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Resumo 

 

O presente trabalho propõe a construção de um sistema de suporte à decisão para ajudar 

estudantes do segundo grau na escolha do curso superior, usando as notas de cortes do Exame 

Nacional do Ensino Médio e demais dados demográficos. Analisando dados de candidatos que 

estiveram expostos às mesmas dúvidas e preocupações. Foi desenvolvido um sistema 

disponível publicamente na Web, permitindo que estudantes do segundo grau registrem um 

conjunto de informações e visualizem as melhores possibilidades de escolha do curso estimadas 

pelo modelo de decisão. Como resultado, o autor espera que o sistema ajude a todos os 

estudantes do segundo grau na escolha do curso superior. 
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Abstract 

 

This work is a proposal to build a supporting decision system for helping high school students 

choose which path to follow entering superior education using the High School National Exam. 

We used machine learning methods to analyze data from different candidates exposed to the 

same kind of doubt. Moreover, we developed a web system, allowing students from High 

School to enter with personal data and visualize the best possibilities of choosing the 

undergraduate course using the decision model. As a result, the author expects the system to 

help everyone who intends to enter college in this choice.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Escolher uma formação nunca foi uma tarefa fácil. Os jovens precisam realizar 

importantes decisões e que requerem grande maturidade, como, a definição de qual direção 
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seguir em relação ao curso superior. Um processo decisório, de modo genérico, possui dois 

objetos: a ação no momento e a descrição de um futuro (SIMON, 1977), logo, percebe-se a 

importância da ação momentânea para o aprendizado futuro, consolidando, dessa forma, um 

modelo com capacidade de aprendizagem recorrente para o auxílio de outros indivíduos que se 

encontrem na mesma situação observada anteriormente, evitando consequências, como 

desmotivação e evasão escolar, para todos os papéis que têm participação ativa dentro do 

processo: o aluno, as instituições e o governo, com o financiamento dessas universidades. 

Segundo Kendall e Kendall (1991), a dificuldade em se ter a "decisão certa" é 

contemplada quando o processo decisório é afetado por emoções e sentimentos que impactam 

diretamente na racionalidade. Os autores ainda, explicam que o processo decisório é um 

momento importante na vida de um indivíduo, e pode ser facilitado utilizando como base casos 

anteriores de indivíduos que passam pela mesma situação, e possuem características 

socioeconômicas semelhantes, ou seja, possuem o mesmo contexto. Tais características, como 

sua etnia, sua renda familiar estimada, o estado de residência, a faixa etária, o nível acadêmico 

máximo alcançado pelos seus pais, o tipo de dependência administrativa de sua escola e se 

possuem acesso constante a internet ou não, são, em resumo, os insumos selecionados para a 

avaliação a ser realizada pelo modelo preditivo, permitindo a consolidação dessas informações 

através da probabilidade específica de um evento ocorrer, que neste caso, tem como saída 

esperada as chances de um aluno obter êxito em sua escolha (SIEGEL, 2013). 

Ademais, o processo decisório não se finaliza com a escolha da decisão. Após a escolha 

da melhor alternativa, há o monitoramento da decisão, que se refere à análise e 

acompanhamento dos resultados obtidos, tanto os positivos quanto os negativos (STONER et 

al., 1992). Assim, pensando nesta situação apresentada, é proposto neste artigo um sistema que 

auxilia na tomada de decisão acerca das oportunidades possíveis a serem pleiteadas pelo 

candidato que realiza o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Essa aplicação será 

construída utilizando-se de um conjunto de técnicas avançadas que, com base na extração de 

padrões é possível inferir o conhecimento necessário para orientação em previsões sobre um 

evento em específico (FINLAY, 2014). Dessa maneira, a resposta à decisão de qual caminho 

seguir torna-se mais rápida e assertiva, minimizando os caminhos mais complexos. 

O presente estudo possui relevância acadêmica, pois objetiva analisar o processo 

decisório e propor um sistema facilitador para a decisão tomada no momento de escolha de 

educação superior, tendo em vista que as consequências das decisões do candidato causam 

implicações diretas na sua trajetória de conhecimento. Será utilizado um processo de Mineração 
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de Dados para construir o modelo de decisão, responsável pela análise dos dados com a ajuda 

de processos automatizados, gerando insights que serão objetos do estudo (SIMON, 2013). 

Este artigo é composto pelas seguintes seções: a Seção 2 apresenta os trabalhos 

relacionados. O procedimento de mineração de dados utilizado na construção do modelo é 

descrito na Seção 3. A Seção 4 discute os resultados e validação do modelo de suporte à decisão. 

A Seção 5 apresenta o sistema que utiliza deste modelo e a Seção 6 trata sobre a conclusão e 

trabalhos futuros. 

 

2 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Utilizando o enriquecimento de análises produzidas com a base de dados do ENEM 

(VIGGIANO et al., 2013; ALMEIDA FILHO, 2014), o Censo Escolar coleta dados anualmente 

sobre estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, profissionais escolares em sala de aula, 

movimento e rendimento escolar. Essas informações são utilizadas para traçar um panorama 

nacional da educação básica e, assim como o ENEM, servem de referência para a formulação 

de políticas públicas e programas na área da educação. Dessa forma, essa ação de coleta de 

dados contribui com o caráter diagnóstico do ENEM, investiga e compara o desempenho dos 

estudantes de cada uma das regiões geográficas do Brasil. 

A predição do rendimento dos alunos é uma das aplicações de Mineração de Dados 

Educacionais mais utilizadas. De forma geral, os objetivos são relacionados a estimar o 

desempenho dos candidatos, assim como entender a relação entre os resultados e os aspectos 

contextuais de cada estudante. Logo, não se trata de um problema simples, visto que existem 

inúmeros fatores que podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente nos 

resultados alcançados por esses estudantes, como: informações demográficas, culturais, sociais, 

familiares, socioeconômicas, entre outras (ARAQUE et al., 2009). 

Apresentando um dos problemas a serem mitigados através de uma abordagem 

preditiva, Manhães (2015) identificou o risco de evasão dos alunos de graduação do curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. O experimento utilizou 

10 algoritmos em três soluções diferentes de estratificação de base de dados (Cross-validation, 

Train/Test Percentage Split com dados randômicos e Train/Test Percentage Split com a ordem 

preservada), trazidas pela ferramenta WEKA12, 10 subconjuntos para validação cruzada, e 

 

2 Site de referência da ferramenta WEKA <https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>, visitado em 22/07/2021 
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modelos de treino (com dados escolhidos aleatoriamente), conseguindo dessa forma a obtenção 

de uma acurácia de 75% a 80%. 

Uma das causas do problema da evasão escolar é a precipitação no momento de decisão 

de ingresso. Segundo pesquisa realizada pela Universidade Anhembi Morumbi em 20133

com 18.744 alunos do 3º ano do Ensino Médio de São Paulo, 41% de todos os estudantes 

entrevistados têm dúvidas sobre suas futuras carreiras e dentre os 59% dos estudantes que já 

escolheram a sua profissão, menos da metade, 46%, tem algum conhecimento sobre as funções 

a serem realizadas. Essa dificuldade na escolha pode ser facilitada através de várias iniciativas 

de análise comportamental e social para identificar os contextos nos quais os candidatos estão 

inseridos e qual a decisão mais assertiva foi tomada anteriormente por pessoas nesse mesmo 

contexto e momento de vida. 

Em outro estudo sobre Mineração de Dados Educacionais, José e Araújo (2014) se 

utilizaram do método do vizinho mais próximo, através de análises preditivas, a fim de 

caracterizar a rede de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), de forma a observar o 

desempenho e a inserção produtiva dos alunos. De posse de dados do Censo de 2007 a 2012 e 

da base de dados do ENEM de 2009, foram criados dois subgrupos: o dos indivíduos que 

haviam realizado o EPT, e aquele com os que não haviam realizado. Como resultado dessa 

análise, chegou-se à conclusão de que houve um crescimento de 248% das matrículas no ensino 

integrado de 2012 em relação a 2007, primeiro ano de observação, após um maior investimento 

governamental. Além disso, notou-se que há também uma correlação positiva entre cursar EPT 

e possuir um melhor desempenho escolar. Portanto, o estudo identifica a efetividade da EPT no 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e intelectuais. 

Conforme Dantas (2008), a grande importância da utilização dessas técnicas de MD, ou 

Mineração de Dados, está nas grandes quantias de informações guardadas, onde esses arquivos 

possuem informações valiosas, porém de difícil interpretação, dificultando a sua possível 

utilização em previsões futuras.  

Com uma proposta similar, Pires (2015) propôs uma ferramenta que utiliza dados 

socioeconômicos – escolaridade dos pais e renda mensal familiar – como critério de seleção 

para o estudo sobre candidatos no São Paulo para o ano de 2012. Dessa forma, o autor pôde 

analisar e explorar diversas variáveis que pudessem identificar as reais condições passadas, 

presentes e futuras para os candidatos. O resultado sugeriu um aumento do distanciamento entre 

 

3 Pesquisa realizada <https://veja.abril.com.br/educacao/metade-dos-jovens-escolhe-carreira-sem-conhecer-

profissao>, visitado em 20/07/2021 
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os grupos devido ao crescimento de renda, além de identificar um baixo desempenho em todas 

as regiões do país, abaixo de 58%. 

Banni (2020) também apresenta uma análise experimental guiada por técnicas de 

Mineração de Dados Escolares. O trabalho utiliza visualização de dados com o objetivo de 

reduzir o esforço computacional e facilitar a análise das informações que compõem os dados a 

serem explorados. Tal análise foi aplicada nos dados do ENEM realizado no ano de 2018. O 

resultado mostrou a influência de fatores socioeconômicos no rendimento dos participantes que 

realizam o exame, em especial através da escolaridade dos pais e a renda per capita familiar. 

Modelos de aprendizado de máquina foram criados para comprovar a eficácia da abordagem. 

Por fim, os autores sugerem como trabalho futuro que seja criado um sistema de suporte a 

decisão que integra os modelos preditivos ao histórico do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e do Sistema de Seleção Unificado (SISU), e assim auxiliar na escolha dos 

estudantes que desejam ingressar em um curso superior com a indicação dos cursos onde o 

candidato teria mais chances de disputar uma vaga. 

Logo, tendo em vista a forma como os estudos e pesquisas vêm avançando no âmbito 

educacional, é esperado um aumento no valor das informações obtidas através do tratamento e 

consolidação dos dados durante todo o processo de ingresso em instituições de Ensino Superior. 

Essas informações obtidas contribuem, além de estudos, para geração de ferramentas e 

instrumentos de análise, que resultam numa melhora significativa não somente da qualidade de 

ensino para o aluno, como para uma melhor organização para as universidades e cada vez mais 

profissionais aptos no mercado de trabalho em menos tempo, contribuindo para menos 

desperdício de tempo e recursos de ambos os lados. Segundo Santos, Ferreira, Melo e Souza 

(2015), cada aluno de ensino superior no ano de 2015, em média, gastava R$ 11.946,43 aos 

cofres públicos por evasão escolar, logo, os insights gerados a partir de um modelo de decisão 

são valiosos para que os recursos empregados nos alunos sejam melhor aplicados na formação 

do profissional, e um sistema de suporte à decisão ajuda no combate à indecisão observada nos 

alunos. 

 

3 MÉTODO DE MINERAÇÃO DE DADOS UTILIZADO 

 

Para a abordagem supervisionada, modelo empregado neste trabalho, várias são as 

tarefas inerentes ao processo de Mineração de Dados, que por sua vez utilizam-se de técnicas 

que especificam métodos que auxiliam a extração do conhecimento desejado (CIOS, 2012). A 

construção de um modelo de abordagem supervisionada utilizou alguns dados 
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socioeconômicos, como renda familiar, a educação dos familiares do candidato, a faixa etária, 

a cor e o tipo de escola que o aluno é matriculado foram utilizados, além dos dados sobre o 

conhecimento técnico do aluno, já que são medidas que possibilitam ao governo federal a 

definição e validação de políticas públicas para a educação nacional, reduzindo as distâncias 

criadas pela discrepância social. 

É importante ressaltar que o estudo utiliza de dados disponibilizados pelo INEP para o 

ano de 2019 como insumo para a construção de um modelo de decisão a ser utilizado pelo 

sistema proposto, correlacionando-os com os dados do SISU para o mesmo ano, para que fosse 

possível a relacionar o rendimento dos candidatos para com as instituições de ensino superior 

brasileiras.  

A metodologia utilizada nesse processo de mineração de dados escolares foi o processo 

de Ciência de Dados no qual é controlado todo o ciclo de vida de um projeto de mineração de 

dados. Esse processo de ciência de dados, especificamente no contexto de Big Data, ganhou 

importância na os últimos anos, segundo Fayyad et al. (2019), consistido em uma série de fases 

apresentadas na Figura 1, que visa responder à questão de análise. 

   

  Figura 1: Fases da ciência de dados. Adaptado de Kotu (2019, p. 23). Fonte: o autor. 
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A fase inicial do processo foi composta pela análise exploratória dos dados iniciais 

buscando maior conhecimento acerca deles e a subsequente seleção das variáveis, também 

chamadas de features, que farão parte do subconjunto explorado. 

Na etapa seguinte, de preparação dos dados, verificou-se a qualidade dos dados 

previamente selecionados e armazenados. A limpeza dos dados é realizada através de 

algoritmos específicos usados para remoção e correção de inconsistências, enriquecimento por 

complementação de partes ausentes, além da identificação de anomalias (valores fora da faixa 

esperada). Esse processo que é denominado de pré-processamento, resulta em uma base de 

dados pronta para as transformações. 

A transformação dos dados aplica técnicas de normalização, agregação, criação de 

novos atributos, redução e sintetização dos dados. Os dados transformados resultantes ficam 

disponíveis para a aplicação de modelos de análise, que é o objetivo a ser realizado pela próxima 

etapa, de modelagem. Desse modo, as técnicas identificam e verificam hipóteses além de 

descobrir padrões de forma autônoma, que são descobertas classificadas de duas formas: 

preditivas e descritivas. Ressalta-se que a aplicação dos modelos é feita e refeita inúmeras 

vezes, dependendo do objetivo do estudo. 

Interpretações e avaliações são as práticas utilizadas para validar o desempenho do 

modelo, usando dados não presentes na fase de treinamento como insumo de cálculos e medidas 

estatísticas, além de ajustes em parâmetros dos modelos para a obtenção de melhores resultados, 

ou seja, uma otimização. Destaca-se que não existe uma única técnica que resolva todos os 

problemas de mineração de dados, existem diferentes métodos para diferentes soluções e cada 

um deles possuem vantagens e desvantagens (HARRISON, 1998). 

Dentre as técnicas mais comumente utilizadas em Mineração de Dados está a Árvore de 

Decisão, considerada pela comunidade científica como importante para implementação da 

tarefa de classificação, pela sua facilidade de compreensão, além da utilização de um modelo 

de caixa-branca, o que reduz a complexidade na explicação de resultados, tendência de maior 

precisão, abrangência para dados categóricos ou numéricos, entre outros. 

Para a implantação e disponibilização do modelo de decisão aos estudantes do segundo 

grau, foi desenvolvido um sistema web que consome informações do modelo preditivo gerado, 

utilizando-se do conhecimento refinado durante todo esse processo para a identificação, com 

sucesso, da probabilidade de rendimento dos candidatos e os possíveis cursos que estarão aptos 

a cursar. 
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4 ANÁLISE DE DADOS DO ENEM 

 

A base de dados do ENEM, disponibilizada pelo portal do INEP, é formada por variáveis 

relativas aos alunos, à escola e à realização das provas. As provas estão estruturadas em 4 áreas 

de conhecimento contendo, cada uma, 45 questões de múltipla escolha, mais uma prova de 

redação. Esses dados são disponibilizados em formato CSV (Comma-Separated Values), 

trazendo informações de controle seccionadas por avaliação, aluno e escola, totalizando pouco 

menos de 3GB de informação, contando com informações de auxílio e documentação em 

conjunto com os dados propriamente ditos. 

Da mesma forma, os dados disponibilizados sobre as instituições de Ensino Superior 

são disponibilizados pelo INEP e contém informações acerca das universidades, sobre o curso 

oferecido e a nota de corte referente ao mesmo para aquele período específico de aplicação do 

exame. A nota de corte é uma referência para auxiliar o estudante no monitoramento de sua 

inscrição, permitindo com que o candidato possa verificar se seu desempenho permite que ele 

concorra à vaga no curso que deseja. Porém, para a composição do modelo decisório, foram 

utilizados somente os dados referentes ao ENEM, sendo os dados provenientes do SISU, 

utilizados em comparação com os resultados obtidos para apresentação no sistema web. 

Para a análise e posterior construção do modelo de dados, foram realizados alguns filtros 

com o objetivo de selecionar apenas os dados de interesse deste trabalho. Dessa forma, os 5 

milhões de registros iniciais foram reduzidos a 839.408 (oitocentos e trinta e nove mil, 

quatrocentos e oito) considerando os seguintes candidatos a serem observados:  

1. o aluno que não estava realizando o exame apenas para praticar;  

2. o aluno que realizou todas as provas objetivas e a prova de redação; 

3. o aluno que obteve pontuação acima de zero em todas elas; 

 

A análise exploratória tem por objetivo compreender de que forma os dados podem ser 

relevantes para a obtenção de alguns padrões que constituem informações, e dessa maneira, 

gráficos e tabelas foram gerados para a apresentação dessas características. Além disso, 

encontram-se os valores que divergem do normal observado (outliers) e possíveis valores 

faltantes e registros incompletos. 

A Figura 2 apresenta a quantidade de candidatos presentes na base de dados para cada 

estado brasileiro, com destaque para a região sudeste que possui 3 entre os 5 estados com mais 

ocorrências, após a aplicação dos filtros. 
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   Figura 2: Distribuição de candidatos por unidade federativa. Fonte: o autor. 

 

O gráfico da Figura 3 mostra a comparação entre o rendimento dos candidatos por 

unidade federativa. É possível notar que a região sudeste apresenta todos os seus representantes 

entre os dez melhores do país. Já a região Norte apresenta os piores resultados. 

 

 

Figura 3: Média geral dos candidatos por unidade federativa. Fonte: o autor. 
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O desempenho dos estudantes foi definido nesse trabalho como a média da média dos 

resultados obtidos nas quatro provas objetivas somada a nota de redação4, como explicitado na 

Eq.1. A Figura 4 mostra o histograma dessa distribuição. 

 

𝑋 =
𝑁1+𝑁2+𝑁3+𝑁4

4
+𝑁5

2
  (Eq.1) 

 

Onde: 

𝑋 = Desempenho dos estudantes no ENEM 

𝑁1 = Nota na avaliação de Ciências da Natureza 

 𝑁2 = Nota na avaliação de Ciências Humanas 

 𝑁3 = Nota na avaliação de Linguagens 

 𝑁4 = Nota na avaliação de Matemática 

 𝑁5 = Nota na produção textual 

 

Figura 4: Histograma da distribuição da média geral dos candidatos. Fonte: o autor. 

 

O processo de transformação dos dados modificou e consolidou alguns desses casos, 

para torná-los mais compatíveis para o processo de mineração (J.HAN et al., 2012). 

Ao observar a variável TP_DEPENDENCIA_ADM_ESC, que representa o tipo de 

dependência administrativa da escola a qual o candidato é matriculado, seja ela estadual, 

municipal, federal ou privada, notou-se que 77,48%5 dos dados totais não foram preenchidos, 

 

4 Publicado no site da Universidade Estácio de Sá < https://blog.estacio.br/calouros/nota-minima-do-enem/>, 

visitado em 30/07/2021 
5 Informação presente na Tabela C1, presente no Apêndice C. 
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logo, uma série de dados que poderiam ter sido fonte de informação para a descoberta de mais 

padrões e reafirmação de outros já descobertos foram desconsiderados.  

Para facilitar o modelo em suas decisões, já que uma variável a mais representa mais 

um critério a ser considerado na predição, foi criada uma variável chamada 

ESCOLARIDADE_PAIS, que utilizou informações provenientes dos campos Q001 e Q0026 

da base de dados do ENEM. Esses campos possuem informações a acerca do nível de 

escolaridade do pai e do nível de escolaridade da mãe do candidato, já o novo campo 

ESCOLARIDADE_PAIS informa qual o maior nível de escolaridade alcançado dentro do seio 

familiar do candidato. 

Além disso, há existência de valores que fogem do padrão de alunos que estejam 

cursando o Ensino Médio, já que 98,49% dos candidatos presentes possui 23 anos ou menos. 

Dessa forma, a variável NU_IDADE foi subdividida em 3 grupos: aqueles que são menores de 

18 anos; aqueles que possuem 18 anos e aqueles que possuem mais de 18 anos.  

Outra variável que apresentou mudanças, foi a Q0067 que representa a renda familiar do 

candidato dentro da base de dados do ENEM. Sua classificação era apresentada em níveis, 

representada por letras e dividida entre quantidade salários-mínimos recebidas pela família do 

candidato. Inspirada numa subdivisão representada na Figura 5, que contempla a realidade 

financeira vivida pela população brasileira, também foi dividida em grupos: aqueles que 

possuem renda familiar até 1 salário-mínimo; aqueles que possuem renda familiar acima de 1 

salário-mínimo e abaixo de 2,5 salários-mínimos; aqueles que possuem acima de 2,5 salários-

mínimos e abaixo de 4 salários-mínimos e aqueles que possuem acima de 4 salários-mínimos e 

abaixo de 6 salários e aqueles que possuem acima de 6 salários mínimos que acabam fugindo à 

situação ordinária encontrada na sociedade brasileira. 

 

 

6 Os campos Q001 e Q002 estão detalhados no Apêndice C. 
7 O campo Q006 está detalhado no Apêndice C. 
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Figura 5: Pirâmide social brasileira. Adaptado de Datafolha/nov.2013, disponível em: 

http://arte.folha.uol.com.br/mercado/2014/01/16/piramide.pdf 

 

Para todas as variáveis e atributos numéricos, a identificação e remoção dos efeitos 

causados pelos valores fora da faixa esperada, que ocorrem quando determinado valor analisado 

ultrapassa duas vezes e meia o desvio padrão, foram realizadas através da utilização do z-score, 

representado na Eq.2, garantindo dessa forma a não ocorrência de valores que prejudicassem o 

treinamento do modelo. Essa medida estatística analisa a distância do dado observado em 

relação ao conjunto de dados, informando quantos desvios-padrões de distância da média 

aquele registro possui. 

 

𝑍 =
𝑥−𝑀

𝜎
    (Eq.2) 

 Onde: 

  𝑍 = z-score calculado 

  𝑥 = valor observado 

  𝑀 = média dos valores encontrados na coluna 

  𝜎 = desvio padrão encontrado na coluna 

 

Além disso, foram atribuídas referências numéricas às variáveis categóricas 

possibilitando o treinamento do modelo. Após a transformação dos dados, foi realizado o 
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cálculo do coeficiente de correlação. Os valores variam de 1 (onde há forte correlação positiva) 

a -1 (forte correlação negativa), apresentados na Figura 6. 

 

Figura 6: Correlação das variáveis dentro do modelo. Fonte: o autor 

 

O modelo preditivo pressupõe a criação de classes alvo para que seja possível a 

classificação e posterior predição dessa classe alvo pelas características presentes dentro do 

modelo. Nesse trabalho, foi considerado desempenho dos candidatos, utilizando a média 

calculada expressa na Eq.1 e classificando-os em 3 grupos distintos de rendimento: bom, 

regular e insuficiente. A Figura 7 apresenta a quantidade de candidatos presentes em cada um 

dos 3 grupos de rendimento. A média dos rendimentos encontrada na base de dados após o 

cálculo da média geral foi de 560 pontos e a maior frequência na faixa de 500 a 600 pontos, por 

isso assumiu-se como margem de 100 pontos para cima e para baixo a definição da classificação 

em diferentes grupos: aqueles que obtiveram uma média geral abaixo de 460 pontos foram 

classificados com rendimento insuficiente; já aqueles que obtiveram média acima de 460 pontos 

e abaixo de 660 pontos, foram considerados com rendimento regular. Aqueles que tiveram 

média superior a 660 foram considerados candidatos com rendimento bom. 
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Figura 7: Classificação do rendimento por quantidade de candidatos. Fonte: o autor 

 

As métricas mais comumente utilizadas para a avaliação de um modelo são acurácia e 

na precisão. A acurácia indica uma performance geral do modelo, dentre todas as classificações, 

quantas ele de fato classificou corretamente. Já a precisão identifica quantas classificações para 

uma determinada classe-alvo o modelo fez corretamente (GRUBBS, 1973). Dessa forma, a 

abordagem escolhida para a construção do modelo neste estudo priorizou a escolha do 

algoritmo que obtivesse melhor resultado na precisão das classes a fim de não criar uma falsa 

impressão de acerto devido ao desbalanceamento dos dados, visto na Figura 7. O resultado dos 

testes indicou a Árvore de Decisão possuindo a melhor relação entre a precisão obtida nas 

classes-alvo em geral e o tempo de processamento do método de aprendizado, como 

apresentados no comparativo encontrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Comparação entre os diferentes modelos de decisão. Fonte: o autor. 

Modelo de Decisão Precisão 

INSUFICIENTE 

Precisão 

REGULAR 

Precisão 

BOM 

Tempo de 

treinamento 

Redes bayesianas 0,31 0,72 0,46 1s 

Árvore de Decisão 0,40 0,70 0,60 1s 

Floresta Aleatória 0,42 0,70 0,60 69s 

KNN 0,40 0,70 0,61 634s 

  

Árvores de decisão constituem um método de classificação baseado na análise dos 

valores de atributos com finalidade de representar de forma simples e eficiente o conhecimento 

obtido a partir de um conjunto de amostras de entrada. Normalmente são usadas em práticas de 
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mineração de dados, ou seja, atividades de extração de conhecimentos, previamente 

desconhecidos, de uma base de dados (CARACIOLO, 2009). Como apresentado na Tabela 1, 

essa abordagem possui bom desempenho para uma grande quantidade de dados, além de ser 

capaz de analisar conjuntos de dados de diferentes tipos de variável, podendo ser categóricos 

ou nominais. Além disso, seu grau interpretabilidade é elevado, uma vez que a grande decisão 

(prever um resultado) é decomposta em pequenas decisões durante os fluxos dentro da árvore. 

O funcionamento desse método de classificação é baseado em cortes no conjunto de 

dados, também chamados de splits. Cada um desses splits representam a criação de um nó da 

árvore, sendo o inicial chamado de raiz e os seus filhos, que são os nós de decisão e geram as 

folhas, onde a classificação de acordo com a predição é alcançada. Vale ressaltar que não são 

todos os dados dentro da base que ficam responsáveis por treinar um modelo, mas uma fração 

deles, neste estudo, foram exatamente 70% dos dados utilizados para treinamento e 30% para 

testes. 

A Figura 8 representa parte da árvore inicial gerada, com os nós gerados a partir de cada 

decisão que o modelo fez, com base nas seguintes informações presentes: 

• O critério de divisão dos nós. 

• O índice utilizado para a divisão. 

• A quantidade de registros que se relacionam com o nó. 

• A divisão dos registros por classificação dentro do nó. 

• A classe-alvo com melhor relação para com o critério selecionado. 

 

Figura 8: Parte da árvore de decisão gerada a partir da base de dados. Fonte: o autor 
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Após a definição do modelo de decisão, o próximo passo é refiná-lo a fim de garantir 

maior precisão nas tomadas de decisão, e para isso, utilizam-se alguns parâmetros a fim de 

especificar as práticas a serem aplicadas pela árvore em sua construção, como por exemplo: 

• Criterion: medida de qualidade da divisão dos dados, ou seja, qual métrica de 

split será utilizada, sendo especificamente usados em classificadores de árvores de decisão. Há 

algumas, como: 

o Gini Index: cálculo da probabilidade de uma característica específica que é 

classificada incorretamente quando selecionada aleatoriamente; 

𝐺 = 1 − ∑ 𝑝2𝑛
𝑗=1    (Eq.3) 

 

o Information Gain: quantificação de qual característica provê informação 

máxima sobre a classificação com base na entropia. Desse modo, diminuindo a 

entropia do nó raiz até as folhas da árvore; 

𝐸 = −∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 × 𝑙𝑜𝑔2(𝑝𝑖)  (Eq.4) 

 

• Max_Depth: profundidade máxima da árvore. 

• Min_Samples_Leaf: número de amostras no nível folha. 

• Max_Features: número máximo de features para a melhor divisão. 

• Splitter: estratégia para dividir o nó de decisão. 

 

Os parâmetros definidos como os mais assertivos para o modelo foram encontrados 

através da técnica de otimização chamada de Grid Search. Essa busca procura e testa todas as 

combinações de parâmetros definidos pelo usuário, particionando os dados e utilizando 

validação cruzada, que avalia o quão eficiente é o modelo em generalizar dados com os quais 

ele não foi treinado. Em resumo, podem ser definidos N parâmetros com N valores diferentes 

para serem testados, afetando diretamente o espaço de parâmetros, que é dimensionado de 

acordo com a combinação de variáveis e valores. A cada combinação existente, o modelo é 

treinado e avaliado pela validação cruzada resultando em valor de performance estimada, 

também chamado de MSE (Erro Médio Quadrado), que é armazenado para ser comparado com 

a execução seguinte, de uma nova combinação, selecionando ao final a combinação que possui 

o maior MSE para o modelo, como apresentado na Figura 9. 
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Figura 9: Fluxo da técnica de GridSearch. Fonte: o autor 

 

O resultado do processo, após a realização da validação cruzada utilizando 5 

subconjuntos (folds), foi obtido o modelo utilizando os parâmetros que mais otimizaram a 

precisão da classificação, foram eles: o critério information gain através da entropia; o 

max_depth de 20 nós; 6 como max_features; o min_samples_leaf de 200 amostras; e a estratégia 

de split como best. Buscando reduzir os efeitos do desbalanceamento da base de dados (Figura 

7), foram utilizadas técnicas de oversampling e undersampling. Essas técnicas buscam 

balancear a quantidade de ocorrências para as classes alvo. Porém, notamos que o não houve 

melhoria significativa nas medidas de desempenho do classificador. O resultado possibilitou 

uma acurácia de 69% e uma precisão adequada para a assertividade das predições acerca das 

classes-alvos, objetivo da consolidação deste modelo. A representação de cada uma das 

precisões para as classes-alvo, está discriminada na Figura 10. 
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Figura 10: O resumo das classificações geradas pelo modelo. Fonte: o autor 

 

5 APLICAÇÃO DO MODELO EM UM SISTEMA WEB 

 

Esse trabalho também considerou a implementação de um sistema web permitindo a 

entrada de um conjunto de dados pelo interessado ao ingresso no ensino superior e a exibição 

dos resultados do modelo de decisão. A implementação se deu através do Node.JS, uma 

linguagem de programação Web que é executada do lado cliente, baseada no JavaScript, 

desenvolvida pela Netscape, com a constituição de uma aplicação com arquitetura cliente-

servidor e modelagem MVC. 

O MVC (Model-View-Controller), é uma abordagem em camadas que realiza a 

separação física dos componentes do software, que podem ser descritos como qualquer classe 

ou objeto, garantindo assim a independência dos mesmos e mantendo responsabilidades 

exclusivas para cada um deles (DEACON, 2009). Dessa forma, a manutenibilidade do sistema 

dividido em módulos específicos torna-se mais vantajosa, além da usabilidade para realizar 

diferentes ações solicitadas pelo usuário, como ilustrada na Figura 11. 
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   Figura 11: A arquitetura MVC utilizada na organização de componentes do sistema web. Fonte: 

disponível em https://medium.com/trainingcenter/mvc-framework-usando-a-arquitetura-sem-c%C3%B3digo-de-

terceiros-bf95a744c66d 

 

Na camada View, responsável por apresentar as informações e resultados da página 

Web, foi utilizado o EJS (Embedded JavaScript templating), um motor de visualização que 

transporta dados enviados pelo servidor e garante a visualização dos mesmos utilizando apenas 

JavaScript para manipulação dos dados dentro das páginas HTML que possuem arquivos de 

estilização CSS e Bootstrap. Além disso, para gestão de alguns eventos acíclicos e geração de 

estruturas de visualização, o Jquery, uma biblioteca do JavaScript, fez parte das tecnologias 

utilizadas nesta camada. 

Por sua vez, a camada Controller é constituída de um framework chamado Express que 

permite com que middlewares respondam a requisições HTTP, além da definição de rotas e 

renderização de páginas HTML baseadas em passagem de argumentos para templates. Além 

dessa ferramenta, é utilizado o Consign que permite um melhor gerenciamento de rotas dentro 

do Express, separando logicamente arquivos e carregamento automático de scripts. Por fim, é 

utilizado também o body-parser, um módulo do Node.JS capaz de converter o corpo da 

requisição para diversos formatos, como o JSON, utilizado na comunicação com a camada 

Model. 

Como a arquitetura da aplicação foi baseada no modelo cliente-servidor, a camada 

Model é composta por uma API, o servidor, criada a partir do framework Flask do Python, que 

retorna para a camada Controller o resultado da consulta realizada a partir dos dados de entrada 

informados pelo usuário. API é um conjunto de definições e protocolos usados no 

desenvolvimento e na integração de aplicações, descritos como um contrato entre um provedor 

de informação e um usuário consumidor desses dados. Neste caso, a informação solicitada pelo 

usuário será o preenchimento de um formulário e a resposta informada contém diversas 

informações contidas em formato JSON, como os cursos com chances de classificação, a 

predição do rendimento do candidato e as probabilidades de cada classificação encontrada na 

classe alvo.  
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A API recebe a requisição e carrega as bases de dados do ENEM e do SISU comprimidas 

em formato parquet8, disponibilizadas na API cloud de armazenamento de arquivos do 

DropBox™, além do modelo de decisão já treinado e armazenado por uma biblioteca Python 

chamada Pickle, que implementa protocolos de carregamento e compressão de estruturas de 

dados Python em bytes. Dessa forma, todas as ferramentas para a predição tanto das 

probabilidades quanto da classificação estão prontas para serem utilizadas, além de uma busca 

pelo dataframe do ENEM, que são objetos de duas dimensões utilizados para armazenamentos 

de bases de dados, de acordo com as características a fim de identificar a moda da classificação 

e obter a média dos candidatos que pertencem a classificação mais comum encontrada para as 

características informadas. Esse valor é confrontado com notas de corte de universidades por 

todo o Brasil, considerando aquelas de menor valor como possibilidades de acesso ao 

concorrente. 

As telas são apresentadas nas figuras a seguir correspondem à página inicial do sistema. 

A tela inicial do sistema é de boas-vindas e apresentação do menu de navegação, estando 

presente na Figura 12. Já a seção apresentada na Figura 13 possui o recurso de últimas notícias 

utilizando a API do Twitter™, monitorando o perfil do Ministério da Educação na rede social 

e mostrando as últimas atualizações. Já as Figuras, 14, 15 e 16 apresentam o método utilizado 

na ferramenta para auxiliar o usuário em sua decisão. Por fim, a Figura 17 sinaliza ao usuário 

datas importantes para que ele esteja atento ao processo de candidatura do SISU. 

 

 

Figura 12: Tela de boas-vindas do sistema. Fonte: o autor 

 

 

8 Formato de compressão de arquivos criado pela Apache. 
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Figura 13: Seção que traz últimas notícias do MEC em tempo real, através da rede social Twitter. Fonte: o autor. 

 

 

Figura 14: Fluxo inicial apresentado ao usuário na seção de informações. Fonte: o autor. 

 

 

Figura 15: Continuação do fluxo apresentado ao usuário na seção de informações. Fonte: o autor 
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Figura 16: Final do fluxo apresentado ao usuário na seção de informações. Fonte: o autor. 

 

 

Figura 17: Seção de calendário com as datas a serem acompanhadas pelos candidatos. Fonte: o autor 

 

O formulário, da opção do menu DESCOBRIR (ver Figuras 18 e 19), é a entrada de 

dados que deve ser respondida pelo usuário para coleta das suas informações e predição dos 

resultados para apresentação posterior. Nele são encontradas informações de cunho 

socioeconômico, imprescindíveis e de resposta obrigatória do usuário por obterem exatamente 

as informações necessárias para que o modelo já treinado consiga prever o rendimento do 

usuário. Após o preenchimento, leitura e aceite aos termos de uso da ferramenta, nos quais são 

informadas as ações do site quanto aos dados coletados, os cookies e informações fornecidas 

pelo usuário, o servidor obtém as informações e informa ao cliente o que deve ser apresentado 

como resposta ao usuário. 
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Figura 18: Parte do questionário respondido pelo usuário. Fonte: o autor. 

 

 

Figura 19: Parte final do questionário que respondido pelo usuário. Fonte: o autor 

 

Por fim, a tela apresentada nas Figuras 20 e 21 é o resultado informado ao usuário. Essa 

resposta é obtida através da API Python, que carrega em memória as informações do ENEM e 

do SISU armazenadas em arquivos parquet no diretório presente no Dropbox™, utilizado como 

datalake neste trabalho, além do modelo de suporte à decisão já treinado. Após o carregamento 
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do modelo, os dados recebidos pela requisição HTTP são utilizados para a predição e para o 

cálculo das porcentagens da probabilidade de predição para cada uma das classificações em 

classes alvo, ou seja, o quão provável seria, de acordo com as informações, do candidato 

pertencer a cada uma das classes-alvo de rendimentos. Na Figura 20 é possível visualizar um 

resultado onde o candidato obteve 75% de similaridade com a classe BOM, identificada pelo 

modelo como o rendimento final que aquele candidato obteria. 

  

 

Figura 20: Exemplo de retorno ao usuário após predição do modelo. Fonte: o autor. 

 

Além disso, é calculada uma média baseada nos registros que possuem as mesmas 

características informadas, a partir da moda da classificação encontrada. Por fim, essa média é 

confrontada com os registros do SISU, comparando com a nota de corte das universidades, 

campo NU_NOTACORTE, para identificação dos possíveis cursos com chances de 

classificação pelo usuário. Para melhor direcionamento de acordo com o desejo do usuário em 

visualizar os cursos que mais se encaixam no seu perfil ou vontade, foi criado um campo no 

arquivo do SISU e acréscimo da coluna CNPQ contendo a área de conhecimento do curso de 

acordo com as próprias tabelas disponibilizadas pelo CNPQ9. Dessa forma, os cursos 

encontrados são filtrados pela área de interesse informada também pelo usuário no formulário 

e a informação é mostrada na tabela da Figura 21, possuindo ordenação alfabética pelo nome 

da universidade que oferece o curso e ainda com a possibilidade de realizar um filtro posterior 

pelo estado à qual pertence a instituição. 

 

9 Informação consultada do CNPQ 

<http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-

c280521bd5f7>, visitada em 30/08/2021 
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Figura 21: Exemplo de retorno ao usuário após consulta à base do SISU. Fonte: o autor. 

 

6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

Esse trabalho analisou e extraiu conhecimento de bases de dados do ENEM e do SISU 

de 2019, sobre o rendimento dos candidatos e o processo de candidatura ao SISU e ingresso em 

ensino superior. Considerando a grande importância do ENEM na atualidade e a sua variedade 

de informações encontradas nas bases de dados, foi construído e consolidado 

 um modelo de suporte à decisão, baseado em mineração de dados, que pudesse auxiliar 

as milhares de pessoas que passam por esse período de escolha. 

O processo de construção utilizou técnicas e conhecimento de especialistas publicados 

na literatura incluindo os métodos de mineração de dados, o que forneceu um modelo capaz de 

avaliar e prever o desempenho dos alunos, os classificando em diferentes classes, com base em 

informações extraídas da própria base, a média, para definir o resultado. A técnica de árvore de 

decisão gerou o indicador de rendimento do aluno de forma performática e assertiva em 

identificar padrões, como alta quantidade de alunos possuindo rendimentos melhores em 

instituições que recebem mais investimentos, além do nível de instrução familiar e até mesmo 

a renda familiar, que se mostraram fatores definidores no suporte à decisão.  

Além disso, o trabalho não se limitou na geração de conhecimento, mas também na 

aplicação do mesmo de forma a contribuir no cotidiano do público-alvo. O sistema 

desenvolvido pôde aplicar o conhecimento adquirido de forma prática e visível, utilizando uma 
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ferramenta de aplicação geral, a API, que foi gerada a fim de minimizar o esforço técnico para 

que a solução proposta possa seja utilizada em ambientes produtivos e possibilitando o reuso 

com novos modelos de classificação ou novo treinamento do modelo pré-existente de forma 

automatizada e contínua, disponibilizando uma plataforma com informações sempre 

atualizadas para o auxílio aos estudantes. 

Foram encontrados ainda fatores limitantes que foram obstáculos para o alcance de 

maior precisão do modelo, como uma grande quantidade de atributos presentes na base de 

dados, o que afetou diretamente no processamento e execução dos dados. Devido à essa 

limitação, não possível o acréscimo de informações de outros anos do ENEM, que possuem 

disponibilidade aberta na plataforma online do Ministério de Educação, resultando na redução 

do escopo deste trabalho. Com a utilização desses dados, seria possível a visualização contínua 

e histórica, com maior quantidade de dados que poderiam gerar alguma informação ou novos 

padrões. Outro fator que causou prejuízo ao processo de modelagem, foi a grande quantidade 

de informações perdidas devido ao fato de o dado não ser coletado da maneira correta como no 

caso da variável TP_DEPENDENCIA_ADM_ESC. 

Pensando em um possível trabalho futuro, algo a ser considerado é a utilização de outras 

abordagens para construção do modelo de suporte à decisão a fim de melhorar o desempenho 

do classificador, integrando o processo de aprendizado com a aplicação web, removendo 

qualquer dependência de scripts externos. Para isso, será necessário um ajuste para coleta 

dessas informações e consolidação em um banco de dados, que posteriormente pode retreinar 

o modelo e refiná-lo, garantindo um processo unificado. 

Além disso, a obtenção dos dados reais para o desenvolvimento foi dificultada devido à 

demora das respostas as solicitações por e-mail e preenchimentos de formulários. Junto ao 

Ministério de Educação – MEC, pode-se pensar na proposição da construção de uma API 

responsável pela disponibilização dos dados em tempo real através de um processo de ETL 

(Extraction, Transformation and Load) que garanta um tratamento e normalização inicial, o 

que auxiliaria no desenvolvimento de sistemas relacionados ao tema, reduzindo etapas 

repetitivas no processo. 
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APÊNDICE C – Modelo de dados do ENEM usado. 

 

Tabela C1: Relação de atributos disponíveis na base de dados do ENEM disponibilizada pelo INEP. 

Referência do ano 2019. 

Nome do Campo Descrição 

 

Tipo de 

Dado 

Porcentagem 

de Dados 

preenchidos 

SG_UF_RESIDENCIA 

Sigla da Unidade da 

Federação de 

residência 

Nominal 100% 

NU_IDADE Idade Ordinal 100% 

TP_COR_RACA Cor/raça Nominal 100% 

IN_TREINEIRO 

Indica se o inscrito fez 

a prova com intuito de 

apenas treinar seus 

conhecimentos. 

Nominal 100% 

TP_DEPENDENCIA_ADM_ESC 
Dependência 

administrativa (Escola) 

Nominal 22,52% 

TP_PRESENCA_CN 

Presença na prova 

objetiva de Ciências da 

Natureza 

Nominal 100% 

TP_PRESENCA_CH 

Presença na prova 

objetiva de Ciências 

Humanas 

Nominal 100% 

TP_PRESENCA_LC 

Presença na prova 

objetiva de Linguagens 

e Códigos 

Nominal 100% 

TP_PRESENCA_MT 

Presença na prova 

objetiva de 

Matemática 

Nominal 100% 

NU_NOTA_CN 
Nota da prova de 

Ciências da Natureza 

Contínua 72,83% 
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NU_NOTA_CH 
Nota da prova de 

Ciências Humanas 

Contínua 77% 

NU_NOTA_LC 
Nota da prova de 

Linguagens e Códigos 

Contínua 77% 

NU_NOTA_MT 
Nota da prova de 

Matemática 

Contínua 72,83% 

NU_NOTA_REDACAO 
Nota da prova de 

redação 

Contínua 77% 

Q001 

Até que série seu pai, 

ou o homem 

responsável por você, 

estudou? 

Ordinal 100% 

Q002 

Até que série sua mãe, 

ou a mulher 

responsável por você, 

estudou? 

Ordinal 100% 

Q006 

Qual é a renda mensal 

de sua família? (Some 

a sua renda com a dos 

seus familiares.) 

Ordinal 100% 

Q025 
Na sua residência tem 

acesso à Internet? 

Nominal 100% 

 

 


