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RESUMO 

 

Sabe-se que há problemas no sistema de educação do Brasil, os quais causam 

um índice considerável de evasão e jubilamento. Sabe-se, também, que existe uma 

base de dados na qual contém informações sobre a vida universitária dos alunos dos 

cursos de Ciência da Computação e Sistema de Informação. Contudo, esta base de 

dados é grande o suficiente para que seja inviável analisá-la de forma manual. Devido 

a isto, precisaram ser empregadas técnicas de análise de dados, em especial, 

técnicas de mineração, junto a todo o processo de KDD, utilizando dados históricos 

dos alunos dos cursos de graduação, ligados ao Instituto de Computação da UFF, 

com o objetivo de identificar padrões e avaliar hipóteses e investigações relacionadas 

ao desempenho dos alunos. Com isso, tornou-se possível analisar o conteúdo da base 

em questão, para que pudessem ser obtidas informações que possibilitem iniciativas 

que visem minimizar os problemas no sistema de ensino brasileiro. 

 

Palavras chave: Mineração de dados. KDD. Alunos. Desempenho. Análise. 

Conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

It is known that there are problems in Brazil's education system, which cause a 

considerable dropout rate and retirement. It is also known that there is a database that 

contains information about the university life of the students of the courses of Computer 

Science and Information System. However, this database is large enough to make it 

unfeasible to analyze it manually. Due to this, data analysis techniques, especially 

mining techniques, had to be employed along with the entire KDD process, using 

historical data from the undergraduate students, linked to the UFF Computing Institute, 

with the objective of identify patterns and evaluate hypotheses and investigations 

related to student performance. Therefore, it became possible to analyze the content 

of the said base, so that information could be obtained to make possible initiatives that 

aim to minimize the problems in the Brazilian education system. 

 

Keywords: Data Mining. KDD. Students. Performance. Analyze. Knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É inegável que há problemas no que diz respeito à educação no Brasil. 

Segundo dados referentes a 2014, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas (Inep), 2.834.096 estudantes no Brasil se desvincularam de suas 

instituições de ensino ou trancaram suas matrículas. Isso equivale a 36% dos 

7.828.013 que se matricularam naquele ano (UFF, 2017).  

Entre 1993 e 2014, o curso de Ciência da Computação da UNISC teve 2.170 

alunos matriculados, dos quais 348 (16,03%) são formados, 263 (12,12%) são alunos 

ativos e 1.559 (71,85%) são alunos que evadiram (CORNELIUS JUNIOR, 2015). 

Os problemas na educação podem ser causados tanto por atitudes erradas dos 

alunos quanto por falhas no sistema de ensino e, até mesmo, por falha de algumas 

instituições. 

Como consequências, tem-se vários casos de evasão e jubilamento 

(cancelamento de matrícula e cessação total do vínculo do aluno com a instituição) 

das universidades, o que causa desperdício de recursos e falta de profissionais 

qualificados para o mercado de trabalho, sendo algo muito prejudicial para o 

desenvolvimento do país. 

Para ajudar a amenizar esses problemas, são necessárias informações sobre 

a vida acadêmica dos alunos, para que as instituições possam identificar e, 

possivelmente, corrigir suas deficiências, e orientar os discentes no decorrer da 

trajetória estudantil dos mesmos. 

Na UFF, no ano de 2014, 3938 alunos se formaram e, 5 anos antes (2009), 

6426 alunos ingressaram na universidade. Ou seja, de todos os alunos que iniciaram 

a vida acadêmica na UFF em 2009, independente de qual tenha sido a área e o curso 

escolhido, 61,28% conseguiram concluir a graduação (UFF, 2017).  

Em 2014, a área com maior índice de evasão na UFF foi a área que abrange 

Estatística, Matemática e Física, com uma taxa de 55,5%. A segunda maior foi a área 

de Computação, tendo uma taxa de evasão de 32,7% (UFF, 2017). 

Em uma base de dados, estão armazenados dados sobre a vida universitária 

de estudantes do Instituto de Computação. Nesta base, estão armazenadas 

informações relacionadas a dados pessoais (os quais não revelam a identidade das 

pessoas), histórico e acompanhamento semestral dos alunos dos cursos Bacharelado 
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em Ciência da Computação e Bacharelado em Sistemas de Informação, da 

Universidade Federal Fluminense. 

Contudo, o volume de dados contido na base em questão é muito grande, 

tornando-se inviável analisar manualmente as informações. Por isso, são empregadas 

técnicas de Mineração de Dados, junto a todo o processo de KDD (Knowledge 

Discovery in Databases ou, em português, Descoberta de Conhecimento em Bases 

de Dados). Assim, padrões podem ser gerados e, posteriormente, analisados, a fim 

de que se chegue a conclusões que refutem ou confirmem hipóteses relacionadas ao 

desempenho dos alunos durante a vida acadêmica dos mesmos. Desta forma, é 

possível detectar falhas no processo de aprendizagem, sejam elas da instituição ou 

dos alunos. Feito isso, se existir uma solução viável para os problemas detectados, é 

possível que se diminua a quantidade dos mesmos buscando, assim, melhorias para 

o sistema de ensino das universidades e melhores formas de orientar os alunos. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é empregar técnicas de análise de 

dados, em especial, técnicas de mineração, utilizando dados históricos dos alunos dos 

cursos de graduação ligados ao Instituto de Computação da UFF, com o objetivo de 

identificar padrões e avaliar hipóteses e investigações relacionadas ao desempenho 

dos alunos, as quais são: “O tempo de deslocamento do aluno, de sua residência até 

a universidade, influencia no seu desempenho”; “O número de disciplinas cursadas 

por período influencia no desempenho do aluno; “Como o desempenho dos alunos 

tende a se comportar ao longo do curso?”. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: no capítulo 2, fala-se sobre a 

fundamentação teórica. No capítulo 3, a base de dados é descrita. São apresentadas, 

no capítulo 4, hipóteses e investigações relacionadas ao desempenho dos alunos. No 

capítulo 5, é feita uma análise das informações obtidas através do processo de KDD, 

a fim de verificar a veracidade das hipóteses do capítulo anterior. No capítulo 6, é 

exibida a conclusão do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, serão discutidos conceitos que servem de base a este trabalho, 

tais como o processo de KDD e suas etapas, e algumas técnicas de Mineração de 

Dados. 

Algumas definições importantes são: 

 Dados: são códigos que constituem a matéria prima da informação, ou 

seja, é a informação não tratada. 

 Informações: são dados tratados, ou seja, o resultado do processamento 

de dados. 

 Conhecimento: é o ato ou efeito de abstrair ideia ou noção de alguma 

coisa, ou seja, o conhecimento vai além de informações, pois ele além 

de ter um significado tem uma aplicação. 

Assim, pode-se dizer que, de um conjunto de dados, geram-se informações, 

que geram, posteriormente, conhecimento. 

 

2.1 Descoberta de conhecimento em base de dados (KDD) 

 

KDD (Knowledge Discovery in Databases) é o processo não trivial de 

identificação de padrões válidos, novos, potencialmente úteis e, finalmente, 

compreensíveis, em dados. (FAYYAD et al.,1996) 

Por não trivial, queremos dizer que um pouco de busca ou inferência está 

envolvida; ou seja, não é uma computação direta de quantidades pré-definidas como 

calcular o valor médio de um conjunto de números. Os padrões descobertos devem 

ser válidos em novos dados como algum grau de certeza. Também queremos que os 

padrões sejam novos (pelo menos para o sistema e, preferencialmente, para o 

usuário) e potencialmente úteis, isto é, que levem algum benefício para o usuário ou 

para a tarefa. Finalmente, os padrões devem ser compreensíveis, se não 

imediatamente, então depois de algum pré-processamento. (FAYYAD et al.,1996) 

O processo de KDD é dividido em passos. Desde a seleção da base de dados 

até a descoberta do conhecimento pode ser considerado um conjunto de atividades 

contíguas que compartilham conhecimento a partir de bases de dados, (CORNELIUS 

JUNIOR, 2015). 
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A figura abaixo ilustra o processo de descoberta de conhecimento em base de 

dados, e cada uma de suas fases, as quais são: Seleção, Pré-processamento 

(limpeza e enriquecimento), Transformação, Mineração de Dados e Interpretação e 

Análise. 

 

Figura 1 - Fases da descoberta de conhecimento em bases de dados 

 

Fonte: (Castanheira, 2008) 

 

2.1.1 Seleção 

 

Onde dados relevantes para a tarefa de análise são recuperados de uma base 

de dados (HAN et al., 2012). A fase de seleção de dados é a primeira no processo de 

descobrimento de informação e possui impacto significativo sobre a qualidade do 

resultado final, uma vez que nesta fase é escolhido o conjunto de dados contendo 

todas as possíveis variáveis (também chamadas de características ou atributos) e 

registros (também chamados de casos ou observações) que farão parte da análise. 

(PRASS, 2017) 

 

 

2.1.2 Pré-processamento (limpeza e enriquecimento) 

 

As rotinas de limpeza de dados tentam preencher valores em falta, suavizar o 

ruído, enquanto identifica discrepâncias e corrige inconsistências nos dados. (HAN et 

al., 2012) 
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Deve-se levar em consideração que todo dado inconsistente que entrar, 

causará problemas no resultado (garbage in, garbage out). Por isso, a limpeza e o 

enriquecimento dos dados devem ser feitos com muita cautela e atenção. 

 

2.1.3 Transformação 

 

Os dados são transformados ou consolidados para que o processo de 

mineração resultante possa ser mais eficiente, e os padrões encontrados possam ser 

mais fáceis de entender. (HAN et al., 2012) 

Nesta fase os dados são armazenados e formatados de forma que os 

algoritmos de mineração possam ser aplicados. Nesta etapa também são obtidos os 

dados que faltavam, através da transformação ou da combinação de outros dados da 

base. 

 

2.1.4 Mineração de Dados 

 

Mineração de Dados é um tópico que envolve aprendizado em um sentido 

prático, não teórico. Nós estamos interessados em técnicas para encontrar e 

descrever padrões estruturais em dados, como uma ferramenta para ajudar a explicar 

aquele dado e fazer previsões a partir dele. (WITTEN et al., 2011) 

 

2.1.5 Interpretação e Análise 

 

Para identificar os padrões verdadeiramente interessantes que representam o 

conhecimento com base em medidas de interesse. (HAN et al., 2012). 

Nesta etapa utilizam-se técnicas para interpretar e avaliar os resultados obtidos 

na fase de Mineração de Dados para chegar à informação. 

Embora esses passos devam ser executados na ordem apresentada, o 

processo é interativo, pois o usuário pode (e muitas vezes necessita) continuamente 

intervir e controlar o curso das atividades, e iterativo, por ser uma sequência finita de 

operações em que o resultado de cada uma é dependente dos resultados das que a 

precedem. (PRASS, 2017) 
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2.2 Mineração de Dados 

 

Mineração de Dados é definida como o processo de descobrir padrões em 

dados. (WITTEN et al., 2011) 

Os padrões estruturais encontrados nos dados são os elementos que servem 

como ferramenta para auxiliar na explicação dos dados e nas previsões feitas através 

dos mesmos. 

O processo de Mineração de Dados pode ser feito de forma direta ou indireta: 

 Mineração de Dados Direta: um modelo é gerado a partir de uma base 

de dados, e é utilizado no processo de mineração de uma determinada entrada 

de dados (registros a serem classificados). Ao final deste processo, são 

geradas informações úteis para o usuário e para as tarefas (classe de cada 

registro). A Figura 2 mostra o processo da Mineração de Dados Direta: 

 

Figura 2 - Esquema de Mineração de Dados Direta 

 

 Mineração de Dados Indireta: minera-se a informação a partir da base 

de dados, dando origem a padrões, que são interpretados a fim de gerar 
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informações úteis, isto é, informações que levem benefício ao usuário ou às 

tarefas. O processo da Mineração de Dados Indireta está ilustrado na Figura 3: 

        

Figura 3 - Esquema de Mineração de Dados Indireta 

 

 

2.2.1 Técnicas de mineração 

 

Existem várias técnicas de Mineração de Dados. Para decidir qual deve ser 

usada, deve-se levar em consideração a forma que os dados estão organizados e o 

que se quer analisar. As duas técnicas de mineração utilizadas neste trabalho foram 

Regras de Associação e Clusterização (Agrupamento). Em alguns casos, as duas 

técnicas foram utilizadas em conjunto, não necessariamente na etapa de Mineração 

de Dados. 

 

2.2.1.1 Regras de Associação 

 

Consiste em encontrar conjuntos de itens frequentes (conjuntos de itens, como 

A e B, satisfazendo um limite de suporte mínimo, porcentagem de tuplas relevantes), 

das quais regras de associação fortes sob a forma de A ==> B são geradas. Estas 

Conhecimento 
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regras também satisfazem um limite mínimo de confiança (uma probabilidade pré-

especificada de satisfazer B sob a condição de que A esteja satisfeito). (HAN et al., 2012) 

Devido a sua grande aplicabilidade, as regras de associação encontram-se 

entre um dos mais importantes tipos de conhecimento que podem ser minerados em 

bases de dados. Estas regras representam padrões de relacionamento entre itens de 

uma base de dados. (GONÇALVES, 2017)  

Como muitas regras podem ser derivadas, até mesmo de um dataset pequeno, 

as regras mais interessantes para análise acabam sendo as que tem um número 

grande de instâncias (suporte alto) e uma acurácia alta nas instâncias que são 

previstas corretamente (confiança alta). Veja o exemplo abaixo: 

Em um supermercado, cada cliente compra um conjunto de produtos, conforme 

e mostrado nas transações abaixo: 

 

ID do Cliente Conjunto de produtos 

1 {pão, leite, ovos} 

2 {leite, manteiga, pão} 

3 {leite, manteiga, queijo} 

4 {manteiga, pão} 

5 {pão, queijo, ovos, leite} 

 

Consideremos que, após a execução de um algoritmo de Regras de 

Associação, uma das regras descobertas tenha sido: 

leite ==> pão 

Esta regra diz que quem compra leite, também compra pão. Analisando o 

conjunto de dados, vemos que leite aparece em 4 das 5 transações. Logo, o suporte 

desta regra é de 4/5 = 0,8 = 80%. Vemos, ainda, que leite e pão aparecem junto em 3 

destas 4 transações, o que quer dizer que a confiança desta regra é de 3/4 = 0,75 = 

75%. 
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2.2.1.1 Clusterização de Dados 

 

Clusterização é o processo de agrupar um conjunto de objetos de dados em 

vários grupos ou clusters, de modo que os objetos dentro de um cluster tenham alta 

semelhança, mas sejam muito diferentes dos objetos em outros clusters. 

Dissimilaridades e semelhanças são avaliadas com base nos valores dos atributos 

descrevendo os objetos e muitas vezes envolvendo medidas de distância. (HAN et al., 

2012). 

Esta técnica é utilizada quando não há classes ou grupos definidos 

previamente, sendo os objetos divididos naturalmente em grupos (clusters), de acordo 

com suas características. Logo, os objetos dentro de um mesmo cluster são mais 

parecidos entre si do que com qualquer outro objeto alocado em outro cluster. Veja o 

exemplo abaixo: 

Em um zoológico, há vários animais com características diferentes. Em uma 

base de dados, estão os atributos de cada um, como mostrado a seguir: 

 

Animal Mamífero Penas Número de 

pernas 

Aquático 

Leão Verdadeiro Falso 4 Falso 

Galinha Falso Verdadeiro 2 Falso 

Cachorro Verdadeiro Falso 4 Falso 

Polvo Falso Falso 8 Verdadeiro 

Peixe Falso Falso 0 Verdadeiro 

Águia Falso Verdadeiro 2 Falso 

Considerando todos os atributos, pode-se ver que leão e cachorro, ficarão no 

mesmo grupo, assim como galinha e pássaro e polvo com peixe, devido à semelhança 

de suas características. 
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3 DESCRIÇÃO E TRATAMENTO DA BASE DE DADOS 

 

A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) é um órgão da 

Universidade Federal Fluminense, que presta serviços à instituição, tais como 

desenvolvimentos de sistemas; gerenciamento de sites e portais; infraestrutura de 

rede, telefonia e cabeamento; manutenção de máquinas e recursos tecnológicos e 

gerenciamento de servidores e data center. A base de dados utilizada neste trabalho 

foi fornecida por este órgão e, originalmente, contava com seis arquivos CSV que 

continham dados dos alunos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, 

separadamente. Os dados já estavam anonimizados quando a base foi recebida. 

Na base, há dados de alunos desde o primeiro período de 1982, até o segundo 

período de 2016, o que mostra que foram considerados estudantes que cursaram 

diversos currículos diferentes, podendo haver melhora ou piora no desempenho dos 

discentes entre as mudanças de currículo. 

Para facilitar a manipulação dos dados, os arquivos foram organizados em três 

tabelas, unindo-se os dados dos alunos de ambos os cursos, ainda que possa haver 

alguns desvios na análise dos dados, ameaçando a validade da mesma, devido a 

cada curso ter características diferentes.  

As tabelas estão relacionadas entre si, cada uma com seus atributos, conforme 

mostrado nos tópicos a seguir.  

 

3.1 Descrição geral da base original  

 

Os arquivos utilizados e seus respectivos atributos estão listados abaixo: 

 dadospessoais31: armazena dados pessoais dos alunos de Ciência da 

Computação. Seus atributos são: 

o id_aluno: número de identificação impessoal do aluno; 

o id_dadospessoais: número de identificação dos dados pessoais de 

cada aluno; 

o bairro: nome do bairro no qual o aluno mora; 

o cep: número do CEP de onde o aluno mora; 

o cidade: nome da cidade na qual o aluno mora; 

o uf_endereco: sigla da unidade federativa onde o aluno mora; 
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o uf_naturalidade: sigla da unidade federativa de onde o aluno é natural; 

o pais_nacionalidade: nacionalidade do aluno. 

 

 dadospessoais83: armazena dados pessoais dos alunos de Sistemas de 

Informação. Seus atributos são: 

o id_aluno: número de identificação impessoal do aluno; 

o id_dadospessoais: número de identificação dos dados pessoais de 

cada aluno; 

o bairro: nome do bairro no qual o aluno mora; 

o cep: número do CEP de onde o aluno mora; 

o cidade: nome da cidade na qual o aluno mora; 

o uf_endereco: sigla da unidade federativa onde o aluno mora; 

o uf_naturalidade: sigla da unidade federativa de onde o aluno é natural; 

o pais_nacionalidade: nacionalidade do aluno. 

 

 historico31: armazena histórico de notas dos alunos de Ciência da 

Computação, para cada disciplina, em cada semestre. Seus atributos são: 

o id_aluno: número de identificação impessoal do aluno; 

o ano_semestre: período em que o aluno cursou uma disciplina, com 

uma determinada nota; 

o cod_disciplina: código de identificação da disciplina cursada pelo 

aluno; 

o turma: turma em que o aluno cursou uma determinada disciplina em 

um dado período; 

o nota: nota obtida pelo aluno em uma disciplina em um período; 

o nota_vs: nota obtida pelo aluno em uma disciplina em um período, 

após fazer a VS (Verificação Suplementar), caso tenha sido necessário 

fazê-la.  

o frequencia: informa se a frequência do aluno nas aulas relacionadas a 

uma disciplinas em um período foram suficientes para aprovação; 

o situacao_disiciplina: situação do aluno em uma disciplina, em um dado 

período. 
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 historico83: armazena histórico de notas dos alunos de Sistemas de 

Informação, para cada disciplina, em cada semestre. Seus atributos são: 

o id_aluno: número de identificação impessoal do aluno; 

o ano_semestre: período em que o aluno cursou uma disciplina, com 

uma determinada nota; 

o cod_disciplina: código de identificação da disciplina cursada pelo 

aluno; 

o turma: turma em que o aluno cursou uma determinada disciplina em 

um dado período; 

o nota: nota obtida pelo aluno em uma disciplina em um período; 

o nota_vs: nota obtida pelo aluno em uma disciplina em um período, 

após fazer a VS (Verificação Suplementar), caso tenha sido necessário 

fazê-la.  

o frequencia: informa se a frequência do aluno nas aulas relacionadas a 

uma disciplinas em um período foram suficientes para aprovação; 

o situacao_disiciplina: situação do aluno em uma disciplina, em um dado 

período. 

 

 acompanhamentos31: armazena dados relacionados à situação de cada 

aluno de Ciência da Computação em cada semestre. Seus atributos são: 

o id_aluno: número de identificação impessoal do aluno; 

o status: status do aluno em um determinado período; 

o situacao: situação do aluno em um determinado período; 

o ano_semestre: período cursado pelo aluno, relacionado à situação e 

ao status do mesmo; 

o curr: currículo cursado pelo aluno. 

 

 acompanhamentos83: armazena dados relacionados à situação de cada 

aluno de Sistemas de Informação em cada semestre. Seus atributos são: 

o id_aluno: número de identificação impessoal do aluno; 

o status: status do aluno em um determinado período; 

o situacao: situação do aluno em um determinado período; 

o ano_semestre: período cursado pelo aluno, relacionado à situação e 

ao status do mesmo; 
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o curr: currículo cursado pelo aluno. 

 

3.2 Pré-processamento (limpeza e enriquecimento) 

 

Após unirem-se os dados dos dois cursos ministrados pelo Instituto de 

Computação, as tabelas do banco de dados relacional, criadas no SGBD MySQL, 

foram acompanhamento, aluno (contendo informações de dados pessoais) e histórico, 

com os mesmos atributos presentes nos arquivos CSV da base original, como 

mostrado no modelo que se segue: 

 

Figura 4 - Modelo Entidade-Relacionamento da base 

 

 

 

Em todas as tabelas, os alunos são identificados por um ID. Embora exista um 

relacionamento entre elas, alguns alunos que se encontram em uma, podem não estar 

em outra, o que gera inconsistências. Por exemplo, existe registro de um aluno na 

tabela Histórico, mas não existe registro do mesmo na tabela Acompanhamento. 

Na tabela Aluno, a qual guarda dados pessoais dos discentes, há 3454 tuplas. 

Em algumas dessas tuplas, faltavam dados relacionados à localização de residência. 

Registros assim foram removidos, para não causar ruídos posteriormente. Com base 

nas informações sobre o bairro e a cidade em que o aluno mora, adquiriram-se mais 
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dois atributos, distância e tempo de deslocamento da residência do estudante até a 

universidade, através de uma API do Google Maps. 

Na tabela Histórico, encontram-se 3904 registros. Muitos deles estavam sem 

informação de situação em disciplinas, o que é um atributo facilmente derivado de 

nota e nota da VS (Verificação Suplementar), combinado com o atributo frequência. 

Para melhor visualização dos resultados obtidos posteriormente, o atributo nome da 

disciplina foi acrescentado, com base no código da disciplina cursada pelos alunos. 

Os dados da tabela de Acompanhamento não foram utilizados, pois a situação 

do aluno que esta tabela guarda não indica as principais situações dos estudantes, e 

as informações de semestres cursados por cada um também está contida na tabela 

de histórico. Quanto às informações de status e currículo, não são relevantes para o 

que se quer avaliar neste trabalho. 

Pediu-se ao STI que os dados que faltavam para alguns registros fossem 

fornecidos. Porém, o pedido ainda não foi atendido, e alguns dados precisaram ser 

removidos devido à inconsistências que não puderam ser tratadas e que causariam 

equívocos na análise das informações obtidas, ao final do processo de KDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

4 HIPÓTESES E INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AO DESEMPENHO DOS 

ALUNOS 

 

Antes de se analisar os dados da base, foram levantadas, por um aluno de 

graduação e um pesquisador sênior, algumas hipóteses e investigações que visam, 

através de conhecimento, possibilitar iniciativas que visem reduzir os problemas no 

sistema de ensino. Tais hipóteses podem ser confirmadas ou refutadas através da 

análise dos dados. A seguir, estão listadas as hipóteses e as técnicas utilizadas para 

que fossem analisadas posteriormente. 

 

4.1 O tempo de deslocamento do aluno, de sua residência até a universidade, 

influencia no seu desempenho. 

 

Acredita-se que, pelo fato de um aluno passar muito tempo de seu dia no trajeto 

para a universidade e, consequentemente, no trajeto de volta para casa, ele tenha 

menos tempo para estudar os conteúdos e, por isso, tem seu desempenho 

prejudicado. 

Para analisar isso, fez-se a junção de dados relacionados à moradia dos 

estudantes com o desempenho dos mesmos em cada disciplina. Feito isso, os alunos 

foram classificados de acordo com seu desempenho, em ótimo, bom, regular e ruim. 

Também foram agrupados de acordo com a faixa de tempo de deslocamento da 

residência até a faculdade. Isto foi feito de duas maneiras: uma divisão linear, 

separando os grupos em faixas de tempo de 20 minutos, e uma divisão feita através 

da técnica de Clusterização, com o algoritmo k-means (implementado na ferramenta 

Weka). 

Após isso, utilizou-se o algoritmo Apriori (implementado na ferramenta Weka), 

para gerar Regras de Associação, mostrando padrões entre tempo de deslocamento 

e desempenho. 
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4.2 O número de disciplinas cursadas por período influencia no desempenho 

do aluno. 

 

É comum se acreditar que, quanto mais matérias um aluno cursa em um 

período, maior a chance de ele ser reprovado em alguma delas ou, até mesmo, em 

várias delas, e que quem cursa poucas matérias pode facilmente ser aprovado em 

todas, por ter que lidar com menos conteúdo. Por outro lado, é comum que um aluno 

que acredita ter muito tempo para estudar acabe desperdiçando-o e se prejudicando. 

Mais uma vez, o algoritmo Apriori (implementado na ferramenta Weka) foi 

utilizado para gerar Regras de Associação, a fim de se identificar a relação entre 

quantidade de disciplinas cursadas por um aluno em um período e o número de 

disciplinas em que o mesmo ficou reprovado. 

 

4.3 Como o desempenho dos alunos tende a se comportar ao longo do curso? 

 

Sabe-se que cada aluno entra na universidade com um nível diferente de 

maturidade e que o desempenho de cada um pode ser bem diferente durante o curso. 

A ideia desta investigação é descobrir como a maioria dos alunos se comporta ao 

longo da graduação. 

Para isso, utilizou-se a média das notas de cada aluno por semestre, 

considerando aqueles que cursaram de 8 a 12 períodos. Tendo esses dados, utilizou-

se a Clusterização, com o algoritmo k-means (implementado na ferramenta Weka) 

para dividir os alunos em cinco grupos, de acordo com os diferentes comportamentos 

apresentados ao longo do curso. 
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5 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados das análises de cada 

hipótese e investigação, ou seja, estão descritos, aqui, os resultados da última fase 

do processo de descoberta do conhecimento. 

 

 

5.1 O tempo de deslocamento do aluno, de sua residência até a universidade, 

influencia no seu desempenho. 

 

Por meio de Regras de Associação, verificou-se se esta hipótese é verdadeira. 

A base utilizada conta com 3454 alunos. Através de um programa 

implementado em Java, uma API do Google Maps foi utilizada para calcular distância 

e tempo de deslocamento por transporte público. Utilizou-se, para isso, um arquivo 

contendo os atributos bairro e cidade de cada aluno. Estes atributos foram usados 

como ponto de partida e a localização do Campus da Praia Vermelha da UFF (Niterói, 

Ingá) como destino.  

Contudo, os registros de muitos alunos não foram utilizados, pois não há rota 

de transporte público partindo de alguns bairro e, até mesmo, de algumas cidades, 

para Ingá. Devido a isso e à falta de informação sobre notas de alguns alunos, apenas 

1535 registros de alunos foram analisados. 

No gráfico abaixo, vemos que, dentre os 1535 estudantes, a maioria leva de 

100 a 200 minutos para chegar à universidade. Vemos, também, que uma parcela 

significativa de alunos mora a até 100 minutos da universidade e uma parcela menor 

leva mais de 200 minutos no deslocamento. 

Considerando os valores absolutos de tempo, pode-se dizer que, segundo o 

histograma da Figura 5, a maioria dos alunos mora a 16 minutos da universidade. 
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Figura 5 - Gráfico que relaciona quantidade de alunos com os tempo de 
deslocamento 

 

 

Intuitivamente, pensa-se que o desempenho dos alunos é influenciado pelo 

tempo que levam para deslocar-se. Para que esta hipótese pudesse ser analisada, 

os alunos foram divididos, de duas formas, em grupos, de acordo com a quantidade 

de minutos que o aluno gasta para chegar à faculdade. Estas duas maneiras foram: 

 

 Divisão linear: 

Os alunos foram agrupados em intervalos de 20 minutos, criando-se 17 

grupos; 

 

 Divisão por algoritmo de Clusterização: 

Utilizando-se a ferramenta Weka, os alunos foram agrupados em 7 

clusters de tempo, através do Algoritmo K-means. 

 

O desempenho de cada aluno foi medido da seguinte forma: 

Se a média de todas as notas do aluno está entre 0 e 3,9, o desempenho é ruim; 
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Se a média de todas as notas do aluno está entre 4,0 e 5,9, o desempenho é 

regular; 

Se a média de todas as notas do aluno está entre 6,0 e 7,9, o desempenho é bom; 

Se a média de todas as notas do aluno está entre 8,0 e 10,0, o desempenho é 

ótimo; 

O histograma da Figura 6 mostra a divisão dos alunos por desempenho: 

 

Figura 6 - Gráfico que relaciona quantidade de alunos com o desempenho 

 

 

Como se pode ver, o número de alunos com desempenho bom, regular e ruim 

são bem parecidos. O único desempenho com uma quantidade bem diferente de 

alunos é o ótimo. 

Veja a seguir as informações obtidas considerando a Divisão linear e a Divisão 

por Clusterização: 

 

5.1.1 Divisão linear: 

 

Algumas faixas de tempo não foram utilizadas devido ao fato de não haver 

alunos morando em locais cujo tempo de deslocamento estivesse presente nessas 

faixas. Por exemplo, o intervalo 280-300 minutos não foi considerado, pois não havia 
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ninguém dentre os estudantes que gastasse um valor de tempo, em minutos, que 

estivesse contido nele. Por isso, estas faixas de tempo não aparecem no gráfico da 

Figura 7. 

 

Figura 7 - Gráfico que relaciona Quantidade de alunos por faixa de tempo linear e 
desempenho 

 

 

Vê-se, com base neste gráfico e no gráfico apresentado acima, que mostra a 

quantidade de alunos por desempenho, que, para cada uma das principais faixas de 

tempo (isto é, aquelas que estão relacionadas a uma quantidade alta de estudantes), 

a distribuição de alunos por desempenho não muda muito, ou seja, existe 

balanceamento entre bom, regular e ruim, e uma quantidade pequena de estudantes 

classificados como ótimo. 

As exceções são as faixas de tempo relacionadas a poucos alunos que, 

justamente por este motivo, não apresentam um balanceamento na distribuição de 

desempenho dos alunos. Em alguns intervalos de tempo, um dos desempenhos 

chega a ocorrer em 100% dos casos, como na faixa 241-260 minutos, que todos os 

estudantes foram classificados como ruins. 

Os dados foram usados como entrada para o algoritmo de associação Apriori, 

de Mineração de Dados. A ferramenta utilizada foi a Weka, e uma parte do resultado 

(algumas regras) pode ser vista abaixo (o conjunto com todas as regras encontra-se 

no Anexo 1): 
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Regra 2. tempo=1-20min 209 ==> desempenho=Bom 80    <conf:(0.38)> 

Regra 27. tempo=1-20min 209 ==> desempenho=Regular 49    <conf:(0.23)> 

Regra 12. tempo=1-20min 209 ==> desempenho=Ruim 67    <conf:(0.32)>  

Regra 3. tempo=101-120min 351 ==> desempenho=Bom 128    <conf:(0.36)>  

Regra 23. tempo=101-120min 351 ==> desempenho=Regular 93    <conf:(0.26)>  

Regra 14. tempo=101-120min 351 ==> desempenho=Ruim 109    <conf:(0.31)>   

Regra 8. tempo=121-140min 272 ==> desempenho=Bom 94    <conf:(0.35)>  

Regra 25. tempo=121-140min 272 ==> desempenho=Regular 65    <conf:(0.24)> 

Regra 6. tempo=121-140min 272 ==> desempenho=Ruim 96    <conf:(0.35)>   

Regra 30. desempenho=Ótimo 97 ==> tempo=101-120min 21    <conf:(0.22)>  

Regra 26. desempenho=Bom 538 ==> tempo=101-120min 128    <conf:(0.24)>  

Regra 29. desempenho=Regular 415 ==> tempo=101-120min 93    <conf:(0.22)>  

Regra 28. desempenho=Ruim 485 ==> tempo=101-120min 109    <conf:(0.22)>  

 

Como se pode ver, a confiança de cada regra é muito baixa (38% ou menor). 

Vê-se, também que, segundo as regras acima, tem-se alunos com desempenho bom, 

ruim e regular que moram muito próximo à universidade (1-20 minutos) e alunos 

classificados da mesma forma que moram bem mais longe (121-140 minutos). Pode-

se ver, também, que a única regra em que o desempenho ótimo aparece (embora com 

um suporte de apenas 6%, aproximadamente), está relacionada a alunos que moram 

a 101-120 minutos da universidade, o que é um tempo relativamente alto.  

Observando, por exemplo, as faixas de tempo 1-20 minutos, 101-120 minutos 

e 121-140 minutos, considerando o desempenho bom, vemos que, nas regras, as 

confianças são, respectivamente, 38%, 36% e 35%, e seus respectivos suportes são, 

aproximadamente, 14%, 23% e 18%. O mesmo pode ser visto no gráfico, observando-

se que as colunas que representam o desempenho bom nessas faixas não 

apresentam grande variação de tamanho. Isto também ocorre para as demais 

classificações de desempenho e para as outras faixas de tempo (exceto as faixas de 

tempo relacionadas a poucos alunos).  

Considerando as informações das regras e do histograma, pode-se concluir 

que o desempenho dos alunos é parecido em diferentes faixas de tempo de 

deslocamento. 
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5.1.2 Divisão por Clusterização 

 

Na Figura 8, está o gráfico que representa distribuição de desempenho dos 

alunos em cada faixa de tempo, as quais foram geradas por um algoritmo de 

agrupamento.  

 

Figura 8 - Gráfico que relaciona Quantidade de alunos por faixa de tempo de 
clusters e desempenho 

 

 

Assim como na análise por Divisão Linear, as classificações de desempenho 

estão bem distribuídas, com exceção do desempenho ótimo, como já esperado, 

levando-se em consideração o gráfico Quantidade de alunos x Desempenho. 

Novamente, a ferramenta Weka foi utilizada, a fim de gerar regras de 

associação pelo algoritmo Apriori. Uma parte do resultado (algumas regras) pode ser 

vista a seguir (o conjunto com todas as regras encontra-se no Anexo 2): 

 

Regra 6. tempo=16-54min 428 ==> desempenho=Bom 147    <conf:(0.34)>  

Regra 21. tempo=16-54min 428 ==> desempenho=Regular 116    <conf:(0.27)> 

Regra 13. tempo=16-54min 428 ==> desempenho=Ruim 131    <conf:(0.31)>  

Regra 4. tempo=118-141min 399 ==> desempenho=Bom 140    <conf:(0.35)>  

Regra 26. tempo=118-141min 399 ==> desempenho=Regular 99    <conf:(0.25)>  

Regra 9. tempo=118-141min 399 ==> desempenho=Ruim 135    <conf:(0.34)>  

 Regra 1. tempo=237-532min 36 ==> desempenho=Bom 16    <conf:(0.44)>  
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Regra 5. desempenho=Ótimo 97 ==> tempo=16-54min 34    <conf:(0.35)>  

Regra 20. desempenho=Bom 538 ==> tempo=16-54min 147    <conf:(0.27)>  

Regra 8. desempenho=Regular 415 ==> tempo=16-54min 116    <conf:(0.28)>  

Regra 22. desempenho=Ruim 485 ==> tempo=16-54min 131    <conf:(0.27)>  

Regra 24. desempenho=Ótimo 97 ==> tempo=118-141min 25    <conf:(0.26)> 

Regra 23. desempenho=Bom 538 ==> tempo=118-141min 140    <conf:(0.26)>  

Regra 27. desempenho=Regular 415 ==> tempo=118-141min 99    <conf:(0.24)>  

Regra 19. desempenho=Ruim 485 ==> tempo=118-141min 135    <conf:(0.28)>  

 

Mais uma vez, as regras tiveram confiança baixa (a maior foi 44%, embora a 

confiança seja apenas de 2%, aproximadamente). Pode-se ver que alunos que moram 

relativamente perto da universidade (16-54 minutos) têm distribuição de desempenho 

parecido com alunos que moram mais longe (118-141 minutos). Pelo que se vê nas 

regras acima, existem alunos bons, regulares e ruins que moram longe e que moram 

perto da faculdade.  

Observando-se, por exemplo, as faixas de tempo 16-54 minutos e 118-141 

minutos, e para o desempenho bom, vemos que as confianças para cada uma das 

duas faixas de tempo são, respectivamente, 34% e 35%, e seus respectivos suportes 

são de, aproximadamente, 28% e 26%. Observando o gráfico, percebe-se que as 

colunas que representam o desempenho bom em cada faixa de tempo, não 

apresentam grande variação de tamanho. Isto ocorre para todas as classificações de 

desempenho, em todas as faixas de tempo. 

Levando-se em consideração as informações obtidas pelas regras e pela 

análise do gráfico, pode-se concluir que o desempenho dos alunos é parecido em 

diferentes faixas de tempo de deslocamento. 

Tem-se, ainda, uma regra que mostra que 35% dos alunos classificados como 

ótimos levam um tempo relativamente baixo para chegar a universidade, enquanto 

outra regra mostra que 26% dos estudantes com o mesmo desempenho gastam um 

tempo significativamente maior no percurso (as duas regras com suporte de, 

aproximadamente, 6%), mostrando que há um percentual maior de alunos ótimos 

morando perto da faculdade. Contudo, embora a diferença seja um pouco maior do 

que nos outros casos, não chega a 10%, mostrando que continua não sendo grande. 
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Com base nas informações dos histogramas e nas regras de associação, 

podemos concluir que o tempo de deslocamento não influencia no desempenho do 

aluno. Logo, a hipótese em questão não é verdadeira. 

Contudo, isso pode ocorrer devido ao fato de que as pessoas que moram longe 

se mudaram para perto da universidade. Em alguns casos, seria impossível o aluno 

frequentar as aulas sem se mudar para um lugar mais próximo. Porém, não temos 

como afirmar quantos estudantes foram morar em uma área que facilite o acesso ao 

campus, e nem para qual local ele se mudou, tornando-se inviável dizer o quanto isso 

reduziu o tempo de viagem dele. 

 

5.2 O número de disciplinas cursadas por período influencia no desempenho 

do aluno. 

 

Para verificar a veracidade desta investigação, foram usadas informações do 

histórico dos alunos, referentes à quantidade de disciplinas cursadas por cada um em 

cada período, e à quantidade de disciplinas em que cada um foi reprovado, 

considerando aqueles que foram reprovados diretamente, e os que o foram após fazer 

a VS (Verificação Suplementar. Uma prova que os alunos que obtém média entre 4,0 

e 5,9 têm direito de fazer, como uma nova chance de ser aprovado em uma disciplina).  

O gráfico da Figura 9 mostra a quantidade de matérias que os alunos cursaram 

e, para cada uma dessas quantidades, a quantidade de disciplinas cursadas com 

reprovação, assim como o percentual de aprovação (percentual de toda a área azul). 
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Figura 9 - Gráfico que relaciona quantidade de disciplinas cursadas com quantidade 
de reprovações 

 

Além do histograma acima, utilizando-se o Algoritmo de associação Apriori na 

ferramenta Weka, foram encontradas regras de associação entre o número de 

disciplinas cursadas e o número de reprovações por período. Como algumas 

quantidades de disciplinas eram pouco frequentes, o suporte mínimo utilizado foi 0,01 

(1%), para um total de 22240 instâncias. Ou seja, apenas conjuntos que apareceram 

em 1% das instâncias (aproximadamente 222) foram considerados na análise. Para 

que se tenha mais regras e, logo, uma análise mais ampla dos dados (visto que 

apenas dois atributos foram utilizados), a confiança mínima usada foi de 0,1 (10%). 

Seguem, abaixo, algumas das regras em questão (o conjunto completo de regras 

encontra-se no anexo 2): 

 

Regra 1. quantidade_cursadas=1 1063 ==> quantidade_reprovacoes=0 943    <conf:(0.89)>  

Regra 2. quantidade_cursadas=2 1084 ==> quantidade_reprovacoes=0 710    <conf:(0.65)> 

Regra 3. quantidade_cursadas=7 1734 ==> quantidade_reprovacoes=0 851    <conf:(0.49)> 

Regra 5. quantidade_cursadas=8 501 ==> quantidade_reprovacoes=0 227    <conf:(0.45)> 

Regra 7. quantidade_cursadas=6 5093 ==> quantidade_reprovacoes=0 2001    <conf:(0.39)> 

Regra 8. quantidade_cursadas=5 6219 ==> quantidade_reprovacoes=0 2429    <conf:(0.39)>  

Regra 9. quantidade_cursadas=4 4024 ==> quantidade_reprovacoes=0 1517    <conf:(0.38)>  
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Das regras acima, as que têm maior confiança são a regra 1, que diz que 89% 

dos alunos que cursam apenas uma matéria em um período (suporte de, 

aproximadamente, 5%) não reprovam em nenhuma e a regra 2, que diz, com 

confiança de 65%, que os alunos que cursam duas matérias em um semestre 

(suporte, também, de aproximadamente 5%) não obtêm reprovação em nenhuma. As 

demais regras tem confiança abaixo de 50%. Contudo, algumas têm itens com um 

suporte mais alto, e devem ser levados em consideração. As regras 7 e 8, por 

exemplo, dizem, que 39% dos alunos que cursam cinco ou seis disciplinas em um 

período (com suportes de, respectivamente, 28% e 23%), obtêm aprovação em todas 

elas.  

Com um suporte um pouco menor (18%), a regra 9 mostra que, 38% dos 

estudantes que cursam apenas quatro disciplinas em um semestre são aprovados em 

todas elas. 

Ainda que com um suporte bem menor (8%, aproximadamente), tem-se a regra 

3, a qual mostra que 49% dos alunos que cursam sete disciplinas por período não são 

reprovados em nenhuma. Com suporte de 2% (que é baixo, mas não desprezível), a 

regra 5 diz que 45% dos que cursam oito matérias tem êxito em todas elas. 

Considerando-se as regras mencionadas e as informações do gráfico mostrado 

anteriormente, pode-se ver que, para cada quantidade diferente de disciplinas 

cursadas, há um percentual de reprovação que não necessariamente é maior quando 

mais disciplinas são cursadas. Por exemplo, vê-se e nas regras 3 e 7 que o percentual 

de aprovação (isto é, de pessoas que não reprovaram em nenhuma disciplinas) é 

maior para aqueles que cursam sete disciplinas do que para os que cursam seis. O 

mesmo pode ser visto, no gráfico, através dos percentuais de aprovação (relacionados 

à área azul), correspondentes a cinco e seis disciplinas cursadas. Pode-se notar, 

ainda, tanto no gráfico quanto nas regras 7 e 8, que quase não há diferença entre os 

percentuais de aprovação dos que cursam cinco e seis disciplinas. 

Assim, poderia-se inferir que, de acordo com as duas primeiras regras, a 

hipótese é verdadeira. Porém, considerando as outras regras e o gráfico, vê-se que 

não há relação entre a quantidade de disciplinas cursadas em um período e a 

quantidade de disciplinas em que o aluno foi reprovado. Portanto, considerando a 

análise feita, pode-se dizer que esta hipótese não procede. 

Acredita-se que a quantidade de disciplinas que o aluno cursa por semestre 

não influencie em seu desempenho porque um estudante que se inscreve em muitas 
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disciplinas, normalmente, está perto de se formar e, por isso, tem dedicação maior 

aos estudos, o que traz como consequência um desempenho melhor.  

No caso daqueles que se inscrevem em poucas disciplinas por período, 

acredita-se que, devido ao fato de a pessoa acha que tem muito tempo para lidar com 

todo o conteúdo, ela acabe não se dedicando como deveria e procrastinando, 

resultando em um desempenho ruim. 

 

5.3 Como o desempenho dos alunos tende a se comportar ao longo do curso? 

 

Para analisar dados referentes a esta investigação, foram utilizadas 

informações sobre alunos que já cursaram de 8 a 12 períodos, totalizando 911 alunos, 

que foram divididos em 5 grupos, pelo Algoritmo K-means, na ferramenta Weka. A 

seguir, encontram-se as análises dos clusters, que foram criados de acordo com o 

comportamento dos alunos. Para facilitar a visualização dos dados, foram criados 

gráficos, nos quais o eixo vertical representa o percentual de aprovação e o eixo 

horizontal, o período cursado (1 a 12). 

 

 Cluster 0 

Figura 10 - Gráfico dos alunos do cluster 0 
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Neste grupo, vê-se que os alunos começam com um percentual de reprovação 

não muito alto (menos de 15%). Contudo, no meio do curso (a partir do 5º período), o 

desempenho do aluno começa a piorar. O percentual de reprovação chega a mais de 

50% no 8º período. Depois, o percentual cai, mostrando que o desempenho melhora 

no final do curso. 

 

 

 Cluster 1 

 

 

Figura 11 - Gráfico dos alunos do cluster 1 
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 Cluster 2 

 

Figura 12 - Gráfico dos alunos do cluster 2 

 
 

Neste cluster, os alunos começam com um desempenho bom (pouco mais de 

20% de reprovação), tem uma piora após do segundo período e chegam a ter uma 

taxa de reprovação de mais de 35% no meio do curso (no 5º período). Após isso, o 

desempenho volta a melhorar e a taxa cai nos períodos finais. 
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 Cluster 3 

 

Figura 13 - Gráfico dos alunos do cluster 3 
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 Cluster 4 

 

Figura 14 - Gráfico dos alunos do cluster 4 

 

 

Neste grupo, os alunos têm um desempenho bem ruim no início do curso (taxa 

e reprovação de pouco mais de 40%), e pioram até o 5º período, no qual chegam a 

quase 70% de reprovação. No 7º, a taxa tem uma leve queda e, a partir do 8º, começa 

a cair consideravelmente, mostrando uma melhora no desempenho dos estudantes 

nos últimos períodos do curso. 

Abaixo, estão informações (oriundas do resultado do Algoritmo de 

Agrupamento executado pela ferramenta Weka), tanto de forma escrita, quanto em 

um gráfico, de quantas instâncias (que, nesse caso, são alunos) foram inseridas em 

cada cluster. 
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Instâncias Agrupadas 

 

Cluster 0      100 (11%) 

Cluster 1       61 (6,7%) 

Cluster 2      151 (16,6%) 

Cluster 3      529 (58%) 

Cluster 4       70 (7,7%) 

 

Figura 15 - Gráfico que mostra o percentual de alunos por cluster 

 

 

Como se pode ver, o cluster 3 é onde está a maioria dos alunos, indicando que, 

dos estudantes que já cursaram de 8 a 12 períodos, a maioria manteve um bom 

desempenho ao longo do curso. Os clusters com menos alunos são o cluster 1 e o 

cluster 4, indicando que a maioria não teve um desempenho péssimo no início e nem 

uma piora muito grande no meio do curso. 

Analisando-se os clusters, pode-se chegar à conclusão que o cluster 0 é o 

grupo de alunos que tendem a piorar o desempenho do meio para o final do curso, 

mas depois melhoram; o cluster 1 é o grupo dos alunos que começam com 

desempenho péssimo e melhoram ao longo do curso; o cluster 2 é o grupo dos alunos 

com desempenho médio; o cluster 3 é o grupo dos alunos com melhor desempenho 

e o cluster 4 é o grupo dos alunos com pior desempenho, especialmente no meio do 

curso. 
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6 – CONCLUSÕES 

 

Para que esses estudos fossem realizados, foi necessário o emprego de 

técnicas de Mineração de Dados para que fossem gerados padrões, que foram 

usados para avaliar hipóteses relacionadas ao desempenho dos alunos. Desta forma, 

hipóteses e investigações puderam ser avaliadas, sendo possível, assim, confirmá-

las ou refutá-las. 

As duas hipóteses levantadas pareciam, intuitivamente, verdadeiras. Porém, 

com o processo de KDD, foram obtidas informações que nos fizeram chegar à 

conclusão que as hipóteses em questão são falsas. A investigação feita, sobre como 

o desempenho dos alunos se comporta ao longo do curso, foi importante para ver que 

existem grupos de alunos cujos desempenhos são os mais variados, mas a maioria 

dos estudantes que chegam aos últimos períodos são os que têm bom desempenho 

durante o curso.  

Sobre os resultados obtidos, deve-se levar em consideração que existem 

limitações na análise que foi feita nos dados da base que foi utilizada. 

 

6.1 Limitações e ameaças na validade da análise 

 

Na análise da hipótese que relaciona tempo de deslocamento com 

desempenho dos alunos, não foi considerada, o fato de que alguns alunos moram 

longe e se mudam para uma área próxima à universidade. Por falta de dados 

quantitativos, isto foi mencionado apenas como uma hipótese. Também não foram 

considerados lugares em que não se tem itinerário de ônibus para o bairro em que se 

encontra o Instituto de Computação da UFF. 

Ao se verificar a hipótese que relaciona quantidade de disciplinas cursadas por 

período com a quantidade de reprovação, não se foram levados em consideração, os 

fatos de que existem disciplinas mais difíceis que outras, professores mais rígidos que 

outros e currículos diferentes (visto que toda a série histórica foi analisada sem 

distinção). Por falta de dados, também não se pôde analisar a hipótese levantada 

sobre o fato de que alunos que se inscrevem em muitas disciplinas estão no fim do 

curso, e os que cursam poucas acabam procrastinando. 
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Sobre a investigação do desempenho dos alunos ao longo do curso, não se 

considerou o fato de que os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de 

Informação têm características diferentes mas, mesmo assim, foram analisados em 

conjunto, o que pode ter causado prejuízos para a análise. 

 

6.2 Trabalhos futuros 

 

Com base neste trabalho, algumas outras pesquisas relacionadas ao mesmo 

tema podem surgir, tais como: 

 

 Analisar o comportamento do desempenho dos alunos que cursaram de 1 a 7 

períodos; 

 Analisar a quantidade de alunos que moram longe e se mudam para uma 

residência em uma área mais próxima à universidade; 

 Analisar a quantidade de alunos que são jubilados ou desistem no início e no final 

do curso; 

 Analisar se existem disciplinas que deveriam ser pré-requisitos de outra e não são; 

 Analisar os dados dos alunos Ciência da Computação e Sistemas de Informação 

separadamente 

 Analisar partes da série histórica em separado (cada currículo em separado, por 

exemplo) 

 Realizar um Pesquisa Qualitativa: Entrevistas com coordenadores, inclusive de 

outras áreas, e alunos, para levantar mais informações e definir novas hipóteses. 

 Verificar se as hipóteses são, de fato, plausíveis. 

 Levantar novas hipóteses referentes ao assunto. 

 Fazer análise do desempenho em relação ao tempo de deslocamento 

considerando, ao usar a API do Google Maps, deslocamento à pé, a fim de 

contornar o problema da falta de itinerário de ônibus. 

 Verificar quantos dos alunos que cursam muitas disciplinas em um período estão 

perto de se formar, e quantos que cursam poucas procrastinam durante o período. 
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ANEXO 1 – REGRAS DE ASSOCIAÇÃO PARA DESEMPENHO E TEMPO 

(DIVISÃO LINEAR) 

 

Abaixo, encontra-se o conjunto completo das Regras de Associação que 

relacionam faixas de tempo de deslocamento obtidas por divisão linear, com o 

desempenho dos alunos. 

 

  1. tempo=81-100min 128 ==> desempenho=Ruim 49    <conf:(0.38)>  

  2. tempo=1-20min 209 ==> desempenho=Bom 80    <conf:(0.38)> 

  3. tempo=101-120min 351 ==> desempenho=Bom 128    <conf:(0.36)>  

  4. tempo=141-160min 149 ==> desempenho=Bom 54    <conf:(0.36)>  

  5. tempo=41-60min 59 ==> desempenho=Regular 21    <conf:(0.36)> 

  6. tempo=121-140min 272 ==> desempenho=Ruim 96    <conf:(0.35)>  

  7. tempo=161-180min 57 ==> desempenho=Ruim 20    <conf:(0.35)> 

  8. tempo=121-140min 272 ==> desempenho=Bom 94    <conf:(0.35)>  

  9. tempo=81-100min 128 ==> desempenho=Bom 43    <conf:(0.34)>  

10. tempo=181-200min 53 ==> desempenho=Regular 17    <conf:(0.32)>  

11. tempo=181-200min 53 ==> desempenho=Bom 17    <conf:(0.32)>  

12. tempo=1-20min 209 ==> desempenho=Ruim 67    <conf:(0.32)>  

13. tempo=161-180min 57 ==> desempenho=Bom 18    <conf:(0.32)>  

14. tempo=101-120min 351 ==> desempenho=Ruim 109    <conf:(0.31)>  

15. tempo=141-160min 149 ==> desempenho=Regular 46    <conf:(0.31)>  

16. tempo=21-40min 166 ==> desempenho=Regular 51    <conf:(0.31)>  

17. tempo=41-60min 59 ==> desempenho=Bom 18    <conf:(0.31)>  

18. tempo=181-200min 53 ==> desempenho=Ruim 16    <conf:(0.3)>  

19. tempo=21-40min 166 ==> desempenho=Ruim 50    <conf:(0.3)>  

20. tempo=21-40min 166 ==> desempenho=Bom 50    <conf:(0.3)>  

21. tempo=161-180min 57 ==> desempenho=Regular 17    <conf:(0.3)>  

22. tempo=141-160min 149 ==> desempenho=Ruim 41    <conf:(0.28)>  

23. tempo=101-120min 351 ==> desempenho=Regular 93    <conf:(0.26)>  

24. tempo=81-100min 128 ==> desempenho=Regular 32    <conf:(0.25)>  

25. tempo=121-140min 272 ==> desempenho=Regular 65    <conf:(0.24)>  

26. desempenho=Bom 538 ==> tempo=101-120min 128    <conf:(0.24)>  

27. tempo=1-20min 209 ==> desempenho=Regular 49    <conf:(0.23)> 



49 
 

 

28. desempenho=Ruim 485 ==> tempo=101-120min 109    <conf:(0.22)>  

29. desempenho=Regular 415 ==> tempo=101-120min 93    <conf:(0.22)>  

30. desempenho=Ótimo 97 ==> tempo=101-120min 21    <conf:(0.22)>  
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ANEXO 2 - REGRAS DE ASSOCIAÇÃO PARA DESEMPENHO E TEMPO 

(DIVISÃO POR CLUSTERIZAÇÃO) 

 

Abaixo, encontra-se o conjunto completo das Regras de Associação que 

relacionam faixas de tempo de deslocamento obtidas por Clusterização, com o 

desempenho dos alunos. 

 

1. tempo=237-532min 36 ==> desempenho=Bom 16    <conf:(0.44)>  

2. tempo=95-117min 261 ==> desempenho=Bom 94    <conf:(0.36)>  

3. tempo=142-175min 192 ==> desempenho=Bom 69    <conf:(0.36)>  

4. tempo=118-141min 399 ==> desempenho=Bom 140    <conf:(0.35)>  

5. desempenho=Ótimo 97 ==> tempo=16-54min 34    <conf:(0.35)>  

6. tempo=16-54min 428 ==> desempenho=Bom 147    <conf:(0.34)>  

7. tempo=57-93min 138 ==> desempenho=Ruim 47    <conf:(0.34)>  

8. tempo=57-93min 138 ==> desempenho=Bom 47    <conf:(0.34)>  

9. tempo=118-141min 399 ==> desempenho=Ruim 135    <conf:(0.34)>  

10. tempo=177-228min 81 ==> desempenho=Regular 27    <conf:(0.33)>  

11. tempo=177-228min 81 ==> desempenho=Bom 25    <conf:(0.31)>  

12. tempo=95-117min 261 ==> desempenho=Ruim 80    <conf:(0.31)>  

13. tempo=16-54min 428 ==> desempenho=Ruim 131    <conf:(0.31)>  

14. tempo=142-175min 192 ==> desempenho=Regular 58    <conf:(0.3)>  

15. tempo=142-175min 192 ==> desempenho=Ruim 57    <conf:(0.3)>  

16. tempo=177-228min 81 ==> desempenho=Ruim 24    <conf:(0.3)>  

17. tempo=95-117min 261 ==> desempenho=Regular 73    <conf:(0.28)>  

18. desempenho=Regular 415 ==> tempo=16-54min 116    <conf:(0.28)>  

19. desempenho=Ruim 485 ==> tempo=118-141min 135    <conf:(0.28)>  

20. desempenho=Bom 538 ==> tempo=16-54min 147    <conf:(0.27)>  

21. tempo=16-54min 428 ==> desempenho=Regular 116    <conf:(0.27)>  

22. desempenho=Ruim 485 ==> tempo=16-54min 131    <conf:(0.27)>  

23. desempenho=Bom 538 ==> tempo=118-141min 140    <conf:(0.26)>  

24. desempenho=Ótimo 97 ==> tempo=118-141min 25    <conf:(0.26)>  

  25. tempo=57-93min 138 ==> desempenho=Regular 35    <conf:(0.25)>  

26. tempo=118-141min 399 ==> desempenho=Regular 99    <conf:(0.25)>  

27. desempenho=Regular 415 ==> tempo=118-141min 99    <conf:(0.24)>  
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ANEXO 3 – REGRAS DE ASSOCIAÇÃO PARA DISCIPLINAS CURSADAS E 

REPROVAÇÕES 

 

Abaixo, encontram-se Regras de Associação que relacionam quantidade de 

disciplinas cursadas com quantidade de disciplinas em que o aluno foi reprovado. 

 

1. quantidade_cursadas=1 1063 ==> quantidade_reprovacoes=0 943    <conf:(0.89)>  

2. quantidade_cursadas=2 1084 ==> quantidade_reprovacoes=0 710    <conf:(0.65)> 

3. quantidade_cursadas=7 1734 ==> quantidade_reprovacoes=0 851    <conf:(0.49)> 

4. quantidade_reprovacoes=5 511 ==> quantidade_cursadas=6 233    <conf:(0.46)>  

5. quantidade_cursadas=8 501 ==> quantidade_reprovacoes=0 227    <conf:(0.45)> 

6. quantidade_cursadas=3 2419 ==> quantidade_reprovacoes=0 1021    <conf:(0.42)>  

7. quantidade_cursadas=6 5093 ==> quantidade_reprovacoes=0 2001    <conf:(0.39)> 

8. quantidade_cursadas=5 6219 ==> quantidade_reprovacoes=0 2429    <conf:(0.39)>  

9. quantidade_cursadas=4 4024 ==> quantidade_reprovacoes=0 1517    <conf:(0.38)>  

10. quantidade_reprovacoes=3 1940 ==> quantidade_cursadas=5 620    <conf:(0.32)> 

11. quantidade_reprovacoes=4 1001 ==> quantidade_cursadas=5 317    <conf:(0.32)> 

12. quantidade_reprovacoes=4 1001 ==> quantidade_cursadas=6 314    <conf:(0.31)> 

13. quantidade_reprovacoes=1 5534 ==> quantidade_cursadas=5 1668    <conf:(0.3)> 

14. quantidade_reprovacoes=2 3259 ==> quantidade_cursadas=5 975    <conf:(0.3)> 

15. quantidade_reprovacoes=4 1001 ==> quantidade_cursadas=4 278    <conf:(0.28)> 

16. quantidade_cursadas=3 2419 ==> quantidade_reprovacoes=1 657    <conf:(0.27)>  

17. quantidade_cursadas=4 4024 ==> quantidade_reprovacoes=1 1087    <conf:(0.27)>  

18. quantidade_cursadas=5 6219 ==> quantidade_reprovacoes=1 1668    <conf:(0.27)> 

19. quantidade_reprovacoes=0 9750 ==> quantidade_cursadas=5 2429    <conf:(0.25)> 

20. quantidade_cursadas=6 5093 ==> quantidade_reprovacoes=1 1228    <conf:(0.24)> 

21. quantidade_cursadas=2 1084 ==> quantidade_reprovacoes=1 252    <conf:(0.23)> 

22. quantidade_cursadas=7 1734 ==> quantidade_reprovacoes=1 402    <conf:(0.23)> 

23. quantidade_reprovacoes=3 1940 ==> quantidade_cursadas=6 435    <conf:(0.22)>  

24. quantidade_reprovacoes=3 1940 ==> quantidade_cursadas=4 434    <conf:(0.22)> 

25. quantidade_reprovacoes=1 5534 ==> quantidade_cursadas=6 1228    <conf:(0.22)> 

26. quantidade_reprovacoes=2 3259 ==> quantidade_cursadas=4 708    <conf:(0.22)>  

27. quantidade_reprovacoes=2 3259 ==> quantidade_cursadas=6 693    <conf:(0.21)>  

28. quantidade_reprovacoes=0 9750 ==> quantidade_cursadas=6 2001    <conf:(0.21)>  

29. quantidade_reprovacoes=1 5534 ==> quantidade_cursadas=4 1087    <conf:(0.2)> 

30. quantidade_cursadas=3 2419 ==> quantidade_reprovacoes=2 453    <conf:(0.19)> 
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31. quantidade_cursadas=4 4024 ==> quantidade_reprovacoes=2 708    <conf:(0.18)>  

32. quantidade_cursadas=5 6219 ==> quantidade_reprovacoes=2 975    <conf:(0.16)>  

33. quantidade_reprovacoes=0 9750 ==> quantidade_cursadas=4 1517    <conf:(0.16)>  

34. quantidade_reprovacoes=3 1940 ==> quantidade_cursadas=3 288    <conf:(0.15)>  

35. quantidade_reprovacoes=2 3259 ==> quantidade_cursadas=3 453    <conf:(0.14)> 

36. quantidade_cursadas=6 5093 ==> quantidade_reprovacoes=2 693    <conf:(0.14)> 

37. quantidade_cursadas=3 2419 ==> quantidade_reprovacoes=3 288    <conf:(0.12)> 

38. quantidade_reprovacoes=1 5534 ==> quantidade_cursadas=3 657    <conf:(0.12)>  

39. quantidade_cursadas=4 4024 ==> quantidade_reprovacoes=3 434    <conf:(0.11)>  

40. quantidade_reprovacoes=0 9750 ==> quantidade_cursadas=3 1021    <conf:(0.1)> 

 

 


