÉ-PROCESSAMENTO 
 

Tabela 9: Tabela de Frequência das variáveis categóricas após pré-processamento 

Variável Valor Frequencia 
TP_GRAU_ACADEMICO 1 39032 

2 15420 
3 8074 

TP_MODALIDADE_ENSINO 1 42674 
2 19852 

TP_COR_RACA 0 25873 
1 18757 
3 12142 
2 5127 
4 475 
5 152 

TP_SEXO 2 33680 
1 28846 

TP_NACIONALIDADE 1 62253 
3 265 
2 8 

CO_PAIS_ORIGEM 76 62261 
999 155 
620 9 
204 9 
288 9 
604 9 
180 7 
132 6 
626 6 
340 6 
24 5 

152 4 
178 4 
192 4 
96 3 

600 2 
32 2 
12 2 

218 2 
170 2 
156 2 
100 2 
320 2 
858 1 
508 1 
120 1 
591 1 
404 1 
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276 1 
624 1 
686 1 
74 1 

840 1 
388 1 
384 1 
862 1 

IN_DEFICIENCIA 0 61226 
9 1056 
1 244 

TP_SITUACAO 2 40280 
3 12884 
4 9156 
5 206 

IN_INGRESSO_VESTIBULAR 0 40446 
1 22080 

IN_INGRESSO_ENEM 1 35373 
0 27153 

IN_INGRESSO_VAGA_REMANESC 0 57744 
1 4782 

IN_INGRESSO_VAGA_PROG_ESPECIAL 0 62516 
1 10 

IN_INGRESSO_TRANSF_EXOFFICIO 0 62339 
1 187 

IN_INGRESSO_DECISAO_JUDICIAL 0 62500 
1 26 

IN_INGRESSO_CONVENIO_PECG 0 62458 
1 68 

IN_RESERVA_VAGAS 0 47491 
1 15035 

IN_APOIO_SOCIAL 0 61805 
1 721 

IN_ATIVIDADE_EXTRACURRICULAR 0 60769 
1 1757 

TP_ESCOLA_CONCLUSAO_ENS_MEDIO 1 32500 
2 28898 
9 1128 

TP_SEMESTRE_REFERENCIA 2 57637 
1 4889 

IN_MATRICULA 1 40280 
0 22246 

IN_INGRESSO_TOTAL 0 48176 
1 14350 

IN_INGRESSO_VAGA_NOVA 0 49588 
1 12938 

 


