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RESUMO
Este trabalho apresenta uma ferramenta de Learning Analytics (LA), que
utiliza dados do ambiente Moodle, com o objetivo de apoiar o professor ou tutor de
cursos a distância no acompanhamento do desempenho dos alunos, informando
quando um determinado aluno se encontra em risco de evasão, ou sugerindo
atividades para reforçar a aprendizagem em determinado conteúdo. Considerando
os elementos envolvidos na construção de uma ferramenta de LA, foram
pesquisadas ferramentas de apoio e selecionadas as ferramentas Weka e BKT Brute
Force como meio de realizar as tarefas de classificação e mapeamento de
conhecimento de alunos. A partir desse cenário, foi desenvolvida uma ferramenta
em Java utilizando modelagem UML, frameworks de código aberto, a API do Weka e
o algoritmo BKT Brute Force. Na ferramenta desenvolvida, a implementação do
algoritmo de classificação Naïve Bayes é aplicada aos dados históricos de um curso
para realizar o treinamento do modelo e classificar os alunos em risco de evasão,
calculando a probabilidade das classes Sim e Não para risco de evasão de cada
aluno. Adicionalmente a ferramenta realiza a avaliação do aprendizado do aluno
utilizando o modelo Bayesian Knowledge Tracing e infere a necessidade de reforço
na aprendizagem, sugerindo ao professor ou tutor ações direcionadas para a
situação na qual se encontra o aluno. A validação das técnicas propostas
implementadas na ferramenta ocorreu pela sua aplicação em um curso ministrado
no Moodle, utilizando como fonte de dados os relatórios de notas e atividades, e os
logs do ambiente contendo as interações dos alunos. Nos testes o algoritmo Naïve
Bayes apresentou acurácia na classificação de alunos em risco de evasão que
variou entre 69,23% e 97,44% na etapa de treinamento, e 50 a 70% na etapa de
testes, em função do aumento de atributos utilizados para treinamento do modelo,
variando entre 18 e 69 atributos, e do aumento no coeficiente Kappa, cujos valores
observados estiveram entre 0,4135 e 0,9384. Ainda, ocorreu um aumento da
acurácia em um cenário de classificação de alunos em risco de evasão com a
utilização do método Leave-One-Out Cross-validation em relação ao método 10-Fold
Cross-validation. Adicionalmente, observou-se a variação dos parâmetros do
algoritmo BKT Brute Force para cada sequência de respostas dos alunos, sendo
inferido o grau de conhecimento do aluno nos temas avaliados a partir dos valores
observados nesses parâmetros.

Palavras-Chave: Learning Analytics; modelagem do conhecimento; risco de evasão;
mineração de dados; Moodle.
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ABSTRACT
The use of classification and knowledge modeling to identify students at risk of
evasion and with the need to reinforce learning
This work presents a Learning Analytics tool, which uses data extracted from
the Moodle environment, with the objective of supporting the teacher or tutor of
distance learning courses in the monitoring of student performance, notifying when a
particular student is at risk of evasion, or suggesting activities to improve learning in
certain content. Considering the elements involved in the construction of an LA tool,
support tools were searched and Weka and BKT Brute Force were selected as a
means to perform the tasks of classifying and mapping the knowledge of students.
From this scenario, an external tool was developed to VLE in Java using UML
modeling, open source frameworks, the Weka API and the BKT Brute Force
algorithm. In this tool, the implementation of the Naïve Bayes algorithm is applied to
the historical data of a course to perform the training of the model and to classify the
students at risk of evasion, calculating the probability of the most probable class
between Yes and No happen to risk of evasion of each student. Additionally, the tool
measures the student learning using the Bayesian Knowledge Tracing model and
infers the necessity for reinforcement in learning, suggesting to the teacher or tutor
actions directed to the situation in which the student is. Its validation occurred by the
application in a course taught in Moodle, using as data source the reports of notes
and activities, and the logs of the environment containing the interactions of the
students. As a result, the Naïve Bayes algorithm presented a accuracy in the
classification of students at risk of evasion ranging from 69.23% to 97.44% in the
training stage, and 50 to 70% in the testing stage, as a result of the increase in the
attributes used to train the model, ranging from 18 to 69 attributes, and the increase
in Kappa coefficient, whose values were between 0.4135 and 0.9384. Also, there
was an increase in accuracy in a scenario of classification of students at risk of
evasion with the use of the Leave-One-Out Cross-validation method in relation to the
10-Fold Cross-validation method. The variation of the parameters of the BKT Brute
Force algorithm for each sequence of student responses was still observed, and the
degree of knowledge of the student in the subjects evaluated from the values
observed in these parameters was inferred.

Keywords: Learning Analytics; knowledge modeling; risk of evasion; data mining;
Moodle.
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1
1.1

INTRODUÇÃO

Motivação
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) ou os ambientes de colaboração

na Internet geram dados a partir da interação contínua e intensificada dos seus
usuários no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Esses dados são uma
fonte volumosa e valiosa de informação que permite avaliar o perfil de um aluno. A
partir da análise desses dados, é possível também identificar padrões de
relacionamentos que permitem a extração de novas informações que estariam
inicialmente implícitas (CARMO et al., 2012).
Associado a esses fatores e à necessidade de melhora na efetividade da
estratégia de ensino ou das intervenções realizadas, sem ter que aguardar o término
do curso para identificar se as ações tiveram o efeito esperado, ocorreu também um
aumento no interesse a respeito da forma como esses dados podem ser utilizados
para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Esse fato permitiu o
desenvolvimento da Learning Analytics (LA) (ELIAS, 2011).
Elias (2011) descreve LA como um campo de estudos emergente, onde
ferramentas analíticas podem ser usadas para melhorar o processo de ensino e
aprendizagem. Ele indica que a área de LA está intimamente ligada a outras áreas
de pesquisa, como business intelligence (BI), web analytics, academic analytics,
mineração de dados educacionais ou education data mining (EDM) e action
analytics.
Dyckhoff et al. (2012) também reforçou esta multidisciplinariedade da LA, ao
indicar que ela utiliza práticas das áreas de EDM, academic analytics, social network
analysis e BI, para transformar dados educacionais em informações úteis para a
tomada de decisão por parte dos usuários de ferramentas de LA.
Apesar do uso amplo e frequente de AVAs para apoiar na comunicação e
interação entre os alunos e professores (SCHROEDER, 2009), e da disseminação
da Educação a Distância (EAD) (CARMO et al., 2012), a evasão é apontada por
grande parte das instituições brasileiras abordadas no Censo EAD 2016, como um
dos maiores obstáculos enfrentados nos diferentes tipos de cursos EAD, com 32%

18

das instituições pesquisadas indicando uma taxa de 11% a 25% verificada em 2015
(EAD-BR, 2016).
Ainda, segundo Wolff et al. (2013), alguns estudos demonstram que a taxa de
evasão em cursos a distância é maior do que a taxa dos cursos presenciais, e
diversos fatores podem ser responsáveis por esta diferença, porém a identificação
de quais são estes fatores é uma tarefa que ocupa muito tempo do tutor de um
curso.
Em muitos casos, os cursos dentro dos AVAs apresentam um professor-tutor
como mediador da aprendizagem que pode identificar alunos em situações de risco
de evasão e com baixo desempenho e, com isso, realizar ações com o objetivo de
tentar motivá-los e resgatá-los. Considerando a atuação humana, representada pela
figura do professor-tutor, uma ferramenta que facilita a identificação dessas
situações de risco é de grande valia. Além disso, ferramentas direcionadas para o
aluno que permitam conhecer sua situação dentro de um curso e, por meio dela,
refletir sobre possíveis mudanças em suas atitudes podem ser bastante úteis e
auxiliar na sua aprendizagem.
Cruz-Benito et al. (2014) apresentaram a aplicação de um framework de LA em
um ambiente virtual em 3D para monitoramento das ações do aluno e feedback
associado a essas ações, que permite aos estudantes consultar o seu progresso de
aprendizagem e aos professores obter informações a respeito do desempenho dos
estudantes.
Rigo et al. (2014) retratam o problema da evasão escolar e a forma como ele é
tratado utilizando técnicas de EDM e LA, e sugerem que essas abordagens podem
ser aplicadas para gerar subsídios que apoiam a identificação precoce de alunos
dentro de um perfil associado com evasão escolar. Finalmente, apresentam os
resultados da aplicação de um sistema que utiliza a técnica de redes neurais
artificiais para predição de evasão e baixo rendimento de alunos.
Morais, Araújo e Costa (2014) propõem o uso de métodos de EDM e algoritmos
de aprendizado de máquina para classificar os estudantes com base nas respostas
fornecidas durante o uso de um AVA, agrupando aqueles cuja qualidade das
respostas é similar em: respostas especialistas; boas; regulares; ruins e críticas.
Após a identificação dos grupos (clusters), os dados são utilizados para prever o
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comportamento dos alunos em cada cluster. Nesse caso, o algoritmo K-means foi
utilizado para encontrar os grupos de alunos e a técnica de Stepwise Backward
Regression para identificar as correlações entre variáveis e elaborar um modelo que
permite prever o comportamento dos estudantes em cada cluster.
Wolff et al. (2013) analisam as informações de acesso dos alunos em um AVA,
e utilizam árvores de decisão para prever o resultado dos alunos, indicando aqueles
que se encontram em risco de reprovação. São analisadas as informações a
respeito do material acessado, quantidade e periodicidade de cliques dos alunos, e
realizada comparação com as notas obtidas, calendário de provas e atividades
existentes no decorrer de um curso, permitindo identificar alterações no
comportamento de uso do AVA, quando comparado ao comportamento anterior do
mesmo aluno ou de outros que possuem comportamento de aprendizado
semelhante. Em seguida, aplicam o método General Unary Hypothesis Automation
(GUHA) para produzir hipóteses, na forma de regras de associação, que buscam
explicar os motivos que levam os estudantes à situação de risco de reprovação.
Mat et al. (2013) propõem o uso de uma estratégia de recomendação
inteligente para melhorar o desempenho global dos alunos a partir de suas
informações e desempenho nas atividades de aprendizagem. São utilizadas as
técnicas de redes neurais para prever o desempenho do aluno e árvores de decisão
para a criação de regras, que permitem criar alertas de alunos que se encontram em
risco de falha ou reprovação no curso.
Manhaes et al. (2012) avaliam a aplicação de algoritmos de classificação
aplicados a dados dos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
para identificar os principais fatores comuns aos grupos de alunos que conseguem
sucesso ou insucesso na conclusão dos cursos de graduação. Enquanto Detoni,
Araújo e Cechinel (2014) utilizam essa mesma categoria de algoritmos para apoiar
na predição da reprovação de alunos de educação a distância utilizando o registro
de interações entre alunos, tutores e professores em cursos da Universidade Federal
de Pelotas no ambiente Moodle.
Durante a realização das pesquisas, foi identificado um baixo número de
ferramentas de LA com foco no aluno, sendo a maior parte das ferramentas
desenvolvidas com foco no professor e em suas necessidades.
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Da mesma forma, no que tange a evasão escolar, apenas uma parte das
ferramentas identificadas trata de aspectos relacionados a identificação de alunos
em risco de evasão. No entanto, tais ferramentas não apresentam uma estratégia
para identificação dos alunos em risco ou que necessitam de reforço na
aprendizagem, associada a técnicas de feedback automático, acarretando na
existência de um intervalo de tempo entre a identificação dos alunos que se
encontram nessa situação e a efetiva comunicação desse cenário ao aluno pelo
tutor ou professor.
As informações aqui apresentadas descrevem meios e abordagens para
monitoramento das ações do aluno, avaliação de seu desempenho e classificação
quanto ao risco de evasão e baixo rendimento estudantil. Dado o cenário de evasão
encontrado no Censo EAD 2016, a identificação antecipada de alunos em risco de
evasão, aliada a comunicação desse cenário e a recomendação do auxílio na
aprendizagem, podem apoiar na diminuição desse problema.
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta que utiliza técnicas de

classificação e modelagem do conhecimento para indicar a necessidade de reforço
na aprendizagem e oferecer informações a respeito do risco de evasão em Ambiente
Virtual de Aprendizagem, permitindo ao professor-tutor identificar aspectos
associados ao desempenho de um aluno.
Em um primeiro momento, serão selecionadas as variáveis que representam os
principais fatores que influenciam na conclusão e na evasão de um curso na
modalidade a distância. Os dados selecionados serão, então, utilizados para
treinamento e execução de uma tarefa de classificação, utilizando um algoritmo de
redes bayesianas, de modo a permitir a classificação de novos alunos, de acordo
com as suas características, em uma das duas classes a seguir: i) alunos que
concluíram o curso com sucesso e, ii) alunos que evadiram do curso em algum
período antes da conclusão, de forma similar ao proposto por Manhaes et al. (2012).
Adicionalmente,

serão

apresentadas

ao

professor-tutor

informações

relacionadas aos resultados obtidos pelo aluno no curso, e uma avaliação de
probabilidades associadas ao conhecimento do discente em relação a um certo
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assunto, assim como a indicação de reforço na aprendizagem de determinado
conteúdo quando o aluno apresentar diminuição de desempenho na disciplina.
Com o intuito de apoiar o direcionamento do trabalho, delimitar o seu escopo,
apoiar na definição dos objetos de investigação e atingir o objetivo, foram elencadas
3 questões que possuem forte relação com o tema proposto e que são examinadas
no decorrer desta pesquisa, a saber:


Quais são as ferramentas de LA disponíveis e encontradas na literatura?



Considerando um Ambiente Virtual de Aprendizagem, quais são os dados
disponíveis relativos a trilha de aprendizagem de um estudante que podem
ser utilizados por uma ferramenta de LA, envolvendo a navegação pelos
alunos nos recursos do ambiente, interações realizadas, bem como o
desempenho obtido nas avaliações?



É possível identificar de maneira antecipada à situação de evasão, o
conhecimento do aluno e indicar a necessidade de reforço na aprendizagem
de conteúdo de forma automatizada, ou ainda identificar os alunos em risco
de evasão a partir das informações produzidas no AVA?

1.3

Contribuições
No que tange a identificação de alunos em risco de evasão e à sua análise de

desempenho, foram encontrados trabalhos com o objetivo de identificar grupos de
alunos a partir de suas respostas, (MORAIS; ARAUJO; COSTA, 2014); prever a
reprovação de alunos (DETONI; ARAUJO; CECHINEL, 2014); identificar os
principais fatores que influenciam na conclusão e evasão de um curso (MANHAES et
al., 2012); gerar hipóteses a respeito da alteração de comportamento de alunos no
decorrer de um curso (WOLFF et al., 2013) e emitir alertas ao professor a respeito
dos alunos em determinada situação de risco (MAT et al., 2013).
Manhaes et al. (2012) utilizaram o algoritmo de classificação Naïve Bayes para
identificar, apresentar e quantificar as variáveis que representam os principais
fatores que influenciam a conclusão, a evasão e permanência de alunos além do
tempo médio para concluir um curso de graduação da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). Porém, por se tratar de um curso presencial, não foram
analisados dados referentes à interação do aluno com o AVA, tampouco foram
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compartilhadas com os alunos as informações descobertas a respeito do seu perfil e
desempenho durante o curso.
Da mesma forma, Detoni, Araújo e Cechinel (2014) utilizaram esse algoritmo,
aplicado aos dados gerados em cursos da Universidade Federal de Pelotas no
ambiente Moodle, para auxiliar a instituição de ensino na predição da reprovação de
alunos de educação a distância utilizando o registro de interações entre alunos,
tutores e professores. Nesse contexto, apesar de se tratar de um curso na
modalidade EAD, o trabalho apresentado não implementa uma ferramenta de LA
que pode ser utilizada por alunos ou professores no decorrer de um curso, além do
fato que a aplicação das técnicas de mineração de dados, da forma como foi
apresentada, requer a operação de um especialista nessa área de conhecimento.
Oliveira, Noronha e Kaestner (2014), por sua vez, utilizaram algoritmos de
mineração de dados, incluindo o Naïve Bayes, para identificar a correlação entre a
evasão de alunos e o empréstimo de livros na biblioteca da Universidade Federal do
Paraná (UFPR). Enquanto Maria, Damiani e Pereira (2016), utilizaram redes
bayesianas de crença para predizer os percentuais de chance de evasão dos
alunos, no intuito de apoiar em ações de prevenção à evasão.
Ainda, em relação aos trabalhos localizados, no que se refere a identificação
de alunos em risco de evasão ou com necessidade de reforço na aprendizagem,
além da interação envolvendo os alunos e o AVA com o objetivo de fornecer
orientações a respeito da necessidade de ações para minimizar esses problemas,
não são abordados meios que permitam ao aluno conhecer o seu desempenho e
quais as ações que ele pode realizar no ambiente para melhorar o seu desempenho
geral no curso.
Este trabalho oferece contribuições específicas envolvendo a interação de
alunos em um AVA e uma ferramenta de LA, permitindo identificar se eles
pertencem aos perfis de estudantes em risco de evasão ou se necessitam de reforço
na aprendizagem em um determinado assunto. Tais contribuições serão fornecidas
por meio de uma ferramenta de LA externa ao AVA de código aberto Moodle, porém
que utiliza os dados do mesmo, inicialmente direcionada ao professor-tutor, mas
cujas informações devidamente tratadas podem ser de interesse do aluno, sendo
ainda capaz de fornecer acesso a tais informações sem a necessidade de
conhecimento especializado em qualquer técnica de mineração de dados. A
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ferramenta proposta pode ser utilizada como mecanismo de apoio à tomada de
decisão por instituições de ensino, nos cenários de risco de evasão e necessidade
de reforço na aprendizagem, de modo a permitir a intervenção da instituição e, com
isso, apoiar na melhoria do desempenho acadêmico do aluno.
Adicionalmente, este trabalho fornece como contribuição um levantamento das
ferramentas de LA encontradas na literatura pesquisada, apresentando suas
principais características.
1.4

Método de Trabalho
A primeira fase do trabalho incluiu atividades regulares de estudos a partir de

um Projeto de Pesquisa previamente elaborado (OLIVEIRA, 2015). Para tanto, foi
utilizada a técnica de revisão sistemática como método de pesquisa.
Para conduzir a revisão sistemática, foi utilizado um processo composto por
seis etapas principais apresentadas na Figura 1.
Figura 1 - Etapas da Revisão Sistemática

Fonte: Elaborado pelo autor

Os detalhes do processo ilustrado na Figura 1 são descritos a seguir:
1) Leitura de bibliografia do Projeto de Pesquisa: consiste na leitura da
bibliografia utilizada no Projeto de Pesquisa (OLIVEIRA, 2015), como forma
de apoiar na obtenção de conhecimento do assunto LA e elaboração de um
mapa conceitual relativo ao foco inicial deste trabalho, “LA” e “Ferramenta de
Avaliação da Aprendizagem”.
2) Elaboração de Mapa Conceitual: representa a construção de um Mapa
Conceitual identificando os principais conceitos relacionados ao foco desta
pesquisa.
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3) Elaboração de Questões norteadoras: equivale a criação das 3 questões
norteadoras de interesse, contendo forte relação com os objetivos deste
trabalho.
4) Pesquisa bibliográfica inicial: refere-se a pesquisa de trabalhos em bases de
artigos, revistas, dissertações e teses disponíveis na internet, de conteúdo
privado e público, utilizando como palavras-chave os principais conceitos
considerados foco e essenciais do mapa conceitual elaborado, e elementos
das questões norteadoras selecionadas.
5) Leitura de bibliografia pesquisada: envolve a leitura sistemática da bibliografia
selecionada nas pesquisas realizadas na etapa anterior.
6) Escrita do capítulo de revisão sistemática: abrange a elaboração do capítulo e
seções da revisão sistemática deste trabalho utilizando a bibliografia obtida, e
ocorre de forma paralela a etapa descrita anteriormente.
Em paralelo às etapas 5 e 6, foi realizada a elaboração do artigo intitulado
Learning Analytics: Revisão da Literatura e o Estado da Arte, envolvendo a
quantificação das pesquisas, a revisão da literatura e ao estado da arte relacionado
a LA (SILVA, OLIVEIRA, 2016).
Como continuidade ao desenvolvimento deste trabalho, foram realizadas as
etapas apresentadas na Figura 2.
Figura 2 - Etapas Relativas ao Desenvolvimento deste Trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma breve descrição das etapas elencadas na Figura 2 é apresentada a
seguir:
1) Elaboração da proposta da ferramenta: nesta fase do trabalho foram
selecionados os trabalhos, identificadas as ferramentas que possuem
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características capazes de apoiar na resposta às questões norteadoras
descritas anteriormente, incluindo o Weka e BKT Brute Force, e realizada a
definição estrutural da ferramenta, identificando a estratégia utilizada para
implementar as funcionalidades importantes para atingir o objetivo desta
pesquisa.
2) Especificação dos requisitos e modelagem da ferramenta: neste ponto, foram
identificados os requisitos funcionais da ferramenta, e realizada a modelagem
da mesma com o apoio de Casos de Uso da UML, de modo a permitir o
planejamento de sua construção nas etapas seguintes.
3) Desenvolvimento da ferramenta: implementação da solução e utilizando as
técnicas avaliadas de forma externa ao AVA Moodle. A ferramenta é
responsável por integrar os módulos de mineração de dados e de modelagem
de conhecimento, e apresentar os resultados da execução dos algoritmos por
meio dos dados utilizados.
4) Seleção de dados: nesta etapa, foram selecionados os dados de alunos para
testes da ferramenta, utilizando registros históricos produzidos por alunos de
um curso ministrado por meio de um AVA. Os dados foram obtidos a partir
dos relatórios de notas e atividades, e logs do Moodle para um grupo de
alunos.
5) Organização inicial dos dados: as informações de entrada para o processos
de classificação e modelagem de conhecimento, que visam identificar os
perfis de alunos aprovados e que evadiram do curso, assim como o
conhecimento deles a respeito de determinado assunto, foram organizadas
em arquivos Attribute-Relation File Format (ARFF) e Comma-separated
values (CSV), de modo a permitir a utilização pelos algoritmos selecionados.
Os dados foram tratados utilizando técnicas de identificação e remoção de
dados duplicados, discretização, transformações e agrupamentos de dados,
além da remoção de informações que não são relevantes para os processos
de classificação e modelagem do conhecimento.
6) Validação da ferramenta e análise dos resultados: nesta etapa, foram
realizados testes com os dados selecionados para experimentação da
ferramenta em ambiente controlado, e avaliados os resultados obtidos, sendo
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observadas as capacidades de identificação de alunos em risco de evasão
ou com necessidade de reforço na aprendizagem.
1.5

Organização do Texto
Esse trabalho está organizado em cinco capítulos.
No Capítulo 2, Revisão Sistemática, são apresentados: o Mapa Conceitual

elaborado; um conjunto de dados estatísticos obtidos com as pesquisas; os
conceitos básicos relacionados à área de LA e suas ferramentas; as principais
abordagens e técnicas de mineração e visualização de dados utilizadas nas
ferramentas de LA encontradas na revisão da literatura; e uma breve discussão
envolvendo as técnicas selecionadas e as utilizadas em ferramentas de LA.
No Capítulo 3, Proposta da Solução, é detalhada a proposta e modelagem da
ferramenta de LA, além da sua arquitetura, considerando os módulos para
identificação de alunos em situação de risco de evasão e estratégia de auxílio no
reforço da aprendizagem, mais a especificação dos requisitos e os detalhes da
estratégia de construção da ferramenta.
No Capítulo 4, Testes e Resultados, são apresentados os cenários de testes
utilizados para validar o funcionamento da ferramenta construída, incluindo as
informações a respeito dos dados utilizados e os resultados observados na utilização
da ferramenta.
No Capítulo 5, Conclusão e Trabalhos Futuros, é apresentada a conclusão do
trabalho a partir dos resultados obtidos, um resumo do trabalho realizado, as
contribuições alcançadas e algumas possibilidades de trabalhos futuros.
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2
2.1

REVISÃO SISTEMÁTICA
Introdução
Neste capítulo, serão apresentados os conceitos necessários para o

desenvolvimento do trabalho a respeito do tema LA, bem como o seu estado da arte.
Na seção 2.2, é apresentado um mapa conceitual envolvendo os conceitos foco
“Learning Analytics” e “Ferramenta de Avaliação da Aprendizagem”. A revisão da
literatura e o estado da arte, considerando os elementos associados a LA, tais
como: conceitos, suas características; relação com outras teorias; técnicas e
algoritmos utilizados; e ferramentas encontradas durante a pesquisa bibliográfica,
são descritas nas seções 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7. Na seção 2.8, são realizadas
algumas considerações a respeito do que foi apresentado no capítulo, além de uma
breve discussão a respeito das ferramentas e técnicas pesquisadas.
2.2

Mapa Conceitual e Pesquisa Bibliográfica
Na fase inicial, foi elaborado um mapa conceitual identificando os principais

conceitos relacionados “Learning Analytics” e “Ferramenta de Avaliação da
Aprendizagem”, foco deste trabalho, conforme ilustrado na Figura 3.
No mapa conceitual, os conceitos foram divididos em cores com o intuito de
identificar a relevância de cada conceito em relação ao foco, sendo apresentados
em preto os conceitos foco e em vermelho os mais relevantes.
Na Figura 3, pode-se observar os conceitos Aluno, Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, Dados e Logs, Informações, Mineração de Dados Educacionais,
Professor e Visualização da Informação associados aos conceitos foco. Os
conceitos apresentados não tem a finalidade de apresentar todos os processos e
técnicas relacionados a área de LA, mas ilustrar aqueles considerados relevantes
para alcançar os objetivos desta pesquisa.
Os algoritmos e técnicas associados aos conceitos “Mineração de Dados
Educacionais” e “Visualização da Informação” não foram detalhados na figura para
facilitar a compreensão do mapa.
O conceito “Trajetória de Aprendizagem” refere-se as “Interações” dos “Alunos”
em cursos realizados nos “Ambientes Virtuais de Aprendizagem”, e pode apoiar o
professor ou uma ferramenta automatizada na extração de informações a respeito
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do comportamento do aluno considerando a forma como ele navega nas áreas
dentro do ambiente, além de como acessa e manipula os itens dessas áreas
(BORBA; GASPARINI, 2015).
“Logs e Dados” estão relacionados aos dados gerados pelos “Ambientes
Virtuais de Aprendizagem” a partir das “Interações” dos “Alunos”. Os conceitos
“Aluno” e “Professor” foram destacados por serem os principais agentes envolvidos
no processo de LA, embora não sejam os únicos.
O conceito “Informações” envolve os dados processados pelos algoritmos de
mineração a partir da combinação dos registros gerados pelos “Ambientes Virtuais
de Aprendizagem” com aqueles provenientes de outras fontes, tais como Perfil do
Aluno.
A partir do mapa conceitual foram selecionados alguns conceitos utilizados
como palavras-chave na pesquisa bibliográfica. A escolha dos termos levou em
consideração a relevância do conceito no mapa conceitual e a sua relação com as
Questões Norteadoras apresentadas.
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Figura 3 - Mapa conceitual relativo a Learning Analytics e Ferramentas de Avaliação da
Aprendizagem

Fonte: Elaborado pelo autor

2.3

Revisão da Literatura

2.3.1 Detalhes da Pesquisa Bibliográfica e Resultados
Devido a constante evolução e produção de conteúdo científico acerca do tema
LA, esta pesquisa considerou principalmente os trabalhos desenvolvidos e
publicados a partir do ano de 2010 até 2016, e recuando em relação a esta data
apenas para os artigos que abordavam temas de grande relevância para a
fundamentação da pesquisa, como a relação entre os diferentes estilos de
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aprendizagem e o desempenho dos alunos; e a identificação visual de
relacionamentos de dados de desempenho dos alunos.
Antes de iniciar a etapa de Pesquisa Bibliográfica, e com base nas informações
e conhecimento obtidos no mapa conceitual e nas questões norteadoras, foram
selecionadas as palavras-chave utilizadas para as buscas de artigos em algumas
das principais bases de pesquisas de conteúdo científico disponíveis na internet, a
saber, ACM1, CBIE2, Google Scholar3, IEEE4, Scielo5, Science Direct6, Springer7,
Unesp8, Unicamp9 e USP10. Durante esse processo, os trabalhos foram
selecionados considerando o título, o texto do resumo e a sua relevância para o
objetivo deste trabalho.
Cabe ressaltar que não era objetivo deste trabalho realizar uma comparação
da existência de trabalhos para cada conjunto de palavras-chave nas diferentes
bases de pesquisas, portanto a escolha dos termos de cada base foi realizada de
maneira empírica pelo pesquisador.
As palavras-chave utilizadas durante as buscas, a base de pesquisa, o total de
trabalhos obtidos e os selecionados são apresentados na Tabela 1. Por meio dele,
é possível observar que a combinação dos termos Learning Analytics e student
performance foi a que resultou na maior quantidade de trabalhos selecionados,
sendo 8 (oito) na base do IEEE e 10 (dez) na base da ACM. O termo Learning
Analytics é dominante na maior parte das buscas realizadas, uma vez que parte dos
termos utilizados possui grande abrangência ou não são exclusivos da área foco
desta proposta.
Analisando os resultados da Tabela 1, é possível notar ainda que algumas
pesquisas

resultaram

em

uma

grande

quantidade

de

trabalhos

obtidos,

especificamente aquelas realizadas nas bases da ACM e do Google Scholar, porém
o volume de trabalhos selecionados não apresentou grande variação em relação às

1

http://dl.acm.org/
http://www.br-ie.org/pub/index.php/wcbie/index
3
http://scholar.google.com.br
4
http://ieeexplore.ieee.org/
5
http://www.scielo.org/
6
http://www.sciencedirect.com/
7
http://link.springer.com/
8
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/
9
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
10
http://www.teses.usp.br/
2

31

demais buscas realizadas. Isso ocorreu devido à baixa proximidade desses
trabalhos em relação ao foco desta pesquisa e por terem sido avaliadas somente as
primeiras três (3) páginas de resultados de cada busca, considerando que a ordem
apresentada pelo sistema de busca dos sites nos quais foram realizadas as
pesquisas também representa a relevância dos trabalhos em relação às palavraschave utilizadas.
Tabela 1 - Total de trabalhos obtidos por base de pesquisas e palavras-chave
Palavras / questões utilizadas
Learning Analytics; student performance
Learning Analytics; learning path
Learning Analytics; data mining;
Virtual learning environment; data mining
Virtual learning environment; information visualization
Information visualization; learning analytics
Learning Analytics; learning reinforcement
Learning Analytics; feedback
Learning Analytics; student performance
Learning Analytics; learning path
Learning Analytics; data mining;
Virtual learning environment; data mining
information visualization; learning analytics
Learning Analytics; feedback
Learning Analytics; student performance
Learning Analytics; learning trajectory
Learning Analytics; data mining
Virtual learning environment; data mining
Learning Analytics; data mining
Learning Analytics; desempenho estudante
Learning Analytics; feedback
Data mining; ambiente virtual aprendizagem
Learning Analytics; feedback
Learning Analytics; desempenho estudante
Data mining; ambiente virtual aprendizagem
Learning Analytics
Mineração de dados
Learning Analytics
Learning Analytics; information visualization
Learning Analytics; data analysis
[Bibliografia do Projeto de Pesquisa]
Learning Analytics; student performance
Learning Analytics tools
Learning Analytics; student feedback

Base de busca
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
ACM
ACM
ACM
ACM
ACM
ACM
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Teses USP
Teses USP
Teses USP
Teses USP
Biblioteca Digital Unicamp
Biblioteca Digital Unicamp
Biblioteca Digital Unicamp
Unesp
Scielo
CBIE
CBIE
Science Direct
Science Direct
-Springer
Springer
Springer
Total de trabalhos

Total de trabalhos Total de trabalhos
obtidos
selecionados
38
8
19
1
253
5
96
2
136
106
5
74
137
851
147.532
178.171
187.255
55.808
43.500
14.700
57.300
36
6
327
75
2
2
6
0
5
8
3
1.340
5.346
47
2.551
8.630
1.620
705.985

1
1
1
5
10
1
6
2
1
1
5
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
3
2
2
3
15
4
6
3
95

Fonte: Elaborado pelo autor

Os artigos selecionados do Projeto de Pesquisa (OLIVEIRA, 2015) foram
contabilizados na Tabela 1 sob os termos “[Bibliografia do Projeto de Pesquisa]”,
para quantificar, de forma precisa, todos os trabalhos analisados.
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As bases de pesquisas da Universidade de São Paulo, Unesp e Unicamp não
apresentaram resultados significativos na recuperação de conteúdo relacionado à
área foco. Uma hipótese pode ser a divergência entre os termos de indexação do
conteúdo utilizados por estas bases e as palavras-chave pesquisadas, ou ainda,
pelo baixo número de pesquisas finalizadas envolvendo essa área, tendo sido
observado um cenário semelhante por Nunes (2015) ao avaliar o estado das
pesquisas de LA na América Latina.
Com o intuito de estabelecer uma relação da produção intelectual na área de
pesquisa alvo e a sua distribuição geográfica ao longo de um período, foram
identificados o ano e a localização geográfica da publicação dos trabalhos
selecionados, e elaborado o Quadro 1. Analisando esse quadro e a Figura 4, podese observar que os anos de 2014 e 2015 tiveram um maior volume de trabalhos
selecionados, que a Europa é responsável pela produção de 45% dos trabalhos,
enquanto o continente Americano (América do Norte, América Central e América do
Sul) é responsável por 35% do volume. Dessa forma, esses dois continentes,
liderados por Espanha e Estados Unidos, apresentam significativa relevância na
área de Learning Analytics, sendo os anos de 2014 e 2015 aqueles que tiveram
uma maior quantidade de trabalhos selecionados.
Com base na revisão sistemática efetuada e nas tendências identificadas
durante a avaliação dos trabalhos selecionados, a presente investigação classificou
ainda esses trabalhos em seis categorias. A escolha por estas seis categorias levou
em consideração aspectos relacionados às ferramentas de LA, os agentes
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem utilizando AVAs, aplicação de
modelos e técnicas experimentais e aquisição de conhecimento na área de
pesquisa. As categorias utilizadas para realizar a classificação dos trabalhos
selecionados foram: Desenvolvimento de ferramenta para aluno, Desenvolvimento
de ferramenta para professor, Desenvolvimento de ferramenta para ambos, Estudo
comparativo entre as ferramentas desenvolvidas, Estudo de caso e Revisão da
literatura.
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Quadro 1 - Total de trabalhos obtidos por ano e localidade
Ano de
publicação

Quantidade
de trabalhos

País

Continente

selecionados

2005

1

Estados Unidos

América

2008

1

Brasil

América

2010

1

Canadá e República Checa

Europa

2011

2012

7

15

Austrália, Bélgica, Canadá, Espanha e
Estados Unidos
Alemanha,

América,
Europa e
Oceania

Bélgica,

Brasil,

Canadá, América e

Espanha, Estados Unidos e Inglaterra

Europa

África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita,
Bélgica,
2013

15

Canadá,

Estados

Finlândia,

França,

Grécia,

Inglaterra,

Malásia,

República

Unidos, África,
Holanda, América, Ásia
Checa, e Europa

Sérvia, Suíça e Taiwan.
Alemanha, Austrália, Brasil, Chipre, Cuba,
2014

26

Espanha,

Estados

Unidos,

Grécia,

Finlândia,

Holanda,

Inglaterra,

Sérvia,

Brasil,

Bélgica,

Suíça e Taiwan
Alemanha,

Austrália,

Canadá, China, Coreia do Sul, Espanha,
2015

25

Estados Unidos, Estônia, Filipinas, França,
Grécia, Holanda, Índia, Inglaterra, Japão,
Marrocos e Paquistão

2016

4

Fonte: Elaborado pelo autor

Brasil, China, Colômbia e Grécia

América, Ásia,
Europa e
Oceania

África,
América, Ásia,
Europa e
Oceania
América, Ásia
e Europa
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Figura 4 - Distribuição de trabalhos selecionados por continente

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o intuito de facilitar a visualização, a apresentação dos resultados dessa
classificação foi dividida em três fases. Na primeira fase, foi elaborado uma única
tabela contendo os totais de trabalhos selecionados de cada categoria por ano,
conforme Tabela 2. Enquanto, em uma segunda fase, foi elaborado um gráfico para
cada categoria e contabilizado o total de trabalhos por ano, cujo resultado pode ser
visualizado na Figura 5. Na última fase, um gráfico de barras que apresenta a
distribuição dos trabalhos selecionados no período de abrangência da pesquisa
bibliográfica, além da proporção de trabalhos por categoria pode ser observado na
Figura 6.
Na Tabela 2 e nas Figuras 5 e 6, pode-se observar maior quantidade de
trabalhos classificados na categoria “Estudos de caso”, com um total de 46 (quarenta
e seis) identificados, além do aumento na quantidade de trabalhos relacionados a
essa categoria nos últimos anos e ao fato de que ela é a única que possui
publicações anteriores ao ano de 2010. Isso indica que “Estudos de caso” é a
categoria com maior crescimento dentre os trabalhos selecionados.
Ainda, na Tabela 2 e nas Figuras 5 e 6, é possível observar uma baixa
quantidade de trabalhos relacionados ao “Desenvolvimento de ferramenta para
aluno” e ao “Estudo comparativo entre as ferramentas desenvolvidas”, indicando que
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essas categorias foram pouco exploradas e apresentam um potencial interessante
para investigação.
A título de manter o padrão visual dos gráficos apresentados e facilitar a
legibilidade das informações apresentadas, os anos que não tiveram trabalhos
selecionados, porém se encontram dentro do período de abrangência da pesquisa
bibliográfica, foram apresentados com hífen (-) na Tabela 2 e suprimidos dos
gráficos nas Figuras 5 e 6. O período de 2005 a 2010 foi apresentado nos gráficos
apenas para a categoria de “Estudo de caso”, que teve trabalhos selecionados com
data de publicação nesse intervalo de tempo.
Tabela 2 - Total de trabalhos obtidos por categoria e ano
Categoria de classificação

2005

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

3

3

4

3

2

-

-

-

1

-

-

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Estudo de caso

1

1

1

4

8

6

12

17

-

Revisão da literatura

-

-

-

2

4

5

5

2

2

Desenvolvimento de ferramenta
para aluno
Desenvolvimento de ferramenta
para professor
Desenvolvimento de ferramenta
para ambos
Estudo comparativo entre as
ferramentas desenvolvidas

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 5 - Distribuição de trabalhos por categoria e por ano

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 6 - Proporção de trabalhos selecionados por categoria e por ano

Fonte: Elaborado pelo autor

2.4

Learning Analytics

2.4.1 Introdução
Atualmente, é possível observar um crescente interesse a respeito de novas
formas de aprendizagem, agregando o uso de tecnologia da informação e da
comunicação na educação, como fator diferenciador para apoiar a melhoria da
qualidade do ensino (GOMES; SERRANO, 2015).
O uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) é uma dessas formas, e
segundo Ferro et al. (2011), os AVAs possuem como principal finalidade permitir a
integração de variados tipos de mídia; como vídeos, apresentações e textos; para
suportar a educação on-line.
De acordo com Schroeder (2009), AVAs são amplamente utilizados e
tornaram-se ferramentas de uso frequente por muitos educadores. Conforme
observado por Carmo et al. (2012), isso se deve em razão da disseminação da EAD,
onde os cursos geralmente utilizam o AVA como um meio eletrônico para suportar a
comunicação e interação entre os alunos e professores.
Complementando a definição de LA proposta por Elias (2011) e Dyckhoff et al.
(2012), Siemens (2010) sugere que LA pode ser visto como o uso de dados
inteligentes, produzidos pelo aluno, e modelos analíticos para descobrir informações
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e conexões sociais, e realizar previsões sobre a aprendizagem. Enquanto de acordo
com Johnson et al. (2011), em uma definição mais sucinta LA refere-se à
interpretação de uma ampla gama de dados produzidos pelos estudantes, a fim de
avaliar o progresso acadêmico, prever o desempenho futuro, e detectar possíveis
problemas.
Embora existam diferenças nas variadas definições de LA, todas possuem
ênfase na conversão de dados educacionais em informações que permitam a
realização de ações para apoiar a melhoria no processo de aprendizagem (CHATTI
et al., 2012).
A área de LA utiliza e sintetiza técnicas de diferentes áreas como forma de
obter as ferramentas necessárias para atingir os seus objetivos, relacionados a
melhor utilização das informações na área educacional. Chatti et al. (2012) afirmam
que LA não se trata de uma nova área de pesquisa, enquanto Agudo-Peregrina et al.
(2014) destacam que LA emerge a partir de duas tendências principais e
convergentes: o crescente uso de AVAs em instituições educacionais, e a aplicação
de técnicas de mineração de dados em processos de Business Intelligence (BI) nas
organizações. Agudo-Peregrina et al. (2014) ressaltam ainda que LA frequentemente
é relacionada com a área de Educational Data Mining (EDM), apesar das diferenças
existentes tanto em relação aos objetivos quanto em relação a abrangência de cada
área. Tais diferenças, segundo Baker e Yacef (2009), se referem principalmente ao
fato de que EDM está relacionada com o desenvolvimento de métodos para análise
de dados de aprendizagem, enquanto a área de LA está relacionada com o uso
desses dados para a melhoria do processo de aprendizagem.
Dentre as principais áreas a partir das quais são baseadas as práticas e
técnicas de LA, destacam-se Academic Analytics, Action Research, Educational
Data

Mining,

Sistemas

de

Recomendação

e

Aprendizagem

Adaptativa

Personalizada mencionadas por Chatti et al. (2012), além de Business Intelligence e
Web Analytics complementadas por Ferguson (2012). Todas essas áreas têm em
comum a utilização de grandes coleções de dados, em um nível de granularidade
que as permita detectar padrões existentes e descobrir conhecimento a partir desses
dados (DUVAL, 2011). Detalhando-as tem-se:
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Academic Analytics: Esse termo pode ser utilizado para descrever a aplicação
dos princípios de BI na área acadêmica, com o objetivo de estudar os fatores
tecnológicos e gerenciais que afetam o modo como as instituições reúnem,
analisam e utilizam os dados (GOLDSTEIN; KATZ, 2005; CONDE et al.,
2015).



Action Research: Tem como objetivo melhorar a prática docente e garantir a
qualidade educacional. Baseado em uma situação de ensino real, professores
e alunos investigam sistematicamente questões decorrentes das pesquisas,
considerando a ação e reflexão correlata. Por meio de ciclos iterativos de
ação, percepção e avaliação o ensino pode ser regularmente ajustado às
necessidades de todos os alunos (CHATTI et al., 2012).



Education Data Mining (EDM): A análise de domínio, dados, processos e
objetivos em LA e EDM são bastante semelhantes. Ambos os campos se
concentram no domínio da educação, trabalhando com dados provenientes
de ambientes educacionais, e na conversão desses dados em informações
relevantes com o objetivo de melhorar o processo de aprendizagem. No
entanto, as técnicas utilizadas para LA podem ser bastante diferentes
daquelas utilizadas em EDM. EDM se concentra basicamente na aplicação de
técnicas típicas de mineração de dados, como clustering, classificação, e
mineração de regras de associação, para apoiar professores e alunos na
análise do processo de aprendizagem. Além de técnicas de mineração de
dados, a área de LA se concentra na utilização de outras estratégias, tais
como ferramentas estatísticas e de visualização ou técnicas de análise de
redes sociais, e na sua aplicação prática para estudar a eficácia real destas
ferramentas e técnicas sobre a melhoria do ensino e da aprendizagem
(CHATTI et al., 2012; CONDE et al., 2015).



Sistemas de Recomendação: Segundo Chatti et al. (2012), sistemas de
recomendação agregam dados sobre o comportamento ou as preferências do
usuário, a fim de tirar conclusões para a recomendação de itens que ele
provavelmente pode estar interessado. Esse tipo de técnica é cada vez mais
utilizada em LA, principalmente envolvendo algoritmos de recuperação e
aprendizado de máquina provenientes de sistemas de recomendação
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comerciais, e que devem ser adaptados para que a sua utilização em LA
atinja os resultados esperados.


Aprendizagem Adaptativa Personalizada: Chatti et al. (2012) destacam que a
maioria das soluções de aprendizagem adaptativa personalizada são
aplicadas na área de LA para indicar automaticamente aos alunos os
próximos passos a serem seguidos a partir de um material de ensino e de
suas necessidades individuais, ou para apoiá-los em suas decisões,
recomendando diferentes opções a partir de suas preferências.
Porém, tanto as soluções de aprendizagem adaptativa personalizada quanto
LA, necessitam da elaboração de um modelo que sintetize as principais
características do aluno a partir de seus dados, a fim de garantir a
assertividade no tratamento das diferentes necessidades e proporcionar uma
experiência de aprendizagem sob medida para cada usuário (CHATTI et al.,
2012; LOTSARI et al., 2014).



Business Intelligence: De acordo com Baker (2007, apud ELIAS, 2011, p.3),
BI é um processo bem estabelecido no mundo dos negócios por meio do qual
os responsáveis pela tomada de decisão tem a oportunidade de integrar o
pensamento estratégico com a tecnologia da informação para ser capaz de
sintetizar "grandes quantidades de dados” em recursos para tomada de
decisão.
Desta forma, o principal objetivo da área de BI é transformar dados
corporativos em informações úteis para apoio à tomada de decisão por parte
da gestão, enquanto as áreas de LA, Academic Analytics e EDM se
concentram mais especificamente em ferramentas e métodos para explorar
dados provenientes de contextos educativos (DYCKHOFF et al. 2012;
SERRANO-LAGUNA et al., 2012).



Web Analytics: É o processo de coleta, análise e apresentação de
informações de uso de um site web deixadas por visitantes e clientes
(SERRANO-LAGUNA et al., 2012).
Ainda a respeito das características de LA, o seu principal foco trata da análise

de informações do passado utilizando conjuntos de dados em lotes, embora a
análise de dados em tempo real tenha se mostrado uma linha de pesquisa

41

promissora, que pode integrar a esses dois momentos do tempo, gerando conjuntos
de dados com o objetivo de informar o tomador de decisão sobre temas atuais
específicos que podem ser melhorados para prover uma melhor experiência de
aprendizagem para o aluno em tempo real, e não apenas para os próximos grupos.
Cabe ressaltar, porém, que a construção de soluções que seguem a essa tendência
necessita que a arquitetura dessa solução seja projetada de forma que as estruturas
de armazenamento e processamento dos dados estejam apoiadas em tecnologias
que permitam tal característica (FERNÁNDEZ; MARIÑO, 2016).
2.4.2 Modelos de Learning Analytics
Diversas representações de modelos de LA foram desenvolvidas ao longo do
tempo em uma variedade de disciplinas. Apesar de suas origens variadas, eles têm
muito em comum e são úteis na identificação de um conjunto de passos essenciais
para a implementação de análises de aprendizagem (ELIAS, 2011).
Baker (2007, apud ELIAS, 2011, p.7) propôs uma visão de LA baseado no
conceito de Knowledge Continuum, no qual sugere que o conhecimento é contínuo a
partir de um determinado dado bruto. Nesse modelo, os dados brutos, normalmente
provenientes de um AVA, são armazenados e formam a base para o processo.
Sendo que, à medida que algum significado é atribuído aos dados, eles se
transformam em informação capaz de responder a perguntas do tipo quem, o que,
quando e onde. Pela análise e síntese da informação, ela se transforma em
conhecimento, capaz de responder a questões porque e como. À medida que o
conhecimento é aplicado se transforma em sabedoria, por meio do uso de técnicas
de análise preditiva ou do desenvolvimento de conhecimento acionável. Este modelo
pode ser observado na Figura 7.
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Figura 7 - Representação do modelo de LA segundo o conceito proposto por Baker (2007)

Fonte: Adaptado de Elias (2011)

Dyckhoff et al. (2012), propôs que um modelo típico de LA tem início com uma
etapa de coleta de dados. Nessa etapa, os dados são coletados de diferentes
atividades dos alunos enquanto eles interagem com elementos de aprendizagem
dentro de um AVA ou de um ambiente de aprendizagem pessoal, Personal Learning
Environment (PLE). Exemplos dessas atividades incluem a participação em
exercícios de colaboração, publicações em fóruns ou a leitura de um documento, e
para tanto o tratamento de privacidade dos dados é crucial. Para facilitar a
manipulação, os dados provenientes dessa etapa podem ser transferidos para uma
base de dados separada.
A segunda etapa do modelo de LA é a mineração dos dados pré-processados
utilizando diferentes técnicas de mineração, como clustering, classificação, regras de
associação e análise de redes sociais. Depois disso, os resultados da etapa de
mineração podem ser apresentados como um widget integrado a um AVA, painel, ou
ambiente de aprendizagem pessoal. Baseado na análise dos dados apresentados,
os professores devem ser capazes de interpretar mais rapidamente as informações,
refletir sobre o impacto do método de ensino no processo de aprendizagem e
desempenho de seus alunos, avaliar se os objetivos relacionados a eficácia do
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ensino foram alcançados e melhorar suas intervenções de forma iterativa. No
entanto, disponibilizar uma visualização gráfica não garante que os professores
serão capazes de interpretar a informação corretamente, e, portanto, os indicadores
devem ser concebidos e avaliados cuidadosamente, além de fornecer instruções
para sua interpretação (DYCKHOFF et al., 2012).
O modelo descrito por Dyckhoff et al. (2012) é ilustrado na Figura 8.
Figura 8 - Modelo de Learning Analytics proposto por Dyckhoff et al. (2012)

Fonte: Adaptado de Dyckhoff et al. (2012)

De maneira similar, Chatti et al. (2012) propõem que o modelo de LA
normalmente é iterativo e geralmente composto de três etapas, a saber:
1. Coleta e pré-processamento de dados;
2. Análise e ação;
3. Pós-processamento.
Ainda, segundo Chatti et al. (2012), na primeira etapa, os dados são coletados
de diversas fontes, como ambientes educacionais. Uma vez que o volume de dados
pode ser alto existe a possibilidade de conter informações irrelevantes, e, portanto,
esses dados são transformados na etapa de pré-processamento de acordo com o
formato necessário para a etapa seguinte. Na segunda etapa, baseado nos dados
pré-processados e nos objetivos da análise a ser realizada, diferentes técnicas de
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LA podem ser aplicadas, incluindo a análise e visualização da informação, assim
como ações de monitoramento, predição, intervenção, avaliação, adaptação,
personalização, recomendação e reflexão. A terceira etapa tem um papel de garantir
a melhoria contínua do processo, pela compilação de dados atualizados caso
estejam disponíveis, refinamento da informação, identificação de novos atributos
para a nova iteração, novos indicadores ou escolha de um novo método analítico.
Em um modelo similar, Fernández e Mariño (2016) propôs um framework para
LA, com enriquecimento semântico de informações, composto por quatro fases:
limpeza e formatação de dados, análise de dados em sua menor granularidade
(bottom-up), análise semântica e visualização das informações.
2.4.3 Feedback e Learning Analytics
No que tange a interação do aluno com o AVA, e uso dessa interação ambiente
para melhorar a comunicação no processo de ensino e aprendizagem, Chatti et al.
(2012) faz uma revisão do estado da arte de LA nos anos de 2010 e 2011, e
classifica as publicações em áreas de conhecimento, dentre as quais tem-se
Avaliação e Feedback em LA. Segundo ele, apenas 13% dos artigos publicados
naquele período tratavam dessas áreas.
Segundo Bichsel (2012), o uso de LA para fornecer feedback diretamente aos
alunos sobre o seu envolvimento na aprendizagem e desempenho é uma área em
rápida

expansão

e

desenvolvimento.

Grande

parte

do

foco

inicial

de

desenvolvimento de ferramentas de LA se concentra em entregar dados sobre as
atividades dos alunos para os usuários acadêmicos e instituições, principalmente
para apoiar a retenção dos alunos. No entanto, novas ferramentas estão emergindo
com o objetivo de dar aos alunos acesso direto aos dados sobre a sua avaliação e
desempenho e envolvimento em atividades realizadas no AVA.
Corrin e Barba (2015) propõem uma estratégia para distribuir painéis com as
informações de feedback diretamente aos alunos ao longo de um período, e avalia
os resultados da disponibilização dessa ferramenta por meio de pesquisa de opinião.
Apesar de preocupações existentes em relação a capacidade dos alunos em
interpretar corretamente o feedback apresentado e utilizar esta informação para
melhorar seu aprendizado, os resultados do estudo demonstraram que a maioria dos
estudantes foi capaz de identificar as lacunas existentes no seu desempenho.
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Cruz-Benito et al. (2014) propõem o uso de um sistema que analisa as ações e
acontecimentos em um ambiente de ensino em terceira dimensão (3D) e envia
informações a respeito de tais ações e acontecimentos ao aluno e ao professor para
as devidas correções.
Sob outra perspectiva, Romero e Ventura (2010) propõem o uso de feedback
para apoiar autores de cursos, professores e administradores na tomada de decisão
a respeito de como melhorar a aprendizagem dos alunos, organizar os recursos de
instrução de forma mais eficiente e capacitá-los a tomar medidas proativas e / ou
corretivas apropriadas. Os autores também salientam que esta tarefa é diferente da
análise de dados e de tarefas de visualização, que fornecem informações básicas
diretamente a partir de dados, como relatórios e estatísticas.
Romero e Ventura (2010) aplicaram algumas técnicas de mineração de dados
nessa tarefa, embora a mineração de regras de associação tenha sido a mais
comum. Essa técnica revela relacionamentos entre as variáveis em grandes bases
de dados e os apresenta sob a forma de regras.
2.4.4 Visualização de Dados
O grande volume de dados gerados por LA requer também a aplicação de
métodos específicos para a sua visualização e interpretação. A crescente e massiva
utilização de ambientes on-line, como redes sociais, fóruns de discussão, chats,
blogs, e AVAs tem consolidado a internet como uma fonte rica de dados digitais
inclusive para a área de educação. Este aumento na demanda produz também um
aumento no volume de dados gerados por estes ambientes.
Seguindo a tendência de aumento do volume de dados gerados pelos AVAs e
demais ambientes on-line sobre o rendimento na aprendizagem, cresce também a
dificuldade em analisar o desempenho na aprendizagem dos estudantes, e para
tanto, recursos computacionais devem ser utilizados para viabilizar a extração e
análise de tais informações (CARMO et al., 2012; PERNOMIAM, 2008).
Diversas técnicas e abordagens podem ser aplicadas ao problema de acesso a
informação e a Visualização da Informação é uma das mais importantes áreas de
pesquisa que desenvolvem tecnologias para extração de informações a partir de
dados (BURKHARDT; RUPPERT; NAZEMI, 2012).
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As técnicas de visualização podem ser úteis para analisar as atividades dos
usuários em AVAs, onde a obtenção de informações apenas a respeito das
solicitações e estatísticas do servidor não é capaz de responder de forma adequada
os tipos de perguntas feitas por aqueles que desejam entender a atividade de aluno
em AVAs (MCGRATH, 2011).
A visualização de dados e informações baseia-se na capacidade humana de
interpretação visual das informações e, por meio dessa interpretação, perceber
relacionamentos e padrões que auxiliam na descoberta de novos conhecimentos.
Dessa forma, a Visualização da Informação procura interpretar as informações
contidas em um conjunto de dados e, considerando as técnicas visuais, tenta
perceber relacionamentos e padrões que auxiliam na descoberta de novos
conhecimentos a partir de indicadores educacionais como nota, índice de
aprovação,

reprovação,

estilos

de

aprendizagem dos

estudantes

e

perfil

metodológico das disciplinas. A combinação de técnicas de visualização com
análises estatísticas é considerada alternativa para a exploração adequada dos
dados no processo de descoberta do conhecimento, por conciliar o potencial da
análise humana com o processo de descoberta de novos conhecimentos
(PERNOMIAN, 2008).
No contexto de um ambiente de LA, a utilização de técnicas de Visualização da
Informação pode ser de grande valor para professores e alunos, uma vez que lhes
permite ter uma visão geral de suas atividades e de como elas se relacionam com as
de seus pares ou outros agentes durante o processo de aprendizagem. Esse tipo de
técnica pode ser útil ainda para os administradores de AVAs, uma vez que permite,
por exemplo, conhecer o comportamento dos usuários a partir das ações realizadas
por eles no sistema (DUVAL, 2011).
Conforme mencionado por Ball et al. (2006), as técnicas de visualização
geralmente são utilizadas em conjunto com técnicas de Interação HumanoComputador (IHC), uma vez que precisam apresentar interfaces eficazes para
atender às necessidades de interatividade e iteratividade na descoberta do
conhecimento. Operações como seleção de itens de dados, visão detalhada,
rolagem e navegação da estrutura dos dados são exemplos de estratégias de
visualização que podem apoiar no processo de exploração de dados.
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Card, Mackinlay e Shneiderman (1999), por sua vez, relatam que a
Visualização da Informação estuda o uso interativo apoiado pelo computador para
representações visuais, e propõe um modelo no qual os dados podem ser
organizados em tabelas ou registros com os mesmos conjuntos de atributos, e
diferentes instâncias de observação do mesmo fenômeno, e que, após a
organização, os dados podem ser modelados visualmente com auxílio de técnicas
de visualização. A Figura 9 apresenta esse modelo proposto.
Figura 9 - Modelo de Processo de Visualização proposto por Card, Mackinlay e
Shneiderman (1999)

Fonte: Adaptado de Card, Mackinlay e Shneiderman (1999)

A apresentação dos dados requer ainda a aplicação de técnicas de
visualização específicas, de acordo com o tipo de informação a ser exibido.
Romani (2000) afirma que existem técnicas de visualização específicas para
cada tipo de informação, por exemplo, para dados de 1 dimensão (1D), gráficos em
linhas, histogramas e de barras; para dados de 2 dimensões (2D), mapeamento por
cores, imagens, histogramas 2D, gráficos de barra (2D); para dados de 3 dimensões
ou temporais, renderização volumétrica, textura sobre superfície, animação dentre
outras associadas às informações multidimensionais.
2.4.5 Mineração de Dados e Learning Analytics
Conforme pode ser observado nas diferentes propostas de processos de LA,
uma das etapas realizadas para a utilização dos dados produzidos pelos alunos na
área de LA está relacionada ao campo da mineração de dados.
A mineração de dados combina métodos de análise com algoritmos para
processar grandes volumes de dados, e extrair significado das informações
processadas (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2009). A integração entre LA e
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mineração de dados como estratégia para a descoberta de conhecimento tem
atraído notável interesse das pesquisas na área de LA durante os últimos anos
(ROMERO;

VENTURA,

2010;

D’AQUIN;

JAY,

2013;

BERLAND;

BAKER;

BLIKSTEIN, 2014; KLEFTODIMOS; EVANGELIDIS, 2013; RIGO et al., 2014).
De acordo com Castro e Ferrari (2016), a mineração de dados é parte
integrante do processo de descoberta de conhecimento em bases de dados,
também conhecido como Knowledge Discovery in Databases (KDD), e embora os
dois termos sejam comumente utilizados para se referir ao mesmo processo, tratam
de aspectos diferentes. Sendo o KDD referente ao processo de extração de
conhecimento a partir dos dados, enquanto o termo mineração de dados se refere à
etapa de descoberta existente no processo de KDD, e inclui a seleção, integração,
limpeza, transformação, mineração e avaliação dos dados.
Segundo Han e Kamber (2011), a mineração de dados pode ser vista como
resultado da evolução natural da tecnologia da informação. Enquanto Liu (2006)
define mineração de dados como o processo de descobrir padrões úteis ou
conhecimento de fontes de dados como bases de dados, textos, imagens e da web.
Castro e Ferrari (2016) complementam essa definição indicando que as
funcionalidades de mineração de dados são organizadas em tarefas, as quais
podem ser classificadas como descritivas, que caracterizam as propriedades gerais
dos dados; ou preditivas, que fazem inferência a partir dos dados com o objetivo de
realizar predições. As principais tarefas de mineração de dados que compõem esses
grupos de acordo com a classificação proposta por Casto e Ferrari (2016) são
descritas a seguir:
a) Análise descritiva de dados: uma etapa inicial do processo de mineração,
que permite o uso de ferramentas com capacidade de descrever, medir ou
explorar os dados e identificar suas características. É utilizada para
descrever, simplificar ou sumarizar as principais características de uma
base de dados, descrevendo com o auxílio de gráficos as principais
descobertas nos dados, através da sumarização das informações contidas
na base de dados analisada. Normalmente são empregadas nessa tarefa
técnicas de visualização da informação, utilizando gráficos adequados ao
tipo de conhecimento que se deseja expressar a partir dos dados
(CASTRO; FERRARI, 2016).
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b) Análise de grupos: é utilizada para designar métodos de análise de dados
que tem o objetivo de descobrir grupos homogêneos de objetos. Durante
um processo de agrupamento os objetos que compõem uma base de
dados são agrupados de acordo com medidas de similaridade e
dissimilaridade, de modo que os objetos pertencentes ao mesmo grupo
são mais similares entre si do que objetos pertencentes a grupos distintos,
e sendo os grupos definidos em função da sua homogeneidade e da
separação de seus objetos em relação aos demais grupos (CASTRO;
FERRARI, 2016).
c) Predição de dados: está relacionada com a capacidade de predição de um
determinado evento, dado um conjunto de informações históricas e a
necessidade de relacionar uma situação específica com um resultado. A
tarefa de predição pode ser de dois tipos: i) discreta, denominada
classificação, quando se está interessado em definir se um determinado
evento pode ocorrer, ou ii) contínua, denominada regressão ou estimação,
quando se está interessado em prever o valor de determinada variável,
sendo que a classificação é utilizada

para predizer valores discretos

enquanto a regressão é utilizada para predizer valores contínuos
(CASTRO; FERRARI, 2016).
d) Mineração de regras de associação: trata da análise dos atributos e
geração de regras a partir de padrões e associações entre os atributos dos
objetos, indicando elementos que implicam na presença de outros
elementos em uma mesma transação. Por exemplo, a partir da
observação de dados de registros de itens adquiridos por clientes de uma
loja, o uso de regras de associação poderia gerar a seguinte regra: {cinto,
bolsa} → {sapato}, indicando que os clientes que compram cinto e bolsa,
também compram sapato (VASCONCELOS; CARVALHO, 2004).
e) Detecção de anomalias: o objetivo nesta tarefa é encontrar objetos
diferentes da maioria dos outros objetos, e que possam representar algum
fator relevante para processos que visam identificar e tratar os
comportamentos de exceção dos dados. A detecção de anomalias é
bastante utilizada em processos de detecção de fraudes, detecção de
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intrusão e identificação de distúrbios no ecossistema, como furacões,
inundações, secas, ondas de calor e incêndios (HAN; KAMBER, 2011).
Romero e Ventura (2010) ressaltam que os dados e problemas da área de
educação tem algumas características especiais que sugerem um tratamento
diferenciado em relação a mineração de dados tradicional. Embora a maioria das
técnicas de mineração de dados possa ser aplicada diretamente, algumas devem
ser adaptadas ao problema educacional em particular. Nesse contexto, a mineração
de dados educacionais trata da aplicação de técnicas de mineração em dados com o
objetivo de resolver problemas da área de educação.
Romero e Ventura (2010), ainda ponderam que ferramentas de mineração de
dados educacionais de LA, devem ser concebidas para facilitar o uso por parte dos
educadores ou usuários não-especialistas em mineração de dados. Sendo que, a
maioria das ferramentas de mineração de dados atualmente disponíveis é complexa
para os envolvidos na área de educação e suas características vão muito além do
escopo do que uma pessoa dessa área normalmente está interessado em fazer,
sendo necessário o suporte de um especialista para compreendê-la. Isso porque
essas ferramentas normalmente são projetadas para privilegiar poder e flexibilidade,
ao invés da simplicidade.
Considerando esse aspecto, durante a pesquisa realizada, foram encontrados
alguns trabalhos desenvolvidos com o intuito de simplificar a interação entre o
usuário e as ferramentas de mineração de dados para os cenários de uso na
educação, entre eles, destacam-se:


Krüger et al. (2010), que desenvolveram uma ferramenta com o objetivo de
automatizar e aliviar a etapa de pré-processamento, responsável por explorar,
analisar e minerar os dados do AVA;



Pedraza-Perez et al. (2010), que apresentaram um primeiro protótipo de uma
ferramenta direcionada a não especialistas em mineração de dados que apoia
na execução de etapas de mineração de forma simplificada, por meio de
vocabulário mais amigável, porém ainda requer que o usuário tenha algum
conhecimento a respeito da área;



Zorilla et al. (2011), por sua vez, compararam a ferramenta Yacaree, que
utiliza a abordagem de mineração de dados livre de parâmetros, com três
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ferramentas de mineração e regras de associação e obtiveram bons
resultados em termos de utilidade para professores envolvidos na avaliação;


Jormanainen e Sutinen (2013) propuseram uma ferramenta de mineração de
dados educacionais denominada Open Monitoring Environment (OME), que
utiliza a abordagem de mineração de dados abertos, para automatizar a
coleta e pré-processamento de dados e permitir que o professor efetue a
combinação dos dados capturados pela ferramenta durante as aulas com as
suas observações provenientes do processo de aprendizagem.
A aplicação de técnicas de mineração de dados em ambientes educacionais

visa atender ao interesses do público que os utiliza, especialmente o professor e o
aluno.
Dentre os principais objetivos de uso de mineração de dados para atender a
esses dois perfis na área educacional, destacam-se: a recomendação de atividades
e recursos para alunos com o intuito de melhorar a sua aprendizagem; sugestões de
adaptação; recomendação de cursos, discussões relevantes e livros; obter feedback
sobre determinada instrução; analisar a aprendizagem e comportamento dos alunos;
detectar os alunos que necessitam de suporte; prever o desempenho dos alunos;
classificar os alunos em grupos; identificar padrões de comportamento dos alunos;
determinar as atividades mais eficazes; e melhorar a adaptação e personalização de
cursos (ROMERO; VENTURA, 2010).
Alguns algoritmos de mineração de dados relacionados a esses objetivos, e ao
proposto neste trabalho e identificados na literatura são apresentados na próxima
seção.
2.5

Aprendizado de Máquina
Segundo Monard e Baranauskas (2003), o aprendizado de máquina é uma

área de Inteligência Artificial (IA) cujo objetivo é o desenvolvimento de técnicas
computacionais e sistemas capazes de adquirir conhecimento de forma automática.
Reforçando essa visão, Castro e Ferrari (2016) sugerem que o aprendizado de
máquina tem como foco extrair informação de dados de maneira automática, e está
relacionado com as áreas de mineração de dados, estatística, IA, teoria da
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computação, computação natural, sistemas complexos adaptativos e computação
flexível.
O uso do termo aprendizado se refere à capacidade de um sistema tomar
decisões baseado nas experiências acumuladas através da avaliação de soluções
bem sucedidas de problemas anteriores. E nesse sentido, a capacidade de
aprendizagem dos algoritmos de aprendizado de máquina é a uma das
características mais importantes dessa classe de algoritmos (MONARD e
BARANAUSKAS, 2003; CASTRO e FERRARI, 2016).
Os dois paradigmas mais comuns de aprendizado de máquina são:
aprendizado

supervisionado

e

aprendizado

não-supervisionado,

e

estão

relacionados ao aprendizado indutivo, no qual um determinado conceito é aprendido
através da inferência indutiva sobre os exemplos apresentados (MONARD e
BARANAUSKAS, 2003; CASTRO e FERRARI, 2016), conforme apresentado na
Figura 10.
Figura 10 – Hierarquia de algoritmos de aprendizado de máquina

Fonte: Adaptado de Monard e Baranauskas (2003)

No método de aprendizado supervisionado os especialistas de domínio
examinam e rotulam uma amostra dos dados que é utilizada para treinar o algoritmo
e este, por sua vez, tem o objetivo de reconhecer e classificar os demais conjuntos
de dados de acordo com o conhecimento adquirido na etapa de treinamento (HAN;
KAMBER, 2011). Esse tipo de método é baseado em um conjunto de objetos para
os quais as saídas desejadas são conhecidas (CASTRO e FERRARI, 2016).
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Porém, em alguns cenários os rótulos de dados não estão disponíveis, e faz-se
necessária a aplicação do método de aprendizado não supervisionado. O método
não supervisionado trabalha com suposição de que determinado objeto pertence a
algum grupo e procura por padrões em um conjunto de dados não rotulado para
classificar os objetos (HAN; KAMBER, 2011). Esse tipo de método é baseado
apenas nos objetos da base utilizada, e cujos rótulos são desconhecidos, cabendo
ao algoritmo aprender a categorizar os dados (CASTRO e FERRARI, 2016).
2.5.1 Algoritmos de classificação
Um dos tipos de algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado mais
comuns, e que é utilizado neste trabalho, trata dos algoritmos de classificação.
Segundo Castro e Ferrari (2016), classificar um objeto significa atribuir a ele
um rótulo, denominado classe, de acordo com as suas características e categoria à
qual pertence.
Silva, Peres e Boscarioli (2016) denomina classificação o processo pelo qual
se determina um mapeamento capaz de indicar a qual classe pertence determinado
exemplar sob análise, com base em um conjunto de dados previamente classificado,
e divide a tarefa de classificação em binária e multiclasse. Nesse contexto,
classificação binária refere-se a capacidade de classificar determinado exemplar em
uma de duas possibilidades, enquanto a classificação multiclasse refere-se a
capacidade de classificar o exemplar em uma de “n“ possibilidades.
De acordo com Castro e Ferrari (2016), os algoritmos de classificação
presentes na literatura podem ser categorizados, de acordo com a sua estrutura, em:
a) Baseados em conhecimento: opera por meio de um conjunto de regras
usadas para atribuir determinada classe a um objeto, caso ele satisfaça
condições pré-definidas.
b) Baseados em árvore: onde os nós raiz e os intermediários da árvore
apresentam testes sobre um atributo, os ramos apresentam os resultados
desses testes e os nós folhas, por sua vez, representam os rótulos da
classe.
c) Conexionistas: baseados em redes de unidades (nós) interconectadas, por
exemplo, baseados em redes neurais artificiais.
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d) Baseados em distância: nesse caso, o processo de classificação se dá
calculando a distância entre o objeto cuja classe se deseja conhecer e um
ou mais objetos rotulados.
e) Baseados em funções: são modelos paramétricos baseados em funções
pré-definidas e cujos parâmetros são ajustados durante o processo de
treinamento.
f) Probabilísticos: permitem atribuir uma probabilidade de um objeto pertencer
a uma ou mais classes.
Exemplos de alguns métodos de classificação propostos por Castro e Ferrari
(2016), e encontrados na literatura com aplicações em LA, são apresentados no
Quadro 2.
Quadro 2 – Categorias de algoritmos de classificação de dados

Categoria do algoritmo

Método de classificação

Baseados em árvore

Árvores de decisão

Conexionistas

Redes neurais artificiais

Baseados em distância

Classificador k-NN

Probabilísticos

Classificador Naïve Bayes

Fonte: Elaborado pelo autor

Neste trabalho, será utilizada a classificação binária como apoio de um
algoritmo do tipo probabilístico para identificar a possibilidade de evasão dos alunos.
A seguir são descritos exemplos dos tipos de algoritmos de acordo com a
classificação proposta por Castro e Ferrari (2016).
2.5.1.1 Árvores de decisão
Segundo Silva, Peres e Boscarioli (2016), as árvores de decisão são uma das
técnicas mais populares de mineração de dados, que consistem na representação
de um modelo capaz de guiar a tomada de decisão sobre a determinação da classe
à qual dado exemplar pertence e pode ser interpretado no modelo de regras “SE–
ENTÃO”.
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Ainda, a árvore de decisão funciona como um fluxograma em forma de árvore,
onde cada nó indica um teste feito sobre um atributo, os ramos representam os
resultados dos testes e os nós folhas representam a classe ou categoria a qual o
registro pertence (CASTRO; FERRARI, 2016). Uma vez construída a árvore de
decisão, o processo de classificação de um novo exemplar deve realizar os testes
dos nós, até atingir um nó folha e identificar a categoria do exemplar a ser
classificado.
2.5.1.2 Redes Neurais Artificiais
Segundo Camilo e Silva (2009), a técnica de redes neurais teve sua origem na
psicologia e na neurobiologia, e consiste em simular o comportamento dos
neurônios.
Ainda de acordo com Camilo e Silva (2009), uma rede neural pode ser vista
como um conjunto de unidades de entrada e saída conectados por camadas
intermediárias, onde cada ligação possui um peso associado. Durante o processo de
treinamento da rede neural, os pesos são ajustados para classificar corretamente um
objeto, e portanto esta é uma técnica que necessita de um longo período de
treinamento, ajustes finos dos parâmetros e possui difícil interpretação. Por outro
lado, as redes neurais conseguem trabalhar de forma que não sofram impacto
negativo em sua precisão em função de valores errados e também podem identificar
padrões para os quais nunca foram treinados.
2.5.1.3 Classificador k-NN
Do acrônimo k-Nearest Neighbors, o algoritmo k-NN implementa o aprendizado
baseado em instâncias, responsável por realizar a classificação de um exemplar cujo
tipo é desconhecido utilizando como medida à similaridade deste exemplar com
outros que pertencem a tipos previamente conhecidos.
Nesse sentido, diz-se que o algoritmo k-NN classifica um determinado indivíduo
de acordo com a similaridade deste em relação aos seus vizinhos, atribuindo ao
indivíduo a classe dos vizinhos com os quais ele mais se assemelhar. Devido a essa
estratégia de classificação, que realiza a comparação das características de uma
determinada instância com as demais a cada nova instância apresentada, e
dependendo da quantidade de instâncias existentes no conjunto de treinamento a
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ser utilizado, este tipo de algoritmo pode requerer mais tempo de execução. Em
contrapartida, um volume pequeno de instâncias para treinamento pode acarretar
em problemas de precisão na classificação de novas instâncias, dado que podem
não existir amostras suficientes para realizar a classificação correta (SILVA; PERES;
BOSCARIOLI, 2016).
2.5.1.4 Classificador Naïve Bayes
Os classificadores bayesianos são fundamentados no Teorema de Bayes,
elaborado pelo matemático inglês Thomas Bayes, segundo o qual seria possível
encontrar a probabilidade de um certo evento ocorrer, dada a probabilidade de um
outro evento que já ocorreu. Esta teoria é demonstrada na equação 1, onde A e B
são os eventos (CAMILO; SILVA, 2009).

𝑃 (𝐴 | 𝐵) =

𝑃(𝐵 | 𝐴) 𝑃(𝐴)
𝑃 (𝐵)

(1)

Os classificadores bayesianos podem ser utilizados para predizer a
probabilidade de pertinência de um objeto a determinada classe, sendo o algoritmo
de classificação Naïve Bayes um dos algoritmos de classificação mais utilizados
devido ao seu desempenho satisfatório em problemas de classificação de dados
categóricos e numéricos, com desempenho comparável as redes neurais e árvores
de decisão (SILVA; PERES; BOSCARIOLI, 2016; CASTRO e FERRARI, 2016).
Utilizando esse teorema, o algoritmo Naïve Bayes calcula a probabilidade de
um objeto pertencer a uma determinada classe a partir da probabilidade a priori de
um objeto ser desta classe e das probabilidades condicionais de cada termo ocorrer
em um objeto da mesma classe. O objetivo do algoritmo é encontrar a melhor classe
para um objeto maximizando a probabilidade a posteriori (CASTRO e FERRARI,
2016).
A nomenclatura naïve utilizada pelo algoritmo é proveniente do termo em inglês
“ingênuo”, e refere-se a uma premissa assumida pelo algoritmo, na qual o efeito do
valor de um atributo de uma dada classe é independente dos valores dos demais
atributos. Dessa forma, diz-se que o algoritmo Naïve Bayes é condicionalmente
independente, e que os atributos contribuem de maneira independente para o
resultado final da classificação. Desta forma, o algoritmo Naïve Bayes assume que
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a presença de uma característica qualquer em um objeto não está relacionada com
a presença de qualquer outro atributo. Essa independência tem como objetivo
simplificar os cálculos de probabilidades realizados pelo algoritmo (CASTRO;
FERRARI, 2016).
O pseudocódigo do algoritmo Naive Bayes pode ser visualizado no Anexo A.
2.5.2 Desempenho de algoritmos de classificação
Segundo Monard e Baranauskas (2003), ainda que o aprendizado de máquina
seja uma ferramenta eficiente para a aquisição automática de conhecimento, deve
ser observado o algoritmo que melhor atende ao problema que se deseja tratar, uma
vez que não existe um único algoritmo que apresente o melhor desempenho para
todos os problemas.
Segundo Ferreira (2010), a aplicação dos diferentes métodos de aprendizagem
automática requer um processo que permita garantir que os resultados obtidos
sejam confiáveis e estatisticamente significativos.
Diversas abordagens permitem avaliar tais garantias, sendo a técnica de
validação cruzada a mais comum e portanto adotada neste trabalho. Embora a
técnica de validação cruzada seja utilizada como medida para determinar o
momento de interrupção do treinamento de algoritmos, a sua aplicação mais comum
trata da validação de desempenho dos algoritmos (CASTRO e FERRARI, 2016).
O objetivo da validação cruzada é particionar a base de dados em conjuntos de
treinamentos e de testes de modo que os dados de modo que os dados de
treinamento seja utilizados para ajustar o modelo e os dados de testes para verificar
a sua precisão. Nessa técnica os dados são particionados em “n” partes, sendo mais
comum atribuir o valor 10 para “n”. A esse método dá-se o nome 10-Fold Crossvalidation (CASTRO e FERRARI, 2016).
Nesse método, a base é dividida em 10 partes, sendo 9 partes para
treinamento e 1 para teste, e realizado o processo de treinamento do algoritmo de
classificação. Esse processo é realizado com todos os 10 conjuntos de dados, e a
média dos desempenhos obtidos é adotada como indicados de qualidade do modelo
(CASTRO e FERRARI, 2016).
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Da mesma forma, outro caso importante de método de validação cruzada é o
Leave-One-Out Cross-validation, que possui funcionamento semelhante ao método
10-Fold Cross-validation, porém o valor de “n” é o número de objetos existentes na
base de dados de treinamento. Esse método é mais indicado para bases de dados
pequenas devido ao fato de possuir um custo computacional maior do que o
necessário para o 10-Fold Cross-validation (MONARD e BARANAUSKAS, 2003;
CASTRO e FERRARI, 2016).
Adicionalmente às técnicas de validação cruzada, as métricas de desempenho
dos algoritmos de classificação visam garantir a confiabilidade do classificador pela
quantificação do seu desempenho (FERREIRA, 2010). Uma das métricas adotadas
neste trabalho para avaliar o desempenho do algoritmo de classificação é a Matriz
de Confusão, que apresenta o número de classificações corretas e o número de
classificações preditas para determinada classe.
Dado que o problema de classificação avaliado neste trabalho trata de
classificação binária, no qual se deseja identificar a classe à qual pertence
determinado objeto entre duas possíveis, a existência de uma classe positiva, que se
deseja predizer, permite também o surgimento de uma classe negativa. As classes
positiva e negativa permitem a definição de medidas específicas relacionadas a cada
uma delas, de acordo com a pertinência da classe predita pelo algoritmo em relação
à classe real do objeto (MONARD e BARANAUSKAS, 2003; CASTRO e FERRARI,
2016).
As medidas apresentadas em uma matriz de confusão são:


Verdadeiro positivo (VP): objeto da classe positiva classificado como
positivo;



Verdadeiro negativo (VN): objeto da classe negativa classificado como
negativo;



Falso positivo (FP): objeto da classe negativa classificado como positivo;



Falso negativo (FN): objeto da classe positiva classificado como
negativo.

A partir da utilização da Matriz de Confusão, pode-se estabelecer a métrica de
Acurácia do classificador, obtida por meio da divisão do total de instâncias
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classificadas corretamente pelo total de instâncias existentes e representado pela
equação 2.
VP+VN

𝑎𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 = VP+VN+FP+FN

(2)

Além da avaliação da matriz de confusão e da acurácia, também foi adotado o
coeficiente Kappa. Segundo Ferreira(2010), esse é o método mais utilizado para
verificar a concordância entre dois ou mais observadores.
No contexto deste trabalho, o coeficiente Kappa é utilizado para avaliar a
qualidade do processo de treinamento do modelo pela comparação da concordância
entre os diferentes conjuntos de dados utilizados naquela etapa. Um valor do
coeficiente Kappa igual a 1 indica concordância perfeita entre os resultados
observados com os diferentes conjuntos de dados utilizados durante o treinamento,
enquanto um valor do coeficiente Kappa próximo de 0 indica que a concordância é
inexistente e pode-se resumir ao acaso. O cálculo do coeficiente Kappa é obtido
através da equação 3, onde P0 é a taxa de aceitação relativa, e Pe é a taxa
hipotética de aceitação, e considerando que quando a concordância é total entre os
dois conjuntos de dados k=1,0.

𝒌=

𝑷𝟎 −𝐏𝐞
𝟏−𝑷𝒆

=𝟏−

𝟏− 𝑷𝟎
𝟏−𝑷𝒆

(3)

Outras métricas de desempenho de classificadores foram avaliadas, a saber
Precision, que trata da capacidade do classificador em reconhecer as instâncias de
uma classe de interesse, e Recall, que trata da capacidade do classificador em
reconhecer todas as instâncias de uma classe de interesse (FERREIRA, 2010).
Porém, considerando a simplicidade na interpretação de algumas métricas pelo
usuário e o conhecimento do pesquisador, neste trabalho foram selecionadas as
técnicas de validação cruzada Ten-Fold Cross Validation e Leave-One-Out Cross
Validation, além da Matriz de Confusão, Acurácia e Coeficiente Kappa.
2.6

Avaliação de desempenho do aluno
Segundo Romero e Ventura (2010), a predição de desempenho de um

estudante é uma das aplicações mais antigas e mais populares de mineração de
dados educacionais, e diferentes técnicas e modelos foram aplicadas, entre elas
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redes neurais, redes bayesianas, sistemas baseados em regras, regressão e análise
de correlação.
A predição de desempenho está diretamente relacionada a retenção e
abandono de cursos por parte dos alunos, e um dos principais interesses de LA é
como utilizar suas técnicas para melhorar a retenção dos estudantes.
Um dos principais aspectos para uma estratégia de avaliação de desempenho
do aluno está relacionado aos dados que devem ser analisados para permitir, por
exemplo, a classificação dos estudantes. Nesse sentido, segundo Al-Ashmoery;
Messoussi (2015), o processo de avaliação de desempenho dos alunos envolve a
coleta de informações de uma variedade de fontes, como logs de fóruns de
discussão, registros de criação e conclusão de atividades.
A estratégia de Al-Ashmoery; Messoussi (2015) está baseada no rastreamento
das atividades de aprendizagem dos alunos nos logs do AVA, com o intuito de
entender o fluxo de conversas assíncronas do estudante em fóruns de discussão,
exibir as atividades desempenhadas por um estudante e identificar os materiais que
um estudante ainda não visualizou. A ferramenta proposta por Al-Ashmoery;
Messoussi (2015), disponibiliza um conjunto de informações a respeito da frequência
e intensidade com que os alunos interagem com o AVA, analisando as seguintes
informações:


Leitura de mensagens;



Visualização de materiais do curso ou de tarefas disponibilizadas no
fórum de discussão;



Publicação de novas mensagens no fórum de discussão;



Respostas às mensagens e colaboração em documentos.

A partir das informações coletadas, a ferramenta disponibiliza então os
seguintes indicadores a respeito das atividades:


Quantidade de mensagens dos estudantes em fóruns de discussão;



Quantidade de mensagens dos estudantes em ferramentas de
conversas instantâneas (chat);



Quantidade de mensagens de e-mail dos estudantes;
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Quantidade total de atividades, média, desvio padrão e percentual;



Listagem de estudantes ordenada por atividades.

Cacatian et al. (2015), por sua vez, propõem a divisão dos dados coletados dos
alunos em duas categorias, a saber: comportamento do aluno e detalhes do aluno.
Segundo esta proposta, os dados de registro inicial dos alunos em um curso, como:
endereço de e-mail, nome, gênero, data de aniversário, idade, endereço e grau de
instrução; assim como as informações de notas obtidas pelo aluno no decorrer de
um curso; são classificados como dados de detalhes do aluno. Em contrapartida, os
dados de comportamento dos alunos incluem: a participação em fóruns, uso de chat,
tempo de sessão do aluno e publicações realizadas, o número de visualizações das
aulas, desempenho dos alunos, exercícios, participação em desafios (quiz), exames
realizados pelos alunos e respectivas notas.
Na proposta de Cacatian et al. (2015), os dados de comportamento e de
detalhes do aluno são coletados, armazenados, processados e apresentados por
meio

de

gráficos

para

o

professor.

Enquanto

Grivokostopoulou; Perikos;

Hatzilygeroudis (2014) propõem o uso dos algoritmos C4.5 e Classification and
Regression Tree (CART) para gerar árvores de decisão a partir das informações de
gênero, ano de curso, e notas dos exames realizados pelos alunos.
Barreiros et al. (2014), por sua vez desenvolveram o algoritmo genético
Process Discovery through a Genetic algorithm (ProDiGen) para analisar dados de
acesso a itens do AVA, tais como: blogs, comentários, arquivos, páginas e
mensagens trocadas em redes sociais, para identificar os caminhos de
aprendizagem do aluno.
De acordo com Hammang et al. (2010, apud WOLFF et al., 2013, p.2), uma
possível solução para o caso poderia ser a criação de modelos preditivos,
responsáveis por indicar os estudantes que se encontram em risco de evasão. Por
isso, Wolf et al. (2013) propuseram a elaboração de modelos para predição de falha
dos alunos a partir de dados do AVA utilizado na Open University.
Nesse cenário, segundo Wolff et al. (2013), foram utilizados dados de cursos
realizados anteriormente na Open University, e obtida a quantidade de cliques
realizados pelos alunos nas páginas consideradas relevantes para o modelo de
predição em questão, assim como o período da ação realizada. Os dados coletados
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foram analisados e utilizados ainda para a elaboração de classificadores para
predição do risco de diminuição de desempenho e de reprovação no curso. Aos
modelos elaborados foram adicionados ainda os dados demográficos dos alunos, a
fim de avaliar se tais informações são relevantes na identificação dos alunos em
risco. Os resultados apresentados pelo trabalho dão conta de que a utilização de
dados gerados por AVA combinada com outras fontes de dados, e modelos de
árvore de decisão e do método General Unary Hipotesys Automation (GUHA) de
geração automática de hipóteses, é possível prever os estudantes em risco de
abandono de um curso.
2.6.1 Rastreamento Bayesiano do Conhecimento
O termo Rastreamento Bayesiano do Conhecimento, também conhecido como
Bayesian Knowledge Tracing (BKT) foi proposto inicialmente por Corbett e Anderson
(1995), e tem sido amplamente aplicado a estudos de aprendizagem de alunos e a
em sistemas tutores inteligentes. Sendo utilizado inclusive como teoria básica para o
desenvolvimento de novas técnicas de modelagem do conhecimento de alunos
(VAN DE SANDE, 2013).
Rastreamento Bayesiano do Conhecimento trata da tarefa de modelar o
conhecimento de um estudante utilizando seus erros e acertos ao longo de
exercícios, com o objetivo de predizer o desempenho deste em futuras interações.
Tal conhecimento pode ser utilizado para individualizar a sequência de treinamento
de um aluno em especial em Sistemas Tutores Inteligentes (MARINHO e MARTI,
2016).
Segundo Silva e Silva (2014), o modelo proposto por Corbett e Anderson
(1995) sugere que um determinado aluno pode estar em dois estados em relação ao
aprendizado de um determinado assunto, no primeiro estado ele não aprendeu o
assunto, e no segundo estado ele aprendeu o assunto.
O modelo de BKT de Corbett e Anderson (1995) possui quatro parâmetros:


P(L0) é a probabilidade inicial de que o aluno conheça uma determinado
assunto;



P(G) é a probabilidade de o aluno acertar uma determinada questão,
porém sem conhecer o assunto;
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P(S) é a probabilidade de o aluno cometer um erro ao responder a
questão, mesmo conhecendo o assunto;



P(T) é a probabilidade de o aluno aprender o assunto caso não ainda
possua conhecimento.

Ainda segundo Silva e Silva (2014), a partir deste modelo é possível rastrear o
conhecimento do aluno em uma sequencia de respostas corretas (Correctn) e
incorretas (Incorrectn) em um determinado instante n, em função do conhecimento
prévio do aluno a respeito do assunto (Ln-1). As equações 4 e 5 abaixo visam
representar esse cenário, para o cálculo de probabilidade de o aluno ter adquirido
um conhecimento .

𝑷(𝐿𝑛−1 |𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑛 ) = 𝑷(𝐿

𝑷(𝐿𝑛−1 )∗(1−𝑃(𝑆))
)∗(1−𝑃(𝑆))+(1−𝑷(𝐿
𝑛−1
𝑛−1 ))∗(𝑃(𝐺))

(4)

𝑷(𝐿𝑛−1 )∗𝑃(𝑆)
𝑛−1 )∗𝑃(𝑆)+(1−𝑷(𝐿𝑛−1 ))∗(1−𝑃(𝐺))

(5)

𝑷(𝐿𝑛−1 |𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑛 ) = 𝑷(𝐿

De acordo com Silva e Silva (2014), a equação 4 especifica a probabilidade do
aluno ter adquirido um conhecimento anterior (n-1) dado que, no passo n, ele
respondeu corretamente uma determinada questão, enquanto a equação 5
especifica essa probabilidade considerando que no aluno respondeu incorretamente
a questão.
A Figura 11 apresenta uma ilustração da modelagem por BKT.
Figura 11 – Ilustração do modelo BKT

Fonte: Adaptado de Marinho e Marti (2016)

2.6.2 NAC
Outra medida de avaliação de desempenho de alunos analisada foi o Nível de
Aquisição de Conhecimentos (NAC). Segundo Pimentel e Omar (2006), NAC é a

64

medida que indica o grau de conhecimento de um aprendiz sob determinado
conteúdo em um certo instante, e pode variar entre os valores 0 e 1. Nesse contexto,
o NAC é obtido a partir de diversas avaliações do conhecimento do aluno
relacionadas a um conceito, e deve considerar que o conceito em questão pode não
ter sido avaliado previamente. Dessa forma, o cálculo do NAC envolve as notas
obtidas nas avaliações envolvendo um mesmo conceito no decorrer de um curso ou
disciplina, sendo que, se o NAC de um conceito for igual a zero após uma
determinada avaliação, existe a possibilidade de que o aluno não possui
conhecimento suficiente sobre aquele conceito específico.
A Tabela 3 apresenta um exemplo de evolução do NAC de um aluno relativo a
realização das atividades de um curso ou disciplina. Nela, os Conceitos são
representados na primeira coluna, e são avaliados em diferentes momentos,
representados por T0 a T10, onde T se refere ao Instante no qual foi avaliado o
conceito e calculado o NAC. O NAC é apresentado nas demais colunas, sendo
calculado a partir das notas obtidas pelo aluno nas avaliações, e pode variar ao
longo do tempo em função da evolução do aprendizado do aluno sob determinado
conceito. Ainda na Tabela 3, a coluna T0 representa o valor inicial do NAC, obtido ao
iniciar o curso, e T1 a T10 representam os resultados do NAC calculado a partir das
avaliações realizadas durante a disciplina.
Tabela 3 - Exemplo dos NACs de um aluno no decorrer de um curso ou disciplina
Conceito
A
B
C
D

NAC
T0

T1

0,0
0,5
0,7
0,0

0,5
0,2
0,7
0,2

T2
0,7
0,5
0,8
0,0

T3
0,4
0,5
0,9
0,3

T4
0,8
0,4
0,9
0,1

T5
0,4
0,5
1,0
0,3

T6
0,8
0,5
1,0
0,2

T7
0,8
0,7
1,0
0,2

T8
1,0
0,6
1,0
0,4

T9
0,9
0,7
1,0
0,3

T10
0,9
0,8
1,0
0,4

Fonte: Adaptado de Pimentel (2006)
Pimentel (2006) sugere que a obtenção do NAC pode ser feita por meio de
uma média ponderada em função do tempo. Dessa forma, se um aluno tiver um
baixo desempenho na primeira avaliação e um bom desempenho na segunda, a
média ponderada permite distribuir eventuais desvios ao longo das avaliações.
2.7

Ferramentas e suas características
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A utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos processos
de aprendizagem oferece uma nova maneira de transmitir o conhecimento por meio
da educação a distância. Como exemplo, tem-se o uso de plataformas de
aprendizagem como AVAs responsáveis por registrar as informações a respeito das
ações realizadas pelo usuário durante o uso da ferramenta em uma base de dados,
que posteriormente deve ser tratada para permitir a obtenção de conhecimento
seguindo os processos de LA (CONDE et al., 2015).
A avaliação de grandes volumes de dados educacionais com o objetivo de
melhorar o processo de ensino pelas técnicas de LA se mostrou uma área em franca
expansão, e junto com esse crescimento ocorre também o desenvolvimento de
novas ferramentas com o objetivo de permitir a aplicação das técnicas adequadas
para a análise de tais dados.
O desenvolvimento de soluções capazes de suportar ambientes de
aprendizagem completos baseados na web, incluindo características de LA ainda é
pequeno quando comparado a demanda pelo uso deste tipo de ferramenta. Na
literatura, é comum encontrar ferramentas de LA desenvolvidas sob medida para
casos de uso específicos, especialmente em AVAs baseados na web vinculados a
um único domínio de problema. Um dos motivadores desse cenário se refere à
dificuldade de prever o conjunto de diferentes cenários de aprendizagem que podem
ser suportados por ferramentas desta natureza, favorecendo o desenvolvimento de
soluções de LA que visam atender a um conjunto específico de tarefas (HECKING et
al., 2014).
Baseado nos resultados obtidos na revisão sistemática, foram identificadas as
ferramentas desenvolvidas, classificando-as como foco no aluno, no professor e em
ambos, e elaborados os Quadros 3, 4 e 5. Nesses quadros, pode-se observar uma
maior quantidade de ferramentas que utilizam o ambiente de aprendizagem Moodle,
e uma diversidade de plataformas de uso específico e pouco difundidas, com
exceção dos ambientes do tipo Massive Open Online Courses (MOOC), que
representam uma tendência em EAD em função da sua abrangência geográfica.
Ainda, nos Quadros 3, 4 e 5, é possível observar que as linguagens de
programação mais utilizadas para implementação das ferramentas são PHP, Java e
Python, nessa ordem. Sendo que PHP é a linguagem padrão utilizada pelo Moodle.
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Quadro 3 - Ferramentas de LA com foco no Aluno e no Professor
Nome da ferramenta

Ambientes de aprendizagem

Linguagem ou

suportados

plataforma utilizada

ALAS-KA (Add-on de Suporte a Learning
Analytics na plataforma Khan Academy)

Khan Academy

Python

Grockit analytics

Interno

Não informada

Learning Analytics Backend Services

Go-Lab

Não informada

Não informado

Não informado

Não informada

Não informado

Não informado

Não informada

SCALE

Moodle e Web-CAT

Não informada

Usalpharma Analytics Tool

Second Life

Python

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 4 - Ferramentas de LA com foco no Professor
Nome da ferramenta

Ambientes de aprendizagem

Linguagem ou

suportados

plataforma utilizada

AITS (Artificial Intelligence Tutoring
System)

Interno

Não informada

Class-on

Interno

Não informada

eLAT

Moodle, L²P e Dynexite

.Net Framework

LAe-R (Learning Analytics Enriched
Rubric)

Moodle

PHP

LeMO

Moodle, Clix e Chemgapedia

Java

Mapper

TelEduc

Java e PHP

Não informado

Moodle

PHP

Não informado

Open edX

Python

Não informado

Não informado

Java e JavaScript

Não informado

Não informado

PHP e i

Não informado

Open edX

Java e R

OME (Open Monitoring Environment)

Não informado

Não informada

SoftLearn

Moodle, Blackboard e ELGG

Não informada

VeLA

Moodle

Java

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 5 - Ferramentas de LA com foco no Aluno
Nome da ferramenta

Ambientes de aprendizagem

Linguagem ou

suportados

plataforma utilizada

QMCU (Quiz My Class Understanding)

Interno

HTML5, jQuery Mobile e ASP
MVC4

SCROLL

Interno

Não informada

Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando os trabalhos selecionados e as ferramentas encontradas, alguns
relatos a respeito das técnicas de mineração e visualização de dados encontrados
foram destacados no Quadro 6.
Não foram apresentadas as técnicas mineração ou visualização utilizadas de
todas as ferramentas encontradas, porque nem todos os trabalhos descreviam as
técnicas utilizadas. Porém, alguns destacaram os principais aspectos relacionados a
arquitetura das ferramentas encontradas, os quais podem ser observados no Quadro
7.

68

Quadro 6 - Técnicas de mineração e visualização de dados encontradas nas ferramentas
de LA
Nome da ferramenta

Principais características, teorias ou técnicas aplicadas

Artificial Intelligence Tutoring System
(AITS)

Utiliza árvores de decisão para prever o desempenho dos alunos com o
auxílio da ferramenta de mineração de dados Weka e dos algoritmos
C4.5/J48 e CART.

LeMO

Aplica o algoritmo BIDE, para identificar os caminhos mais frequentes de
aprendizagem dos alunos.

Mapper

Utiliza técnicas de Visualização da Informação como representações
visuais de mapas, gráficos e diagramas para análise dos dados
armazenados em AVA, considerando os atributos presentes nos perfis
dos usuários, principalmente relacionados às informações de referências
geográficas.

Não informado (AL-ASHMOERY;
MESSOUSSI, 2015)

Desenvolvida como um plugin para o Moodle, aplica as técnicas de
medida de similaridade semântica e mineração de textos nas mensagens
trocadas durante sessões de comunicação no AVA, com o intuito de
identificar o grau de coerência de um determinado tópico de discussão.

Não informado (CACATIAN et al.,
2015)

Desenvolvida sobre a plataforma de cursos na modalidade MOOC, Open
edX, se propõe a apoiar na identificação de correlação entre os dados de
desempenho e participação dos alunos em cursos a distância por meio
de gráficos.

Não informado (MAT et al., 2013)

Utiliza redes neurais para prever o desempenho do aluno e Árvores de
Decisão para a elaboração de regras para alertas de alunos que se
encontram em risco de falha ou reprovação no curso.

Não informado (MINOVIĆ et al., 2015) Apresenta as informações de acompanhamento do uso do ambiente
pelos alunos por meio de gráficos circulares divididos em segmentos e
cores, de acordo com a quantidade de dimensões e distribuição dos
dados.
Não informado (MORAIS; ARAUJO;
COSTA, 2014)

Utiliza o algoritmo K-means para identificar os grupos de alunos de
acordo com suas respostas, e a técnica Stepwise Backward Regression
identificar a correlação entre as variáveis e elaborar um modelo que
permita prever o comportamento dos estudantes em cada grupo.

Não informado (WOLFF et al., 2013)

Utiliza árvores de decisão para prever o resultado dos alunos, indicando
aqueles que se encontram em risco de reprovação, e o método General
Unary Hypothesis Automation (GUHA) para produzir hipóteses que
buscam explicar os motivos que levam os estudantes à situação de risco
de reprovação.

Open Monitoring Environment (OME)

Utiliza a abordagem de mineração de dados abertos, open data mining,
para automatizar a coleta e pré-processamento de dados com o apoio do
algoritmo de árvore de decisão C4.5/J48 e da ferramenta de mineração
de dados Weka.

Quiz My Class Understanding
(QMCU)

Disponibiliza relatórios e gráficos com foco no aluno para acesso por
meio de dispositivos móveis.

SCROLL

A ferramenta permite a análise e visualização automática das relações
entre os alunos e os registros de aprendizagem ubíqua utilizando
métodos Análise de Redes Sociais com o apoio da ferramenta Gephi.

SoftLearn

Utiliza um algoritmo genético para descobrir os caminhos de
aprendizagem dos alunos a partir dos eventos registrados em logs do
AVA.

VeLA

Aplica técnicas de visualização de dados como Linha do Tempo em
Espiral, Nuvem de Tags Semânticas, Grafos de Redes Sociais e
Representação Paralela de Coordenadas para facilitar a exploração de
dados de AVAs e a interação com as informações apresentadas.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 7 - Características técnicas encontradas nas ferramentas de LA
Nome da ferramenta

Principais características, teorias ou técnicas aplicadas

ALAS-KA (Add-on de Suporte a
Learning Analytics na plataforma
Khan Academy)

Desenvolvida sobre a plataforma de cursos na modalidade MOOC, Khan
Academy, e executada na plataforma Google App Engine de
processamento em nuvem, a ferramenta monitora o uso do AVA pelos
alunos por meio de métricas e permite a visualização das informações
processadas em tais métricas pelos alunos e professores. Utiliza como
princípios de visualização das informações: interfaces simples, uso do
significado das cores, divisão da interface do usuário e esquema
padronizado de cores e formatos dos gráficos; implementados com o
auxílio da biblioteca Google Charts API.

Class-on

Ferramenta de apoio para uso em aulas que utilizam o conceito de
aprendizado baseado na resolução de problemas, aplica métricas como
tempo de espera, tempo de auxílio e progresso do aluno para indicar a
necessidade de feedback ao aluno.

eLAT

A ferramenta foi implementada com base em requisitos de usabilidade,
utilidade, interoperabilidade, extensibilidade, reuso, operação em tempo
real e privacidade dos dados, propostos por Dyckhoff et al. (2012) e
obtidos por meio de entrevistas com profissionais da área de educação.

Grockit Analytics

A ferramenta implementa as etapas de: coleta, seleção, análise,
visualização e distribuição das informações, de forma análoga aos
processos de LA descritos por Dyckhoff et al. (2012) e Chatti et al.
(2012).

LAe-R (Learning Analytics Enriched
Rubric)

Ferramenta desenvolvida como um plugin para o Moodle, utiliza um
método de avaliação de estudantes baseado em indicadores associados
aos dados de interações dos alunos coletadas no AVA.

Não informado (FERNÁNDEZ;
MARIÑO, 2016)

A plataforma proposta utiliza programação MapReduce para processar
as informações de notas, eventos e interações dos estudantes, extraídas
da plataforma de cursos MOOC, Open edX. As informações são
armazenadas no banco de dados MongoDB; a linguagem de
programação R é utilizada para analisar os dados com o auxílio dos
pacotes rCharts, reshape, ggplot2 e googleVis; e o servidor web Shiny
utilizado para apresentação das informações. A plataforma utiliza ainda
uma estratégia de enriquecimento do processo de LA com informações
semânticas do curso utilizando OWL e RDF, com o objetivo informar o
processo de análise das informações a respeito das dependências e
relacionamentos existentes entre os conteúdos.

Não informado (LEPOURAS et al.,
2014)

A ferramenta proposta implementa as etapas de captura,
processamento, mineração e visualização de dados propostas em um
processo de LA.

Não informado (VIRVOU; ALEPIS;
SIDIROPOULOS, 2015)

A ferramenta utiliza as soluções de código aberto Elasticsearch e Kibana
para capturar, armazenar, processar e apresentar informações geradas a
partir da interação do aluno com o AVA e alimentar um motor de buscas
que fornece melhores possibilidades de descobertas para o professor.

SCALE

A ferramenta utiliza uma arquitetura de conectores baseada no software
de código aberto Hackystat para coletar, processar e apresentar
informações a respeito das experiências de aprendizagem dos alunos
em um AVA e traduzi-las em oportunidades para feedback
personalizado, sem impactar negativamente o desempenho do ambiente.

Usalpharma Analytics Tool

Utiliza o ambiente virtual Second Life, e respectivos dados no formato
Resource Description Framework (RDF), para implementar um simulador
de laboratório a partir do qual são coletadas informações a respeito do
uso do ambiente pelos alunos, e apresentado feedback ao aluno e
professor.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Nos Quadros 6 e 7 é possível observar que o desenvolvimento de ferramentas
de LA que utilizam as plataformas Moodle e Open edX pode ser feito utilizando a
estratégia de plug-ins ou acesso direto à base de dados da plataforma, sendo que o
Moodle suporta ainda a integração por meio de arquivos Extensible Markup
Language (XML) ou Application Programming Interface (API) (DYCKHOFF et al.,
2012).
Durante análise das ferramentas foi possível observar também o uso da
ferramenta Weka, da linguagem R e de técnicas de mineração de dados aplicadas
aos dados de logs do AVA, como a aplicação dos algoritmos C4.5/J48 e CART para
analisar

o

desempenho

do

aluno

(GRIVOKOSTOPOULOU;

PERIKOS;

HATZILYGEROUDIS, 2014); a identificação dos caminhos de aprendizagem por
algoritmos genéticos e pelo algoritmo BIDE (FORTENBACHER et al., 2013;
BARREIROS et al., 2014); a utilização dos algoritmos k-means para identificar
grupos de alunos; o uso dos algoritmos Stepwise Backward Regression, redes
neurais e árvores de decisão para prever o comportamento dos estudantes; e a
geração de hipóteses por meio do método GUHA (MORAIS; ARAUJO; COSTA,
2014; WOLFF et al., 2013; MAT et al., 2013).
A solução de problemas relacionados a visualização dos dados é observada
com o uso de linha do tempo em espiral, nuvem de tags semânticas, grafos de redes
sociais, representação paralela de coordenadas, gráficos circulares divididos em
segmentos e cores ou mesmo com a disponibilização de relatórios e gráficos em
dispositivos móveis. A utilização de técnicas de análise gráfica pode ainda permitir a
utilização de ferramentas de LA por professores sem prévio conhecimento em
técnicas de mineração de dados. Enquanto a necessidade de criptografia de
informações para atender a requisitos de privacidade dos dados foi tratada pela
criação de um hash de informações sensíveis do aluno utilizando o algoritmo MD5
de 128 bits (DYCKHOFF et al., 2012).
De forma alternativa a coleta de informações diretamente na base de dados do
AVA, o software Hackystat foi utilizado por fornecer conectores para ferramentas de
LA capazes de coletar essas informações sem causar impacto negativo no
desempenho do AVA (BOULANGER et al., 2015).
Ainda, como alternativa ao AVA Moodle, foi proposto o uso das plataformas
Open edX e Khan Academy, que disponibilizam cursos a distância na modalidade

71

MOOC (CACATIAN et al., 2015; RUIPÉREZ-VALIENTE; MUÑOZ-MERINO; KLOOS,
2014).
2.8

Considerações Finais
Durante a etapa de revisão da literatura foram identificados diversos aspectos

de LA que auxiliam na melhoria do ensino e da aprendizagem, tanto em relação ao
uso

de

técnicas

provenientes

de

outras

áreas

quanto

em

relação

ao

desenvolvimento de padrões e ferramentas. Nesse contexto, avaliando os diferentes
cenários de uso apresentados e os resultados atingidos pelos trabalhos, nota-se que
algumas técnicas são complementares e podem ser utilizadas em conjunto no intuito
de obter melhores resultados.
Dado que a LA é uma área multidisciplinar, que se utiliza de técnicas de outras
áreas para melhorar a aprendizagem e a educação, e o foco deste trabalho na
indicação ao professor-tutor de aspectos relacionados ao risco de evasão do aluno,
necessidade de reforço na aprendizagem e apresentação de informações relativas
ao desempenho do estudante no curso, as áreas de concentração de Mineração de
Dados e Avaliação de Desempenho são importantes para atingir os objetivos
pretendidos, e algumas de suas técnicas são utilizadas no desenvolvimento da
ferramenta proposta.
Um aspecto importante para a construção da ferramenta de LA é o uso de um
modelo que permite assegurar um conjunto de passos necessários para a
implementação de ferramentas de análise da aprendizagem. Dentre os modelos
encontrados na literatura, o de Dyckhoff et al. (2012) foi selecionado como base para
apoiar de forma parcial o desenvolvimento da ferramenta de LA proposta neste
trabalho devido a sua simplicidade. Ajustes foram necessários, uma vez que a
ferramenta desenvolvida não trata de aspectos de apresentação e interpretação de
dados.
Em relação à mineração de dados, os trabalhos apresentados fazem uso de
diferentes técnicas no intuito de identificar características e comportamentos dos
alunos, sendo que as tarefas de cluster e classificação são as mais comuns.
Neste trabalho, é utilizado um algoritmo de classificação de dados para
identificar o risco de evasão do aluno, uma vez que a classificação de um objeto
significa atribuir a ele um rótulo de acordo com as suas características.
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Dentre os algoritmos de classificação de dados discutidos nos trabalhos
selecionados, o C4.5/J48, foi o mais utilizado para classificar os alunos de acordo
com suas características. Porém, no caso deste trabalho, como a proposta é
disponibilizar uma ferramenta para apoiar o professor-tutor no gerenciamento do
desempenho do aluno, acredita-se que deve ser considerado um grau de incerteza
antes da indicação de que um determinado aluno se encontra em risco de evasão.
Por isso, a classe de algoritmos de classificação identificada como aquela que
permite a identificação do grau de incerteza associado, além de possuir cenários de
uso similares aos destacados nesta pesquisa, foi a classe de algoritmos bayesianos,
com especial destaque para o algoritmo Naïve Bayes, devido à sua simplicidade
comparado com algoritmos de redes bayesianas de crença.
No que tange às estratégias de avaliação de desempenho do aluno, foram
identificadas algumas abordagens para o tema, entretanto todas com foco na
utilização de algoritmos de mineração de dados para realizar a predição de
desempenho dos alunos de forma automatizada.
Neste trabalho, é utilizada a técnica de modelagem de conhecimento BKT, pelo
uso do algoritmo BKT Brute Force para avaliar o grau de conhecimento do aluno em
relação a determinado assunto, sendo as probabilidades resultantes dessa técnica
analisadas para inferir a necessidade de reforço na aprendizagem. Essa técnica foi
abordada por Marinho e Marti (2016), em um estudo comparativo de técnicas de
modelagem de conhecimento aplicadas a sistemas tutores inteligentes, que
ressaltou a sua simplicidade quando comparada a outras técnicas de modelagem de
conhecimento.
No que tange às ferramentas de LA encontradas, foi identificada boa
abrangência de uso do AVA Moodle. Por esse fato, o Moodle foi selecionado como
AVA de apoio para o desenvolvimento da proposta de uma ferramenta externa, com
potencial para auxiliar o professor-tutor na identificação do risco de evasão,
necessidade de reforço na aprendizagem e avaliação do desempenho dos alunos
durante um curso.
Um resumo dos aspectos mais relevantes tratados pelos principais trabalhos
identificados citados é apresentado no Quadro 8 de maneira comparativa a esta
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pesquisa, enquanto a respectiva legenda da simbologia utilizada é apresentada no
Quadro 9.
Quadro 8 – Principais aspectos tratados por esta pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 9 – Legenda da simbologia utilizada no Quadro 8.

Fonte: Elaborado pelo autor
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3
3.1

PROPOSTA DA SOLUÇÃO
Introdução
Nesta seção será apresentada a proposta de uma ferramenta para análise do

desempenho de alunos durante um curso em ambiente EAD, com o objetivo de
identificar a necessidade de reforço da aprendizagem e o risco de evasão associado
ao aluno.
3.2

Descrição e Modelagem do Problema
Um dos objetivos deste trabalho é apoiar a identificação do risco da evasão de

alunos matriculados em uma disciplina ministrada com o auxílio do AVA Moodle, e
para tanto, o conhecimento prévio dos perfis de alunos que evadiram de cursos
similares é fundamental. A partir desse conhecimento, é possível identificar novos
alunos com este perfil e inferir seu comportamento. Baseado na organização das
tarefas de mineração de dados proposta por Castro e Ferrari (2016), este tipo de
necessidade pode ser atendida por meio de uma tarefa de classificação de dados.
Nesse contexto, a utilização de uma tarefa de classificação de dados, permite prever
se a condição de risco de evasão pode ou não ocorrer para um determinado aluno,
dadas as características de seu perfil comparadas às características de alunos de
turmas anteriores.
Nessa linha, diversos trabalhos apresentaram propostas para a identificação de
risco de evasão utilizando técnicas de mineração de dados. Dentre as técnicas
aplicadas pode-se destacar:


O uso de redes neurais artificiais (RIGO et al 2014);



O uso de algoritmo de clustering (MORAIS, ARAÚJO e COSTA, 2014);



O uso de algoritmos de árvores de decisão (WOLFF et al., 2013; MAT et
al., 2013);



e finalmente, o uso do algoritmo Naïve Bayes (MANHAES et al., 2012;
DETONI, ARAÚJO e CECHINEL, 2014).

Dada a necessidade de identificação do risco de evasão de um determinado
aluno e o grau de incerteza associado a essa situação, o uso de um algoritmo que
utiliza o cálculo de probabilidades poderá ser útil para a implementação desta
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proposta de ferramenta, porém sem deixar de lado um bom índice de precisão
comparado aos demais algoritmos desta categoria.
No que tange a essa característica, observa-se que os trabalhos de Manhaes
et al. (2012) e Detoni, Araújo e Cechinel (2014) obtiveram sucesso na identificação
de alunos em risco de evasão tanto nos cursos de graduação presencial quanto na
modalidade à distância, utilizando o algoritmo Naïve Bayes para classificar os alunos
de acordo com determinadas características.
Com base nesses dados, este trabalho utilizará o algoritmo Naïve Bayes para
identificar os alunos em risco de evasão, uma vez que o problema possui
características similares àquelas tratadas por Manhaes et al. (2012) e por Detoni,
Araújo e Cechinel (2014), e dada a simplicidade na implementação desse algoritmo.
Considerando eventuais diferenças entre os cursos de graduação e cursos
livres na modalidade EAD, além dos dados disponíveis para validação da ferramenta
proposta, os atributos descritos no Quadro 9 serão utilizados para identificar o risco
de evasão associado ao aluno. Os atributos apresentados possuem relação direta
com os dados utilizados para a validação do funcionamento da ferramenta, no
entanto esta permite a utilização de outros atributos, diferentes dos que são
apresentados neste trabalho, sem prejuízos ao seu funcionamento ou necessidade
de ajustes.
Com base nos atributos do Quadro 10, os dados selecionados foram divididos
em dados para treinamento e dados para testes, e então utilizados pelo algoritmo
Naïve Bayes com o objetivo de classificar os alunos em um dos dois perfis,
mostrados seguir:
a) Alunos que concluíram o curso com sucesso;
b) Alunos que evadiram do curso em algum período antes da conclusão.
Após o devido treinamento do algoritmo Naïve Bayes, novos alunos deverão
ser classificados pela ferramenta proposta em um dos dois perfis mencionados e o
resultado deste processo será utilizado para notificar ao usuário a respeito de
eventual risco de evasão do aluno.
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Quadro 10 - Atributos utilizados pela ferramenta para identificação do risco de evasão
Atributo
Nível de
conhecimento na
área avaliada
Formação
Instituição de Ensino
de Origem
Curso de Graduação

Trabalho com
Programação
Experiência com
Programação
Login
Fórum de Notícias
Apresentação
Fórum da Unidade
Leitura de Conteúdo
da Unidade
Revisão de
Conteúdo Durante a
Avaliação
Tempo da Atividade
em Segundos
Nota da Atividade
Aprovado na
Unidade
Avaliação do Curso
Evolução do
Aprendizado
Nota do Curso
Aprovado no Curso

Descrição
Nível de conhecimento do aluno em relação a área de concentração do
curso variando de conhecimento completo a não possui.
Informação do nível de escolaridade: graduação, especialização ou
mestrado.
Indica a categoria da instituição de ensino de origem do aluno: pública ou
privada.
Indicação do curso de graduação do aluno: Ciência da Computação,
Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes
de Computadores, Processamento de Dados, Engenharia da Computação
e outros.
Indica se o aluno trabalha ou não com programação.
Indica o tempo de experiência profissional do aluno em programação
procedural ou programação orientada a objetos.
Indica se o aluno efetuou ao menos um login no curso.
Indicadores de acesso ou publicação de informações no fórum de notícias
do curso.
Indica se o aluno apresentou-se aos demais alunos do curso mediante a
página específica.
Indicador de acesso ou publicação de informações no fórum da unidade
avaliada. Este atributo se repete para cada unidade do curso.
Indicador de acesso do aluno ao conteúdo de leitura teórica da unidade
avaliada. Esse atributo se repete a cada unidade do curso.
Indicador de acesso do aluno ao conteúdo de leitura teórica durante a
atividade avaliativa da unidade. Esse atributo se repete a cada unidade do
curso que possui avaliação.
Indica o tempo, em segundos, utilizado pelo aluno para responder às
questões da atividade avaliativa da unidade. Este atributo se repete a cada
unidade do curso.
Indica a nota obtida pelo aluno na atividade avaliativa da unidade. Este
atributo se repete a cada unidade do curso que possui avaliação.
Dada a nota obtida pelo aluno, indica se ele foi aprovado na unidade
avaliada. Este atributo se repete a cada unidade do curso que possui
avaliação.
Indica se o aluno respondeu ao questionário de avaliação do curso. Este
atributo é utilizado apenas após o término do curso.
Indica se foi observada melhoria nas notas do aluno ao comparar os
resultados obtidos no início e no final do curso. Este atributo é utilizado
apenas após o término do curso.
Indicador de nota geral obtida pelo aluno no curso. Este atributo é utilizado
apenas após o término do curso.
Dada a nota obtida pelo aluno, indica se ele foi aprovado no curso. Este
atributo é utilizado apenas após o término do curso.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir dos atributos apresentados no Quadro 10, a ferramenta deve então
apresentar a probabilidade de cada aluno se encontrar em risco de evasão, e
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permitir ao usuário a tomada de decisão em relação a ações no intuito de reverter
eventual situação de evasão.
Da mesma forma, no que tange à avaliação do desempenho e recomendação
no reforço de aprendizagem, foi avaliada a possibilidade do uso do algoritmo Naïve
Bayes para classificar os alunos que possuem a necessidade de reforço em
determinado conteúdo. No entanto, considerando que o nível de conhecimento do
aprendiz é uma informação imprecisa, Lima (2010) propôs o uso de redes
bayesianas associadas a avaliação do Nível de Aquisição do Conhecimento (NAC)
para identificar a necessidade de reforço na aprendizagem de conceitos em uma
disciplina de Orientação a Objetos.
Nessa situação, Lima (2010) propõe a modelagem inicial de uma ontologia por
um especialista de domínio, refletindo os conceitos abordados na disciplina a ser
lecionada e, em seguida, a modelagem de uma rede bayesiana por um especialista
nessa técnica utilizando como base a ontologia elaborada. Posteriormente, é
necessária a atribuição das probabilidades de ocorrência de cada nó da rede
bayesiana pelo especialista de domínio, dada a necessidade de conhecimento a
respeito da relação entre os nós, para ser realizado o cálculo das probabilidades da
rede.
Apesar dos resultados satisfatórios no uso do modelo apresentado por Lima
(2010), esta estratégia requer a participação de um especialista de domínio e de um
especialista em redes bayesianas para elaboração do modelo a ser executado na
identificação da necessidade de reforço na aprendizagem.
Ainda tratando da avaliação do conhecimento, Corbett e Anderson (1995)
propuseram o uso da técnica BKT para modelar o conhecimento do aluno utilizando
os seus erros e acertos ao longo de uma série de exercícios, com o objetivo de
predizer o desempenho dele em futuras interações.
Nesse contexto, dado que o objetivo deste trabalho é oferecer uma ferramenta
com autonomia para indicar ao usuário a necessidade de reforço na aprendizagem
de um determinado aluno e que a participação ativa do professor tutor é inevitável
na estratégia de Lima (2010), inclusive com o objetivo de fornecer as probabilidades
de cada variável presente na rede bayesiana, pretende-se utilizar a técnica de BKT
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aplicada aos resultados obtidos pelo aprendiz em determinado conceito ou disciplina
como critério para identificar a necessidade de reforço.
Diversas implementações do modelo BKT proposto por Corbett e Anderson
(1995) foram realizadas. Neste trabalho, foi adotada a implementação de Baker et al.
(2010), que realiza o cálculo dos parâmetros de inicialização do algoritmo utilizando
método de força bruta, uma vez que essa estratégia simplifica a utilização da técnica
BKT por não exigir a indicação explícita dos valores dos seus parâmetros pelo
usuário.
Por esse fato, a ferramenta proposta indicará, por meio de uma mensagem, a
necessidade de reforço na aprendizagem de determinado conceito, de acordo com
os parâmetros resultantes da aplicação da técnica de BKT nos dados da avaliação
do conceito aplicada ao aluno.
Assim, a ferramenta deve comparar os valores dos parâmetros resultantes da
execução da técnica BKT e avaliar o aumento ou redução no desempenho do aluno,
além da probabilidade dele acertar as questões sem possuir conhecimento suficiente
ou errar a questão por eventual falta de atenção.
As mensagens possíveis a serem exibidas ao usuário de acordo com o
diagnóstico de conhecimento do aluno, obtido mediante a comparação dos
parâmetros da técnica BKT, são descritas no Quadro 11.
Quadro 11 - Mensagens associadas ao diagnóstico de conhecimento dos alunos
1
2

3
4
5

6
7
8

9

Cenário
O aluno demonstrou aumento de conhecimento
durante o exercício
O aluno demonstrou aumento de conhecimento
durante o exercício, porém aparenta ter respondido
uma ou mais questões ao acaso.
O aluno demonstrou aumento de conhecimento
durante o exercício, porém aparenta ter errado uma
ou mais questões por falta de atenção.
O aluno demonstrou diminuição de conhecimento
durante o exercício
O aluno demonstrou diminuição de conhecimento
durante o exercício e aparenta ter respondido uma
ou mais questões ao acaso.
O aluno demonstrou diminuição de conhecimento
durante o exercício e aparenta ter errado uma ou
mais questões por falta de atenção.
Não foram identificadas variações no conhecimento
do aluno.
Não foram identificadas variações no conhecimento
do aluno durante o exercício, porém aparenta ter
respondido uma ou mais questões ao acaso.
Não foram identificadas variações no conhecimento
do aluno durante o exercício, porém aparenta ter
errado uma ou mais questões por falta de atenção.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mensagem associada
O aluno obteve bom aproveitamento na área de conhecimento.
O aluno obteve bom aproveitamento na área de conhecimento,
porém recomenda-se conversar com o Tutor caso tenha
dificuldades relacionadas ao conteúdo.
O aluno obteve bom aproveitamento na área de conhecimento,
porém recomenda-se atenção nas respostas para evitar erros.
O aluno reduziu o aproveitamento na área de conhecimento.
O aluno reduziu o aproveitamento na área de conhecimento,
recomenda-se conversar com o Tutor para avaliar eventuais
dificuldades relacionadas ao conteúdo.
O aluno reduziu o aproveitamento na área de conhecimento,
recomenda-se atenção nas respostas para evitar erros.
Não foi possível observar melhoras no aproveitamento do aluno
na área de conhecimento.
Não foi possível observar melhoras no aproveitamento do aluno
na área de conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Não foi possível observar melhoras no aproveitamento do aluno
na área de conhecimento, recomenda-se atenção nas respostas
para evitar erros.
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Ainda no que tange aos objetivos desta pesquisa, o Quadro 12 apresenta
uma síntese dos aspectos tratados pela ferramenta proposta neste trabalho.
Quadro 12 - Aspectos da ferramenta proposta
Aspecto

Descrição

Identificação dos atributos que
influenciam na evasão de um
curso
Identificação de alunos em
risco de evasão
Indicação de risco de evasão
Identificação da necessidade
de reforço na aprendizagem

Indicação de necessidade de
reforço na aprendizagem
Ferramenta de mineração de
dados
Algoritmo de classificação de
dados selecionado
Algoritmo de BKT selecionado
AVA suportado
Forma de implementação no
AVA
Forma de integração da
ferramenta com os
componentes de mineração
de dados e BKT
Fonte: Elaborado pelo autor

Baseado nos atributos utilizados por Manhaes et al. (2012)
e Detoni, Araújo e Cechinel (2014) e nos dados
disponíveis para validação da ferramenta, propõem-se os
atributos apresentados no Quadro 10.
Algoritmo Naïve Bayes aplicado aos dados históricos do
curso, e posteriormente aos atributos do aluno em
avaliação, para classificação do perfil do aluno.
Classe atribuída ao aluno a partir da classificação
utilizando o algoritmo Naïve Bayes, sendo valores
possíveis: “SIM” e "NÃO”.
Técnica BKT aplicada aos dados de respostas dos alunos
na avaliação de um determinado conceito e comparação
dos parâmetros obtidos para identificação do
conhecimento associado.
Mensagem sugerindo o diagnóstico de conhecimento do
aluno a partir da comparação dos parâmetros obtidos pela
técnica BKT, conforme Quadro 11.
Módulo de classificação da ferramenta Weka (WEKA,
2016).
Naïve Bayes (JOHN e LANGLEY, 1995).
BKT Brute Force (BAKER et al., 2010).
Moodle
Ferramenta em Java, externa ao AVA e que utiliza
arquivos de relatórios e logs do Moodle
Por meio de API em Java

3.2.1 Arquitetura da solução
A escolha do Moodle como AVA para apoiar no desenvolvimento da ferramenta
se deve ao fato de que essa é uma plataforma de código aberto, e gratuita, utilizada
por instituições educacionais no Brasil e no exterior, que apresenta uma comunidade
mundial de desenvolvedores. Ainda, por se tratar de uma solução modular,
possibilita

agregar

novas funcionalidades na forma de plugins e permite a
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exportação de dados em arquivos. Considerando que o desenvolvimento de um
plugin exige estudos de diferentes tecnologias e APIs específicas do Moodle, foi
realizada a implementação de uma ferramenta externa ao Moodle, utilizando a
plataforma Java, porém com capacidades técnicas para utilizar os dados de alunos
obtidos por meio de arquivos de logs e relatórios do Moodle. Nesse sentido, a
ferramenta desenvolvida conta com um módulo de classificação de alunos em risco
de evasão, responsável por processar os registros existentes em um arquivo de
dados proveniente do Moodle, utilizando-os na etapa de treinamento do algoritmo
Naïve Bayes, e em seguida por classificar os alunos em um dos dois perfis
mencionados, indicando a probabilidade de determinado aluno possuir perfil similar
aos alunos que concluíram o curso com sucesso ou que evadiram antes da
conclusão.
O processo de mineração de dados da ferramenta proposta foi implementado
utilizando a API do Weka, de modo a permitir a utilização do módulo de classificação
e respectivos algoritmos implementados sem a necessidade de manuseio da
ferramenta Weka. Os dados utilizados para treinamento do algoritmo de Naïve
Bayes são armazenados em arquivos no formato Comma-separated values (CSV),
de forma externa ao AVA, e acessados pelo módulo de mineração de dados da
ferramenta.
Em uma estratégia similar, a ferramenta proposta também possui um módulo
de avaliação do conhecimento de alunos, responsável por implementar a
modelagem de conhecimento dos alunos por meio do algoritmo BKT Brute Force.
De forma análoga ao algoritmo Naïve Bayes, os dados para treinamento do
algoritmo BKT Brute Force também são armazenados em arquivos no formato CSV,
também de forma externa ao AVA, e acessados pelo módulo de avaliação do
conhecimento dos alunos da ferramenta.
Dado que a versão atual da ferramenta está disponível de forma externa ao
Moodle, a integração entre a ferramenta desenvolvida e o Moodle foi realizada por
meio de arquivos de relatórios e arquivos de logs do AVA contendo os registros de
alunos necessários para a execução dos algoritmos mencionados.
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3.3

Ferramenta: Especificação, Projeto e Desenvolvimento

3.3.1 Especificação de requisitos
A ferramenta proposta permite ao usuário, seja ele professor, tutor,
administrador de um curso ou o próprio aluno, identificar a probabilidade de risco de
evasão e de necessidade de reforço na aprendizagem em uma dada área do
conhecimento, para determinado aluno. De forma resumida, seus requisitos são:


Classificar alunos. A implementação do algoritmo de Naïve Bayes para
classificar os alunos em risco de evasão e, para que essa classificação seja
possível, as seguintes ações devem ser realizadas previamente:
o preparação de uma base de dados de treinamento contendo os
dados de alunos cujo resultado de evasão é conhecido, no formato
que será descrito na Seção 4.3.2;
o preparação de uma base de dados de testes, contendo os dados dos
alunos para os quais se deseja obter a probabilidade de evasão, no
formato que será descrito na Seção 4.3.2;
Antes da classificação dos alunos, deve ser permitido ao usuário da solução
indicar o método de validação cruzada a ser utilizado pelo algoritmo de
classificação.
O processo de classificação de alunos é realizado por meio da construção
de um modelo que utiliza o algoritmo Naïve Bayes, associado aos dados de
treinamento do algoritmo e sua posterior aplicação aos dados dos alunos
para os quais se deseja obter a predição de classificação do risco de
evasão.
A classificação dos alunos utilizando o algoritmo Naïve Bayes deve ser
realizada utilizando o módulo de classificação do Weka que, após o
treinamento do modelo, deve receber as informações de cada aluno que se
deseja obter a probabilidade de evasão e informar a classe na qual tal aluno
foi classificado pelo algoritmo.
Os dados da classificação são: data e horário da classificação, algoritmo
utilizado, nome do repositório de dados de treinamento que contém os
dados de alunos cujo resultado de evasão é conhecido, quantidade de
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atributos dos alunos e quantidade de alunos existentes no repositório de
dados de treinamento, quantidade de alunos classificados corretamente,
quantidade de alunos classificados incorretamente, método de validação
cruzada utilizado e acurácia do algoritmo durante a etapa de treinamento.


Cadastrar classificações. Os dados do modelo de classificação e dos
alunos, previamente processados pelo algoritmo de classificação, devem
ser armazenados. Esses dados são: data e horário da classificação,
algoritmo utilizado, nome do repositório de dados de treinamento que
contém os dados de alunos cujo resultado de evasão é conhecido,
quantidade de alunos existentes no repositório de dados de treinamento e
quantidade de atributos dos alunos, nome dos atributos existentes no
repositório de dados de treinamento, método de validação cruzada utilizado,
quantidade de alunos classificados corretamente, quantidade de alunos
classificados incorretamente, acurácia do algoritmo durante a etapa de
treinamento, valor do coeficiente Kappa, quantidade de alunos da base de
treinamento cujo resultado da classificação seja verdadeiro-positivo,
quantidade de alunos da base de treinamento cujo resultado da
classificação seja falso-positivo, quantidade de alunos da base de
treinamento cujo resultado da classificação seja verdadeiro-negativo,
quantidade de alunos da base de treinamento cujo resultado da
classificação seja falso-negativo, nome do repositório de testes que contém
os dados de alunos para os quais se deseja obter a predição de
classificação do risco de evasão, identificação dos alunos existentes no
repositório de dados de testes, quantidade de alunos existentes no
repositório de dados de testes, probabilidade de evasão para cada aluno
existente na base de testes, probabilidade de conclusão do curso para cada
aluno existente na base de testes e indicação de risco de evasão para cada
aluno.



Apresentar classificações de alunos realizadas. Os dados do modelo de
classificação e dos alunos, previamente processados pelo algoritmo de
classificação e armazenados pela solução, devem ser apresentados,
ordenados por data e horário da classificação, de modo a permitir a análise
pelo usuário da solução.
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Identificar verdadeiro-positivo, falso-positivo, verdadeiro-negativo, e falsonegativo. Nessa funcionalidade deve ser identificada a quantidade total de
alunos classificados para os seguintes cenários que compõem a matriz de
confusão:
o verdadeiro-positivo: alunos classificados pelo algoritmo Naïve Bayes
positivamente para a classe de risco de evasão e cuja classe real seja
positiva para risco de evasão;
o falso-positivo: alunos classificados pelo algoritmo Naïve Bayes
positivamente para a classe de risco de evasão e cuja classe real seja
negativa para risco de evasão;
o falso-negativo: alunos classificados pelo algoritmo Naïve Bayes
negativamente para a classe de risco de evasão e cuja classe real seja
positiva para risco de evasão;
o verdadeiro-negativo: alunos classificados pelo algoritmo Naïve Bayes
negativamente para a classe de risco de evasão e cuja classe real seja
negativa para risco de evasão.



Calcular acurácia. Uma das medidas de avaliação da qualidade do
processo de classificação utilizado é a acurácia das classificações
realizadas, que indica o grau de acertos na classificação dos alunos.

 Calcular coeficiente Kappa. Nessa funcionalidade é utilizada a API do
módulo de classificação do Weka para calcular o valor do coeficiente Kappa
para o modelo de classificação.


Calcular probabilidade de evasão e de conclusão do curso. Ainda utilizando
o módulo de classificação do Weka, nessa funcionalidade serão obtidos os
valores que compõem a matriz de distribuição de probabilidades de um
determinado aluno previamente classificado para a classe a ser predita,
neste contexto a classe “EVASAO”.



Identificar provável risco de evasão do curso. Nessa funcionalidade,
também utilizando o módulo de classificação do Weka, deve ser obtida a
classe na qual o aluno foi classificado pelo algoritmo, considerando que o
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valor “0” indica que o aluno foi classificado em provável risco de evasão e o
valor “1” indica que o aluno foi classificado com baixa probabilidade de risco
de evasão.


Avaliar

conhecimento

dos

alunos.

Nessa

funcionalidade

ocorre

a

implementação do algoritmo para modelagem de conhecimento dos alunos,
BKT Brute Force proposto por Baker et al.(2010), e para que a avaliação de
conhecimento dos alunos seja possível a seguinte ação deve ter sido
realizada previamente:
o preparação de uma base de dados contendo os dados de respostas
dos alunos em exercícios de avaliação do assunto para o qual se
deseja obter as probabilidades de conhecimento, no formato descrito
na Seção 4.3.3.
O processo de avaliação de conhecimento dos alunos é realizado por meio
da aplicação do algoritmo BKT Brute Force nos dados previamente
disponibilizados e tem o objetivo de indicar a necessidade de reforço na
aprendizagem em um determinado assunto. O algoritmo é responsável por
avaliar as respostas de cada aluno para um grupo de questões e indicar a
probabilidade de que o aluno possua conhecimento sobre determinado
assunto.
Os dados da avaliação de conhecimento dos alunos são: data e horário da
avaliação, algoritmo utilizado, nome do repositório de dados que contém as
respostas dos alunos e a quantidade de alunos existentes no repositório de
dados.


Cadastrar avaliações. Os dados resultantes do processo de avaliação de
conhecimento dos alunos a partir das respostas fornecidas no repositório de
dados devem ser armazenados. Esses dados são: data e horário da
avaliação, algoritmo utilizado, nome do repositório de dados que contém as
respostas dos alunos, quantidade de alunos existentes no repositório de
dados, identificação dos alunos, respostas de cada aluno para as questões,
matriz de probabilidades da avaliação realizada e diagnóstico sugerido em
relação ao conhecimento do aluno avaliado.
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Apresentar avaliações de conhecimento realizadas. Os dados do processo
de avaliação de conhecimento dos alunos, previamente processados pelo
algoritmo BKT Brute Force e armazenados pela solução, devem ser
apresentados, ordenados por data e horário da classificação, de modo a
permitir a análise pelo usuário da solução.



Calcular probabilidades de conhecimento do assunto. Nessa funcionalidade
é utilizado o algoritmo BKT Brute Force para calcular a probabilidade de o
aluno possuir conhecimento sobre determinado assunto em um dado
momento, a partir das respostas fornecidas em avaliação. O algoritmo é
responsável por calcular as seguintes probabilidades:
o L0 – probabilidade inicial de o aluno possuir conhecimento no assunto
antes de responder à avaliação;
o S – probabilidade de o aluno possuir conhecimento no assunto, porém
responder incorretamente às questões da avaliação;
o G – probabilidade de o aluno não possuir conhecimento no assunto,
porém responder corretamente às questões da avaliação;
o T – probabilidade de o aluno desenvolver conhecimento no assunto
durante a avaliação.



Sugerir diagnóstico de conhecimento. Nessa funcionalidade, os resultados
obtidos por meio da execução do algoritmo BKT Brute Force, aplicado aos
dados de respostas dos alunos fornecidos, são utilizados para indicar a
provável necessidade de reforço na aprendizagem para determinado
assunto conforme as seguintes regras:
o se (T > L0) e (G > S) então é provável que o aluno tenha respondido as
questões corretamente sem possuir conhecimento do assunto;
o se (T > L0) e (G < S) então é provável que o aluno tenha errado
questões por falta de atenção, porém possui conhecimento do assunto;
o se (T > L0) e (G = S) então é provável que o aluno possua
conhecimento do assunto;
o se (L0 > T) então é provável que o aluno não tenha conhecimento do
assunto;
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o se (L0 = T) e (G > S) não é possível determinar a evolução do
conhecimento, porém é provável que o aluno tenha respondido as
questões corretamente sem possuir conhecimento do assunto;
o se (L0 = T) e (G < S) não é possível determinar a evolução do
conhecimento, porém é provável que o aluno tenha errado questões
por falta de atenção mesmo possuindo conhecimento do assunto;
o se (L0 = T) e (G = S) não é possível determinar a evolução do
conhecimento.
Na proposta da solução foi considerada inicialmente apenas a classe de
usuários cujo papel pode ser desempenhado pelo professor, tutor ou administrador
de um curso. A esta classe de usuários deverá ser permitido acesso às
funcionalidades

de

classificação

de

alunos,

cadastro

das

classificações,

apresentação das classificações de alunos realizadas, identificação de alunos
classificados como verdadeiro-positivo, falso-positivo, verdadeiro-negativo e falsonegativo, cálculo de acurácia da classificação, cálculo do coeficiente Kappa, cálculo
da probabilidade de evasão e de conclusão do curso, identificação de provável risco
de evasão do curso, avaliação de conhecimento dos alunos, cadastro de avaliações
de conhecimento dos alunos, apresentação de avaliações de conhecimento
realizadas, cálculo da probabilidade de domínio do assunto e sugestão de
diagnóstico de conhecimento do aluno a partir das probabilidades calculadas.
3.3.2 Restrições obrigatórias
Restrições gerais para a proposta de solução:
a) Descrição: a funcionalidade de classificação dos alunos e identificação
de provável risco de evasão deve utilizar o algoritmo de classificação
Naïve Bayes, implementado no software Weka, de forma integrada à
solução.
Razão: o algoritmo Naïve Bayes atende a necessidade da solução de
modelagem e classificação de alunos em risco de evasão a partir de
dados de seu comportamento obtidos do AVA, é implementado em Java,
plataforma que permite a portabilidade da solução e é de domínio deste
pesquisador.
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Critério: o algoritmo deve ser utilizado na forma de um componente que
permita a sua eventual e futura substituição em trabalhos de comparação
de desempenho de algoritmos de classificação.
b) Descrição: a funcionalidade de análise de conhecimento dos alunos
deve utilizar o algoritmo de modelagem de conhecimento BKT Brute
Force, proposto por Baker et al. (2010).
Razão: o algoritmo BKT Brute Force atende a necessidade da solução,
de modelagem do conhecimento dos alunos a partir de respostas
fornecidas, é implementado em Java, plataforma que permite a
portabilidade da solução e é de domínio deste pesquisador.
Critério: o algoritmo deve ser utilizado na forma de um componente que
permita a sua futura e eventual substituição em trabalhos de
comparação de seu desempenho.
c) Descrição: os repositórios de dados de treinamento e testes
necessários para o algoritmo de classificação devem ser formatados em
arquivos com a extensão “.csv”, utilizando o caractere vírgula (“,”) como
delimitador, o seu conteúdo deve ser posteriormente copiado para um
arquivo em formato “.arff”, conforme Apêndice D.
Razão: o módulo do Weka utilizado para classificação dos alunos, utiliza
arquivos com extensões “.arff”, “.names”, “.data”, “.json”, “.libsvm”, “.m”,
“.dat”, “.bsi”, “xrff” e “.csv”, sendo este último de manipulação mais
simples pelo usuário mediante um programa de planilhas como Microsoft
Excel.
Critério: os repositórios de dados de treinamento e de testes devem
estar em consonância com o modelo apresentado na Seção 4.3.2.
d) Descrição: a quantidade de atributos dos repositórios de dados de
treinamento e de testes deve ser a mesma nos dois repositórios, com
exceção do atributo de identificação do aluno, que deve ser apresentado
apenas no repositório de testes e do atributo classe “EVASAO”, que
pode ser preenchido com “?” para os alunos cujo resultado de evasão
não é previamente conhecido.
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Razão: o algoritmo Naïve Bayes requer uma base de dados para
treinamento do modelo de classificação com as mesmas características
estruturais da base de dados de testes a ser utilizada para classificar os
alunos.
Critério: os repositórios de dados de treinamento e de testes devem
estar em consonância com os modelos apresentados na Seção 4.3.2.
e) Descrição: o repositório de dados de respostas dos alunos, utilizado
pelo algoritmo de modelagem de conhecimento, deve ser formatado em
um arquivo com a extensão “.csv”, utilizando o caractere de tabulação,
(hexadecimal “0x09”) como delimitador.
Razão: a implementação do algoritmo BKT Brute Force utilizada neste
trabalho requer uma base de dados para treinamento em formato “.csv”
cujo conteúdo seja delimitado pelo caractere de tabulação.
Critério: o repositório contendo os dados de respostas dos alunos em
exercícios de avaliação deve estar em consonância com o modelo
apresentado na Seção 4.3.3.
f) Descrição: a solução deve permitir a indicação pelo usuário, dos
repositórios de dados a serem utilizados pelos algoritmos de
classificação e modelagem de conhecimento.
Razão: o usuário pode realizar classificações e avaliações envolvendo
diferentes repositórios de dados, com diferentes informações, mantendo
os repositórios anteriores a título de histórico.
Critério: a solução deve permitir ao usuário indicar em um arquivo de
configuração, os repositórios com os quais deseja realizar testes de
classificação e modelagem de conhecimento.
3.3.3 Fatos e suposições relevantes
Alguns fatos e suposições relevantes para a proposta da solução:
a) Na primeira versão, a proposta da solução deve apresentar todas as
funcionalidades descritas nas Seções 3.3.1 e 3.3.2, com o intuito de
permitir o seu teste e validação.
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b) O algoritmo de classificação de dados utilizado deve ser o Naïve Bayes,
proposto por John e Langley (1995) e disponível por meio da API da
ferramenta de mineração de dados Weka.
c) O algoritmo de modelagem de conhecimento utilizado deve ser o BKT
Brute Force, proposto por Baker et al. (2010).
d) A solução foi construída para ambiente web, de modo a permitir a sua
disponibilização em ambientes de internet ou intranet.
e) O desenvolvimento da solução proposta foi realizado em Java, em
função

da

portabilidade

para

diferentes

sistemas

operacionais.

Adicionalmente, a linguagem Java é utilizada também na implementação
do algoritmo BKT Brute Force e da ferramenta de mineração de dados
Weka, facilitando assim a integração desses componentes com a
solução.
f) Na primeira versão da solução não foram implementados perfis e
controle de acesso de usuários, em função do seu caráter exploratório.
g) Apesar de ter sido observada a possibilidade de desenvolvimento de
maneira integrada do Moodle, a primeira versão da ferramenta não foi
implementada como um plugin do AVA, uma vez que para tanto seria
necessário realizar uma investigação da estrutura do AVA, as
tecnologias envolvidas no desenvolvimento do plugin e restrições de
integração existentes.
3.4

Projeto e desenvolvimento
A partir da especificação de requisitos apresentada na Seção 3.3, foi elaborado

o projeto do protótipo da solução, envolvendo os diagramas de Casos de Uso e de
Classes da UML. A elaboração dos diagramas foi realizada utilizando a ferramenta
de modelagem UML Astah Community, (ASTAH, 2017). Uma ilustração do diagrama
de caso de uso com o objetivo de capturar as principais funcionalidades do protótipo
da solução e a interação entre o ator e o sistema pode ser observada na Figura 12.
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Figura 12 - Diagrama de casos de uso da proposta de solução

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o objetivo de expor o funcionamento esperado da solução, foram
elaboradas narrativas associadas aos casos de uso. Nessas narrativas são descritos
o caso de uso, atores envolvidos, pré-condições, fluxo principal e cenários
alternativos do caso de uso. As narrativas para os casos de uso da proposta de
solução são apresentadas a seguir:
1) Classificar Alunos
Descrição: Responsável por classificar e indicar o risco de evasão dos alunos.
Ator: Usuário
Pré-Condições:


Receber a indicação de localização da base de dados de treinamento;



Receber a indicação de localização da base de dados de testes.

Cenário Principal de Sucesso
a) Classificação de Alunos:
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O caso de uso começa quando o usuário seleciona a opção de
Classificação no sistema;



Habilita-se a seleção do método de validação cruzada desejado pelo
usuário;



O usuário seleciona um método de validação cruzada;



O usuário confirma a operação desejada;



O sistema registra a data e hora da operação;



O sistema realiza o treinamento do algoritmo de classificação utilizando
os dados informados pelo usuário no repositório de dados de
treinamento;



O sistema classifica os alunos informados no repositório de dados de
testes;



O sistema calcula a acurácia do algoritmo de classificação;



O sistema calcula o coeficiente Kappa do algoritmo de classificação;



O sistema calcula para cada aluno informado no repositório de dados
de testes a probabilidade de risco de evasão e a probabilidade de o
aluno concluir o curso, utilizando a matriz de distribuição de
probabilidades gerada pelo algoritmo de classificação;



O sistema carrega e apresenta os dados das classificações realizadas,
mostrando a identificação da classificação, a data e hora da
classificação, o algoritmo utilizado, o nome do repositório de dados de
treinamento, a quantidade de atributos do repositório, a quantidade de
alunos existentes no repositório, a quantidade de classificações
realizadas corretamente, a quantidade de classificações realizadas
incorretamente, o método de validação cruzada utilizado e a acurácia
do algoritmo.



O caso de uso termina.

Cenário Alternativo
b) Usuário Não Informa o Método de Validação Cruzada:
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O caso de uso começa quando o usuário seleciona a opção de
Classificação no sistema;



Habilita-se a seleção do método de validação cruzada desejado pelo
usuário;



O usuário confirma a operação desejada, sem selecionar o método de
validação cruzada;



O sistema cancela a operação de classificação e informa a restrição ao
usuário;



O caso de uso termina.

Casos de uso incluídos:


Cadastrar classificações de alunos.

2) Cadastrar Classificações de Alunos
Descrição: (Caso de uso de inclusão) Responsável por realizar o
armazenamento das informações de classificação dos alunos.
Ator: Usuário
Pré-Condições:


Receber os dados de classificação dos alunos.

Cenário Principal de Sucesso
a) Armazenamento das Classificações de Alunos:


O caso de uso começa quando os dados de classificação de alunos são
recebidos;



O sistema valida os dados e armazena as informações em repositório;



O sistema informa a conclusão do processo de gravação das
informações ao usuário;



O caso de uso termina.

3) Apresentar Informações da Classificação de Alunos
Descrição: Responsável por apresentar as informações de um processo de
classificação selecionado pelo usuário.
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Ator: Usuário
Pré-Condições:


Caso de uso “Classificar Alunos” executado com sucesso.

Cenário Principal de Sucesso:
a) Recuperar Informações das Classificações de Alunos:


O caso de uso começa quando o usuário seleciona o processo de
classificação do qual deseja visualizar as informações;



O sistema carrega e apresenta os dados da classificação selecionada pelo
usuário, mostrando a identificação da classificação, a data e hora da
classificação, o algoritmo utilizado, o nome do repositório de dados de
treinamento, a quantidade de alunos existentes no repositório de
treinamento, a quantidade de atributos do repositório de treinamento, o
nome dos atributos do repositório de treinamento, o método de validação
cruzada utilizado, a quantidade de classificações realizadas corretamente,
a quantidade de classificações realizadas incorretamente, a acurácia do
algoritmo, o coeficiente Kappa, a matriz de confusão com a quantidade de
alunos classificados como verdadeiro-positivo, falso-positivo, falso-negativo
e verdadeiro-negativo durante o treinamento do algoritmo, o nome do
repositório de dados de testes, a quantidade de alunos existentes no
repositório de testes e para cada aluno existente no repositório de testes
apresenta a sua identificação, a probabilidade de evasão, a informação se
o aluno está em provável risco de evasão;


O usuário seleciona a opção para retornar à lista de classificações
realizadas;



O sistema carrega e apresenta os dados das classificações realizadas,
mostrando a identificação da classificação, a data e hora da classificação,
o algoritmo utilizado, o nome do repositório de dados de treinamento, a
quantidade de atributos do repositório, a quantidade de alunos existentes
no repositório, a quantidade de classificações realizadas corretamente, a
quantidade de classificações realizadas incorretamente, o método de
validação cruzada utilizado e a acurácia do algoritmo.
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O caso de uso termina.

4) Avaliar Conhecimento dos Alunos
Descrição: Responsável por avaliar o conhecimento dos alunos em um
determinado assunto e indicar o diagnóstico de necessidade de reforço na
aprendizagem.
Ator: Usuário
Pré-Condições:


Receber a indicação de localização da base de dados contendo as
respostas dos alunos;

Cenário Principal de Sucesso
a) Avaliação de Conhecimento dos Alunos:


O caso de uso começa quando o usuário seleciona a opção de Avaliação
de Conhecimento no sistema;



Habilita-se a opção de avaliação de conhecimento de alunos para o
usuário;



O usuário confirma a operação de avaliação de conhecimento de alunos;



O sistema registra a data e hora da operação;



O sistema realiza o avaliação de conhecimento de alunos, utilizando os
dados informados pelo usuário no repositório de dados de mapeamento do
conhecimento;



O sistema classifica os alunos informados no repositório de dados de
mapeamento do conhecimento;



Para cada aluno e assunto informados no repositório, o sistema calcula a
probabilidade de o aluno possuir conhecimento no assunto antes de
responder a avaliação, a probabilidade de o aluno possuir conhecimento no
assunto, porém responder incorretamente as questões da avaliação, a
probabilidade de o aluno não possuir conhecimento no assunto, porém
responder corretamente as questões da avaliação e a probabilidade dele
desenvolver conhecimento no assunto durante a avaliação;
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O sistema sugere, para cada aluno informado no repositório de dados de
mapeamento do conhecimento, um diagnóstico do conhecimento sobre
determinado assunto, utilizando a matriz de probabilidades gerada pelo
algoritmo de mapeamento do conhecimento;



O sistema carrega e apresenta os dados das avaliações de conhecimento
realizadas, mostrando a identificação, a data e hora da avaliação, o
algoritmo utilizado, o nome do repositório de dados de mapeamento do
conhecimento e a quantidade de alunos existentes no repositório.



O caso de uso termina.

5) Cadastrar Avaliação de Conhecimento dos Alunos
Descrição: (Caso de uso de inclusão) Responsável por realizar o
armazenamento das informações de avaliação de conhecimento dos alunos.
Ator: Usuário
Pré-Condições:


Receber os dados de avaliação de conhecimento dos alunos.

Cenário Principal de Sucesso
a) Armazenamento das Avaliações de Conhecimento dos Alunos:


O caso de uso começa quando os dados de avaliação de conhecimento de
alunos são recebidos;



O sistema valida os dados e armazena as informações em repositório;



O sistema informa a conclusão do processo de gravação das informações
ao usuário;



O caso de uso termina.

6) Apresentar Informações da Avaliação de Conhecimento dos Alunos
Descrição: Responsável por apresentar as informações de um processo de
avaliação de conhecimento selecionado pelo usuário.
Ator: Usuário
Pré-Condições:
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Caso de uso Avaliar Conhecimento dos Alunos executado com sucesso.

Cenário Principal de Sucesso:
a) Recuperar Informações das Avaliações de Conhecimento dos Alunos:


O caso de uso começa quando o usuário seleciona o processo de
avaliação de conhecimento do qual deseja visualizar as informações;



O sistema carrega e apresenta os dados do processo de avaliação de
conhecimento selecionado pelo usuário, mostrando a identificação da
avaliação, a data e hora da avaliação realizada, o algoritmo utilizado, o
nome do repositório de dados de mapeamento do conhecimento, a
quantidade de alunos existentes no repositório, e, para cada aluno
existente no repositório, o sistema apresenta a identificação do aluno, a
atividade avaliativa, o assunto avaliado, as respostas do aluno para as
questões, a probabilidade de o aluno possuir conhecimento no assunto
antes de responder à avaliação, a probabilidade de o aluno possuir
conhecimento no assunto, porém responder incorretamente às questões da
avaliação, a probabilidade de o aluno não possuir conhecimento no
assunto, porém responder corretamente às questões da avaliação, a
probabilidade de o aluno desenvolver conhecimento no assunto durante a
avaliação, e a sugestão de diagnóstico do conhecimento do aluno sobre o
assunto avaliado.



O usuário seleciona a opção para retornar à lista de avaliações de
conhecimento realizadas;



O sistema carrega e apresenta os dados das avaliações de conhecimento
realizadas, mostrando a identificação, a data e hora da avaliação, o
algoritmo utilizado, o nome do repositório de dados de mapeamento do
conhecimento e a quantidade de alunos existentes no repositório.



O caso de uso termina.

Considerando esses casos de uso e os requisitos apresentados na Seção 3.3,
foi elaborado o diagrama de classes apresentado na Figura 13. Por questões de
legibilidade, são apresentadas neste diagrama apenas as principais classes
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ferramenta e seus relacionamentos com as principais classes de controle, as demais
classes de controle e utilitárias foram suprimidas dessa visão.
No diagrama de classes apresentado na Figura 13, as classes foram divididas
de acordo com a sua participação nas funcionalidades envolvendo os algoritmos
Naïve Bayes e BKT Brute Force. Nele temos o conjunto de classes ligadas à
ClassificationControler, responsável por orquestrar as ações de processamento e
armazenamento dos dados de classificação, e o conjunto relacionado à
StudentKnowledgeController, responsável por tratar as ações relacionadas à
avaliação de conhecimento.
As classes que possuem o estereótipo <<entity>> são responsáveis pela
persistência

das

informações

no

banco

de

dados,

enquanto

a

classe

BKTBruteForceWrapper é responsável por realizar a abstração do algoritmo BKT
Brute Force, e a classe CustomClassifier realiza esse papel para o algoritmo de
classificação.
Essa estratégia visa atender eventual interesse de validação da ferramenta
desenvolvida envolvendo outros algoritmos, sendo necessário para tanto a
implementação

de

classes

similares

à

BKTBruteForceWrapper

ou

NaiveBayesClassifier, através do uso de extensão de classes ou implementação de
interfaces no intuito de abstrair a implementação dos algoritmos desejados. A
inclusão de novos algoritmos de modelagem de conhecimento pode ser realizada
pela implementação da interface StudentKnowledgeEvaluator e desenvolvimento de
uma nova classe com o algoritmo de modelagem do conhecimento pretendido,
enquanto a inclusão de novos algoritmos de classificação deve ser realizada por
meio da extensão da classe CustomClassifier e desenvolvimento de uma nova
classe com o algoritmo de classificação desejado. Ainda, as classes contidas nos
pacotes Weka e BKT Brute Force, e que possuem o estereótipo <<external>> tratam
da implementação dos algoritmos, e são externas à ferramenta desenvolvida, sendo
acessadas através de seus métodos.
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Figura 13 - Diagrama de classes para a proposta de solução

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir do diagrama de classes, foi realizada a modelagem dos dados para a
criação das tabelas no servidor de banco de dados H2 DB, H2DB (2017), distribuído
simultaneamente à solução.
Com o intuito de simplificar a implementação do modelo, foi utilizado o pacote
Hibernate ORM, de mapeamento objeto-relacional, responsável por mapear as
classes anotadas com estereótipo “<entity>” no diagrama de classes, criar as
respectivas tabelas no banco de dados e gerenciar o armazenamento dos dados. O
modelo de entidade e relacionamento foi elaborado utilizando o MySQL Workbench
(ORACLE, 2017), e é apresentado na Figura 14.
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Figura 14 - Diagrama de entidade e relacionamento para a proposta de solução

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4.1 Ferramentas utilizadas
No desenvolvimento da solução proposta foram utilizadas a linguagem de
programação Java (ORACLE, 2017), pela sua portabilidade e devido ao fato de esta
ser a linguagem utilizada pelas ferramentas Weka (WEKA, 2017), e BKT Brute Force
(BAKER et al., 2010), facilitando assim a integração dessas ferramentas com a
solução, além da ser uma linguagem de programação portável entre diferentes
sistemas operacionais. Adicionalmente foram utilizados:


a plataforma de desenvolvimento Eclipse 4.6, codinome Neon (ECLIPSE
FOUNDATION, 2017), devido ao maior domínio deste pesquisador;



a API em Java da ferramenta de mineração de dados Weka 3.6.10 (WEKA,
2017), devido à sua simplicidade na modelagem e classificação de alunos
em risco de evasão e ao fato de esta ser implementada em Java,

100

plataforma que permite a portabilidade da solução e é de domínio deste
pesquisador;


a ferramenta mapeamento de conhecimento de alunos BKT Brute Force
(BAKER et al., 2010), devido ao fato de atender à necessidade de
modelagem do conhecimento dos alunos a partir de respostas fornecidas
por estes, além de ser implementada em Java, plataforma que permite a
portabilidade da solução e é de domínio deste pesquisador;



o servidor de aplicação Wildfly 11 (RED HAT, 2017), devido ao fato de ser
desenvolvido sob licença de código aberto;



o servidor de banco de dados H2 DB 1.3.173 (H2DB, 2017), devido ao fato
de ser desenvolvido sob licença de código aberto e permitir a distribuição de
forma embarcada na proposta de solução, simplificando a instalação e
configuração da solução;



a ferramenta de gerenciamento de dependências Maven 3.1.0 (APACHE,
2017), devido à sua integração com a plataforma de desenvolvimento;



o pacote de persistência Hibernate ORM 5.0.12 (RED HAT, 2017), devido à
sua integração com a plataforma de desenvolvimento;



o pacote de componentes para a especificação Java Server Faces (JSF),
ButterFaces 2.1.20 (BUTTER FACES, 2017), devido à simplicidade na
construção de interfaces para o usuário;



o pacote utilitário para manipulação de arquivos em formato Comma
Separated Values (CSV), OpenCSV 3.10 (OPEN CSV, 2017), devido à
simplicidade na manipulação de arquivos com a extensão CSV;



o pacote utilitário para manipulação de arquivos em formato Yet Another
Markup Language (YAML), SnakeYAML 1.12 (SOMOV, 2017), devido à
simplicidade na manipulação de arquivos com a extensão YAML.

3.4.2 Interfaces da solução
Na interface inicial da solução, ilustrada na Figura 15, pode-se visualizar as
opções do menu, a saber:
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Início: encarregada de direcionar o usuário para a tela inicial da proposta de
solução.



Classificação: contém as funcionalidades responsáveis por implementar o
processo de classificação de alunos e identificação da probabilidade de
evasão, além da gravação e apresentação dos dados das classificações
realizadas.



Avaliação de Conhecimento: contém as funcionalidades de avaliação de
conhecimento dos alunos, que visam apoiar a identificação da necessidade
de reforço na aprendizagem.

Figura 15 - Interface inicial da proposta de solução

Fonte: Elaborado pelo autor

A interface responsável pela classificação dos alunos em risco de evasão pode
ser visualizada na Figura 16. Nela, considerando que o usuário possui interesse em
realizar um processo de classificação utilizando o método de validação cruzada “10Fold Cross-validation” ou “Leave-One-Out Cross-validation”, seleciona-se esta opção
na tela e pressiona-se o botão “Classificar alunos”. Neste momento observa-se que
a interface apresenta os dados do processo de classificação de alunos que foi
realizado, utilizando o método de validação cruzada indicado pelo usuário. No
desenvolvimento do processo de classificação foi utilizada a implementação do
algoritmo Naïve Bayes disponível na ferramenta Weka.
Na Figura 16 observam-se as áreas:
a) Método de validação cruzada: permite a seleção do método de validação
cruzada a ser utilizado no treinamento do algoritmo de classificação.
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b) Classificações realizadas: apresenta os dados da classificação realizada
pelo usuário, com uma relação dos dados da classificação. Nesta relação
identificam-se os seguintes atributos:


Identificação da classificação: corresponde ao identificador do
processo de classificação realizado;



Data: indica a data e horário no qual a classificação foi realizada;



Algoritmo: indica o nome do algoritmo de classificação utilizado;



Dados utilizados: o nome do repositório de dados de treinamento
utilizado pelo algoritmo de classificação;



Total de atributos: quantidade de atributos existentes no repositório
de dados de treinamento;



Total de alunos: quantidade de alunos existentes no repositório de
dados de treinamento;



Classificações

corretas:

quantidade

de

alunos

classificados

alunos

classificados

corretamente pelo algoritmo de classificação;


Classificações

incorretas:

quantidade

de

incorretamente pelo algoritmo de classificação;


Método de validação cruzada: nome do método de validação cruzada
selecionado pelo usuário, e utilizado no treinamento do algoritmo de
classificação;



Acurácia:

percentual

indicando

a

acurácia

classificação durante a etapa de treinamento.

do

algoritmo

de
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Figura 16 - Interface de classificação dos alunos

Fonte: Elaborado pelo autor

Na interface da funcionalidade de classificação de alunos, ilustrada na Figura
16, são apresentadas as informações do processo de classificação de alunos
realizado, e permite-se ao usuário verificar os detalhes da classificação
pressionando o botão de lupa localizado ao lado do identificador da classificação na
lista. Pressiona-se este botão e a interface apresenta os dados da classificação
realizada, sendo permitido o retorno à interface que contém a lista de classificação
dos alunos por meio do botão “Voltar”, conforme ilustra a Figura 17.
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Figura 17 - Interface com detalhes da classificação realizada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Figura 17 observam-se as informações do modelo de classificação treinado,
organizadas nas áreas:
a) Treinamento do Modelo: que apresenta os dados do modelo de
classificação treinado, com uma relação dos dados utilizados no
treinamento do algoritmo. Nessa relação identificam-se os atributos:


Processo de classificação: corresponde ao identificador do processo
de classificação realizado;



Data: indica a data e horário no qual a classificação foi realizada;



Algoritmo: indica o nome do algoritmo de classificação utilizado;



Dados utilizados: mostra o nome do repositório de dados de
treinamento utilizado pelo algoritmo de classificação;



Total de alunos: revela a quantidade de alunos existentes no
repositório de dados de treinamento;



Total de atributos: expõe a quantidade de atributos existentes no
repositório de dados de treinamento;



Atributos: mostra a relação de atributos existentes no repositório de
dados de treinamento;



Método de validação cruzada: nome do método de validação cruzada
selecionado pelo usuário e utilizado no treinamento do algoritmo de
classificação;



Classificações

corretas:

quantidade

de

alunos

classificados

alunos

classificados

corretamente pelo algoritmo de classificação;


Classificações

incorretas:

quantidade

de

incorretamente pelo algoritmo de classificação;


Acurácia:

percentual

indicando

a

acurácia

do

algoritmo

de

classificação durante a etapa de treinamento;


Coeficiente Kappa: indica o valor do coeficiente Kappa calculado
para o modelo de classificação treinado;
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Matriz de confusão: indica a quantidade de alunos classificados
como verdadeiro-positivo, falso-positivo, falso-negativo e verdadeironegativo.

b) Resultados do Processo de Classificação: apresenta os dados resultantes
do processo de classificação realizado, com as informações dos alunos
classificados organizadas em uma relação com os atributos:


Algoritmo: indica o nome do algoritmo de classificação utilizado;



Dados utilizados: o nome do repositório de dados de testes utilizado
pelo algoritmo de classificação;



Total de alunos: quantidade de alunos existentes no repositório de
dados de testes;



Alunos classificados: uma relação com os dados dos alunos
existentes no repositório de testes, contendo os atributos:


Identificação: o identificador único do aluno;



Probabilidade de evasão: o percentual de probabilidade obtido
a partir da matriz de distribuição de probabilidades, de o aluno
ser classificado positivamente para a classe de evasão;



Probabilidade de conclusão: o percentual de probabilidade
obtido a partir da matriz de distribuição de probabilidades de o
aluno ser classificado negativamente para a classe de evasão.
Caso o aluno tenha uma baixa probabilidade de evasão, é
considerada, então, a probabilidade de o aluno concluir o
curso;



Provável risco de evasão: indica a partir da classe atribuída ao
aluno pelo algoritmo de classificação se ele está em provável
risco de evasão.

De maneira similar à apresentada para as interfaces de classificação, a
interface responsável pela avaliação de conhecimento de alunos e indicação da
necessidade de reforço na aprendizagem, que utilizada a implementação do
algoritmo BKT Brute Force, pode ser visualizada na Figura 18. Nela, considerando

107

que o usuário possui interesse em realizar um processo de avaliação de
conhecimento de uma base de alunos, pressiona-se o botão “Avaliar conhecimento”.
Neste momento observa-se que a interface apresenta os dados do processo de
avaliação de conhecimento de alunos realizado.
Na Figura 18 observa-se a área “Avaliações realizadas”, que apresenta os
dados da avaliação de conhecimento realizada pelo usuário, com uma relação dos
dados da avaliação de conhecimento. Nessa relação identificam-se os atributos:


Identificação da avaliação de conhecimento: corresponde ao identificador
do processo de avaliação de conhecimento realizado;



Data: indica a data e horário no qual a avaliação de conhecimento foi
realizada;



Algoritmo: nome do algoritmo de modelagem do conhecimento utilizado;



Dados utilizados: o nome do repositório de dados de mapeamento do
conhecimento, que contém as respostas dos alunos às questões avaliadas;



Total de alunos: total de alunos no repositório de mapeamento do
conhecimento.

Figura 18 - Interface de avaliação de conhecimento de alunos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Ainda na interface da funcionalidade de avaliação de conhecimento de alunos,
ilustrada na Figura 18, permite-se ao usuário verificar os detalhes da avaliação de
conhecimento pressionando o botão de lupa localizado ao lado do identificador do
processo de avaliação na lista. Pressiona-se este botão e a interface apresenta os
dados da avaliação de conhecimento de alunos realizada, sendo permitido o retorno
à interface que contém a lista de classificação dos alunos por meio do botão “Voltar”,
conforme ilustra a Figura 19.
Na Figura 19 observam-se as informações do processo de avaliação de
conhecimento de alunos realizado, organizadas nas áreas:
a) Avaliação de Conhecimento Realizada: que apresenta as informações do
processo de avaliação de conhecimento de alunos realizado, incluindo os
dados utilizados na execução do algoritmo de classificação, e permite
identificar os atributos:


Processo de avaliação: corresponde ao identificador do processo de
avaliação de conhecimento de alunos realizado;



Data: indica a data e horário no qual a avaliação de conhecimento foi
realizada;



Algoritmo: indica o nome do algoritmo de modelagem de conhecimento
de alunos utilizado;



Dados utilizados: o nome do repositório de dados de mapeamento do
conhecimento utilizado, que contém as respostas dos alunos às
questões avaliadas;



Total de alunos: quantidade de alunos existentes no repositório de dados
de treinamento;

b) Alunos analisados: uma relação com os dados dos alunos existentes no
repositório de mapeamento do conhecimento, contendo os atributos:


Identificação: o identificador único do aluno;



Atividade Avaliativa: a unidade em avaliação de um curso, na qual estão
contidos os assuntos avaliados;
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Assunto: o assunto principal sendo avaliado em um grupo de questões;



Respostas: as respostas do aluno para um grupo de questões, sendo
representadas com sinal de verificação caso estejam corretas, e com
símbolo de erro, expresso pelo caractere “X”, caso esteja incorretas;



Parâmetros da avaliação: os parâmetros resultantes do algoritmo BKT
Brute Force, a saber, L0, G, S e T;



Diagnóstico: a sugestão de diagnóstico do conhecimento do aluno sobre
o assunto avaliado.

Figura 19 - Interface com detalhes da classificação realizada

Fonte: Elaborado pelo autor

3.5

Considerações Finais
Uma vez identificada a oportunidade de utilização das técnicas de classificação

e modelagem do conhecimento com o intuito de identificar, respectivamente, alunos
em risco de evasão e alunos com necessidade de reforço na aprendizagem, o
capítulo 3 buscou detalhar uma proposta de solução para tal cenário.
A ferramenta proposta não foi implementada como um plugin do Moodle devido
a necessidade de investigação a respeito da arquitetura do AVA e das tecnologias e
restrições envolvidas nessa estratégia de desenvolvimento. Então, foi proposta uma
ferramenta externa ao AVA que utiliza os dados de relatórios e arquivos de log
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exportados. Nesse sentido, a ferramenta elaborada tem um caráter de investigação
da solução proposta e o desenvolvimento da solução como plugin do Moodle será
proposto como trabalho futuro.
Nesse contexto, foram detalhados os requisitos da ferramenta para a validação
das técnicas discutidas, assim como as tecnologias de software que podem apoiar o
desenvolvimento da solução. A partir deste cenário, a solução proposta foi então
desenvolvida utilizando a estratégia descrita na seção 3.2 para atender aos
requisitos detalhados na seção 3.3, utilizando as técnicas e ferramentas
apresentadas na seção 3.4.
A partir da implementação da ferramenta, pode-se então iniciar os testes no
intuito de validar a aplicação das técnicas propostas em um cenário real, utilizando
para tanto os dados de um curso de extensão na modalidade EAD, o qual será
descrito no capítulo 4, juntamente aos testes realizados.
A ferramenta desenvolvida foi registrada no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) com o número de processo 512017001564-3, sob o nome de
Sistema de Identificação de Evasão e Reforço da Aprendizagem (SIERA). A
documentação do registro encontra-se no Apêndice F.
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4

TESTES E RESULTADOS

4.1

Introdução
Ao finalizar o desenvolvimento da ferramenta proposta neste trabalho, foram

elaborados alguns casos de testes com o objetivo de avaliar a capacidade de
classificar alunos em risco de evasão e de identificar a necessidade de reforço na
aprendizagem.
Dentre os casos de testes elaborados, na seção 4.4 são apresentados aqueles
que possuem cenários e resultados mais relevantes para demonstrar as
capacidades da ferramenta, e uma análise individual de cada situação. Na seção 4.5
são discutidos e analisados os resultados gerais obtidos na utilização da ferramenta.
4.2

O ambiente EAD utilizado
Com o intuito de permitir a validação das técnicas em um ambiente real de

ensino, foram considerados dados de alunos de um curso ministrado na modalidade
EAD.
O ambiente de EAD utilizado como estudo de caso nos casos de testes chamase CompEducation (COMPEDUCATION, 2017). Trata-se de um ambiente virtual de
aprendizagem orientado ao desenvolvimento de pesquisas em EAD, que utiliza
como base para seu funcionamento o AVA Moodle.
O ambiente CompEducation disponibiliza conteúdos de pesquisas realizadas
na área de computação aplicada à educação, e entre os meses de abril e maio de
2017 disponibilizou nessa plataforma um curso aberto de Programação Orientada a
Objetos, o qual foi alvo de um trabalho acadêmico e cuja base de alunos foi utilizada
para validação das técnicas propostas nesta pesquisa.
Adicionalmente ao ambiente CompEducation, foram avaliadas as bases de
dados da Open University (KUZILEK; HLOSTA; ZDRAHAL, 2016) e SmartLab
(VAHDAT et al., 2015). No entanto, em função da possibilidade de avaliar a
existência de relação entre os aspectos de desempenho dos alunos e a evasão
escolar considerando um mesmo conjunto de dados, e do maior domínio pelo
pesquisador da estrutura do curso ministrado, a base de dados escolhida para
validação das técnicas propostas neste trabalho foi o curso de Programação
Orientada a Objetos do CompEducation.
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4.2.1 Organização do curso
O curso de Programação Orientada a Objetos, ministrado por meio do
ambiente CompEducation, possuía carga horária de 60 horas e, resumidamente, o
conteúdo programático do curso envolveu: História da Programação Orientada a
Objetos,

Objetos e Classes, Atributos e Métodos, Construtores, Visibilidade e

Encapsulamento, Relacionamentos e Interações.
Por se tratar de um curso aberto, o processo de matrícula dos alunos foi
realizado pelo administrador do ambiente, e, após este processo, foi disponibilizado
um usuário e senha de acesso ao AVA para cada aluno matriculado.
O curso foi organizado em seis unidades de estudos, seguindo o conteúdo
descrito anteriormente, e mais duas unidades de apoio, denominadas Unidade de
Ambientação e uma Unidade de Fechamento, realizadas no início e final do curso,
respectivamente. As unidades de estudos foram divididas nos seguintes itens
didáticos:
1. Teoria, contendo os subitens:


Introdução: uma breve explicação da unidade;



Conceitos Básicos: materiais destinados aos alunos que possuem pouco
ou nenhum conhecimento sobre o assunto;



Conceitos Avançados: conteúdo especializado, inspirado nos principais
autores do assunto;



Bibliografia Recomendada: materiais recomendados para aprofundamento
dos conceitos estudados na unidade, bem como referências utilizadas
para construí-la.

2. Exemplos;
3. Atividades de fixação (não pontuada), para que os assuntos ensinados na
unidade pudessem ser treinados de forma sistemática pelo aluno;
4. Atividades avaliativas, abordando os temas da unidade e para as quais
foram atribuídas notas de acordo com a taxa de acertos do aluno para as
questões apresentadas.
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Para ser aprovado no curso o aluno deveria ter o aproveitamento médio igual
ou superior a 60%, sendo que ao final do curso, se aprovado o aluno receberia um
Certificado de Conclusão, e caso não aprovado, teria direito ao Certificado de
Participação.
A partir dessa estrutura do curso, foram identificados 8 questionários
respondidos pelos alunos que podem apoiar na identificação de alunos em risco de
evasão ou com necessidade de reforço na aprendizagem, os quais são
apresentados no Quadro 13.
Os questionários foram então organizados de acordo com as contribuições que
podem trazer para este trabalho. Em seguida foi elaborado o Quadro 14 no qual é
apresentada a identificação do questionário, o assunto, a quantidade de questões e
a área de contribuição para o trabalho. Os questionários da Unidade de
Ambientação, que tinham como objetivo identificar o grau de conhecimento dos
alunos a respeito dos assuntos abordados ao iniciar o curso, não foram
considerados nos testes de identificação da necessidade de reforço na
aprendizagem. Essa decisão se deve ao fato de que neles não foram atribuídas
notas de avaliação às questões respondidas pelos alunos, impossibilitando assim a
aplicação do algoritmo de mapeamento de conhecimento a esses dados.
Quadro 13 - Distribuição das avaliações no Curso de Orientação a Objetos
Número do
Questionário

Unidade

1

Unidade de Ambientação

2

Unidade 1

3

Unidade 2

4

Unidade 3

5

Unidade 4

6

Unidade 5

7

Unidade 6

8

Unidade de Fechamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

Descrição do questionário
Questionário de mapeamento de perfil do aluno, com 9
perguntas sobre a sua formação e experiência.
Atividade avaliativa inicial com 7 questões, para
identificar o conhecimento do aluno sobre orientação a
objetos.
Atividade avaliativa com 3 questões sobre introdução à
programação orientada a objetos.
Atividade avaliativa com 3 questões sobre prática de
programação utilizando a ferramenta BlueJ.
Atividade avaliativa com 3 questões sobre objetos e
classes.
Atividade avaliativa com 2 questões sobre atributos e
métodos de objetos.
Atividade avaliativa com 4 questões sobre construtores,
visibilidade e encapsulamento.
Atividade
avaliativa
com
3
questões
sobre
relacionamentos e interações de objetos.
Atividade avaliativa final com 7 questões, para identificar
a evolução de conhecimento do aluno em orientação a
objetos.
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Quadro 14 - Organização dos questionários e respectivas contribuições
Identificação do
Questionário
Unidade de Ambientação
Unidade de Ambientação
Unidade 1

Assunto
Perfil
Avaliação inicial
Introdução à
Orientação a
Objetos

Quantidade
de questões
9
7
4

Unidade 2

Prática de BlueJ

3

Unidade 3

Objetos e Classes

3

Unidade 4

Atributos e Métodos

2

Unidade 5

Unidade 6
Unidade de Fechamento

Construtores,
Visibilidade e
Encapsulamento
Relacionamentos e
Interações entre
Objetos
Avaliação final

Área de contribuição
Identificação de risco de evasão.
Identificação de risco de evasão.
Identificação de risco de evasão
e de reforço na aprendizagem.
Identificação de risco de evasão
e de reforço na aprendizagem.
Identificação de risco de evasão
e de reforço na aprendizagem.
Identificação de risco de evasão
e de reforço na aprendizagem.

4

Identificação de risco de evasão
e de reforço na aprendizagem.

3

Identificação de risco de evasão
e de reforço na aprendizagem.

7

Identificação de risco de evasão
e de reforço na aprendizagem.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3

Extração e preparação dos dados
A partir dos questionários mapeados nos Quadro 13 e 14, os dados contendo

as respostas dos alunos foram então extraídos do Moodle, por meio de relatórios
disponíveis no próprio AVA, e exportados em formato CSV. Adicionalmente, e com o
intuito de identificar o comportamento dos alunos durante as atividades do curso,
foram extraídos também os relatórios de logs de atividades e relatórios de notas de
atividades de fixação, os quais são identificados no Quadro 15.
Os relatórios que possuem variáveis de identificação dos alunos como nome e
e-mail foram submetidos a um tratamento no intuito de remover tais informações,
sem perder a capacidade de identificação do aluno, sendo essas variáveis
substituídas por um identificador sequencial, como forma de manter o anonimato dos
alunos recomendado por Diaz, Jackson e Motz (2015).
Na organização do curso, as unidades de Ambientação, Unidade 2 e Unidade
de Fechamento não contavam com Atividades de Fixação, e portando não foram
coletados relatórios desse tipo para tais unidades.

115

A partir dos relatórios extraídos, deu-se, então, início a um processo de
tratamento e preparação de dados para possibilitar a sua utilização nos algoritmos
de classificação Naïve Bayes, com o intuito de identificar alunos em risco de evasão,
e do BKT Brute Force, com o objetivo de permitir a modelagem de conhecimento e
identificação de necessidade de reforço na aprendizagem.
Quadro 15 - Relatórios de extração dos dados do Moodle
Unidade do Curso

Unidade de Ambientação
Unidade 1
Unidade 1

Assunto
Perfil e Avaliação
inicial
Introdução à
Orientação a Objetos
Introdução à
Orientação a Objetos

Unidade 2

Prática de BlueJ

Unidade 3

Objetos e Classes

Unidade 3

Objetos e Classes

Unidade 4

Atributos e Métodos

Unidade 4

Atributos e Métodos

Unidade 5

Unidade 5

Unidade 6

Unidade 6

Construtores,
Visibilidade e
Encapsulamento
Construtores,
Visibilidade e
Encapsulamento
Relacionamentos e
Interações entre
Objetos
Relacionamentos e
Interações entre
Objetos

Unidade de Fechamento

Avaliação final

Geral

Ações realizadas
pelos alunos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tipo de
Relatório
Relatório de
Notas
Relatório de
Notas
Relatório de
Notas
Relatório de
Notas
Relatório de
Notas
Relatório de
Notas
Relatório de
Notas
Relatório de
Notas

Nome do Relatório
Sobre Você e Atividade
Avaliativa Inicial
Atividade Avaliativa 1
Atividades de Fixação 1
Atividade Avaliativa 2
Atividade Avaliativa 3
Atividades de Fixação 3
Atividade Avaliativa 4
Atividades de Fixação 4

Relatório de
Notas

Atividade Avaliativa 5

Relatório de
Notas

Atividades de Fixação 5

Relatório de
Notas

Atividade Avaliativa 6

Relatório de
Notas

Atividades de Fixação 6

Relatório de
Notas
Relatório de
atividades

Avaliação do Curso e
Atividade Avaliativa Final
Logs
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4.3.1 Estrutura dos Relatórios do Moodle
Nesta seção, é apresentada a estrutura de questões respondidas ou interações
observadas nos relatórios do Moodle utilizados durante os Casos de Testes
realizados.
1) Relatório Sobre Você
O relatório possui informação de identificação dos alunos e as respostas
deles às seguintes questões:
a) Você possui conhecimento dos conceitos de programação orientada a
objetos?
Alternativas possíveis:


Totalmente;



Quase totalmente;



Parcial;



Pouco;



Não possuo.

b) Qual a sua Formação?
Alternativas possíveis:


Graduação incompleta;



Graduação completa;



Especialização incompleta;



Especialização completa;



Mestrado incompleto;



Mestrado completo.

c) Qual tipo de instituição de ensino você cursa ou cursou na graduação?
Alternativas possíveis:


Privada (Universidade Cruzeiro do Sul ou outra);



Pública (USP, UNESP, Federal);
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Municipal (USCS ou outra).

d) Qual curso você está cursando ou cursou na graduação?
Alternativas possíveis:


Ciência da Computação;



Sistemas de Informação;



Análise e Desenvolvimento de Sistemas;



Redes de Computadores;



Processamento de Dados;



Engenharia da Computação;



Outros.

e) Você está estudando ou estudou Programação Orientada a Objetos na
sua graduação?
Alternativas possíveis:


Sim;



Não.

f)

Você trabalhou ou trabalha com programação?
Alternativas possíveis:


Sim;



Não.

g) Quanto tempo você trabalha com programação?
Alternativas possíveis:


Menos de 1 ano;



1 a 2 anos;



3 a 5 anos;



mais de 5 anos;



não trabalho com programação.
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h) Você trabalhou ou trabalha com programação orientada a objetos?
Alternativas possíveis:


Sim;



Não;

i)

Quanto tempo você trabalha com programação orientada a objetos?
Alternativas possíveis:


Menos de 1 ano;



1 a 2 anos;



3 a 5 anos;



mais de 5 anos;



não trabalho com programação.

2) Relatório Atividade Avaliativa Inicial
O relatório possui as seguintes informações:
a) Identificação do aluno: identificador único do aluno no curso;
b) Estado: indicando “Finalizada” se o aluno concluiu a atividade, ou “Em
progresso” caso o aluno ainda não tenha concluído;
c) Tempo utilizado: tempo de conclusão da atividade;
d) Nota da Atividade Avaliativa: nota do aluno na atividade. Máxima possível
é 10,00;
e) Nota da Questão 1: nota do aluno na questão. Máxima possível é 1,00;
f)

Nota da Questão 2: nota do aluno na questão. Máxima possível é 1,00;

g) Nota da Questão 3: nota do aluno na questão. Máxima possível é 1,00;
h) Nota da Questão 4: nota do aluno na questão. Máxima possível é 2,50;
i)

Nota da Questão 5: nota do aluno na questão. Máxima possível é 2,00;

j)

Nota da Questão 6: nota do aluno na questão. Máxima possível é 1,00;

k) Nota da Questão 7: nota do aluno na questão. Máxima possível é 1,50.
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3) Relatório Atividade Avaliativa 1
O relatório possui as seguintes informações:
a) Identificação do aluno: identificador único do aluno no curso;
b) Estado: indicando “Finalizada” se o aluno concluiu a atividade, ou “Em
Progresso” caso o aluno ainda não tenha concluído;
c) Tempo utilizado: tempo utilizado pelo aluno para concluir a atividade;
d) Nota da Atividade Avaliativa: nota do aluno na atividade. Máxima possível
é 10,00;
e) Nota da Questão 1: nota do aluno na questão. Máxima possível é 2,00;
f) Nota da Questão 2: nota do aluno na questão. Máxima possível é 2,00;
g) Nota da Questão 3: nota do aluno na questão. Máxima possível é 3,00;
h) Nota da Questão 4: nota do aluno na questão. Máxima possível é 3,00.
4) Relatório Atividade Avaliativa 2
O relatório possui as seguintes informações:
a) Identificação do aluno: identificador único do aluno no curso;
b) Estado: indicando “Finalizada” se o aluno concluiu a atividade, ou “Em
Progresso” caso o aluno ainda não tenha concluído;
c) Tempo utilizado: tempo utilizado pelo aluno para concluir a atividade;
d) Nota da Atividade Avaliativa: nota do aluno na atividade. Máxima possível
é 10,00;
e) Nota da Questão 1: nota do aluno na questão. Máxima possível é 4,00;
f) Nota da Questão 2: nota do aluno na questão. Máxima possível é 3,00;
g) Nota da Questão 3: nota do aluno na questão. Máxima possível é 3,00.
5) Relatório Atividade Avaliativa 3
O relatório possui as seguintes informações:
a) Identificação do aluno: identificador único do aluno no curso;
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b) Estado: indicando “Finalizada” se o aluno concluiu a atividade, ou “Em
Progresso” caso o aluno ainda não tenha concluído;
c) Tempo utilizado: tempo utilizado pelo aluno para concluir a atividade;
d) Nota da Atividade Avaliativa: nota do aluno na atividade. Máxima possível
é 8,00;
e) Nota da Questão 1: nota do aluno na questão. Máxima possível é 3,00;
f) Nota da Questão 2: nota do aluno na questão. Máxima possível é 3,00;
g) Nota da Questão 3: nota do aluno na questão. Máxima possível é 2,00.
6) Relatório Atividade Avaliativa 4
O relatório possui as seguintes informações:
a) Identificação do aluno: identificador único do aluno no curso;
b) Estado: indicando “Finalizada” se o aluno concluiu a atividade, ou “Em
Progresso” caso o aluno ainda não tenha concluído;
c) Tempo utilizado: tempo utilizado pelo aluno para concluir a atividade;
d) Nota da Atividade Avaliativa: nota do aluno na atividade. Máxima possível
é 10,00;
e) Nota da Questão 1: nota do aluno na questão. Máxima possível é 2,00;
f) Nota da Questão 2: nota do aluno na questão. Máxima possível é 8,00.
7) Relatório Atividade Avaliativa 5
O relatório possui as seguintes informações:
a) Identificação do aluno: identificador único do aluno no curso;
b) Estado: indicando “Finalizada” se o aluno concluiu a atividade, ou “Em
Progresso” caso o aluno ainda não tenha concluído;
c) Tempo utilizado: tempo utilizado pelo aluno para concluir a atividade;
d) Nota da Atividade Avaliativa: nota do aluno na atividade. Máxima possível
é 10,00;
e) Nota da Questão 1: nota do aluno na questão. Máxima possível é 2,00;
f) Nota da Questão 2: nota do aluno na questão. Máxima possível é 3,00;
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g) Nota da Questão 3: nota do aluno na questão. Máxima possível é 3,00;
h) Nota da Questão 4: nota do aluno na questão. Máxima possível é 2,00.
8) Relatório Atividade Avaliativa 6
O relatório possui as seguintes informações:
a) Identificação do aluno: identificador único do aluno no curso;
b) Estado: indicando “Finalizada” se o aluno concluiu a atividade, ou “Em
Progresso” caso o aluno ainda não tenha concluído;
c) Tempo utilizado: tempo utilizado pelo aluno para concluir a atividade;
d) Nota da Atividade Avaliativa: nota do aluno na atividade, considerando que
a nota máxima possível é 10,00;
e) Nota da Questão 1: nota do aluno na questão. Máxima possível é 3,00;
f) Nota da Questão 2: nota do aluno na questão. Máxima possível é 3,00;
g) Nota da Questão 3: nota do aluno na questão. Máxima possível é 4,00.
9) Relatório Atividade Avaliativa Final
O relatório possui as seguintes informações:
a) Identificação do aluno: identificador único do aluno no curso;
b) Estado: indicando “Finalizada” se o aluno concluiu a atividade, ou “Em
Progresso” caso o aluno ainda não tenha concluído;
c) Tempo utilizado: tempo utilizado pelo aluno para concluir a atividade;
d) Nota da Atividade Avaliativa: nota do aluno na atividade. Máxima possível
é 20,00;
e) Nota da Questão 1: nota do aluno na questão. Máxima possível é 4,00;
f) Nota da Questão 2: nota do aluno na questão. Máxima possível é 4,00;
g) Nota da Questão 3: nota do aluno na questão. Máxima possível é 2,00;
h) Nota da Questão 4: nota do aluno na questão. Máxima possível é 2,00;
i) Nota da Questão 5: nota do aluno na questão. Máxima possível é 2,00;
j) Nota da Questão 6: nota do aluno na questão. Máxima possível é 2,00;
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k) Nota da Questão 7: nota do aluno na questão. Máxima possível é 4,00.
10) Relatórios Atividades de Fixação 1 – 6 e Relatório de Avaliação do Curso
Os Relatórios de Atividades de Fixação possuem as respostas dos alunos
para as questões de fixação da respectiva unidade, e da mesma forma, o
relatório de Avaliação do Curso possui as respostas do aluno em relação à
qualidade do curso ministrado. Porém, essas atividades não foram
consideradas para atribuição das notas do aluno, portando as informações
utilizadas destes relatórios foram:
a) Identificação do aluno: identificador único do aluno no curso;
b) Data e horário de início e término da atividade;
c) Estado: indicando “Finalizada” se o aluno concluiu a atividade, ou “Em
Progresso” caso o aluno ainda não tenha concluído.
11) Relatório de Logs de Atividades
Os Relatórios de Logs de Atividades possuem informações a respeito das
interações dos alunos com o AVA durante o período do curso. Essas
interações podem fornecer informações a respeito do comportamento do
aluno durante o curso, e neste intuito foram extraídas as seguintes variáveis
do relatório:
a) Data e horário da interação;
b) Identificação do aluno: identificador único do aluno no curso;
c) Contexto do Evento: seção do curso acessada pelo aluno;
d) Componente: Página acessada pelo aluno;
e) Nome do evento: Ação realizada pelo aluno, sendo as seguintes possíveis:


Módulo ou página do curso visualizada;



Tentativa do questionário visualizada, indicando que o aluno
visualizou a atividade avaliativa;



Tentativa do questionário iniciada, indicando que o aluno iniciou a
atividade avaliativa;
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Tentativa do questionário revisada, indicando que o aluno retornou à
atividade avaliativa;



Tentativa do questionário entregue, indicando que o aluno concluiu a
atividade avaliativa.

4.3.2 Risco de Evasão: Dados Para Classificação de Alunos
O processo de classificação de alunos em risco de evasão utiliza o algoritmo
Naïve Bayes para classificá-los em uma de duas possibilidades, a saber “SIM” ou
“NÃO” para a classe de Evasão. A aplicação do algoritmo aos dados do curso de
Programação Orientada a Objetos, requer um repositório de dados com atributos
que permitam identificar as características comuns em alunos que evadiram do
curso em algum período antes da conclusão.
Nesse intuito, os dados dos relatórios obtidos do Moodle foram então tratados
para permitir a utilização pelo algoritmo de classificação e agrupados em um arquivo
CSV cuja estrutura é apresentada nos Quadros 34 ao 44 do Apêndice A.
1) Relatório Sobre Você
A partir das respostas dos alunos obtidas nesse relatório, foram criadas as
seguintes variáveis para o algoritmo de classificação, organizadas em colunas no
arquivo CSV:


CONHEC_O_O: resposta do aluno à pergunta 1 do questionário a respeito
de seu conhecimento dos conceitos de programação orientada a objetos;



FORMACAO: resposta do aluno à pergunta 2 do questionário a respeito
de sua formação;



INST_ENS_ORIG: resposta do aluno à pergunta 3 do questionário a
respeito do tipo de Instituição de Ensino de sua graduação;



CURSO_GRAD: resposta do aluno à pergunta 4 do questionário a respeito
do seu curso de graduação;



O_O_GRAD: resposta do aluno à pergunta 5 do questionário a respeito do
disciplina de Orientação a Objetos durante a sua graduação;



TRAB_PROGRAM: resposta do aluno à pergunta 6 do questionário
indicando se ele trabalhou com programação;
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EXP_PROGRAM: resposta do aluno à pergunta 7 do questionário
indicando o tempo de experiência dele com programação;



TRAB_PROGR_O_O: resposta do aluno à pergunta 8 do questionário
indicando se ele trabalhou com programação orientada a objetos;



EXP_O_O: resposta do aluno à pergunta 9 do questionário, indicando o
tempo de experiência dele com programação orientada a objetos.

2) Relatório Atividade Avaliativa Inicial e Relatório de Logs de Atividades
A partir das informações dos alunos obtidas nesses relatórios, foram criadas as
seguintes variáveis para o algoritmo de classificação, organizadas em colunas no
arquivo CSV:


LOGIN: indicando se o aluno realizou login no AVA após a matrícula no
curso. Esta informação é proveniente dos logs de acesso ao AVA, os
valores possíveis são “SIM” e “NÃO”;



FORUM_NOTICIAS: indicando se o aluno acessou o Fórum de Notícias
do curso. Esta informação é proveniente dos logs de acesso ao AVA, os
valores possíveis são “SIM” e “NAO”;



APRESENTACAO: indicando se o aluno preencheu o questionário de
apresentação do curso. Esta informação é proveniente dos logs de acesso
ao AVA, os valores possíveis são “SIM” e “NÃO”;



FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO: indicando se o aluno acessou o
Fórum da Unidade de Ambientação do curso. Esta informação é
proveniente dos logs de acesso ao AVA, os valores possíveis são
“ACESSOU”, “NAO_ACESSOU” e “PUBLICOU”;



LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC: indicando se o aluno acessou o
conteúdo da Unidade de Ambientação do curso. Esta informação é
proveniente dos logs de acesso ao AVA, os valores possíveis são “SIM” e
“NÃO”;



REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC: indicando se o aluno
acessou o conteúdo da Unidade de Ambientação do curso durante a
realização da Avaliação da Unidade. Esta informação é proveniente dos
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logs de acesso ao AVA, é calculada por meio da comparação da data e
horário de acesso ao conteúdo da unidade com o período registrado nas
respostas da Avaliação da Unidade, os valores possíveis são “SIM” e
“NÃO”;


TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC: indicando o tempo utilizado pelo
aluno para responder às questões da Avaliação da Unidade. Esta
informação é proveniente Relatório de Atividade Avaliativa da Unidade e é
calculada utilizando a mediana do tempo de resposta em segundos de
todos os alunos para a unidade comparada com o tempo registrado para o
aluno durante a Avaliação da Unidade. Os valores possíveis são
“NAO_REGISTRADO” quando o aluno não respondeu as questões,
“MENOR_MEDIANA” quando o tempo do aluno estiver abaixo da mediana
e “MAIOR_MEDIANA” quando estiver acima da mediana;



NOTA_ATIV_INIC_LETRA: nota obtida pelo aluno na Avaliação da
Unidade, em letra. Os valores possíveis são “A”, “B”, “C”, “D” e “F”,
conforme classificação elaborada pelo administrador do curso.

3) Relatório Atividade Avaliativa 1, Relatório de Atividades de Fixação 1 e
Relatório de Logs de Atividades
A partir das informações os alunos obtidas nesses relatórios, foram criadas as
seguintes variáveis para o algoritmo de classificação, organizadas em colunas no
arquivo CSV:


FORUM_UNIDADE_1: indicando se o aluno acessou o Fórum da Unidade.
Esta informação é proveniente dos logs de acesso ao AVA, os valores
possíveis são “ACESSOU”, “NAO_ACESSOU” e “PUBLICOU”;



LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1: indicando se o aluno acessou o
conteúdo da Unidade. Esta informação é proveniente dos logs de acesso
ao AVA e os valores possíveis são “SIM” e “NÃO”;



REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1:

indicando

se

o

aluno

acessou o conteúdo da Unidade durante a realização da Avaliação da
Unidade. Esta informação é proveniente dos logs de acesso ao AVA, é
calculada por meio da comparação da data e horário de acesso ao
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conteúdo da unidade com o período registrado nas respostas da Avaliação
da Unidade, os valores possíveis são “SIM” e “NÃO”;


ATIVIDADE_FIXACAO_1: indicando se o aluno realizou as atividades de
fixação da Unidade. Esta informação é proveniente do Relatório de
Atividades de Fixação da unidade, é calculada por meio da comparação
da data e horário de acesso das Atividades de Fixação com o período
registrado nas respostas da Avaliação da Unidade, os valores possíveis
são “SIM” e “NÃO”;



TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC: indicando o tempo utilizado pelo
aluno para responder as questões da Avaliação da Unidade. Esta
informação é proveniente Relatório de Atividade Avaliativa da Unidade e é
calculada utilizando a mediana do tempo de resposta em segundos de
todos os alunos para a unidade comparada com o tempo registrado para o
aluno durante a Avaliação da Unidade. Os valores possíveis são
“NAO_REGISTRADO” quando o aluno não respondeu as questões,
“MENOR_MEDIANA” quando o tempo do aluno estiver abaixo da mediana
e “MAIOR_MEDIANA” quando estiver acima da mediana;



NOTA_ATIV_1_LETRA: nota obtida pelo aluno na Avaliação da Unidade,
em letra. Os valores possíveis são “A”, “B”, “C”, “D” e “F”, conforme
classificação elaborada pelo administrador do curso;



APROVADO_ATIV_1: indicando se o aluno foi aprovado na Unidade. Os
valores possíveis são “SIM” caso a média do aluno seja igual ou superior a
60% da nota máxima da unidade e “NÃO” caso a nota obtida pelo aluno
seja menor do que esse valor.

4) Relatório Atividade Avaliativa 2 e Relatório de Logs de Atividades
A partir das informações os alunos obtidas nesses relatórios, foram criadas as
seguintes variáveis para o algoritmo de classificação, organizadas em colunas no
arquivo CSV:


FORUM_UNIDADE_2: idem a FORUM_UNIDADE_1;



LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_2: idem a
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1;
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REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2: idem a
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1;



TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC: idem a
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC;



NOTA_ATIV_2_LETRA: idem a NOTA_ATIV_1_LETRA;



APROVADO_ATIV_2: idem a APROVADO_ATIV_1.

5) Relatório Atividade Avaliativa 3, Relatório de Atividades de Fixação 3 e
Relatório de Logs de Atividades
A partir das informações os alunos obtidas nesses relatórios, foram criadas as
seguintes variáveis para o algoritmo de classificação, organizadas em colunas no
arquivo CSV:


FORUM_UNIDADE_3: idem a FORUM_UNIDADE_1;



LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_3: idem a
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1;



REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3: idem a
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1;



ATIVIDADE_FIXACAO_3: idem a ATIVIDADE_FIXACAO_1



TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC: idem a
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC;



NOTA_ATIV_3_LETRA: idem a NOTA_ATIV_1_LETRA;



APROVADO_ATIV_3: idem a APROVADO_ATIV_1.

6) Relatório Atividade Avaliativa 4, Relatório de Atividades de Fixação 4 e
Relatório de Logs de Atividades
A partir das informações os alunos obtidas nesses relatórios, foram criadas as
seguintes variáveis para o algoritmo de classificação, organizadas em colunas no
arquivo CSV:


FORUM_UNIDADE_4: idem a FORUM_UNIDADE_1;



LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_4: idem a
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1;
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REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_4: idem a
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1;



ATIVIDADE_FIXACAO_4: idem a ATIVIDADE_FIXACAO_1;



TEMPO_ATIV_4_SEGUNDOS_DISC: idem a
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC;



NOTA_ATIV_4_LETRA: idem a NOTA_ATIV_1_LETRA;



APROVADO_ATIV_4: idem a APROVADO_ATIV_1.

7) Relatório Atividade Avaliativa 5, Relatório de Atividades de Fixação 5 e
Relatório de Logs de Atividades
A partir das informações os alunos obtidas nesses relatórios, foram criadas as
seguintes variáveis para o algoritmo de classificação, organizadas em colunas no
arquivo CSV:


FORUM_UNIDADE_5: idem a FORUM_UNIDADE_1;



LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_5: idem a
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1;



REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_5: idem a
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1;



ATIVIDADE_FIXACAO_5: idem a ATIVIDADE_FIXACAO_1;



TEMPO_ATIV_5_SEGUNDOS_DISC: idem a
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC;



NOTA_ATIV_5_LETRA: idem a NOTA_ATIV_1_LETRA;



APROVADO_ATIV_5: idem a APROVADO_ATIV_1.

8) Relatório Atividade Avaliativa 6, Relatório de Atividades de Fixação 6 e
Relatório de Logs de Atividades
A partir das informações os alunos obtidas nesses relatórios, foram criadas as
seguintes variáveis para o algoritmo de classificação, organizadas em colunas no
arquivo CSV:


FORUM_UNIDADE_6: idem a FORUM_UNIDADE_1;

129



LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_6: idem a
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1;



REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_6: idem a
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1;



ATIVIDADE_FIXACAO_6: idem a ATIVIDADE_FIXACAO_1;



TEMPO_ATIV_6_SEGUNDOS_DISC: idem a
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC;



NOTA_ATIV_6_LETRA: idem a NOTA_ATIV_1_LETRA;



APROVADO_ATIV_6: idem a APROVADO_ATIV_1.

9) Relatório Atividade Avaliativa Final, Relatório de Avaliação do Curso e
Relatório de Logs de Atividades
A partir das informações os alunos obtidas nesses relatórios, foram criadas as
seguintes variáveis para o algoritmo de classificação, organizadas em colunas no
arquivo CSV:


FORUM_UNIDADE_FINAL: idem a FORUM_UNIDADE_1;



LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_FINAL: idem a
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1;



REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_FINAL: idem a
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1;



TEMPO_ATIV_FINAL_SEGUNDOS_DISC: idem a
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC;



NOTA_ATIV_FINAL_LETRA: idem a NOTA_ATIV_1_LETRA;



APROVADO_ATIV_FINAL: idem a APROVADO_ATIV_1;



AVAL_CURSO: indicando se respondeu ao questionário de avaliação do
curso. Os valores possíveis são “SIM” e “NÃO”;



EVOLUCAO_APRENDIZADO: indicando se foi percebido evolução no
aprendizado do aluno no decorrer do curso. Esta informação é proveniente
dos Relatórios de Avaliação da Atividade Inicial e da Atividade Final, é
calculada por meio da comparação da nota obtida pelo aluno na avaliação
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inicial com a nota obtida na avaliação da unidade final, os valores
possíveis são “SIM” e “NÃO”;


NOTA_CURSO_LETRA: nota total obtida pelo aluno no curso, em letra.
Os valores possíveis são “A”, “B”, “C”, “D” e “F”, conforme classificação
elaborada pelo administrador do curso;



APROVADO: indicando se o aluno foi aprovado no curso. Os valores
possíveis são “SIM” caso a média do aluno seja igual ou superior a 60%
da nota máxima do curso e “NÃO” caso a nota obtida pelo aluno seja
menor do que esse valor;



EVASAO: indicando se o aluno evadiu do curso antes da sua conclusão.
São considerados em situação de evasão os aluno que não concluíram a
Atividade Avaliativa Final e deixaram de ter registros de interações no
Relatório de Logs de Atividades. Os valores possíveis são “SIM” caso seja
observado que o aluno não concluiu o curso e “NÃO” caso o aluno tenha
concluído o curso. Embora a situação de evasão possa se caracterizar
também no decorrer do curso, a sua verificação, neste cenário, requer a
definição de um prazo limite para a submissão de determinada atividade
e/ou inatividade do aluno.

4.3.3 Necessidade de Reforço da Aprendizagem: dados para modelagem de
conhecimento
O processo de modelagem de conhecimento dos alunos é responsável por
identificar o grau de conhecimento deles e por indicar a necessidade de reforço na
aprendizagem, utilizando o algoritmo BKT Brute Force para avaliar a sequência de
respostas às questões de uma avaliação e indicar a probabilidade do aluno possuir
determinado conhecimento.
De forma semelhante ao processo de classificação de alunos em risco de
evasão, a aplicação desse algoritmo aos dados do curso de Programação Orientada
a Objetos, requer um repositório de dados com atributos que permitam identificar as
respostas às questões de uma determinada Atividade Avaliativa e para tanto os
dados dos relatórios obtidos do Moodle também foram tratados e agrupados em um
arquivo CSV para permitir a utilização pelo algoritmo.
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Por se tratar de um algoritmo que avalia a sequência de respostas do aluno, na
preparação da estrutura do arquivo CSV foram considerados somente os relatórios
de Atividades Avaliativas, que possuem informações a respeito da sequência de
respostas e respectivas notas obtidas, sendo as variáveis que compõem o arquivo:


num: número sequencial indicando a identificação da linha do arquivo;



lesson: nome da Atividade Avaliativa;



student: o identificador único do aluno;



skill: o assunto principal avaliado na questão;



cell: estrutura de controle do algoritmo, indicando uma coluna não utilizada
no arquivo;



right: indicando se o aluno acertou a questão. Os valores possíveis são
“1”, indicando que a resposta está correta, caso a média do aluno para a
questão seja igual ou superior a 60% da nota máxima da questão, e “0”,
indicando que a resposta está incorreta, caso a nota obtida pelo aluno seja
menor do que esse valor;



eol: estrutura de controle do algoritmo, indicando o final do registro.

A estrutura do arquivo CSV responsável pelo armazenamento das respostas
dos alunos, com exemplos de registros, é apresentada no Quadro 16:
Quadro 16 - Estrutura do arquivo de origem para algoritmo BKT Brute Force
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

1

Atividade_Avaliativa_1

aluno1

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

2

Atividade_Avaliativa_1

aluno1

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

3

Atividade_Avaliativa_1

aluno2

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

4

Atividade_Avaliativa_1

aluno2

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

…

Atividade_Avaliativa_1

aluno...

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4

Casos de Testes
As seguintes ações são necessárias para simular a classificação de um grupo

de alunos em risco de evasão e identificar a necessidade de reforço na
aprendizagem de forma adequada, utilizando os casos de testes propostos:
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Elaborar um arquivo com a extensão CSV para treinamento do algoritmo
de classificação contendo dados históricos de alunos cujo comportamento
de evasão é previamente conhecido. O arquivo deve estar no formato
descrito na seção 4.3.2 e conter as informações dos alunos obtidas
durante as Unidades do curso para as quais se deseja avaliar o risco de
evasão;



Elaborar um arquivo com a extensão CSV para testes do algoritmo de
classificação, contendo dados dos alunos para os quais se deseja obter a
probabilidade de risco de evasão. O arquivo deve estar no formato
descrito na seção 4.3.2, conter as informações dos alunos a serem
classificados, além de uma coluna de identificação do aluno e deve indicar
na coluna “EVASAO” o caractere de interrogação “?” representando um
valor ausente para os alunos cujo resultado da evasão não é conhecido;



Depositar os arquivos no diretório cadastrado sob a identificação “dataDir”
existente no arquivo de configuração do protótipo da solução “edmtool.yml”, localizado no diretório “WEB-INF/data” da aplicação;



Indicar o nome do arquivo que contém os dados de treinamento na linha
cadastrada sob a identificação “trainningDataFile”, do arquivo de
configuração “edm-tool.yml” da solução;



Indicar o nome do arquivo que contém os dados de treinamento na linha
cadastrada sob a identificação “studentInstanceFile” do arquivo de
configuração “edm-tool.yml” da solução.

Um exemplo do arquivo “edm-tool.yml” é apresentado na Figura 20.
Após a realização dessas ações, as opções de Classificação e Avaliação de
Conhecimento podem ser acessadas por meio do menu da solução e as simulações
podem ser iniciadas.
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Figura 20 - Exemplo de arquivo de configuração edm-tool.yml
# Dataset parameters - Data Mining Module
useCSV: true
dataDir: data/
trainningDataFile: <nome do arquivo de treinamento>.csv
studentInstanceFile: <nome do arquivo de testes>.csv
# Dataset parameters - BKT Module
bktDataFile: <nome do arquivo de respostas dos alunos>.csv

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os casos de testes foram divididos em dois tipos, de acordo com o processo
alvo de sua execução, a saber:
1) Classificação de Alunos em Risco de Evasão;
2) Identificação da Necessidade de Reforço na Aprendizagem.
Nesse contexto, os casos de testes foram executados considerando:


Diferentes quantidades de variáveis nos repositórios de treinamento e
testes para o cenário de Classificação de Alunos em Risco de Evasão com
o objetivo de simular a execução desta tarefa em diferentes momentos de
um curso;



Diferentes métodos de validação cruzada para o cenário de Classificação
de Alunos em Risco de Evasão com o intuito de comparar a acurácia do
algoritmo em diferentes cenários de treinamento;



Diferentes combinações de sequências de respostas no repositório de
respostas de alunos para o cenário de Identificação da Necessidade de
Reforço na Aprendizagem, visando avaliar a execução desta tarefa com
diferentes níveis de conhecimento sobre determinado assunto;



Variações na quantidade de respostas e de alunos no repositório de
contendo as respostas para o cenário de Identificação da Necessidade de
Reforço na Aprendizagem, tendo em vista avaliar a realização desta tarefa
com diversos grupos de alunos e variações da quantidade de exercícios
em uma unidade.

Os Quadros 17 e 18 apresentam um resumo dos casos de testes executados.
Sendo que essa execução foi selecionada uma amostra da população de alunos do
curso com o intuito de validar a acurácia dos algoritmos.
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Quadro 17 - Resumo dos casos de testes de Risco de Evasão realizados na ferramenta
(NCT = Número do Caso de Teste)
NCT

Restrição
Curso em estágio inicial

1.

10-Fold
Curso em estágio inicial

2.

Leave-One-Out
Curso em estágio inicial

3.

10-Fold
Curso em estágio inicial

4.

Leave-One-Out
Curso em estágio intermediário

5.

10-Fold
Curso intermediário

6.

Leave-One-Out
Curso intermediário

7.

10-Fold
Curso em estágio intermediário

8.

Leave-One-Out
Curso em estágio intermediário

9.

10-Fold

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Curso em estágio intermediário
Leave-One-Out
Curso em estágio final
10-Fold
Curso em estágio final
Leave-One-Out
Curso em estágio final
10-Fold
Curso em estágio final
Leave-One-Out
Curso concluído
10-Fold
Curso concluído
Leave-One-Out

Título
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio inicial com 18 variáveis, utilizando o método 10-Fold
Cross-Validation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio inicial com 18 variáveis, utilizando o método Leave-OneOut Cross-Validation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio inicial com 25 variáveis, utilizando o método 10-Fold
Cross-Validation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio inicial com 25 variáveis, utilizando o método Leave-OneOut Cross-Validation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio intermediário com 31 variáveis, utilizando o método 10Fold Cross-Validation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio intermediário com 31 variáveis, utilizando o método
Leave-One-Out Cross-Validation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio intermediário com 38 variáveis, utilizando o método 10Fold Cross-Validation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio intermediário com 38 variáveis, utilizando o método
Leave-One-Out Cross-Validation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio intermediário com 45 variáveis, utilizando o método 10Fold Cross-Validation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio intermediário com 45 variáveis, utilizando o método
Leave-One-Out Cross-Validation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio final com 52 variáveis, utilizando o método 10-Fold CrossValidation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio final com 52 variáveis, utilizando o método Leave-One-Out
Cross-Validation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio final com 59 variáveis, utilizando o método 10-Fold CrossValidation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio final com 59 variáveis, utilizando o método Leave-One-Out
Cross-Validation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso
concluído com 69 variáveis, utilizando o método 10-Fold CrossValidation
Identificação de alunos em risco de evasão para um curso
concluído com 69 variáveis, utilizando o método Leave-One-Out
Cross-Validation

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dentre os casos de testes realizados, são detalhados nesta seção os seguintes
cenários:
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1. NCT 3: Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio inicial com 25 variáveis, utilizando o método 10-Fold CrossValidation;
2. NCT 4: Identificação de alunos em risco de evasão para um curso em
estágio inicial com 25 variáveis, utilizando o método Leave-One-Out
Cross-Validation;
3. NCT 17: Avaliação da necessidade de reforço na aprendizagem para a
Atividade Avaliativa 1 com 4 questões e 27 alunos;
4. NCT 23: Avaliação da necessidade de reforço na aprendizagem para a
Atividade Avaliativa Final com 7 questões e 17 alunos.
Quadro 18 - Resumo dos casos de testes de Reforço na Aprendizagem realizados na
ferramenta (NCT = Número do Caso de Teste)
NCT

Restrição

Título

17.

Número intermediário de
questões
27 alunos

18.

Número baixo de
questões
21 alunos

Avaliação da necessidade de reforço na aprendizagem para a Atividade
Avaliativa 2 com 3 questões e 21 alunos.

19.

Número baixo de
questões
21 alunos

Avaliação da necessidade de reforço na aprendizagem para a Atividade
Avaliativa 3 com 3 questões e 21 alunos.

20.

Número baixo de
questões
20 alunos

Avaliação da necessidade de reforço na aprendizagem para a Atividade
Avaliativa 4 com 2 questões e 20 alunos.

21.

Número intermediário de
questões
17 alunos

Avaliação da necessidade de reforço na aprendizagem para a Atividade
Avaliativa 5 com 4 questões e 17 alunos.

22.

Número baixo de
questões
17 alunos

Avaliação da necessidade de reforço na aprendizagem para a Atividade
Avaliativa 6 com 3 questões e 17 alunos.

23.

Número elevado de
questões
17 alunos

Avaliação da necessidade de reforço na aprendizagem para a Atividade
Avaliativa Final com 7 questões e 17 alunos.

Avaliação da necessidade de reforço na aprendizagem para a Atividade
Avaliativa 1 com 4 questões e 27 alunos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados dos demais casos de testes são apresentados no Apêndice D.
O Quadro 18 indica as Restrições do Caso de Teste e classifica a quantidade
de questões em: “elevado”, “intermediário” e “baixo” considerando apenas o volume
de dados utilizados para validação, sendo que esta classificação pode ser ajustada
de acordo com a quantidade média de questões do curso avaliado. Da mesma
forma, a classificação do estágio do curso em “inicial”, “intermediário” e “final”,
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adotada no Quadro 17 pode ser ajustada de acordo com a quantidade de unidades
existentes no curso avaliado.
Os Quadros 19 e 20 demonstram as características das amostras de alunos
utilizadas nos casos de testes.
Quadro 19 - Amostra de alunos em risco de evasão do curso
Tipo

Descrição da amostra
Aluno nº 16 – Estudante de curso de Ciências da Computação em universidade privada, com
nível de conhecimento regular em orientação a objetos, estudou a disciplina na universidade e
possui experiência profissional menor que 1 ano em programação.
Aluno nº 27 – Estudante de curso de Ciências da Computação em universidade municipal, com
nível de conhecimento regular em orientação a objetos, estudou a disciplina na universidade e
possui experiência profissional menor que 1 ano em programação.

Alunos em
risco de
evasão

Aluno nº 29 – Estudante de curso de Ciências da Computação em universidade municipal, com
nível de conhecimento regular em orientação a objetos, estudou a disciplina na universidade,
porém não possui experiência profissional com programação.
Aluno nº 36 – Estudante de curso de Sistemas da Informação em universidade privada, com
pouco conhecimento em orientação a objetos, estudou a disciplina na universidade, porém não
possui experiência profissional com programação.
Aluno nº 40 – Estudante de curso de Ciências da Computação em universidade privada, com
bom nível de conhecimento em orientação a objetos, estudou a disciplina na universidade e
possui experiência profissional menor que 1 ano em programação.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Quadro 20 - Amostra de alunos que não evadiram do curso
Tipo

Descrição da amostra
Aluno nº 06 – Estudante de curso de Ciências da Computação em universidade municipal, com
pouco conhecimento em orientação a objetos, estudou a disciplina na universidade e possui
experiência profissional de 1 a 2 anos em programação.
Aluno nº 24 – Estudante de curso de Ciências da Computação em universidade privada, com
nível regular de conhecimento em orientação a objetos, estudou a disciplina na universidade,
porém não possui experiência profissional com programação.

Alunos que
não
evadiram do
curso

Aluno nº 33 – Estudante de curso de Ciências da Computação em universidade privada, com
nível regular de conhecimento em orientação a objetos, estudou a disciplina na universidade,
porém não possui experiência profissional com programação.
Aluno nº 42 – Estudante de curso de Ciências da Computação em universidade privada, com
nível regular de conhecimento em orientação a objetos, estudou a disciplina na universidade,
porém não possui experiência profissional com programação.
Aluno nº 48 – Estudante de curso de Ciências da Computação em universidade privada, com
nível regular de conhecimento em orientação a objetos, estudou a disciplina na universidade,
porém não possui experiência profissional com programação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esses quadros tratam de duas amostras com 5 alunos em cada uma,
representando 20% da base total de alunos do curso. A totalidade das amostras foi
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utilizada nas simulações de Classificação de Alunos em Risco de Evasão e, para os
alunos que responderam às questões das Atividades Avaliativas, nas simulações de
Identificação da Necessidade de Reforço na Aprendizagem.
4.4.1 Caso de Teste 3
O Caso de Teste 3 (NCT 3 – Quadro 17) tem como objetivo validar a proposta
de identificação de alunos em risco de evasão considerando as informações obtidas
no estágio inicial do curso de Orientação a Objetos e utilizando o método de
validação cruzada 10-Fold Cross-Validation. Para realizar tal simulação foram
considerados:


Fonte

dos

dados:

curso

Programação

Orientada

a

Objetos

(COMPEDUCATION, 2017);


Total de alunos do curso: 49;



Base de alunos para treinamento: 39;



Base de alunos para testes: 10, divididos em alunos que evadiram e
alunos que concluíram o curso;



Total de atributos utilizados: 25;



Atributos utilizados: CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG,
CURSO_GRAD,

O_O_GRAD,

TRAB_PROGR_O_O,

TRAB_PROGRAM,

EXP_O_O,

APRESENTACAO,

LOGIN,

EXP_PROGRAM,

FORUM_NOTICIAS,

FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,

LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
FORUM_UNIDADE_1,

NOTA_ATIV_INIC_LETRA,

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,

ATIVIDADE_FIXACAO_1,

LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,

TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,

NOTA_ATIV_1_LETRA,

APROVADO_ATIV_1 e EVASAO;


Classe a ser predita: EVASAO



Composição do arquivo de treinamento: composto pelos Dados de
Treinamento da Unidade de ambientação – Perfil dos alunos, Dados de
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Treinamento da Unidade de ambientação – Atividade Avaliativa Inicial e
Dados de Treinamento da Unidade 1, descritos no Apêndice A deste
trabalho;


Composição do arquivo de testes: Dados de Testes da Unidade de
ambientação – Perfil dos alunos, Dados de Testes da Unidade de
ambientação – Atividade Avaliativa Inicial e Dados de Testes da Unidade
1, descritos no Apêndice B deste trabalho;



Método de validação cruzada utilizado: 10-Fold Cross-Validation.

Utilizando a ferramenta desenvolvida, as seguintes ações são necessárias para
executar o Caso de Teste 3:
a) Preparar o arquivo de dados de treinamento, conforme seção 4.3.2;
b) Preparar o arquivo de dados de testes, conforme seção 4.3.2;
c) Selecionar método de validação cruzada 10-Fold Cross-Validation;
d) Prosseguir com a escolha da opção de classificação por meio do botão
“Classificar Alunos”;
e) Avaliar os resultados do processo de classificação apresentado;
f) Selecionar o processo de classificação para obter mais informações a
respeito dele;
g) Avaliar os detalhes do processo de classificação realizado.
Durante a execução dos testes, o algoritmo Naïve Bayes é utilizado para treinar
um modelo de classificação considerando os dados de treinamento indicados e, em
seguida, o modelo é aplicado aos dados de alunos existentes na base de testes
informada com o intuito de classifica-los de acordo com o risco de evasão associado.
A indicação do risco de evasão é realizada por meio da interpretação da classe
predita pelo algoritmo e da matriz de distribuição de probabilidades, que contém a
probabilidade de o aluno ser classificado para cada valor da classe a ser predita.
Nesse cenário, cada aluno pode ser classificado com os valores “SIM” ou “NAO”
para a classe Evasão e a matriz de distribuição de probabilidades deve indicar a
probabilidade de o aluno ser classificado em cada um desses valores.
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Desta forma, a ferramenta proposta identifica a classe predita para cada aluno
e a representa pelo risco de evasão associado ao discente, considerando que
alunos classificados como “SIM” para a classe Evasão possuem maior probabilidade
de evadir do curso, enquanto alunos classificados como “NAO” para a mesma classe
possuem menor probabilidade de evasão.
Por se tratar da primeira avaliação formal do curso, a quantidade de variáveis
avaliadas no Caso de Teste 3 é pequena, em contrapartida, a quantidade de alunos
ativos no curso durante a Unidade 1 é superior às demais unidades, uma vez que
parte dos alunos evadiram após a primeira avaliação.
Neste cenário, durante a execução do Caso de Teste 3, considerando os dados
apresentados no arquivo de testes fornecido e os alunos selecionados para
composição das amostras nos Quadros 19 e 20, o algoritmo Naïve Bayes recebeu
como entrada uma lista contendo os dados apresentados nos Quadros 34, 35 e 36
do Apêndice A para realizar o treinamento do modelo de classificação. Em seguida o
modelo treinado foi aplicado aos dados do repositório de testes, composto pelos
atributos indicados nesta Seção e dados dos Quadros 45, 46 e 47 do Apêndice B.
O arquivo de dados de treinamento possui 39 linhas além do cabeçalho, 25
colunas e é composto pelos dados da Unidade de Ambientação, contendo Perfil dos
Alunos e Atividade Avaliativa Inicial e dados da Unidade 1, incluindo informações da
avaliação realizada nesta unidade. Ainda nesse arquivo, cada linha refere-se ao
registro de um aluno e cada coluna refere-se a um atributo.
O arquivo de dados de testes possui 10 linhas excetuando o cabeçalho, e 26
colunas, sendo que a primeira coluna apresenta a identificação do aluno e as
demais contém os mesmos atributos utilizados na etapa de treinamento do
algoritmo, de modo que a ferramenta permita a identificação do aluno cuja
identificação do risco de evasão é predita.
4.4.1.1

Resultados do Caso de Teste 3

No Quadro 21 temos as informações de classificação dos alunos que compõem
a amostra de dados selecionada, composta por 10 alunos cujos dados constam nos
Quadros 45, 46 e 47 do Apêndice B. Neste quadro, os valores de probabilidade
estão variando de 0 (0%) a 1 (100%).
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Quadro 21 – Resultados de classificação da Unidade 1 com 10-Fold Cross Validation
Aluno

Probabilidade de
evasão

Probabilidade de
conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

1.608246192447487E-5

0.9999839175380755

NAO

NAO

Aluno_16

3.975166498850049E-6

0.9999960248335011

NAO

SIM

Aluno_24

7.8176766997461E-9

0.9999999921823234

NAO

NAO

Aluno_27

4.908164895402944E-4

0.9995091835104597

NAO

SIM

Aluno_29

6.274584351147383E-6

0.9999937254156489

NAO

SIM

Aluno_33

1.8371670693501808E-8

0.9999999816283293

NAO

NAO

Aluno_36

1.721698697770752E-5

0.9999827830130223

NAO

SIM

Aluno_40

2.765450132185738E-7

0.9999997234549868

NAO

SIM

Aluno_42

4.171487582268227E-9

0.9999999958285124

NAO

NAO

Aluno_48

2.506667167118008E-5

0.9999749333283288

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor.

Analisando o resultado da execução do algoritmo Naïve Bayes e o respectivo
processo no qual está inserido na ferramenta desenvolvida, temos um resumo das
informações do Caso de Teste 3, incluindo informações produzidas pelo algoritmo
Naïve Bayes, apresentadas no Quadro 22.
Nos resultados deste caso de teste, apresentados nos Quadros 21 e 22, temse o modelo de treinamento construído utilizando os respectivos dados aplicados ao
algoritmo Naïve Bayes, incluindo a relação entre a quantidade de variáveis e volume
de dados de testes com a acurácia da classificação e o coeficiente Kappa obtido.
Nesse teste, o método de validação cruzada adotado para validar a capacidade
de generalização do modelo de classificação foi o 10-Fold Cross-Validation que
permitiu obter uma acurácia de 82,05%, com coeficiente Kappa de 0,6224 e
classificou corretamente 32 alunos, tendo classificado incorretamente os 7 demais.
Ainda a respeito dos resultados observáveis, na matriz de confusão do Quadro
22 tem-se a distribuição das classificações corretas e incorretas realizadas pelo
algoritmo Naïve Bayes em que a classe positiva para Evasão “SIM” possui 21
classificações corretas e 6 incorretas, enquanto a classe negativa para Evasão
“NÃO” apresenta 1 classificação incorreta e 11 corretas.
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Quadro 22 - Informações da etapa de Treinamento do Caso de Teste 3
Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação:
Perfil dos alunos e Atividade Avaliativa Inicial e
Dados de Treinamento da Unidade 1, vide Apêndice
A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

25

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG,
CURSO_GRAD, O_O_GRAD, TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM, TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O,
LOGIN, FORUM_NOTICIAS, APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA, FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA, APROVADO_ATIV_1,
EVASAO

Método de validação cruzada

10-Fold Cross-validation

Classificações corretas

32

Classificações incorretas

7

Acurácia da classificação

82,05 %

Coeficiente Kappa

0,6224
Classe original

Matriz de confusão
Classe
predita

Positiva

Negativa

Positiva

21

6

Negativa

1

11

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir do modelo treinado, foi realizada a classificação dos alunos que
compõem o repositório de testes indicado e observa-se no Quadro 21 a identificação
dos alunos, a probabilidade de evasão e probabilidade de conclusão, além da classe
predita pelo algoritmo e da classe real do aluno, uma vez que os testes foram
realizados com dados de um curso cujo resultado da evasão é previamente
conhecido. Ainda nesse Quadro, as colunas de “Probabilidade de evasão” e
“Probabilidade de conclusão” referem-se aos valores da matriz de distribuição de
probabilidades que indicam a probabilidade de o aluno pertencer à classe positiva e
classe negativa do modelo, respectivamente. No NCT 3, a classe positiva indica que

142

o aluno evadiu do curso, enquanto a classe negativa indica que o aluno não evadiu
do curso.
4.4.2 Caso de Teste 4
De forma semelhante ao exposto no Caso de Teste 3, o Caso de Teste 4 (NCT
4 – Quadro 17) também tem como objetivo validar a proposta de identificação de
alunos em risco de evasão e considera as informações obtidas no estágio inicial do
curso de Orientação a Objetos, porém, o método de validação cruzada adotado aqui
é o Leave-One-Out Cross-Validation com o intuito de verificar a eventual melhoria de
acurácia do classificador ao utilizar este método. Por isso, para realizar tal
simulação, foram considerados os mesmos parâmetros do Caso de Teste 3, com
variação apenas do método de validação cruzada adotado.
Da mesma forma, as ações necessárias para executar o Caso de Teste 4 são
idênticas ao Caso de Testes 3, portando não serão descritas novamente nesta
Seção.
O processo de classificação descrito no Caso de Teste 3 também foi aplicado
ao Caso de Teste 4 e a partir dele foram obtidos os resultados descritos a seguir.
4.4.2.1

Resultados do Caso de Teste 4

Analisando o resultado da execução do algoritmo Naïve Bayes para o cenário
do Caso de Teste 4, tem-se um resumo das informações do caso de teste
produzidas pelo algoritmo Naïve Bayes apresentadas no Quadro 23.
No Quadro 24, temos as informações de classificação dos alunos que
compõem a amostra de dados selecionada, composta por 10 alunos cujos dados
constam nos Quadros 45, 46 e 47 do Apêndice B.
Ainda em relação aos resultados do Caso de Teste 4 apresentados nos
Quadros 23 e 24, tem-se o modelo de treinamento construído utilizando os
respectivos dados aplicados ao algoritmo Naïve Bayes, incluindo a relação entre a
quantidade de variáveis e volume de dados de testes, com a acurácia da
classificação e coeficiente Kappa obtido.
Nesse caso de uso, o método de validação cruzada adotado para validar a
capacidade de generalização do modelo de classificação foi o Leave-One-Out
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Cross-Validation, que permitiu ao modelo de classificação obter uma acurácia de
84,62%, com coeficiente Kappa de 0,6695 e classificou corretamente 33 alunos,
sendo que os 6 demais foram classificados incorretamente.
Quadro 23 - Informações da etapa de Treinamento do Caso de Teste 4
Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação:
Perfil dos alunos e Atividade Avaliativa Inicial, e Dados
de Treinamento da Unidade 1, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

25

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG,
CURSO_GRAD, O_O_GRAD, TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM, TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O,
LOGIN, FORUM_NOTICIAS, APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA, FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA, APROVADO_ATIV_1,
EVASAO

Método de validação cruzada

Leave-One-Out Cross-validation

Classificações corretas

33

Classificações incorretas

6

Acurácia da classificação

84,62 %

Coeficiente Kappa

0,6695
Classe original

Matriz de confusão
Classe
predita

Positiva

Negativa

Positiva

22

5

Negativa

1

11

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda a respeito dos resultados observáveis, na matriz de confusão do Quadro
23 tem-se a distribuição das classificações corretas e incorretas realizadas pelo
algoritmo Naïve Bayes, em que a classe positiva para Evasão “SIM” possui 22
classificações corretas e 5 incorretas, enquanto a classe negativa para Evasão
“NÃO” apresenta 1 classificação incorreta e 11 corretas.
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Quadro 24 – Resultados de classificação da Unidade 1 com Leave-One-Out Cross
Validation
Probabilidade de
evasão

Aluno

Probabilidade de
conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

1.608246192447487E-5

0.9999839175380755

NAO

NAO

Aluno_16

3.975166498850049E-6

0.9999960248335011

NAO

SIM

Aluno_24

7.8176766997461E-9

0.9999999921823234

NAO

NAO

Aluno_27

4.908164895402944E-4

0.9995091835104597

NAO

SIM

Aluno_29

6.274584351147383E-6

0.9999937254156489

NAO

SIM

Aluno_33

1.8371670693501808E-8

0.9999999816283293

NAO

NAO

Aluno_36

1.721698697770752E-5

0.9999827830130223

NAO

SIM

Aluno_40

2.765450132185738E-7

0.9999997234549868

NAO

SIM

Aluno_42

4.171487582268227E-9

0.9999999958285124

NAO

NAO

Aluno_48

2.506667167118008E-5

0.9999749333283288

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir do modelo treinado, foi realizada a classificação dos alunos que
compõem o repositório de testes indicado e observa-se no Quadro 24 a identificação
dos alunos, a probabilidade de evasão e probabilidade de conclusão, além da classe
predita pelo algoritmo e da classe real do aluno. Ainda no Quadro 24, as colunas de
“Probabilidade de evasão” e “Probabilidade de conclusão”, cujos valores de
probabilidade estão entre 0 (0%) e 1 (100%), referem-se, ao valor da matriz de
distribuição

de probabilidades

cujos

números

indicam, respectivamente, a

probabilidade de o aluno pertencer à classe positiva e a probabilidade de o aluno
pertencer à classe negativa do modelo. No NCT 4, a classe positiva indica que o
aluno evadiu do curso, enquanto a classe negativa indica que o aluno não evadiu do
curso.
4.4.3 Caso de Teste 17
O Caso de Teste 17 (NCT 17 – Quadro 18) visa avaliar o conhecimento e
identificar a necessidade de reforço na aprendizagem para um grupo de alunos que
respondeu às questões apresentadas em uma avaliação no início do curso de
Orientação a Objetos. Para realizar tal simulação foram considerados:


Fonte

dos

dados:

curso

(COMPEDUCATION, 2017);


Total de alunos: 27;

Programação

Orientada

a

Objetos
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Nome da avaliação: Atividade Avaliativa 1;



Quantidade de questões da avaliação: 4;



Composição do arquivo de respostas: Dados de respostas dos alunos às
questões da Atividade Avaliativa 1, descritos na Tabela 24 do Apêndice C
deste trabalho.

O arquivo de respostas possui 108 registros e 7 colunas, onde constam as
respostas dos alunos para as 4 questões apresentadas na Atividade Avaliativa 1, e
segue o modelo de formatação descrito na seção 4.3.3, em que:


As informações das respostas dos alunos estão dispostas em ordem
cronológica, agrupadas pelas colunas “student” e “skill”;



Cada linha representa a resposta do aluno a uma questão da avaliação de
modo que as 4 linhas, em conjunto, representam a totalidade de respostas
do aluno na avaliação.

Utilizando a ferramenta desenvolvida neste trabalho, as seguintes ações são
necessárias para executar o Caso de Teste 17:
a) Preparar o arquivo de dados de respostas dos alunos, conforme Seção
4.3.3;
b) Prosseguir com a escolha da opção de avaliação de conhecimento, por
meio do botão “Avaliar Conhecimento”;
c) Avaliar os resultados obtidos no processo de avaliação de conhecimento
dos alunos;
d) Selecionar o processo de avaliação de conhecimento para obter mais
informações a seu respeito;
e) Avaliar os detalhes do processo de classificação realizado.
Os testes realizados limitam-se a calcular a probabilidade de conhecimento de
cada estudante existente no arquivo de dados para um determinado assunto, sendo
sugerido pela ferramenta um possível diagnóstico de conhecimento do aluno a
respeito do assunto avaliado.
Durante a execução dos testes, o algoritmo BKT Brute Force é aplicado a cada
registro existente no arquivo de dados, analisa a sequência de respostas fornecidas
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pelo aluno durante a avaliação e calcula a probabilidade dele possuir domínio sobre
o conhecimento que está sendo avaliado. Nesse contexto, o nome do conceito
avaliado é “Conceitos de Orientação a Objetos”, e o algoritmo BKT Brute Force
produz como resultado da análise realizada os parâmetros L0, G, S e T.
Ainda, durante a execução do Caso de Teste 17 considerando os dados de
alunos apresentados no arquivo e os selecionados para composição das amostras
dos Quadros 19 e 20, o algoritmo BKT Brute Force recebeu como entrada uma lista
contendo os elementos “num”, “lesson”, “student”, “skill”, “cell”, “right” e “eol”
apresentados na seção 4.3.3 e ilustrados no Apêndice C.
4.4.3.1

Resultados do Caso de Teste 17

Analisando o resultado da execução do algoritmo BKT Brute Force, e o
respectivo processo no qual está inserido na ferramenta desenvolvida, temos um
resumo das informações do Caso de Teste 17 apresentadas no Quadro 25.
Considerando a estrutura de dados de entrada do algoritmo BKT Brute Force e
com o intuito de avaliar o desempenho dos alunos selecionados na amostra de
dados descrita nos Quadros 19 e 20, tem-se no Quadro 26 as informações
específicas dos alunos que compõem a amostra de dados selecionada.
Quadro 25 - Informações do Caso de Teste 17
Cenário de teste avaliado

Identificação da Necessidade de Reforço na Aprendizagem

Algoritmo

BKT Brute Force

Dados utilizados

Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 1, vide
Apêndice C.

Total de alunos

27

Atividade

Atividade Avaliativa 1

Quantidade de questões

4

Assunto

Conceitos de Orientação a Objetos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda em relação ao Caso de Teste 17, o resultado da execução do algoritmo
BKT Brute Force aplicado aos dados de respostas dos alunos que compõem a
amostra dos Quadros 19 e 20 é apresentado no Quadro 27.
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Quadro 26 - Amostra de respostas da Atividade Avaliativa 1
num
9
10
11
12
33
34
35
36
49
50
51
52
57
58
59
60
61
62
63
64
69
70
71
72
77
78
79
80
85
86
87
88
93
94
95
96
105
106
107
108

lesson
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1
Atividade_Avaliativa_1

student
Aluno_6
Aluno_6
Aluno_6
Aluno_6
Aluno_16
Aluno_16
Aluno_16
Aluno_16
Aluno_24
Aluno_24
Aluno_24
Aluno_24
Aluno_27
Aluno_27
Aluno_27
Aluno_27
Aluno_29
Aluno_29
Aluno_29
Aluno_29
Aluno_33
Aluno_33
Aluno_33
Aluno_33
Aluno_36
Aluno_36
Aluno_36
Aluno_36
Aluno_40
Aluno_40
Aluno_40
Aluno_40
Aluno_42
Aluno_42
Aluno_42
Aluno_42
Aluno_48
Aluno_48
Aluno_48
Aluno_48

skill
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO
Conceitos_de_OO

cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell

right
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0

eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol

Fonte: Elaborado pelo autor.

Analisando-se individualmente os resultados de cada aluno apresentado no
Quadro 27, nota-se a relação entre a sequência de respostas do aluno, os
parâmetros resultantes do algoritmo BKT Brute Force e a respectiva sugestão de
diagnóstico de conhecimento fornecido pela ferramenta proposta.
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Quadro 27 - Informações da execução do algoritmo BKT Brute Force
Aluno

Respostas

Probabilidades do BKT

Sugestão de diagnóstico

Aluno_6

Q1: ERRADO
Q2: ERRADO
Q3: CERTO
Q4: CERTO

L0=0.0010000000000000009
G=0.0010000000000000009
S=0.1
T=0.5480000000000003

O aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.

Aluno_16

Q1: CERTO
Q2: CERTO
Q3: CERTO
Q4: CERTO

L0=0.9890000000000007
G=0.2990000000000001
S=0.0010000000000000009
T=0.9890000000000007

Não foi possível observar melhoras no aproveitamento
do aluno na área de conhecimento, recomenda-se
conversar com o Tutor caso o aluno tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.

Aluno_24

Q1: CERTO
Q2: CERTO
Q3: CERTO
Q4: CERTO

L0=0.9890000000000007
G=0.2990000000000001
S=0.0010000000000000009
T=0.9890000000000007

Não foi possível observar melhoras no aproveitamento
do aluno na área de conhecimento, recomenda-se
conversar com o Tutor caso o aluno tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.

Aluno_27

Q1: CERTO
Q2: CERTO
Q3: ERRADO
Q4: CERTO

L0=0.9890000000000007
G=0.2990000000000001
S=0.1
T=0.9890000000000007

Não foi possível observar melhoras no aproveitamento
do aluno na área de conhecimento, recomenda-se
conversar com o Tutor caso o aluno tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.

Aluno_29

Q1: CERTO
Q2: CERTO
Q3: ERRADO
Q4: CERTO

L0=0.9890000000000007
G=0.2990000000000001
S=0.1
T=0.9890000000000007

Não foi possível observar melhoras no aproveitamento
do aluno na área de conhecimento, recomenda-se
conversar com o Tutor caso o aluno tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.

Aluno_33

Q1: ERRADO
Q2: ERRADO
Q3: ERRADO
Q4: ERRADO

L0=0.0010000000000000009
G=0.0010000000000000009
S=0.1
T= 0.0010000000000000009

Não foi possível observar melhoras no aproveitamento
do aluno na área de conhecimento, atenção nas
respostas para evitar erros.

Aluno_36

Q1: CERTO
Q2: CERTO
Q3: ERRADO
Q4: ERRADO

L0=0.5190000000000002
G=0.2990000000000001
S=0.0010000000000000009
T=0.0010000000000000009

O aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.

Aluno_40

Q1: ERRADO
Q2: CERTO
Q3: CERTO
Q4: CERTO

L0=0.0010000000000000009
G=0.0010000000000000009
S=0.0010000000000000009
T=0.9890000000000007

O aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno_42

Q1: ERRADO
Q2: CERTO
Q3: CERTO
Q4: CERTO

L0=0.0010000000000000009
G=0.0010000000000000009
S=0.0010000000000000009
T=0.9890000000000007

O aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno_48

Q1: ERRADO
Q2: CERTO
Q3: ERRADO
Q4: ERRADO

L0=0.0010000000000000009
G=0.25000000000000006
S=0.1
T= 0.0010000000000000009

Não foi possível observar melhoras no aproveitamento
do aluno na área de conhecimento, recomenda-se
conversar com o Tutor caso o aluno tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4.4 Caso de Teste 23
De forma análoga ao cenário descrito no Caso de Teste 17, o Caso de Teste
23 (NCT 23 – Quadro 18) também visa avaliar o conhecimento e identificar a
necessidade de reforço na aprendizagem, porém neste caso o grupo de alunos
respondeu às questões em uma avaliação no final do curso de Orientação a
Objetos. Para realizar tal simulação foram considerados:
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Fonte

dos

dados:

curso

Programação

Orientada

a

Objetos

(COMPEDUCATION, 2017);


Total de alunos: 17;



Nome da avaliação: Atividade Avaliativa Final;



Quantidade de questões da avaliação: 7;



Composição do arquivo de respostas: Dados de respostas dos alunos às
questões da Atividade Avaliativa Final, descritos na Tabela 24 do Apêndice
C deste trabalho.

O arquivo de respostas possui 119 registros e 7 colunas, nas quais constam as
respostas dos alunos para as 7 questões apresentadas na Atividade Avaliativa Final,
e segue o modelo de formatação descrito na seção 4.3.3, em que:


As informações das respostas dos alunos estão dispostas em ordem
cronológica, agrupadas pelas colunas “student” e “skill”;



Cada linha representa a resposta do aluno a uma questão da avaliação de
modo que as 7 linhas, em conjunto, representam a totalidade de respostas
do aluno na avaliação.

As ações necessárias para executar o Caso de Teste 23 são as mesmas do
Caso de Testes 17, assim como o processo de funcionamento do algoritmo BKT
Brute Force descrito naquela seção, e portanto essas informações serão suprimidas
aqui.
Por se tratar da última unidade do curso, as questões apresentadas na
Atividade Avaliativa Final abrangem todos os conceitos abordados ao longo do
curso, e a nomenclatura adotada para o assunto da unidade foi “Aspectos Gerais de
Orientação a Objetos”. A partir dos dados informados, o algoritmo BKT Brute Force
produz os parâmetros L0, G, S e T.
Nesse contexto, durante a execução do Caso de Teste 23, considerando os
dados apresentados no arquivo de respostas de alunos e os selecionados para
composição das amostras nos Quadros 19 e 20, o algoritmo BKT Brute Force
recebeu como entrada uma lista contendo os elementos “num”, “lesson”, “student”,
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“skill”, “cell”, “right” e “eol” apresentados na seção 4.3.3 e ilustrados no Quadro 61 do
Apêndice C.
4.4.4.1

Resultados do Caso de Teste 23

Analisando o resultado da execução do algoritmo BKT Brute Force e o
respectivo processo no qual está inserido na ferramenta desenvolvida, tem-se um
resumo das informações do Caso de Teste 23 apresentadas no Quadro 28.
Quadro 28 - Informações do Caso de Teste 23
Cenário de teste avaliado

Identificação da Necessidade de Reforço na Aprendizagem

Algoritmo

BKT Brute Force

Arquivo de dados utilizado

Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa Final, vide
Apêndice C.

Total de alunos

17

Atividade

Atividade Avaliativa Final

Quantidade de questões

7

Assunto

Aspectos Gerais de Orientação a Objetos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Considerando a estrutura de dados de entrada do algoritmo BKT Brute Force e
com o intuito de avaliar o desempenho dos alunos selecionados na amostra de
dados descrita nos Quadros 19 e 20, tem-se o Quadro 29 com as informações
específicas dos alunos que compõem a amostra de dados selecionada.
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Quadro 29 - Amostra de respostas da Atividade Avaliativa 23
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

15

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

16

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

17

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

18

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

19

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

20

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

21

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

57

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

58

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

59

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

60

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

61

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

62

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

63

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

78

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

79

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

80

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

81

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

82

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

83

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

84

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

92

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

93

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

94

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

95

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

96

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

97

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

98

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

113

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

114

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

115

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

116

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

117

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

118

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

119

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda em relação ao Caso de Teste 23, o resultado da execução do algoritmo
BKT Brute Force aplicado aos dados de respostas dos alunos que compõem a
amostra do Quadro 29 é apresentado no Quadro 30.
Analisando os resultados do Caso de Teste 23 apresentados no Quadro 30, de
forma semelhante ao observado no Caso de Teste 17 tem-se a relação entre a
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sequência de respostas do aluno, os parâmetros resultantes do algoritmo BKT Brute
Force e a respectiva sugestão de diagnóstico de conhecimento fornecido pela
ferramenta proposta.
Quadro 30 - Informações da execução do algoritmo BKT Brute Force
Aluno

Respostas

Probabilidades do BKT

Sugestão de diagnóstico

Aluno_6

Q1: ERRADO
Q2: CERTO
Q3: CERTO
Q4: CERTO
Q5: CERTO
Q6: CERTO
Q7: ERRADO

L0=0.0010000000000000009
G=0.0010000000000000009
S=0.1
T=0.9890000000000007

O aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.

Aluno_24

Q1: CERTO
Q2: CERTO
Q3: CERTO
Q4: CERTO
Q5: CERTO
Q6: CERTO
Q7: CERTO

L0=0.9890000000000007
G=0.2990000000000001
S=0.0010000000000000009
T=0.9890000000000007

Não foi possível observar melhoras no aproveitamento
do aluno na área de conhecimento, recomenda-se
conversar com o Tutor caso o aluno tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.

Aluno_33

Q1: CERTO
Q2: ERRADO
Q3: CERTO
Q4: CERTO
Q5: ERRADO
Q6: ERRADO
Q7: CERTO

L0=0.0010000000000000009
G=0.2990000000000001
S=0.1
T=0.0010000000000000009

Não foi possível observar melhoras no aproveitamento
do aluno na área de conhecimento, recomenda-se
conversar com o Tutor caso o aluno tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.

Aluno_42

Q1: CERTO
Q2: ERRADO
Q3: ERRADO
Q4: CERTO
Q5: ERRADO
Q6: ERRADO
Q7: CERTO

L0=0.0010000000000000009
G=0.2990000000000001
S=0.1
T=0.0010000000000000009

Não foi possível observar melhoras no aproveitamento
do aluno na área de conhecimento, recomenda-se
conversar com o Tutor caso o aluno tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.

Aluno_48

Q1: ERRADO
Q2: CERTO
Q3: CERTO
Q4: CERTO
Q5: ERRADO
Q6: ERRADO
Q7: CERTO

L0=0.0010000000000000009
G=0.0010000000000000009
S=0.1
T=0.9890000000000007

O aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5

Discussão e Análise dos Resultados
Nesta seção, serão discutidos e analisados de forma individualizada e geral, os

resultados obtidos nos casos de testes executados, com o objetivo de validar se as
capacidades de classificação de alunos em risco de evasão e de identificação da
necessidade de reforço na aprendizagem propostas na ferramenta são satisfatórias.
A seleção dos casos de testes detalhados se deu em função da
representatividade do caso de teste em relação aos demais no que tange à
ilustração das capacidades da ferramenta. De qualquer forma, os resultados de
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todos os casos de testes elaborados e executados foram apresentados no Apêndice
D.
Os casos de testes foram organizados de acordo com o processo alvo de sua
execução, conforme ilustrado no Quadro 31, totalizando 23 casos de testes.
Quadro 31 – Organização dos Casos de Testes
Área do Caso de Testes

Números dos Casos de
Testes

Total de Casos de Testes

Classificação de Alunos em
Risco de Evasão

1 à 16

16

Identificação da
Necessidade de Reforço na
Aprendizagem

17 à 23

7

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesse sentido, os casos de testes 1 ao 16, relacionados à “Classificação de
Alunos em Risco de Evasão” visam validar a aplicação da técnica de classificação
proposta por meio do algoritmo Naïve Bayes em um conjunto de dados de alunos do
curso de Orientação a Objetos, e a principal medida de sucesso observada nesse
cenário é a capacidade de identificação dos alunos em risco de evasão para a base
de dados fornecida.
Na mesma linha, os casos de testes 17 ao 23, relacionados à “Identificação da
Necessidade de Reforço na Aprendizagem”, buscam apresentar e validar a técnica
de modelagem de conhecimento proposta por meio do algoritmo BKT Brute Force
aplicada à mesma população de alunos dos casos de testes 1 ao 16, sendo a
capacidade de inferir o conhecimento a sua principal medida de sucesso observada.
Os cenários dos casos de testes executados foram organizados utilizando
diferentes visões dos dados do curso de Orientação a Objetos mencionado, de
modo a acompanhar a evolução do curso no que tange à divisão em unidades, com
o objetivo de demonstrar a realização do processo de classificação em diferentes
estágios do curso avaliado. Por isso, os casos de testes 1 ao 16 utilizaram os dados
das unidades de forma incremental, de modo que o Caso de Teste 1 simula a
classificação no início do curso utilizando os dados da Unidade de Ambientação,
enquanto o Caso de Testes 16 o faz utilizando os dados de todas as unidades do
curso.
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De maneira semelhante, os casos de testes 17 ao 23 simularam a aplicação da
técnica de modelagem de alunos a cada unidade, porém com o intuito de avaliar de
forma isolada o conhecimento do aluno em relação ao conteúdo aplicado. Então, o
Caso de Teste 17 simula a identificação da necessidade de reforço na
aprendizagem utilizando os dados da Unidade 1 e seu respectivo conceito chave,
enquanto o Caso de Teste 23 realiza este processo para os dados da Unidade Final.
Nos casos de testes relacionados à “Identificação da Necessidade de Reforço da
Aprendizagem”, o conteúdo utilizado para validação dos cenários de testes não é
incremental, uma vez que os conceitos chave avaliados nas unidades do curso são
diferentes.
Com o intuito de simplificar a apresentação dos resultados obtidos nos casos
de testes 1 ao 16, foi elaborado o Quadro 32 contendo as principais informações a
respeito dos resultados observados na classificação dos alunos em risco de evasão.
Uma das medidas apresentadas nesse quadro, trata do método de validação
cruzada utilizado que foi implementado na ferramenta com o intuito de avaliar a
variação de acurácia na classificação entre a estratégia denominada 10-Fold Crossvalidation e Leave-One-Out Cross-validation, uma vez que Castro e Ferrari (2016)
observaram que o método Leave-One-Out Cross-validation é o mais indicado para
cenários nos quais a base de dados utilizada possui poucos objetos.
Assim, uma vez que a base de dados utilizada para validação da proposta de
ferramenta deste trabalho possui 49 alunos, e que parte dessa base foi utilizada
para testes restando 39 alunos para treinamento do modelo, optou-se por permitir a
execução dos cenários de testes de maneira duplicada, variando apenas o método
de validação cruzada, de forma que seja possível comparar o seu desempenho e
selecionar o método que apresenta melhor acurácia para os dados utilizados.
No entanto, analisando os resultados apresentados no Quadro 32 e
considerando que os cenários de casos de testes que possuem as mesmas
caraterísticas foram organizados em pares, é possível observar que para os dados
utilizados nos testes a diferença de acurácia esperada entre os dois métodos
ocorreu apenas uma vez, nos Casos de Testes 3 e 4, que foram detalhados neste
capítulo.
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Quadro 32 – Resultados obtidos nos casos de testes 1 - 16
Caso
de
Teste

Método de
validação
cruzada

Total de
Atributos

Total de
Alunos

Alunos
Classificados
Corretamente

Alunos
Classificados
Incorretamente

Acurácia

Kappa

1

10-Fold
Cross-validation

18

39

27

12

69,23%

0,4135

2

Leave-One-Out
Cross-validation

18

39

27

12

69,23%

0,4135

3

10-Fold
Cross-validation

25

39

32

7

82,05%

0,6224

4

Leave-One-Out
Cross-validation

25

39

33

6

84,62%

0,6695

5

10-Fold
Cross-validation

31

39

33

6

84,62%

0,6695

6

Leave-One-Out
Cross-validation

31

39

33

6

84,62%

0,6695

7

10-Fold
Cross-validation

38

39

37

2

94,87%

0,8796

8

Leave-One-Out
Cross-validation

38

39

37

2

94,87%

0,8796

9

10-Fold
Cross-validation

45

39

38

1

97,44%

0,9384

10

Leave-One-Out
Cross-validation

45

39

38

1

97,44%

0,9384

11

10-Fold
Cross-validation

52

39

38

1

97,44%

0,9384

12

Leave-One-Out
Cross-validation

52

39

38

1

97,44%

0,9384

13

10-Fold
Cross-validation

59

39

38

1

97,44%

0,9384

14

Leave-One-Out
Cross-validation

59

39

38

1

97,44%

0,9384

15

10-Fold
Cross-validation

69

39

38

1

97,44%

0,9384

16

Leave-One-Out
Cross-validation

69

39

38

1

97,44%

0,9384

Fonte: Elaborado pelo autor

Nesse cenário, foi observado que a acurácia do Caso de Teste 3 utilizando o
método 10-Fold Cross-validation foi de 82,05% e o valor do coeficiente Kappa foi de
0,6224. Esses resultados podem ser observados ainda nas medidas de quantidade
de alunos classificados corretamente e incorretamente, que apresentam valores de
32 e 7, respectivamente. Cabe ressaltar, no entanto, que esses valores referem-se à
acurácia durante a etapa de treinamento do modelo de classificação e que quando
observados os resultados de classificação obtidos com os dados da base de testes,
e detalhados no Quadro 22, percebe-se que a acurácia do modelo para a
classificação dos alunos que compõem a amostra de dados de testes foi de 50%,
uma vez que o modelo classificou corretamente apenas 5 dos 10 alunos que
compõem a base de dados de testes.
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Aplicando a mesma análise ao Caso de Teste 4 que utiliza o método LeaveOne-Out Cross-validation, observa-se que a acurácia do modelo de classificação e o
respectivo coeficiente Kappa são ligeiramente superiores aos valores observados no
Caso de Teste 3. No Caso de Teste 4, esses valores são de 84,62% e 0,6695,
sendo percebidos também na quantidade de alunos classificada corretamente que
subiu de 32 para 33. Porém, assim como no Caso de Teste 3 os resultados de
acurácia obtidos no treinamento do modelo não se manifestaram integralmente na
classificação dos alunos que compõem a amostra de dados de testes e se
mantiveram em 50%.
No entanto, para os demais cenários de testes representados, não foi possível
observar melhora nos valores de acurácia ou coeficiente Kappa entre os dois
métodos de validação cruzada utilizados.
Ainda em relação aos Casos de Testes 3 e 4, ao se realizar uma análise
individual nos resultados da classificação da amostra de dados de testes, observa-se
que no Caso de Teste 3, o Aluno 6 foi classificado como pertencente à classe
negativa para evasão com probabilidade de 99,99839175380755%, e de fato, ao
analisar os dados do curso apresentados no Apêndice B, observa-se que este aluno
não evadiu do curso. No entanto, nesse mesmo caso de teste, ao se analisar o
resultado obtido para o Aluno 16, observa-se que ele foi classificado como
pertencente

à

classe

negativa

para

evasão,

com

probabilidade

de

99,99960248335011%. Porém, de acordo com os dados de testes utilizados, o
Aluno 16 evadiu do curso e pertence à classe positiva para Evasão, tendo sido
classificado incorretamente pelo algoritmo.
Situações semelhantes às relatadas para os Alunos 6 e 16 podem ser
observadas para os demais alunos da base de testes nos Quadros 21 e 24, além
dos resultados apresentados no Apêndice D e em geral com valores de
probabilidade relativamente altos. Isso pode ter relação com a baixa distribuição de
dados entre as classes, uma vez que, devido ao reduzido tamanho das bases de
dados utilizadas, os alunos que compõem a amostra de testes podem não estar
completamente representados na base de treinamento.
Ao se analisar individualmente os resultados dos alunos da amostra de testes,
percebe-se ainda que, apesar da acurácia de classificação dos dados de testes ser
menor do que a acurácia obtida na etapa de treinamento do modelo, o percentual de
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acerto das classificações dos alunos da base de testes aumentou à medida que
houve um crescimento na acurácia do modelo. Esse cenário é ilustrado no gráfico da
Figura 21.
Figura 21 – Relação entre acurácia obtida nas etapas de treinamento e testes

Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda analisando o Quadro 32, observa-se a quantidade de atributos utilizada
em cada caso de teste e a relação dessa informação com as medidas de acurácia e
coeficiente Kappa. A partir dessa observação, foi elaborado o gráfico da Figura 22,
no qual observa-se que os valores de acurácia do modelo de classificação
aumentam à medida que cresce a quantidade de atributos, porém, a partir do Caso
de Teste 9 o valor de acurácia do modelo, que chegou a 97,43%, permaneceu
inalterado, mesmo com a quantidade de atributos subindo até o limite de 69
atributos.
Da mesma forma, ao realizar uma análise da relação entre o coeficiente Kappa
e a acurácia do modelo de classificação, observa-se no gráfico da Figura 23 e no
Quadro 32 que o valor do coeficiente Kappa aumentou linearmente em relação à
acurácia do modelo, chegando ao valor de 0,9384, que, utilizando o modelo de
concordância proposto Landis e Koch (1977), se enquadraria em uma concordância
quase perfeita. No entanto, tem-se também que o valor do coeficiente Kappa
permaneceu inalterado a partir do Caso de Teste 9, da mesma forma que a acurácia
do modelo treinado.
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Figura 22 – Relação entre acurácia do modelo e quantidade de atributos

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 23 – Relação entre acurácia do modelo e coeficiente Kappa

Fonte: Elaborado pelo autor

A outra parte dos casos de testes, 17 ao 23, trata exclusivamente da avaliação
de desempenho do aluno utilizando a técnica BKT e para tanto, foram utilizados os
dados de respostas dos alunos nas avaliações às quais eles foram submetidos
durante o curso. Com o intuito de avaliar eventual indício de relação entre os
resultados obtidos em uma avaliação e o ato de evasão, foram detalhados nessa
seção os casos de testes 17 e 23 que apresentavam cenários de avaliações
realizadas no início e no final do curso, respectivamente.
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Uma análise individual dos resultados desses casos de testes apresentados
nos Quadros 27 e 30, permite notar a diminuição na quantidade de alunos que
responderam ao questionário de avaliação a cada unidade. Essa diminuição
acontece em função da evasão ocorrida durante o curso, e no intuito de identificar
eventual relação entre o desempenho do aluno nas avaliações e a evasão, são
analisados individualmente os resultados de alguns alunos que pertencem à mesma
amostra de dados de testes utilizada nos casos de testes 1 à 16.
No Caso de Teste 17, tem-se o cenário apresentado no Quadro 26 que conta
com 17 alunos que responderam a uma avaliação com 4 questões. Nele é possível
observar que o “Aluno 6” respondeu de forma incorreta as duas primeiras questões
da “Atividade Avaliativa 1” relacionada ao tema “Conceitos de Orientação a Objetos”,
porém respondeu corretamente as duas perguntas seguintes a respeito do mesmo
tema, enquanto o “Aluno 16” respondeu corretamente as quatro questões da
avaliação e o “Aluno 33” respondeu incorretamente as quatro questões. A partir
dessas informações, o algoritmo BKT Brute Force calculou as probabilidades de
cada aluno possuir domínio sobre o conhecimento avaliado, e apresentou como
resultados:


O “Aluno 6” apresenta o valor do parâmetro T maior do que o valor de L0,
indicando maior probabilidade de que o aluno tenha aumentado o seu
conhecimento a respeito do assunto avaliado. Nesse contexto, uma
sugestão de diagnóstico de conhecimento do “Aluno 6” é apresentada
indicando que ele obteve um bom aproveitamento do conhecimento, porém
dado que o valor do parâmetro S é maior do que o valor de G, sugere-se
atenção para que o aluno não cometa deslizes ao responder as questões;



O “Aluno 16” recebeu valores iguais para os parâmetros L0 e T, sendo esse
valor de 0.9890000000000007, indicando que provavelmente ele possuía
conhecimento suficiente para resolver as questões antes da atividade e
confirmou tal conhecimento durante a resolução dos exercícios. Observa-se
ainda que o valor de G é superior ao valor de S, o que sugere que o aluno
pode ter respondido alguma questão de forma aleatória, sem possuir total
domínio do assunto. Tal fato, no entanto, pode estar relacionado aos
parâmetros de inicialização do algoritmo descritos na Seção 2.6.1, uma vez
que não existe nas respostas do aluno nenhuma situação de erro que
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justifique tal valor. Diante disso, uma sugestão de diagnóstico de
conhecimento é apresentada indicando que não foi observada variação de
conhecimento do aluno, porém, dado que o valor do parâmetro G é maior
do que o valor de S e a incerteza associada ao valor de G, sugere-se que
ele procure pelo tutor do curso caso tenha dificuldades em relação ao
conteúdo. Essa estratégia visa informar ao aluno eventual risco de falha no
conhecimento, tomando os devidos cuidados em relação às incertezas
associadas à avaliação de conhecimento.


O “Aluno 33” respondeu incorretamente as quatro questões, cenário esse
que, normalmente, indica que ele não possui conhecimento sobre o assunto
avaliado e o algoritmo BKT Brute Force apresentou esta indicação
atribuindo aos parâmetros L0 e T o valor de 0.0010000000000000009. No
entanto, dado que o objetivo da proposta de ferramenta desenvolvida é
indicar a necessidade de reforço a partir da análise de desempenho do
aluno, a sugestão de diagnóstico para o “Aluno 33” levou em consideração
apenas a comparação dos parâmetros do BKT, entre si, indicando a
necessidade de atenção do aluno em relação às respostas no intuito de
evitar erros, porém sem levar em consideração que o aluno não acertou
nenhuma questão.

Em um cenário semelhante ao observado no Caso de Teste 17, os resultados
do Caso de Teste 23 apresentados no Quadro 30 indicam que:


O Aluno 6 respondeu de forma incorreta a primeira e a última questão da
“Atividade Avaliativa Final” relacionada ao tema “Aspectos Gerais de
Orientação a Objetos”, mas respondeu corretamente as demais perguntas a
respeito do mesmo tema. A partir dessas informações, o algoritmo BKT
Brute Force calculou as probabilidades e apresentou o valor de T maior do
que o valor de L0, indicando maior probabilidade de que o aluno tenha
aumentado o seu conhecimento a respeito do assunto avaliado. Nesse
contexto, a sugestão de diagnóstico de conhecimento do “Aluno 6”
apresentada indicou que ele obteve um bom aproveitamento do
conhecimento, porém, dado que o valor do parâmetro S é maior do que o
valor de G, sugere-se atenção para que o aluno não cometa deslizes ao
responder as questões;
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O “Aluno 24” respondeu corretamente as 7 questões da avaliação e teve o
valor de 0.9890000000000007 atribuído aos parâmetros L0 e T, indicando
que provavelmente possuía conhecimento suficiente para resolver as
questões antes da atividade e que confirmou tal conhecimento durante a
resolução dos exercícios. Ainda, o valor do parâmetro G atribuído foi
superior ao valor de S, o que sugere que o aluno pode ter respondido
alguma questão de forma aleatória. No entanto, da mesma forma que o
ocorrido no caso de testes 17 para o “Aluno 33”, a sugestão de diagnóstico
para o “Aluno 24” levou em consideração apenas a comparação dos
parâmetros do BKT entre si e recomenda ao aluno procurar pelo tutor do
curso caso tenha dificuldades em relação ao conteúdo;



O “Aluno 33” respondeu incorretamente as questões 2, 4 e 5 da avaliação,
tendo respondido as demais corretamente, e o algoritmo BKT Brute Force
associou

à

sequência

de

respostas

do

aluno

o

valor

0.0010000000000000009 para os parâmetros L0 e T, indicando que ele
provavelmente não possuía conhecimento suficiente para resolver as
questões antes da atividade e não conseguiu melhorar tal conhecimento
durante a resolução dos exercícios. Desta forma, a sugestão de diagnóstico
para o “Aluno 33” também levou em consideração apenas a comparação
dos parâmetros do BKT e recomendou a ele procurar pelo tutor do curso
caso tenha dificuldades em relação ao conteúdo.
Analisando os exemplos de dados de mapeamento de conhecimento
detalhados nessa seção e aqueles apresentados nos resultados do casos de testes
do Apêndice D, é possível observar a variação dos parâmetros L0, G, S e T para
cada sequência de respostas dos alunos e pela interpretação desses parâmetros
inferir o grau de conhecimento do aluno sob determinado assunto. No entanto, a
utilização dessa técnica nos casos de testes 17 à 23 não permitiu realizar uma
aferição simples, uma vez que se baseia na sequência de erros e acertos do aluno
para determinada questão, sendo importante um trabalho investigativo sobre os
resultados apresentados para confirmar as sugestões de diagnósticos aqui
apresentadas.
Ainda no que tange aos resultados dos Casos de Testes 17 e 23 e com o
intuito de avaliar a existência de indícios de evasão a partir do diagnóstico de
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conhecimento modelado com a técnica BKT, foram avaliados os resultados da
aplicação do algoritmo BKT Brute Force nos dados dos alunos que compõem a
amostra de dados de testes e comparados com os resultados de classificação de
risco de evasão indicados pelo algoritmo Naïve Bayes e dados da amostra de testes.
A partir dessa observação foi elaborado o Quadro 33, que ilustra os resultados
observados de desempenho dos alunos e o momento da evasão no curso.
Quadro 33 – Relação entre desempenho e momento da evasão
Desempenho e momento da evasão
Aluno

Unidade

Unidade 1

Unidade 2

Unidade 3

Unidade 4

Unidade 5

Unidade 6

Aluno 16

Bom

Bom

Bom

Bom

Evasão

Evasão

Evasão

Aluno 27

Bom

Evasão

Evasão

Evasão

Evasão

Evasão

Evasão

Aluno 29

Bom

Bom

Bom

Bom

Evasão

Evasão

Evasão

Aluno 36

Baixo

Bom

Bom

Bom

Evasão

Evasão

Evasão

Aluno 40

Bom

Bom

Ruim

Evasão

Evasão

Evasão

Evasão

Final

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir dos resultados no Quadro 33, não foi observada uma relação direta
entre o desempenho dos alunos e o momento da evasão, uma vez que os Alunos
16, 27, 29 e 36, que evadiram do curso, demonstraram bons níveis de conhecimento
nas avaliações das unidades que antecederam ao momento da evasão. A exceção
deste cenário é o “Aluno 40”, que demonstrou bom desempenho nas avaliações das
Unidades 1 e 2, porém evadiu do curso após obter um mau desempenho na
avaliação da Unidade 3, enquanto a situação de evasão dos demais alunos ocorreu
mesmo após uma sequência de avaliações regulares. Por esse fato, não é possível
estabelecer uma relação direta entre os resultados do aluno e a evasão, no entanto,
dado que foi identificado ao menos um caso em que a evasão ocorreu após um
resultado negativo em avaliação e dado o tamanho diminuto da base de dados
avaliada, esta hipótese não deve ser descartada, uma vez que podem existir outros
fatores não avaliados neste trabalho que motivaram a evasão desses alunos.
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5
5.1

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Introdução
Este capítulo tem o objetivo de apresentar a conclusão do trabalho, de

sintetizar os aspectos teóricos que embasaram a pesquisa realizada, de apresentar
as contribuições e algumas possibilidades de trabalhos futuros, identificadas durante
o desenvolvimento do trabalho.
5.2

Trabalho realizado
Este trabalho apresentou uma proposta de ferramenta de LA que utiliza

técnicas de classificação e modelagem do conhecimento para identificar alunos em
risco de evasão e com necessidade de reforço na aprendizagem em um AVA. Para
tanto, foi desenvolvida uma ferramenta que possui capacidade de mineração de
dados e modelagem de conhecimento, simplificando a realização dessas tarefas
pelo usuário.
Na primeira etapa, foi elaborado um mapa conceitual identificando os principais
conceitos relacionados “Learning Analytics” e “Ferramenta de Avaliação da
Aprendizagem” a partir de um projeto de pesquisa inicial com o intuito de mapear a
relação entre eles, de fornecer uma visão geral sobre a área de LA e de facilitar a
identificação de palavras-chave para uso nas pesquisas bibliográficas.
As pesquisas bibliográficas iniciais foram realizadas utilizando-se de palavraschave obtidas a partir do mapa conceitual e efetuadas buscas de artigos em
algumas das principais bases de pesquisas de conteúdos científicos disponíveis na
internet, tais como: ACM, CBIE, Google Scholar, IEEE, Scielo, Science Direct,
Springer, Unesp, Unicamp e USP.
Os trabalhos selecionados permitiram conhecer os conceitos acerca da área de
LA e áreas correlatas, identificando os conceitos, suas características, a relação com
outras teorias, técnicas e algoritmos utilizados e ferramentas disponíveis. Os dados
de trabalhos selecionados foram quantificados para verificar a abrangência das
pesquisas no mundo, os quais em sua maioria pertencem à Europa e à América,
45% e 35% respectivamente, sendo liderados por Espanha e Estados Unidos e com
maior identificação de trabalhos nos anos de 2014 e 2015. Ainda analisando os
resultados das pesquisas, tem-se também que a base da ACM é aquela que
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apresentou maior quantidade de trabalhos relacionados à LA e que as pesquisas
frequentes nessa área têm associação à mineração de dados, à visualização da
informação e aos ambientes virtuais de aprendizagem, o que reforça a
multidisciplinaridade de LA.
Considerando ainda os dados provenientes da pesquisa bibliográfica, este
trabalho apresentou uma lista das principais ferramentas de LA identificadas na
literatura e algumas de suas características, por exemplo: o público alvo da
ferramenta, o AVA suportado e a linguagem de desenvolvimento. Nesse sentido, é
possível perceber a baixa quantidade de ferramentas para alunos e que a linguagem
PHP é a mais utilizada em ferramentas desse tipo por se tratar da linguagem
utilizada pelo Moodle, AVA mais citado entre as ferramentas, seguida pela
linguagem Java, adotada para o desenvolvimento da ferramenta proposta neste
trabalho.
A partir desses conceitos, foi realizado um estudo com maior grau de
aprofundamento aos aspectos modelos de LA, Feedback associado à LA,
visualização

de

dados,

mineração

de

dados

educacionais,

avaliação

de

desempenho do aluno, características das ferramentas e modelos de LA, sendo que
o modelo de LA adotado neste trabalho, em síntese, envolve as etapas de:


Coleta de dados: na qual os dados de relatórios e logs de atividades dos
alunos no AVA Moodle foram armazenados em formato CSV;



Pré-processamento de dados: os dados coletados foram processados,
envolvendo a transformação, cálculo e sumarização de informações para
permitir a sua utilização na próxima etapa;



Mineração de dados: nessa etapa foram aplicados os algoritmos de
classificação Naïve Bayes e de modelagem de conhecimento BKT Brute
Force aos dados previamente tratados;



Apresentação das informações: os dados processados na etapa de
mineração

de

dados

são

apresentados

por

meio

da

ferramenta

desenvolvida, indicando a probabilidade de risco de evasão e de domínio
pelos alunos dos assuntos avaliados em um curso;
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Interpretação das informações: as informações apresentadas pela
ferramenta desenvolvida podem ser interpretadas pelo professor ou tutor,
de modo a apoiar na melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

Considerando que os algoritmos envolvidos na etapa de mineração de dados
envolvem conhecimento especializado e que normalmente o interessado nas
informações resultantes não possui conhecimento técnico para operar ferramentas
de mineração de dados, o uso de um software que simplifique as etapas envolvidas
nesse processo é essencial.
Por esse fato e em função da aderência às necessidades deste trabalho, foram
selecionados o módulo de classificação do Weka e o algoritmo BKT Brute Force,
para apoiar na construção de uma ferramenta que permita ao professor-tutor ter
acesso às informações resultantes dos algoritmos de mineração de dados mesmo
sem possuir conhecimento específico nessa área. O uso dessas técnicas, de forma
integrada com a ferramenta desenvolvida, permite que o controle da tarefa de
mineração de dados seja total da aplicação e o usuário não precise fornecer nenhum
dado adicional para o seu correto funcionamento, conforme proposto por Zorilla et al.
(2011). Soma-se ainda o fato de que o Weka e o algoritmo BKT Brute Force foram
desenvolvidos em Java, o que facilita a integração dos módulos e consequente
desenvolvimento da ferramenta proposta neste trabalho.
A seleção dessas tecnologias culminou no desenvolvimento da ferramenta
proposta neste trabalho, que utiliza o módulo de classificação do Weka contendo a
implementação do algoritmo Naïve Bayes, e o algoritmo BKT Brute Force da
ferramenta de mesmo nome, de forma unificada, por meio de suas API’s em Java,
exibindo ao usuário o resultado do processamento dos dados.
No processo de desenvolvimento da ferramenta proposta foi elaborada a
especificação de requisitos, a modelagem em UML, envolvendo os diagramas de
casos de uso e de classes, além da modelagem dos dados por meio de um DER.
A arquitetura da ferramenta foi definida segundo o padrão MVC e utilizou como
tecnologia para a sua programação a linguagem Java, a plataforma de
desenvolvimento Eclipse 4.6 de codinome Neon, o servidor de aplicação Wildfly 11,
a API do Weka 3.6.10, o banco de dados H2 DB 1.3.173 e os frameworks Hibernate
ORM 5.0.12, Maven 3.1.0, ButterFaces 2.1.20, OpenCSV 3.10 e SnakeYAML 1.12.
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Destaca-se que como todas as regras de processamento de dados envolvendo os
algoritmos Naïve Bayes e BKT Brute Force da ferramenta desenvolvida estão na
camada lógica, é possível, por exemplo, utilizar outra linguagem de programação
para o desenvolvimento de uma interface diferente da atualmente elaborada ou
mesmo a construção de um plugin para o AVA Moodle.
A ferramenta proposta foi construída para permitir: a classificação e a avaliação
do conhecimento dos alunos de um curso a partir de relatórios de notas e logs do
Moodle, devidamente preparados; o armazenamento dos dados resultantes dos
processos de classificação de alunos e avaliação do conhecimento no intuito de
prover base comparativa para futuras análises por parte do professor ou tutor e o
eventual uso por outros pesquisadores ou instituições de forma gratuita.
Com o objetivo de avaliar a aplicação das técnicas na ferramenta desenvolvida
em um ambiente real, foram utilizados os dados de um curso de Orientação a
Objetos ministrado na modalidade EAD para 49 alunos, por meio do ambiente
Moodle do site CompEducation.
Considerando esse fato, foi realizada uma breve descrição do curso e
respectivos dados obtidos, além da estrutura dos relatórios do Moodle utilizados. Em
seguida e de acordo com a etapa de pré-processamento de dados mencionada
anteriormente, os dados foram tratados para permitir a utilização pela ferramenta
desenvolvida, sendo este processo extenso, porém passível de automação.
Devido ao tamanho reduzido da base de dados utilizada durante a validação da
técnica de classificação, os testes foram realizados utilizando os métodos de
validação cruzada 10-Fold Cross-validation e Leave-One-Out Cross-validation no
intuito de verificar a existência de diferença de acurácia no modelo de classificação
entre os dois métodos. No entanto, esse cenário de variação foi observado apenas
uma vez para a base de dados utilizada, em que o método Leave-One-Out Crossvalidation obteve resultado 2,57% superior ao resultado utilizando o método 10-Fold
Cross-validation.
Apesar de não representar uma tendência nos testes realizados, o valor
superior em um único caso pelo método Leave-One-Out Cross-validation pode ser
significativo para o problema da evasão de alunos, pois um aluno adicional avaliado
como candidato a evadir, pode gerar estratégias para o seu resgate. Esse número
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reforça a importância de avaliar o método que melhor atende à necessidade do
trabalho realizado e sugere o método Leave-One-Out Cross-validation como
indicado para uso, sem prejuízos de tempo de processamento ou desempenho de
classificação para o cenário avaliado. Ainda em relação ao método de classificação
implementado, nos resultados dos testes foi possível verificar que a acurácia do
modelo durante a etapa de treinamento aumentou à medida que foi aplicado um
número maior de atributos e que o coeficiente Kappa utilizado para indicar a
concordância do modelo cresceu na mesma proporção. Da mesma forma, nos testes
realizados após a etapa de treinamento foi possível observar que a acurácia da
classificação também aumentou, embora esse crescimento não tenha ocorrido na
mesma proporção da etapa de treinamento e do coeficiente Kappa, devido a baixa
distribuição de dados entre as classes decorrente do tamanho reduzido das bases
de dados utilizadas. .
Tratando dos testes de classificação de alunos em risco de evasão realizados,
os atributos utilizados foram obtidos por meio da modelagem e tratamento dos dados
do curso disponibilizados para o pesquisador. No entanto, a ferramenta foi
construída de modo a permitir a variação da nomenclatura e da quantidade de
atributos, uma vez que a estrutura do curso pode variar em relação àquela
observada neste trabalho, sendo necessário apenas que seja indicada a classe a ser
predita pelo algoritmo, conforme outras ferramentas de mineração de dados.
A respeito desse ponto, durante os testes foram utilizadas diferentes
combinações de atributos para a etapa de classificação, iniciando em 18 atributos no
primeiro teste e chegando a 69 atributos no teste envolvendo os dados de todas as
unidades do curso. Em todos esses cenários, a ferramenta desenvolvida realizou a
classificação de alunos em risco de evasão, obtendo percentual de acurácia de até
97,44% durante a etapa de treinamento do algoritmo e de até 70% na etapa de
testes, indicando que a técnica de classificação proposta pode ser de grande valia
no apoio à identificação do risco de evasão.
Uma das perguntas que esta pesquisa buscou responder, trata-se da
necessidade de identificar os dados de alunos que poderiam ser utilizados por uma
ferramenta de LA para indicar o risco de evasão e a necessidade de reforço na
aprendizagem. Nesse contexto, a ferramenta desenvolvida utilizou dados de perfil
estudantil, resultado de avaliações e logs de atividades no AVA para calcular as
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probabilidades de risco de evasão e de o aluno possuir conhecimento a respeito de
determinado assunto, podendo apontar ou não a necessidade de reforço na
aprendizagem a partir dessa informação.
No que tange à identificação da necessidade de reforço na aprendizagem, a
ferramenta desenvolvida utilizou a técnica BKT para realizar a modelagem do
conhecimento do aluno e indicar a probabilidade dele possuir conhecimento sobre
determinado assunto avaliado e inferiu a probabilidade deste necessitar de reforço
na aprendizagem. No entanto, a utilização dessa técnica não permitiu realizar uma
aferição simples no intuito de confirmar os resultados apontados pela ferramenta,
sendo importante um trabalho investigativo sobre os resultados apresentados para
confirmar as sugestões de reforço na aprendizagem apresentadas.
Ainda tratando a respeito da avaliação do conhecimento do aluno, dado que o
seu baixo rendimento e a sua probabilidade de evasão podem ser temas contíguos
ou mesmo guardar relação de causa e efeito, foi identificada neste trabalho a
oportunidade de avaliar tal relação no intuito de confirmar a relevância do
desempenho do aluno para os cenários de evasão. Nesse contexto, porém, ao
analisar os dados de desempenho e evasão para um grupo de alunos, não foi
notada uma relação direta entre esses dois aspectos, sendo observado em apenas
um caso. No entanto, dado o tamanho reduzido da base de dados utilizada, é
importante avaliar a existência de outros aspectos não abordados neste trabalho que
eventualmente contribuam para a evasão de alunos.
Com base no apresentado, este trabalho contribui ao oferecer uma ferramenta
de LA com capacidades técnicas de realizar a classificação de alunos em risco de
evasão e avaliar a necessidade de reforço da aprendizagem utilizando os algoritmos
Naïve Bayes e BKT Brute Force que pode ser aplicada em cenários de cursos
distintos daqueles nos quais foi validada.
5.3

Sugestões para trabalhos futuros
Durante o desenvolvimento da ferramenta proposta, foram identificados alguns

aspectos que poderiam apoiar a sua disponibilização com o intuito de atender de
forma mais ampla a comunidade educacional. Esses aspectos foram organizados na
forma de trabalhos futuros, e sugere-se:
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Avaliar o uso de diferentes implementações da técnica de modelagem de
conhecimento de modo similar ao realizado na ferramenta desenvolvida, na
intenção de permitir a comparação de desempenho da técnica utilizada com
outras existentes.



Realizar a utilização da ferramenta em cenários com bases de dados que
possuam informações a respeito do histórico do aluno em cursos na
modalidade EAD, com o objetivo de avaliar a relação entre a evasão e a
intenção do aluno ao se inscrever em um curso.



Utilizar as técnicas propostas e implementadas na ferramenta em outros
cursos no modelo EAD, com diferentes quantidade de atributos e de alunos,
distintas daquelas avaliadas neste trabalho para confirmar a aderência das
técnicas de classificação e identificação da necessidade de reforço na
aprendizagem em diferentes contextos.



Implementar uma camada arquitetural de API’s na ferramenta desenvolvida,
de modo a permitir o desenvolvimento de diferentes interfaces de visualização
da informação, incluindo outras interfaces web ou mesmo aplicativos móveis.



Implementar controle de perfis de acesso aos dados e funcionalidades da
ferramenta com a finalidade de permitir a disponibilização dos resultados de
risco

de

evasão

e

necessidade

de

aprendizagem

para

diferentes

interessados, incluindo o aluno e permitindo o uso de interfaces visuais
adequadas para cada público.


Implementar funcionalidade de coleta de dados a partir das tabelas do banco
de dados do Moodle, de modo a permitir o uso da ferramenta sem a
necessidade de intervenção para acesso aos dados pelo administrador do
curso, professor ou tutor.



Implementar um plugin do Moodle que utilize a ferramenta por meio de API’s
e apresente os resultados com o apoio de elementos gráficos que facilitem a
interpretação dos resultados pelo administrador, professor, tutor ou mesmo
aluno.
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APÊNDICE A – Conteúdo dos arquivo de treinamento para o algoritmo de classificação
Quadro 34 - Dados de Treinamento da Unidade de ambientação – Perfil dos alunos
ID CONHEC_O_O
1 NAO_REGISTRADO
3 NAO_REGISTRADO
5 POUCO
7 NAO_REGISTRADO
9 PARCIAL
10 NAO_REGISTRADO
11 NAO_REGISTRADO
12 PARCIAL
13 QUASE_TOTAL
14 PARCIAL
15 PARCIAL
17 PARCIAL
19 NAO_REGISTRADO
20 NAO_REGISTRADO
21 QUASE_TOTAL
22 PARCIAL
23 POUCO
24 PARCIAL
25 NAO_REGISTRADO
26 QUASE_TOTAL
27 PARCIAL
28 NAO_REGISTRADO
31 NAO_REGISTRADO
32 NAO_REGISTRADO
33 PARCIAL
34 NAO_REGISTRADO
35 NAO_REGISTRADO
37 PARCIAL
38 PARCIAL
39 NAO_REGISTRADO
40 QUASE_TOTAL
42 PARCIAL
43 NAO_REGISTRADO
44 POUCO
45 POUCO
46 NAO_REGISTRADO
47 PARCIAL
48 PARCIAL
49 NAO_REGISTRADO

FORMACAO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
GRADUACAO_INCOMPLETA
NAO_REGISTRADO
GRADUACAO_INCOMPLETA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
NAO_REGISTRADO
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
GRADUACAO_INCOMPLETA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
NAO_REGISTRADO
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
NAO_REGISTRADO
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
NAO_REGISTRADO
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
NAO_REGISTRADO

INST_ENS_ORIG
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MUNICIPAL
NAO_REGISTRADO
PRIVADA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
PRIVADA
PRIVADA
MUNICIPAL
PRIVADA
MUNICIPAL
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
PRIVADA
MUNICIPAL
PRIVADA
PRIVADA
NAO_REGISTRADO
PRIVADA
MUNICIPAL
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
PRIVADA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
PRIVADA
PRIVADA
NAO_REGISTRADO
PRIVADA
PRIVADA
NAO_REGISTRADO
MUNICIPAL
MUNICIPAL
NAO_REGISTRADO
PRIVADA
PRIVADA
NAO_REGISTRADO

CURSO_GRAD
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIST_INFO
NAO_REGISTRADO
CIENC_COMP
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
CIENC_COMP
CIENC_COMP
CIENC_COMP
CIENC_COMP
SIST_INFO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
CIENC_COMP
CIENC_COMP
CIENC_COMP
CIENC_COMP
NAO_REGISTRADO
CIENC_COMP
CIENC_COMP
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
CIENC_COMP
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
CIENC_COMP
CIENC_COMP
NAO_REGISTRADO
CIENC_COMP
CIENC_COMP
NAO_REGISTRADO
CIENC_COMP
SIST_INFO
NAO_REGISTRADO
CIENC_COMP
CIENC_COMP
NAO_REGISTRADO

O_O_GRAD
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO

TRAB_PROGRAM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO
NAO_REGISTRADO

EXP_PROGRAM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
<1_ANO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
3~5_ANOS
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
<1_ANO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
<1_ANO
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO

TRAB_PROGR_O_O
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO
NAO_REGISTRADO

EXP_O_O
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
<1_ANO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
3~5_ANOS
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_REGISTRADO

Fonte: Elaborado pelo autor.
Quadro 35 - Dados de Treinamento da Unidade de ambientação – Atividade Avaliativa
Inicial
ID LOGIN
1 NAO
3 SIM
5 SIM
7 SIM
9 SIM
10 SIM
11 SIM
12 SIM
13 SIM
14 SIM
15 SIM
17 SIM
19 NAO
20 NAO
21 SIM
22 SIM
23 SIM
24 SIM
25 SIM
26 SIM
27 SIM
28 SIM
31 SIM
32 SIM
33 SIM
34 SIM
35 NAO
37 SIM
38 SIM
39 SIM
40 SIM
42 SIM
43 SIM
44 SIM
45 SIM
46 SIM
47 SIM
48 SIM
49 SIM

FORUM_NOTICIAS
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM

APRESENTACAO
NAO
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO

FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
ACESSOU
NAO_ACESSOU
ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
ACESSOU
NAO_ACESSOU
ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
ACESSOU
NAO_ACESSOU
ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU

Fonte: Elaborado pelo autor

LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC
NAO
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO

TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO

NOTA_ATIV_INIC_LETRA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
NAO_REGISTRADO
C
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
B
A
C
F
F
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
D
F
C
NAO_REGISTRADO
F
D
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
C
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
B
NAO_REGISTRADO
A
F
NAO_REGISTRADO
B
A
NAO_REGISTRADO
F
F
NAO_REGISTRADO
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Quadro 36 - Dados de Treinamento da Unidade 1
ID FORUM_UNIDADE_1
1 NAO_ACESSOU
3 NAO_ACESSOU
5 NAO_ACESSOU
7 NAO_ACESSOU
9 ACESSOU
10 NAO_ACESSOU
11 NAO_ACESSOU
12 ACESSOU
13 ACESSOU
14 ACESSOU
15 ACESSOU
17 NAO_ACESSOU
19 NAO_ACESSOU
20 NAO_ACESSOU
21 NAO_ACESSOU
22 NAO_ACESSOU
23 ACESSOU
24 NAO_ACESSOU
25 NAO_ACESSOU
26 NAO_ACESSOU
27 ACESSOU
28 NAO_ACESSOU
31 NAO_ACESSOU
32 NAO_ACESSOU
33 NAO_ACESSOU
34 ACESSOU
35 NAO_ACESSOU
37 NAO_ACESSOU
38 ACESSOU
39 NAO_ACESSOU
40 NAO_ACESSOU
42 ACESSOU
43 NAO_ACESSOU
44 NAO_ACESSOU
45 NAO_ACESSOU
46 NAO_ACESSOU
47 ACESSOU
48 NAO_ACESSOU
49 NAO_ACESSOU

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO

ATIVIDADE_FIXACAO_1
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO

LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO

TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO

NOTA_ATIV_1_LETRA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
B
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
D
D
C
F
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
D
D
D
A
NAO_REGISTRADO
F
B
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
B
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
C
C
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
D
F
F
NAO_REGISTRADO

APROVADO_ATIV_1
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 37 - Dados de Treinamento da Unidade 2
ID FORUM_UNIDADE_2
1 NAO_ACESSOU
3 NAO_ACESSOU
5 NAO_ACESSOU
7 NAO_ACESSOU
9 ACESSOU
10 NAO_ACESSOU
11 NAO_ACESSOU
12 NAO_ACESSOU
13 PUBLICOU
14 NAO_ACESSOU
15 ACESSOU
17 NAO_ACESSOU
19 NAO_ACESSOU
20 NAO_ACESSOU
21 ACESSOU
22 NAO_ACESSOU
23 NAO_ACESSOU
24 NAO_ACESSOU
25 NAO_ACESSOU
26 ACESSOU
27 ACESSOU
28 NAO_ACESSOU
31 NAO_ACESSOU
32 NAO_ACESSOU
33 NAO_ACESSOU
34 NAO_ACESSOU
35 NAO_ACESSOU
37 ACESSOU
38 ACESSOU
39 NAO_ACESSOU
40 NAO_ACESSOU
42 ACESSOU
43 NAO_ACESSOU
44 NAO_ACESSOU
45 NAO_ACESSOU
46 NAO_ACESSOU
47 ACESSOU
48 NAO_ACESSOU
49 NAO_ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
NAO

Fonte: Elaborado pelo autor

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
NAO

TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO

NOTA_ATIV_2_LETRA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
C
C
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
D
NAO_REGISTRADO
A
NAO_REGISTRADO
C
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
A
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
C
D
C
NAO_REGISTRADO

APROVADO_ATIV_2
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
NAO
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Quadro 38 - Dados de Treinamento da Unidade 3
ID FORUM_UNIDADE_3
1 NAO_ACESSOU
3 NAO_ACESSOU
5 NAO_ACESSOU
7 NAO_ACESSOU
9 ACESSOU
10 NAO_ACESSOU
11 NAO_ACESSOU
12 NAO_ACESSOU
13 ACESSOU
14 NAO_ACESSOU
15 NAO_ACESSOU
17 NAO_ACESSOU
19 NAO_ACESSOU
20 NAO_ACESSOU
21 ACESSOU
22 ACESSOU
23 NAO_ACESSOU
24 ACESSOU
25 NAO_ACESSOU
26 ACESSOU
27 NAO_ACESSOU
28 NAO_ACESSOU
31 NAO_ACESSOU
32 NAO_ACESSOU
33 NAO_ACESSOU
34 NAO_ACESSOU
35 NAO_ACESSOU
37 NAO_ACESSOU
38 NAO_ACESSOU
39 NAO_ACESSOU
40 NAO_ACESSOU
42 ACESSOU
43 NAO_ACESSOU
44 NAO_ACESSOU
45 NAO_ACESSOU
46 NAO_ACESSOU
47 NAO_ACESSOU
48 NAO_ACESSOU
49 NAO_ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO

ATIVIDADE_FIXACAO_3
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO

TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO

NOTA_ATIV_3_LETRA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
B
B
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
B
B
NAO_REGISTRADO
B
NAO_REGISTRADO
C
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
D
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
F
F
NAO_REGISTRADO

APROVADO_ATIV_3
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO
NAO
NAO_REGISTRADO

TEMPO_ATIV_4_SEGUNDOS_DISC
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO

NOTA_ATIV_4_LETRA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
B
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
A
NAO_REGISTRADO
A
NAO_REGISTRADO
B
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
B
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
A
A
NAO_REGISTRADO

APROVADO_ATIV_4
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 39 - Dados de Treinamento da Unidade 4
ID FORUM_UNIDADE_4
1 NAO_ACESSOU
3 NAO_ACESSOU
5 NAO_ACESSOU
7 NAO_ACESSOU
9 ACESSOU
10 NAO_ACESSOU
11 NAO_ACESSOU
12 NAO_ACESSOU
13 ACESSOU
14 NAO_ACESSOU
15 NAO_ACESSOU
17 NAO_ACESSOU
19 NAO_ACESSOU
20 NAO_ACESSOU
21 ACESSOU
22 NAO_ACESSOU
23 NAO_ACESSOU
24 NAO_ACESSOU
25 NAO_ACESSOU
26 ACESSOU
27 NAO_ACESSOU
28 NAO_ACESSOU
31 NAO_ACESSOU
32 NAO_ACESSOU
33 NAO_ACESSOU
34 NAO_ACESSOU
35 NAO_ACESSOU
37 NAO_ACESSOU
38 NAO_ACESSOU
39 NAO_ACESSOU
40 NAO_ACESSOU
42 ACESSOU
43 NAO_ACESSOU
44 NAO_ACESSOU
45 NAO_ACESSOU
46 NAO_ACESSOU
47 NAO_ACESSOU
48 NAO_ACESSOU
49 NAO_ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_4
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO

Fonte: Elaborado pelo autor

ATIVIDADE_FIXACAO_4
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_4
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
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Quadro 40 - Dados de Treinamento da Unidade 5
ID FORUM_UNIDADE_5
1 NAO_ACESSOU
3 NAO_ACESSOU
5 NAO_ACESSOU
7 NAO_ACESSOU
9 NAO_ACESSOU
10 NAO_ACESSOU
11 NAO_ACESSOU
12 NAO_ACESSOU
13 NAO_ACESSOU
14 NAO_ACESSOU
15 NAO_ACESSOU
17 NAO_ACESSOU
19 NAO_ACESSOU
20 NAO_ACESSOU
21 NAO_ACESSOU
22 NAO_ACESSOU
23 NAO_ACESSOU
24 ACESSOU
25 NAO_ACESSOU
26 ACESSOU
27 NAO_ACESSOU
28 NAO_ACESSOU
31 NAO_ACESSOU
32 NAO_ACESSOU
33 NAO_ACESSOU
34 NAO_ACESSOU
35 NAO_ACESSOU
37 NAO_ACESSOU
38 NAO_ACESSOU
39 NAO_ACESSOU
40 NAO_ACESSOU
42 ACESSOU
43 NAO_ACESSOU
44 NAO_ACESSOU
45 NAO_ACESSOU
46 NAO_ACESSOU
47 NAO_ACESSOU
48 NAO_ACESSOU
49 NAO_ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_5
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO

ATIVIDADE_FIXACAO_5
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_5
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO

TEMPO_ATIV_5_SEGUNDOS_DISC
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO

NOTA_ATIV_5_LETRA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
D
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
B
A
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
A
NAO_REGISTRADO
A
NAO_REGISTRADO
D
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
B
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
B
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
B
A
NAO_REGISTRADO

APROVADO_ATIV_5
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 41 - Dados de Treinamento da Unidade 6
ID FORUM_UNIDADE_6
1 NAO_ACESSOU
3 NAO_ACESSOU
5 NAO_ACESSOU
7 NAO_ACESSOU
9 ACESSOU
10 NAO_ACESSOU
11 NAO_ACESSOU
12 ACESSOU
13 NAO_ACESSOU
14 NAO_ACESSOU
15 NAO_ACESSOU
17 NAO_ACESSOU
19 NAO_ACESSOU
20 NAO_ACESSOU
21 ACESSOU
22 NAO_ACESSOU
23 NAO_ACESSOU
24 ACESSOU
25 NAO_ACESSOU
26 ACESSOU
27 NAO_ACESSOU
28 NAO_ACESSOU
31 NAO_ACESSOU
32 NAO_ACESSOU
33 NAO_ACESSOU
34 NAO_ACESSOU
35 NAO_ACESSOU
37 NAO_ACESSOU
38 NAO_ACESSOU
39 NAO_ACESSOU
40 NAO_ACESSOU
42 ACESSOU
43 NAO_ACESSOU
44 NAO_ACESSOU
45 NAO_ACESSOU
46 NAO_ACESSOU
47 NAO_ACESSOU
48 NAO_ACESSOU
49 NAO_ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_6
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO

Fonte: Elaborado pelo autor

ATIVIDADE_FIXACAO_6
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_6
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO

TEMPO_ATIV_6_SEGUNDOS_DISC
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO

NOTA_ATIV_6_LETRA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
C
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
A
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
A
NAO_REGISTRADO
A
NAO_REGISTRADO
D
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
D
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
A
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
D
D
NAO_REGISTRADO

APROVADO_UNIDADE_6
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
SIM
SIM
NAO_REGISTRADO
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Quadro 42 - Dados de Treinamento da Unidade Final – Atividade Avaliativa
ID FORUM_UNIDADE_FINAL
1 NAO_ACESSOU
3 NAO_ACESSOU
5 NAO_ACESSOU
7 NAO_ACESSOU
9 ACESSOU
10 NAO_ACESSOU
11 NAO_ACESSOU
12 NAO_ACESSOU
13 NAO_ACESSOU
14 NAO_ACESSOU
15 NAO_ACESSOU
17 NAO_ACESSOU
19 NAO_ACESSOU
20 NAO_ACESSOU
21 ACESSOU
22 NAO_ACESSOU
23 NAO_ACESSOU
24 ACESSOU
25 NAO_ACESSOU
26 ACESSOU
27 NAO_ACESSOU
28 NAO_ACESSOU
31 NAO_ACESSOU
32 NAO_ACESSOU
33 NAO_ACESSOU
34 NAO_ACESSOU
35 NAO_ACESSOU
37 NAO_ACESSOU
38 NAO_ACESSOU
39 NAO_ACESSOU
40 NAO_ACESSOU
42 NAO_ACESSOU
43 NAO_ACESSOU
44 NAO_ACESSOU
45 NAO_ACESSOU
46 NAO_ACESSOU
47 NAO_ACESSOU
48 NAO_ACESSOU
49 NAO_ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_FINAL
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO

Fonte: Elaborado pelo autor

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO

TEMPO_UNIDADE_FINAL_SEGUNDOS_DISC
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NAO_REGISTRADO

NOTA_ATIV_FINAL_LETRA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
C
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
B
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
D
NAO_REGISTRADO
A
NAO_REGISTRADO
F
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
C
F
F
NAO_REGISTRADO

APROVADO_UNIDADE_FINAL
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
SIM
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
SIM
NAO
NAO
NAO_REGISTRADO
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Quadro 43 - Dados de Treinamento da Unidade Final – Conclusão
ID AVAL_CURSO
1 NAO
3 NAO
5 NAO
7 NAO
9 SIM
10 NAO
11 NAO
12 SIM
13 SIM
14 NAO
15 NAO
17 NAO
19 NAO
20 NAO
21 SIM
22 SIM
23 NAO
24 SIM
25 NAO
26 SIM
27 NAO
28 NAO
31 NAO
32 NAO
33 SIM
34 NAO
35 NAO
37 NAO
38 NAO
39 NAO
40 NAO
42 SIM
43 NAO
44 NAO
45 NAO
46 NAO
47 SIM
48 SIM
49 NAO

EVOLUCAO_APRENDIZADO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO

Fonte: Elaborado pelo autor

NOTA_CURSO_LETRA
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
NAO_REGISTRADO
B
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
B
B
F
F
F
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
B
B
F
A
NAO_REGISTRADO
D
F
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
C
NAO_REGISTRADO
NAO_REGISTRADO
F
F
NAO_REGISTRADO
F
B
NAO_REGISTRADO
F
F
F
D
C
NAO_REGISTRADO

APROVADO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
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Quadro 44 - Dados de Treinamento da Unidade Final – Evasão
ID EVASAO
1 SIM
3 SIM
5 SIM
7 SIM
9 NAO
10 SIM
11 SIM
12 NAO
13 NAO
14 SIM
15 SIM
17 SIM
19 SIM
20 SIM
21 NAO
22 NAO
23 SIM
24 NAO
25 SIM
26 NAO
27 SIM
28 SIM
31 SIM
32 SIM
33 NAO
34 SIM
35 SIM
37 SIM
38 SIM
39 SIM
40 SIM
42 NAO
43 SIM
44 SIM
45 SIM
46 NAO
47 NAO
48 NAO
49 SIM

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE B – Conteúdo dos arquivo de testes para o algoritmo de classificação
Quadro 45 – Dados de Testes da Unidade de ambientação – Perfil dos alunos
ID NOME_ALUNO CONHEC_O_O
2 ALUNO_2
QUASE_TOTAL
4 ALUNO_4
QUASE_TOTAL
6 ALUNO_6
POUCO
8 ALUNO_8
QUASE_TOTAL
16 ALUNO_16
PARCIAL
18 ALUNO_18
PARCIAL
29 ALUNO_29
PARCIAL
30 ALUNO_30
PARCIAL
36 ALUNO_36
POUCO
41 ALUNO_41
PARCIAL

FORMACAO
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA
GRADUACAO_INCOMPLETA

INST_ENS_ORIG
PRIVADA
PRIVADA
MUNICIPAL
PRIVADA
PRIVADA
MUNICIPAL
MUNICIPAL
PRIVADA
MUNICIPAL
PRIVADA

CURSO_GRAD
CIENC_COMP
CIENC_COMP
CIENC_COMP
CIENC_COMP
CIENC_COMP
CIENC_COMP
CIENC_COMP
CIENC_COMP
SIST_INFO
CIENC_COMP

O_O_GRAD
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM

TRAB_PROGRAM
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO

EXP_PROGRAM
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
1~2_ANOS
1~2_ANOS
<1_ANO
1~2_ANOS
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG

TRAB_PROGR_O_O
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO

EXP_O_O
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
<1_ANO
1~2_ANOS
1~2_ANOS
1~2_ANOS
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG
NAO_TRABALHA_PROG

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 46 - Dados de Testes da Unidade de ambientação – Atividade Avaliativa Inicial
ID LOGIN
2 SIM
4 SIM
6 SIM
8 SIM
16 SIM
18 SIM
29 SIM
30 SIM
36 SIM
41 SIM

FORUM_NOTICIAS
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM

APRESENTACAO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO
ACESSOU
ACESSOU
ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
NAO_ACESSOU
ACESSOU
NAO_ACESSOU
ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO

TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NR
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA

NOTA_ATIV_INIC_LETRA
F
B
B
NR
F
D
C
C
F
F

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 47 - Dados de Testes da Unidade 1
ID FORUM_UNIDADE_1
2 NAO_ACESSOU
4 NAO_ACESSOU
6 ACESSOU
8 NAO_ACESSOU
16 ACESSOU
18 NAO_ACESSOU
29 NAO_ACESSOU
30 NAO_ACESSOU
36 NAO_ACESSOU
41 ACESSOU

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1
SIM
SIM
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO

ATIVIDADE_FIXACAO_1
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM

LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM

TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NR
MAIOR_MEDIANA
NR
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA

NOTA_ATIV_1_LETRA
D
C
D
NR
A
NR
C
B
D
F

APROVADO_ATIV_1
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
SIM
SIM
NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 48 - Dados de Testes da Unidade 2
ID FORUM_UNIDADE_2
2 ACESSOU
4 NAO_ACESSOU
6 ACESSOU
8 NAO_ACESSOU
16 ACESSOU
18 NAO_ACESSOU
29 ACESSOU
30 ACESSOU
36 NAO_ACESSOU
41 ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO

TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NR
MENOR_MEDIANA
NR
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA

NOTA_ATIV_2_LETRA
A
C
A
NR
A
NR
A
A
A
A

APROVADO_ATIV_2
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 49 - Dados de Testes da Unidade 3
ID FORUM_UNIDADE_3
2 ACESSOU
4 ACESSOU
6 ACESSOU
8 NAO_ACESSOU
16 ACESSOU
18 NAO_ACESSOU
29 PUBLICOU
30 ACESSOU
36 ACESSOU
41 ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM

Fonte: Elaborado pelo autor

ATIVIDADE_FIXACAO_3
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3
SIM
SIM
NAO
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO

TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NR
MAIOR_MEDIANA
NR
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA

NOTA_ATIV_3_LETRA
B
C
D
NR
B
NR
D
F
B
B

APROVADO_ATIV_3
SIM
SIM
SIM
NAO_ENCONTRADO
SIM
NAO_ENCONTRADO
SIM
NAO
SIM
SIM
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Quadro 50 - Dados de Testes da Unidade 4
ID FORUM_UNIDADE_4
2 NAO_ACESSOU
4 ACESSOU
6 ACESSOU
8 NAO_ACESSOU
16 ACESSOU
18 NAO_ACESSOU
29 NAO_ACESSOU
30 ACESSOU
36 ACESSOU
41 ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_4
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM

ATIVIDADE_FIXACAO_4
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_4
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO

TEMPO_ATIV_4_SEGUNDOS_DISC
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NR
MAIOR_MEDIANA
NR
MENOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA

NOTA_ATIV_4_LETRA
A
A
A
NR
B
NR
A
A
A
B

APROVADO_ATIV_4
SIM
SIM
SIM
NAO_ENCONTRADO
SIM
NAO_ENCONTRADO
SIM
SIM
SIM
SIM

TEMPO_ATIV_5_SEGUNDOS_DISC
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NR
NR
NR
NR
MAIOR_MEDIANA
NR
MENOR_MEDIANA

NOTA_ATIV_5_LETRA
F
A
A
NR
NR
NR
NR
C
NR
C

APROVADO_ATIV_5
NAO
SIM
SIM
NAO_ENCONTRADO
NAO_ENCONTRADO
NAO_ENCONTRADO
NAO_ENCONTRADO
SIM
NAO_ENCONTRADO
SIM

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 51 - Dados de Testes da Unidade 5
ID FORUM_UNIDADE_5
2 NAO_ACESSOU
4 ACESSOU
6 ACESSOU
8 NAO_ACESSOU
16 NAO_ACESSOU
18 NAO_ACESSOU
29 ACESSOU
30 ACESSOU
36 ACESSOU
41 ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_5
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM

ATIVIDADE_FIXACAO_5
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
NAO
SIM

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_5
NAO
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 52 - Dados de Testes da Unidade 6
ID FORUM_UNIDADE_6
2 ACESSOU
4 ACESSOU
6 ACESSOU
8 NAO_ACESSOU
16 NAO_ACESSOU
18 NAO_ACESSOU
29 NAO_ACESSOU
30 ACESSOU
36 ACESSOU
41 ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_6
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM

ATIVIDADE_FIXACAO_6
SIM
NAO
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
SIM

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_6
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO

TEMPO_ATIV_6_SEGUNDOS_DISC
MAIOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
MENOR_MEDIANA
NR
NR
NR
NR
MAIOR_MEDIANA
NR
MAIOR_MEDIANA

NOTA_ATIV_6_LETRA
A
F
D
NR
NR
NR
NR
F
NR
D

APROVADO_UNIDADE_6
SIM
NAO
SIM
NAO_ENCONTRADO
NAO_ENCONTRADO
NAO_ENCONTRADO
NAO_ENCONTRADO
NAO
NAO_ENCONTRADO
SIM

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 53 - Dados da Unidade Final – Atividade Avaliativa
ID FORUM_UNIDADE_FINAL
2 NAO_ACESSOU
4 ACESSOU
6 ACESSOU
8 NAO_ACESSOU
16 NAO_ACESSOU
18 NAO_ACESSOU
29 NAO_ACESSOU
30 ACESSOU
36 NAO_ACESSOU
41 ACESSOU

LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_FINAL
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
SIM

REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO

TEMPO_UNIDADE_FINAL_SEGUNDOS_DISC
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
MAIOR_MEDIANA
NR
NR
NR
NR
MENOR_MEDIANA
NR
MAIOR_MEDIANA

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 54 - Dados de Testes da Unidade Final – Conclusão
ID AVAL_CURSO
2 SIM
4 SIM
6 SIM
8 NAO
16 NAO
18 NAO
29 NAO
30 SIM
36 NAO
41 SIM

EVOLUCAO_APRENDIZADO
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM

Fonte: Elaborado pelo autor

NOTA_CURSO_LETRA
B
C
B
F
F
F
F
C
F
C

APROVADO
SIM
SIM
SIM
NAO
NAO
NAO
NAO
SIM
NAO
SIM

EVASAO
NAO
NAO
NAO
SIM
SIM
SIM
SIM
NAO
SIM
NAO

NOTA_ATIV_FINAL_LETRA
B
F
F
NR
NR
NR
NR
F
NR
F

APROVADO_UNIDADE_FINAL
SIM
NAO
NAO
NAO_ENCONTRADO
NAO_ENCONTRADO
NAO_ENCONTRADO
NAO_ENCONTRADO
NAO
NAO_ENCONTRADO
NAO
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APÊNDICE C – Conteúdo dos arquivos de respostas para o algoritmo de avaliação de
desempenho
Quadro 55 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 1
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

1

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_2

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

2

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_2

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

3

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_2

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

4

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_2

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

5

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_4

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

6

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_4

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

7

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_4

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

8

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_4

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

9

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_6

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

10

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_6

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

11

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_6

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

12

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_6

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

13

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_9

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

14

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_9

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

15

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_9

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

16

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_9

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

17

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_12

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

18

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_12

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

19

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_12

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

20

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_12

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

21

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_13

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

22

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_13

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

23

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_13

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

24

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_13

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

25

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_14

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

26

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_14

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

27

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_14

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

28

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_14

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

29

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_15

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

30

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_15

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

31

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_15

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

32

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_15

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

33

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_16

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

34

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_16

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

35

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_16

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

36

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_16

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

37

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_21

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

38

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_21

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

39

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_21

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

40

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_21

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

Continua
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Quadro 55 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 1
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

41

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_22

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

42

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_22

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

43

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_22

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

44

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_22

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

45

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_23

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

46

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_23

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

47

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_23

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

48

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_23

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

49

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_24

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

50

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_24

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

51

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_24

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

52

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_24

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

53

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_26

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

54

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_26

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

55

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_26

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

56

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_26

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

57

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_27

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

58

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_27

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

59

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_27

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

60

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_27

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

61

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_29

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

62

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_29

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

63

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_29

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

64

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_29

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

65

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_30

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

66

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_30

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

67

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_30

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

68

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_30

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

69

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_33

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

70

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_33

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

71

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_33

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

72

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_33

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

73

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_34

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

74

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_34

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

75

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_34

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

76

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_34

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

77

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_36

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

78

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_36

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

79

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_36

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

80

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_36

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

81

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_37

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

82

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_37

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

83

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_37

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

Continua
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Quadro 55 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 1
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

84

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_37

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

85

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_40

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

86

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_40

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

87

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_40

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

88

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_40

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

89

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_41

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

90

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_41

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

91

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_41

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

92

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_41

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

93

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_42

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

94

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_42

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

95

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_42

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

96

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_42

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

97

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_46

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

98

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_46

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

99

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_46

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

100

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_46

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

101

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_47

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

102

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_47

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

103

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_47

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

104

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_47

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

105

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_48

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

106

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_48

Conceitos_de_OO

cell

1

eol

107

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_48

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

108

Atividade_Avaliativa_1

Aluno_48

Conceitos_de_OO

cell

0

eol

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 56 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 2
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

1

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_2

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

2

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_2

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

3

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_2

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

4

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_4

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

5

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_4

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

6

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_4

Utilizacao_do_BlueJ

cell

0

eol

7

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_6

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

8

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_6

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

9

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_6

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

10

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_9

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

11

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_9

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

12

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_9

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

13

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_12

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

14

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_12

Utilizacao_do_BlueJ

cell

0

eol

15

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_12

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

16

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_13

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

17

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_13

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

18

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_13

Utilizacao_do_BlueJ

cell

0

eol

19

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_16

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

20

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_16

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

21

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_16

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

22

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_21

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

23

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_21

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

24

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_21

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

25

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_22

Utilizacao_do_BlueJ

cell

0

eol

26

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_22

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

27

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_22

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

28

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_24

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

29

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_24

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

30

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_24

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

31

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_26

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

32

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_26

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

33

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_26

Utilizacao_do_BlueJ

cell

0

eol

34

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_29

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

35

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_29

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

36

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_29

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

37

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_30

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

38

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_30

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

39

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_30

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

40

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_33

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

41

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_33

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

42

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_33

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

43

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_36

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

44

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_36

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

45

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_36

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

Continua
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Quadro 56 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 2
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

46

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_40

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

47

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_40

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

48

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_40

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

49

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_41

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

50

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_41

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

51

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_41

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

52

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_42

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

53

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_42

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

54

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_42

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

55

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_46

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

56

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_46

Utilizacao_do_BlueJ

cell

0

eol

57

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_46

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

58

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_47

Utilizacao_do_BlueJ

cell

0

eol

59

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_47

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

60

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_47

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

61

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_48

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

62

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_48

Utilizacao_do_BlueJ

cell

1

eol

63

Atividade_Avaliativa_2

Aluno_48

Utilizacao_do_BlueJ

cell

0

Eol

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 57 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 3
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

1

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_2

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

2

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_2

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

3

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_2

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

4

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_4

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

5

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_4

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

6

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_4

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

7

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_6

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

8

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_6

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

9

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_6

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

10

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_9

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

11

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_9

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

12

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_9

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

13

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_12

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

14

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_12

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

15

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_12

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

16

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_13

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

17

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_13

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

18

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_13

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

19

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_16

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

20

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_16

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

21

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_16

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

22

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_21

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

23

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_21

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

24

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_21

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

25

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_22

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

26

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_22

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

27

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_22

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

28

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_24

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

29

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_24

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

30

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_24

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

31

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_26

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

32

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_26

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

33

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_26

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

34

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_29

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

35

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_29

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

36

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_29

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

37

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_30

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

38

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_30

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

39

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_30

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

40

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_33

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

41

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_33

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

42

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_33

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

43

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_36

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

44

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_36

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

45

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_36

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

Continua
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Quadro 57 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 3
num

lesson

student

skill

cell

right

Eol

46

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_40

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

47

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_40

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

48

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_40

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

49

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_41

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

50

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_41

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

51

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_41

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

52

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_42

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

53

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_42

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

54

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_42

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

55

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_46

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

56

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_46

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

57

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_46

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

58

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_47

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

59

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_47

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

60

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_47

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

61

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_48

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

62

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_48

Objetos_e_Classes

cell

0

eol

63

Atividade_Avaliativa_3

Aluno_48

Objetos_e_Classes

cell

1

eol

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 58 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 4
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

1

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_2

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

2

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_2

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

3

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_4

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

4

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_4

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

5

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_6

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

6

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_6

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

7

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_9

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

8

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_9

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

9

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_12

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

10

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_12

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

11

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_13

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

0

eol

12

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_13

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

13

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_16

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

0

eol

14

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_16

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

15

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_21

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

16

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_21

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

17

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_22

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

18

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_22

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

19

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_24

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

20

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_24

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

21

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_26

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

0

eol

22

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_26

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

23

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_29

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

24

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_29

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

25

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_30

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

26

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_30

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

27

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_33

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

28

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_33

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

29

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_36

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

30

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_36

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

31

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_41

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

0

eol

32

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_41

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

33

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_42

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

0

eol

34

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_42

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

35

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_46

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

36

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_46

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

37

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_47

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

38

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_47

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

39

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_48

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

40

Atividade_Avaliativa_4

Aluno_48

Atributos_e_metodos_de_um_objeto

cell

1

eol

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 59 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 5
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

1

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_2

Encapsulamento

cell

1

eol

2

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_2

Encapsulamento

cell

1

eol

3

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_2

Encapsulamento

cell

0

eol

4

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_2

Encapsulamento

cell

0

eol

5

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_4

Encapsulamento

cell

1

eol

6

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_4

Encapsulamento

cell

1

eol

7

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_4

Encapsulamento

cell

1

eol

8

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_4

Encapsulamento

cell

1

eol

9

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_6

Encapsulamento

cell

1

eol

10

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_6

Encapsulamento

cell

1

eol

11

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_6

Encapsulamento

cell

1

eol

12

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_6

Encapsulamento

cell

1

eol

13

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_9

Encapsulamento

cell

1

eol

14

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_9

Encapsulamento

cell

1

eol

15

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_9

Encapsulamento

cell

0

eol

16

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_9

Encapsulamento

cell

1

eol

17

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_12

Encapsulamento

cell

0

eol

18

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_12

Encapsulamento

cell

1

eol

19

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_12

Encapsulamento

cell

1

eol

20

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_12

Encapsulamento

cell

1

eol

21

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_13

Encapsulamento

cell

1

eol

22

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_13

Encapsulamento

cell

1

eol

23

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_13

Encapsulamento

cell

1

eol

24

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_13

Encapsulamento

cell

1

eol

25

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_21

Encapsulamento

cell

1

eol

26

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_21

Encapsulamento

cell

1

eol

27

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_21

Encapsulamento

cell

1

eol

28

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_21

Encapsulamento

cell

1

eol

29

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_22

Encapsulamento

cell

1

eol

30

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_22

Encapsulamento

cell

1

eol

31

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_22

Encapsulamento

cell

1

eol

32

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_22

Encapsulamento

cell

1

eol

33

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_24

Encapsulamento

cell

1

eol

34

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_24

Encapsulamento

cell

1

eol

35

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_24

Encapsulamento

cell

1

eol

36

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_24

Encapsulamento

cell

1

eol

37

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_26

Encapsulamento

cell

1

eol

38

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_26

Encapsulamento

cell

1

eol

39

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_26

Encapsulamento

cell

0

40

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_26

Encapsulamento

cell

1

eol
eol

41

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_30

Encapsulamento

cell

0

eol

42

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_30

Encapsulamento

cell

1

eol

43

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_30

Encapsulamento

cell

1

eol

44

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_30

Encapsulamento

cell

0

eol

45

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_33

Encapsulamento

cell

1

eol

Continua
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Quadro 59 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 5
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

46

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_33

Encapsulamento

cell

0

Eol

47

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_33

Encapsulamento

cell

1

eol

48

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_33

Encapsulamento

cell

1

eol

49

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_41

Encapsulamento

cell

1

eol

50

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_41

Encapsulamento

cell

0

eol

51

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_41

Encapsulamento

cell

1

eol

52

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_41

Encapsulamento

cell

1

eol

53

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_42

Encapsulamento

cell

1

eol

54

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_42

Encapsulamento

cell

1

eol

55

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_42

Encapsulamento

cell

1

eol

56

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_42

Encapsulamento

cell

1

eol

57

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_46

Encapsulamento

cell

0

eol

58

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_46

Encapsulamento

cell

0

eol

59

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_46

Encapsulamento

cell

1

eol

60

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_46

Encapsulamento

cell

0

eol

61

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_47

Encapsulamento

cell

1

eol

62

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_47

Encapsulamento

cell

1

eol

63

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_47

Encapsulamento

cell

1

eol

64

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_47

Encapsulamento

cell

0

eol

65

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_48

Encapsulamento

cell

1

eol

66

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_48

Encapsulamento

cell

1

eol

67

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_48

Encapsulamento

cell

1

eol

68

Atividade_Avaliativa_5

Aluno_48

Encapsulamento

cell

1

eol

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 60 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 6
num
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

lesson
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6
Atividade_Avaliativa_6

Fonte: Elaborado pelo autor

student
Aluno_2
Aluno_2
Aluno_2
Aluno_4
Aluno_4
Aluno_4
Aluno_6
Aluno_6
Aluno_6
Aluno_9
Aluno_9
Aluno_9
Aluno_12
Aluno_12
Aluno_12
Aluno_13
Aluno_13
Aluno_13
Aluno_21
Aluno_21
Aluno_21
Aluno_22
Aluno_22
Aluno_22
Aluno_24
Aluno_24
Aluno_24
Aluno_26
Aluno_26
Aluno_26
Aluno_30
Aluno_30
Aluno_30
Aluno_33
Aluno_33
Aluno_33
Aluno_41
Aluno_41
Aluno_41
Aluno_42
Aluno_42
Aluno_42
Aluno_46
Aluno_46
Aluno_46
Aluno_47
Aluno_47
Aluno_47
Aluno_48
Aluno_48
Aluno_48

skill
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos
Relacionamentos

cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell
cell

right
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0

eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
eol
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Quadro 61 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa Final
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

1

Unidade_de_Fechamento

Aluno_2

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

2

Unidade_de_Fechamento

Aluno_2

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

3

Unidade_de_Fechamento

Aluno_2

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

4

Unidade_de_Fechamento

Aluno_2

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

5

Unidade_de_Fechamento

Aluno_2

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

6

Unidade_de_Fechamento

Aluno_2

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

7

Unidade_de_Fechamento

Aluno_2

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

8

Unidade_de_Fechamento

Aluno_4

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

9

Unidade_de_Fechamento

Aluno_4

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

10

Unidade_de_Fechamento

Aluno_4

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

11

Unidade_de_Fechamento

Aluno_4

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

12

Unidade_de_Fechamento

Aluno_4

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

13

Unidade_de_Fechamento

Aluno_4

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

14

Unidade_de_Fechamento

Aluno_4

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

15

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

16

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

17

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

18

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

19

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

20

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

21

Unidade_de_Fechamento

Aluno_6

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

22

Unidade_de_Fechamento

Aluno_9

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

23

Unidade_de_Fechamento

Aluno_9

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

24

Unidade_de_Fechamento

Aluno_9

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

25

Unidade_de_Fechamento

Aluno_9

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

26

Unidade_de_Fechamento

Aluno_9

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

27

Unidade_de_Fechamento

Aluno_9

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

28

Unidade_de_Fechamento

Aluno_9

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

29

Unidade_de_Fechamento

Aluno_12

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

30

Unidade_de_Fechamento

Aluno_12

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

31

Unidade_de_Fechamento

Aluno_12

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

32

Unidade_de_Fechamento

Aluno_12

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

33

Unidade_de_Fechamento

Aluno_12

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

34

Unidade_de_Fechamento

Aluno_12

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

35

Unidade_de_Fechamento

Aluno_12

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

36

Unidade_de_Fechamento

Aluno_13

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

37

Unidade_de_Fechamento

Aluno_13

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

38

Unidade_de_Fechamento

Aluno_13

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

39

Unidade_de_Fechamento

Aluno_13

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

40

Unidade_de_Fechamento

Aluno_13

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

41

Unidade_de_Fechamento

Aluno_13

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

42

Unidade_de_Fechamento

Aluno_13

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

43

Unidade_de_Fechamento

Aluno_21

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

44

Unidade_de_Fechamento

Aluno_21

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

45

Unidade_de_Fechamento

Aluno_21

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

Continua
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Quadro 61 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa Final
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

46

Unidade_de_Fechamento

Aluno_21

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

47

Unidade_de_Fechamento

Aluno_21

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

48

Unidade_de_Fechamento

Aluno_21

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

49

Unidade_de_Fechamento

Aluno_21

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

50

Unidade_de_Fechamento

Aluno_22

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

51

Unidade_de_Fechamento

Aluno_22

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

52

Unidade_de_Fechamento

Aluno_22

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

53

Unidade_de_Fechamento

Aluno_22

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

54

Unidade_de_Fechamento

Aluno_22

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

55

Unidade_de_Fechamento

Aluno_22

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

56

Unidade_de_Fechamento

Aluno_22

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

57

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

58

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

59

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

60

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

61

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

62

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

63

Unidade_de_Fechamento

Aluno_24

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

64

Unidade_de_Fechamento

Aluno_26

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

65

Unidade_de_Fechamento

Aluno_26

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

66

Unidade_de_Fechamento

Aluno_26

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

67

Unidade_de_Fechamento

Aluno_26

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

68

Unidade_de_Fechamento

Aluno_26

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

69

Unidade_de_Fechamento

Aluno_26

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

70

Unidade_de_Fechamento

Aluno_26

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

71

Unidade_de_Fechamento

Aluno_30

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

72

Unidade_de_Fechamento

Aluno_30

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

73

Unidade_de_Fechamento

Aluno_30

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

74

Unidade_de_Fechamento

Aluno_30

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

75

Unidade_de_Fechamento

Aluno_30

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

76

Unidade_de_Fechamento

Aluno_30

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

77

Unidade_de_Fechamento

Aluno_30

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

78

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

79

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

80

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

81

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

82

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

83

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

84

Unidade_de_Fechamento

Aluno_33

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

85

Unidade_de_Fechamento

Aluno_41

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

86

Unidade_de_Fechamento

Aluno_41

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

87

Unidade_de_Fechamento

Aluno_41

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

88

Unidade_de_Fechamento

Aluno_41

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

89

Unidade_de_Fechamento

Aluno_41

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

90

Unidade_de_Fechamento

Aluno_41

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

Continua
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Quadro 61 - Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa Final
num

lesson

student

skill

cell

right

eol

91

Unidade_de_Fechamento

Aluno_41

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

Eol

92

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

93

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

94

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

95

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

96

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

97

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

98

Unidade_de_Fechamento

Aluno_42

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

99

Unidade_de_Fechamento

Aluno_46

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

100

Unidade_de_Fechamento

Aluno_46

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

101

Unidade_de_Fechamento

Aluno_46

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

102

Unidade_de_Fechamento

Aluno_46

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

103

Unidade_de_Fechamento

Aluno_46

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

104

Unidade_de_Fechamento

Aluno_46

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

105

Unidade_de_Fechamento

Aluno_46

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

106

Unidade_de_Fechamento

Aluno_47

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

107

Unidade_de_Fechamento

Aluno_47

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

108

Unidade_de_Fechamento

Aluno_47

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

109

Unidade_de_Fechamento

Aluno_47

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

110

Unidade_de_Fechamento

Aluno_47

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

111

Unidade_de_Fechamento

Aluno_47

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

112

Unidade_de_Fechamento

Aluno_47

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

113

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

114

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

115

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

116

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

eol

117

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

118

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

0

eol

119

Unidade_de_Fechamento

Aluno_48

Aspectos_Gerais_OO

cell

1

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE D – Resultados dos Casos de Testes
Quadro 62 – Execução do Caso de Teste 1
Caso de Teste

1

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

18

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O,
FORMACAO,
INST_ENS_ORIG,
CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM, TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN,
FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA, EVASAO

Método de validação cruzada

10-Fold Cross-validation

Classificações corretas

27

Classificações incorretas

12

Acurácia da classificação

69,23%

Coeficiente Kappa

0,4135
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

16

11

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 63 – Resultados de classificação do Caso de Teste 1
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

0.020167988027540364

0.9798320119724596

NAO

NAO

Aluno_16

0.02217313011501318

0.9778268698849869

NAO

SIM

Aluno_24

1.551104695110093E-5

0.9999844889530489

NAO

NAO

Aluno_27

0.16805868493452888

0.8319413150654711

NAO

SIM

Aluno_29

5.981837702402004E-4

0.9994018162297598

NAO

SIM

Aluno_33

4.665806703631964E-6

0.9999953341932963

NAO

NAO

Aluno_36

0.005715446573910912

0.9942845534260891

NAO

SIM

Aluno_40

4.113567873188285E-4

0.9995886432126811

NAO

SIM

Aluno_42

1.7846475408714272E-5

0.9999821535245912

NAO

NAO

Aluno_48

1.398992897131623E-4

0.9998601007102869

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 64 – Execução do Caso de Teste 2
Caso de Teste

2

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

18

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O,
FORMACAO,
INST_ENS_ORIG,
CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM, TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN,
FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA, EVASAO

Método de validação cruzada

Leave-One-Out Cross-validation

Classificações corretas

27

Classificações incorretas

12

Acurácia da classificação

69,23%

Coeficiente Kappa

0,4135
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

16

11

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 65 – Resultados de classificação do Caso de Teste 2
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

0.020167988027540364

0.9798320119724596

NAO

NAO

Aluno_16

0.02217313011501318

0.9778268698849869

NAO

SIM

Aluno_24

1.551104695110093E-5

0.9999844889530489

NAO

NAO

Aluno_27

0.16805868493452888

0.8319413150654711

NAO

SIM

Aluno_29

5.981837702402004E-4

0.9994018162297598

NAO

SIM

Aluno_33

4.665806703631964E-6

0.9999953341932963

NAO

NAO

Aluno_36

0.005715446573910912

0.9942845534260891

NAO

SIM

Aluno_40

4.113567873188285E-4

0.9995886432126811

NAO

SIM

Aluno_42

1.7846475408714272E-5

0.9999821535245912

NAO

NAO

Aluno_48

1.398992897131623E-4

0.9998601007102869

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 66 – Execução do Caso de Teste 3
Caso de Teste

3

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, e Dados de Treinamento da
Unidade 1, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

25

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O,
FORMACAO,
INST_ENS_ORIG,
CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM, TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN,
FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1, LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1, EVASAO

Método de validação cruzada

10-Fold Cross-validation

Classificações corretas

32

Classificações incorretas

7

Acurácia da classificação

82,05%

Coeficiente Kappa

0,6224
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

21

6

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 67 – Resultados de classificação do Caso de Teste 3
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

1.608246192447487E-5

0.9999839175380755

NAO

NAO

Aluno_16

3.975166498850049E-6

0.9999960248335011

NAO

SIM

Aluno_24

7.8176766997461E-9

0.9999999921823234

NAO

NAO

Aluno_27

4.908164895402944E-4

0.9995091835104597

NAO

SIM

Aluno_29

6.274584351147383E-6

0.9999937254156489

NAO

SIM

Aluno_33

1.8371670693501808E-8

0.9999999816283293

NAO

NAO

Aluno_36

1.721698697770752E-5

0.9999827830130223

NAO

SIM

Aluno_40

2.765450132185738E-7

0.9999997234549868

NAO

SIM

Aluno_42

4.171487582268227E-9

0.9999999958285124

NAO

NAO

Aluno_48

2.506667167118008E-5

0.9999749333283288

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 68 – Execução do Caso de Teste 4
Caso de Teste

4

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, e Dados de Treinamento da
Unidade 1, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

25

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O,
FORMACAO,
INST_ENS_ORIG,
CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM, TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN,
FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1, LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1, EVASAO

Método de validação cruzada

Leave-One-Out Cross-validation

Classificações corretas

33

Classificações incorretas

6

Acurácia da classificação

84,62%

Coeficiente Kappa

0,6695
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

22

5

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 69 – Resultados de classificação do Caso de Teste 4
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

1.608246192447487E-5

0.9999839175380755

NAO

NAO

Aluno_16

3.975166498850049E-6

0.9999960248335011

NAO

SIM

Aluno_24

7.8176766997461E-9

0.9999999921823234

NAO

NAO

Aluno_27

4.908164895402944E-4

0.9995091835104597

NAO

SIM

Aluno_29

6.274584351147383E-6

0.9999937254156489

NAO

SIM

Aluno_33

1.8371670693501808E-8

0.9999999816283293

NAO

NAO

Aluno_36

1.721698697770752E-5

0.9999827830130223

NAO

SIM

Aluno_40

2.765450132185738E-7

0.9999997234549868

NAO

SIM

Aluno_42

4.171487582268227E-9

0.9999999958285124

NAO

NAO

Aluno_48

2.506667167118008E-5

0.9999749333283288

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 70 – Execução do Caso de Teste 5
Caso de Teste

5

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, Dados de Treinamento das
Unidades 1 e 2, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

31

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG, CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM,
TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN, FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1,
FORUM_UNIDADE_2,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2,
TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_2_LETRA,
APROVADO_ATIV_2, EVASAO

Método de validação cruzada

10-Fold Cross-validation

Classificações corretas

33

Classificações incorretas

6

Acurácia da classificação

84,62%

Coeficiente Kappa

0,6695
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

22

5

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 71 – Resultados de classificação do Caso de Teste 5
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

1.7033672329733517E-10

0.9999999998296633

NAO

NAO

Aluno_16

5.613640010643524E-11

0.9999999999438636

NAO

SIM

Aluno_24

7.392791521877877E-14

0.9999999999999261

NAO

NAO

Aluno_27

0.06650464411750234

0.9334953558824975

NAO

SIM

Aluno_29

5.9336023312548524E-12

0.9999999999940663

NAO

SIM

Aluno_33

1.7373183619050345E-13

0.9999999999998263

NAO

NAO

Aluno_36

2.4313760594109467E-9

0.999999997568624

NAO

SIM

Aluno_40

3.4868674450663275E-12

0.9999999999965131

NAO

SIM

Aluno_42

5.89085680162293E-14

0.9999999999999412

NAO

NAO

Aluno_48

3.1606546499012697E-10

0.9999999996839345

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 72 – Execução do Caso de Teste 6
Caso de Teste

6

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, Dados de Treinamento das
Unidades 1 e 2, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

31

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG, CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM,
TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN, FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1,
FORUM_UNIDADE_2,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2,
TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_2_LETRA,
APROVADO_ATIV_2, EVASAO

Método de validação cruzada

Leave-One-Out Cross-validation

Classificações corretas

33

Classificações incorretas

6

Acurácia da classificação

84,62%

Coeficiente Kappa

0,6695
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

22

5

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 73 – Resultados de classificação do Caso de Teste 6
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

1.7033672329733517E-10

0.9999999998296633

NAO

NAO

Aluno_16

5.613640010643524E-11

0.9999999999438636

NAO

SIM

Aluno_24

7.392791521877877E-14

0.9999999999999261

NAO

NAO

Aluno_27

0.06650464411750234

0.9334953558824975

NAO

SIM

Aluno_29

5.9336023312548524E-12

0.9999999999940663

NAO

SIM

Aluno_33

1.7373183619050345E-13

0.9999999999998263

NAO

NAO

Aluno_36

2.4313760594109467E-9

0.999999997568624

NAO

SIM

Aluno_40

3.4868674450663275E-12

0.9999999999965131

NAO

SIM

Aluno_42

5.89085680162293E-14

0.9999999999999412

NAO

NAO

Aluno_48

3.1606546499012697E-10

0.9999999996839345

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 74 – Execução do Caso de Teste 7
Caso de Teste

7

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, Dados de Treinamento das
Unidades 1, 2 e 3, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

38

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG, CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM,
TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN, FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1,
FORUM_UNIDADE_2,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2,
TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_2_LETRA,
APROVADO_ATIV_2,
FORUM_UNIDADE_3,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3,
ATIVIDADE_FIXACAO_3,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3,
TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_3_LETRA,
APROVADO_ATIV_3, EVASAO

Método de validação cruzada

10-Fold Cross-validation

Classificações corretas

37

Classificações incorretas

2

Acurácia da classificação

94,87%

Coeficiente Kappa

0,8796
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

26

1

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 75 – Resultados de classificação do Caso de Teste 7
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

9.165140630649413E-17

0.9999999999999999

NAO

NAO

Aluno_16

3.852648084811821E-19

1.0

NAO

SIM

Aluno_24

5.682523804106874E-21

1.0

NAO

NAO

Aluno_27

0.9999768974927328

2.3102507267266102E-5

SIM

SIM

Aluno_29

2.1379252760869965E-18

1.0

NAO

SIM

Aluno_33

3.9574922839948495E-16

0.9999999999999997

NAO

NAO

Aluno_36

1.401671377487368E-16

0.9999999999999998

NAO

SIM

Aluno_40

1.1119983439124275E-12

0.9999999999988881

NAO

SIM

Aluno_42

3.169635411998266E-20

1.0

NAO

NAO

Aluno_48

5.399816176862994E-13

0.99999999999946

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 76 – Execução do Caso de Teste 8
Caso de Teste

8

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, Dados de Treinamento das
Unidades 1, 2 e 3, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

38

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG, CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM,
TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN, FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1,
FORUM_UNIDADE_2,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2,
TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_2_LETRA,
APROVADO_ATIV_2,
FORUM_UNIDADE_3,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3,
ATIVIDADE_FIXACAO_3,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3,
TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_3_LETRA,
APROVADO_ATIV_3, EVASAO

Método de validação cruzada

Leave-One-Out Cross-validation

Classificações corretas

37

Classificações incorretas

2

Acurácia da classificação

94,87%

Coeficiente Kappa

0,8796
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

26

1

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 77 – Resultados de classificação do Caso de Teste 8
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

9.165140630649413E-17

0.9999999999999999

NAO

NAO

Aluno_16

3.852648084811821E-19

1.0

NAO

SIM

Aluno_24

5.682523804106874E-21

1.0

NAO

NAO

Aluno_27

0.9999768974927328

2.3102507267266102E-5

SIM

SIM

Aluno_29

2.1379252760869965E-18

1.0

NAO

SIM

Aluno_33

3.9574922839948495E-16

0.9999999999999997

NAO

NAO

Aluno_36

1.401671377487368E-16

0.9999999999999998

NAO

SIM

Aluno_40

1.1119983439124275E-12

0.9999999999988881

NAO

SIM

Aluno_42

3.169635411998266E-20

1.0

NAO

NAO

Aluno_48

5.399816176862994E-13

0.99999999999946

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 78 – Execução do Caso de Teste 9
Caso de Teste

9

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, Dados de Treinamento das
Unidades 1, 2, 3 e 4, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

45

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG, CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM,
TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN, FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1,
FORUM_UNIDADE_2,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2,
TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_2_LETRA,
APROVADO_ATIV_2,
FORUM_UNIDADE_3,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3,
ATIVIDADE_FIXACAO_3,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3,
TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_3_LETRA,
APROVADO_ATIV_3,
FORUM_UNIDADE_4,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_4,
ATIVIDADE_FIXACAO_4,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_4,
TEMPO_ATIV_4_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_4_LETRA,
APROVADO_ATIV_4, EVASAO

Método de validação cruzada

10-Fold Cross-validation

Classificações corretas

38

Classificações incorretas

1

Acurácia da classificação

97,44%

Coeficiente Kappa

0,9384
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

27

0

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 79 – Resultados de classificação do Caso de Teste 9
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

1.673631772132992E-24

1.0

NAO

NAO

Aluno_16

8.165926170564308E-27

1.0

NAO

SIM

Aluno_24

1.2590476631149577E-25

1.0

NAO

NAO

Aluno_27

0.9999999998557457

1.442543087931337E-10

SIM

SIM

Aluno_29

1.4575050510134532E-24

1.0

NAO

SIM

Aluno_33

8.768412740054195E-21

1.0

NAO

NAO

Aluno_36

1.7916988862398258E-22

1.0

NAO

SIM

Aluno_40

1.7809200275100557E-7

0.9999998219079972

NAO

SIM

Aluno_42

1.447005219390252E-27

1.0

NAO

NAO

Aluno_48

4.3291620627993226E-15

0.9999999999999957

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 80 – Execução do Caso de Teste 10
Caso de Teste

10

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, Dados de Treinamento das
Unidades 1, 2, 3 e 4, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

45

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG, CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM,
TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN, FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1,
FORUM_UNIDADE_2,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2,
TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_2_LETRA,
APROVADO_ATIV_2,
FORUM_UNIDADE_3,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3,
ATIVIDADE_FIXACAO_3,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3,
TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_3_LETRA,
APROVADO_ATIV_3,
FORUM_UNIDADE_4,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_4,
ATIVIDADE_FIXACAO_4,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_4,
TEMPO_ATIV_4_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_4_LETRA,
APROVADO_ATIV_4, EVASAO

Método de validação cruzada

Leave-One-Out Cross-validation

Classificações corretas

38

Classificações incorretas

1

Acurácia da classificação

97,44%

Coeficiente Kappa

0,9384
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

27

0

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 81 – Resultados de classificação do Caso de Teste 10
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

1.673631772132992E-24

1.0

NAO

NAO

Aluno_16

8.165926170564308E-27

1.0

NAO

SIM

Aluno_24

1.2590476631149577E-25

1.0

NAO

NAO

Aluno_27

0.9999999998557457

1.442543087931337E-10

SIM

SIM

Aluno_29

1.4575050510134532E-24

1.0

NAO

SIM

Aluno_33

8.768412740054195E-21

1.0

NAO

NAO

Aluno_36

1.7916988862398258E-22

1.0

NAO

SIM

Aluno_40

1.7809200275100557E-7

0.9999998219079972

NAO

SIM

Aluno_42

1.447005219390252E-27

1.0

NAO

NAO

Aluno_48

4.3291620627993226E-15

0.9999999999999957

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 82 – Execução do Caso de Teste 11
Caso de Teste

11

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, Dados de Treinamento das
Unidades 1, 2, 3, 4 e 5, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

52

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG, CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM,
TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN, FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1,
FORUM_UNIDADE_2,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2,
TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_2_LETRA,
APROVADO_ATIV_2,
FORUM_UNIDADE_3,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3,
ATIVIDADE_FIXACAO_3,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3,
TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_3_LETRA,
APROVADO_ATIV_3,
FORUM_UNIDADE_4,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_4,
ATIVIDADE_FIXACAO_4,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_4,
TEMPO_ATIV_4_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_4_LETRA,
APROVADO_ATIV_4,
FORUM_UNIDADE_5,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_5,
ATIVIDADE_FIXACAO_5,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_5,
TEMPO_ATIV_5_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_5_LETRA,
APROVADO_ATIV_5, EVASAO

Método de validação cruzada

10-Fold Cross-validation

Classificações corretas

38

Classificações incorretas

1

Acurácia da classificação

97,44%

Coeficiente Kappa

0,9384
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

27

0

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 83 – Resultados de classificação do Caso de Teste 11
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

2.2105075153260188E-32

1.0

NAO

NAO

Aluno_16

1.3043536390466194E-21

1.0

NAO

SIM

Aluno_24

1.0623050217959612E-30

1.0

NAO

NAO

Aluno_27

0.9999999999999991

9.031063358104677E-16

SIM

SIM

Aluno_29

8.677122003643814E-25

1.0

NAO

SIM

Aluno_33

1.438545447191819E-24

1.0

NAO

NAO

Aluno_36

1.095115991585926E-20

1.0

NAO

SIM

Aluno_40

0.027660023320693075

0.9723399766793069

NAO

SIM

Aluno_42

1.981967134835881E-34

1.0

NAO

NAO

Aluno_48

9.545654586452177E-17

0.9999999999999999

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 84 – Execução do Caso de Teste 12
Caso de Teste

12

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, Dados de Treinamento das
Unidades 1, 2, 3, 4 e 5, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

52

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG, CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM,
TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN, FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1,
FORUM_UNIDADE_2,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2,
TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_2_LETRA,
APROVADO_ATIV_2,
FORUM_UNIDADE_3,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3,
ATIVIDADE_FIXACAO_3,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3,
TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_3_LETRA,
APROVADO_ATIV_3,
FORUM_UNIDADE_4,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_4,
ATIVIDADE_FIXACAO_4,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_4,
TEMPO_ATIV_4_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_4_LETRA,
APROVADO_ATIV_4,
FORUM_UNIDADE_5,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_5,
ATIVIDADE_FIXACAO_5,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_5,
TEMPO_ATIV_5_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_5_LETRA,
APROVADO_ATIV_5, EVASAO

Método de validação cruzada

Leave-One-Out Cross-validation

Classificações corretas

38

Classificações incorretas

1

Acurácia da classificação

97,44%

Coeficiente Kappa

0,9384
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

27

0

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 85 – Resultados de classificação do Caso de Teste 12
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

2.2105075153260188E-32

1.0

NAO

NAO

Aluno_16

1.3043536390466194E-21

1.0

NAO

SIM

Aluno_24

1.0623050217959612E-30

1.0

NAO

NAO

Aluno_27

0.9999999999999991

9.031063358104677E-16

SIM

SIM

Aluno_29

8.677122003643814E-25

1.0

NAO

SIM

Aluno_33

1.438545447191819E-24

1.0

NAO

NAO

Aluno_36

1.095115991585926E-20

1.0

NAO

SIM

Aluno_40

0.027660023320693075

0.9723399766793069

NAO

SIM

Aluno_42

1.981967134835881E-34

1.0

NAO

NAO

Aluno_48

9.545654586452177E-17

0.9999999999999999

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 86 – Execução do Caso de Teste 13
Caso de Teste

13

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, Dados de Treinamento das
Unidades 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

59

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG, CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM,
TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN, FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1,
FORUM_UNIDADE_2,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2,
TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_2_LETRA,
APROVADO_ATIV_2,
FORUM_UNIDADE_3,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3,
ATIVIDADE_FIXACAO_3,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3,
TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_3_LETRA,
APROVADO_ATIV_3,
FORUM_UNIDADE_4,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_4,
ATIVIDADE_FIXACAO_4,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_4,
TEMPO_ATIV_4_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_4_LETRA,
APROVADO_ATIV_4,
FORUM_UNIDADE_5,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_5,
ATIVIDADE_FIXACAO_5,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_5,
TEMPO_ATIV_5_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_5_LETRA,
APROVADO_ATIV_5,
FORUM_UNIDADE_6,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_6,
ATIVIDADE_FIXACAO_6,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_6,
TEMPO_ATIV_6_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_6_LETRA,
APROVADO_UNIDADE_6, EVASAO

Método de validação cruzada

10-Fold Cross-validation

Classificações corretas

38

Classificações incorretas

1

Acurácia da classificação

97,44%

Coeficiente Kappa

0,9384
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

27

0

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 87 – Resultados de classificação do Caso de Teste 13
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

1.6218900674103547E-39

1.0

NAO

NAO

Aluno_16

2.9884635729478635E-16

0.9999999999999997

NAO

SIM

Aluno_24

3.572400128726002E-37

1.0

NAO

NAO

Aluno_27

1.0

3.9417245912704094E-21

SIM

SIM

Aluno_29

1.988054638684311E-19

1.0

NAO

SIM

Aluno_33

3.7237591358863607E-28

1.0

NAO

NAO

Aluno_36

2.963281536177972E-19

1.0

NAO

SIM

Aluno_40

0.9998465925827369

1.5340741726319127E-4

SIM

SIM

Aluno_42

7.271028909960473E-42

1.0

NAO

NAO

Aluno_48

4.1511936347527514E-18

1.0

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 88 – Execução do Caso de Teste 14
Caso de Teste

14

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos
alunos e Atividade Avaliativa Inicial, Dados de Treinamento das
Unidades 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

59

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG, CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM,
TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN, FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1,
FORUM_UNIDADE_2,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2,
TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_2_LETRA,
APROVADO_ATIV_2,
FORUM_UNIDADE_3,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3,
ATIVIDADE_FIXACAO_3,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3,
TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_3_LETRA,
APROVADO_ATIV_3,
FORUM_UNIDADE_4,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_4,
ATIVIDADE_FIXACAO_4,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_4,
TEMPO_ATIV_4_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_4_LETRA,
APROVADO_ATIV_4,
FORUM_UNIDADE_5,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_5,
ATIVIDADE_FIXACAO_5,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_5,
TEMPO_ATIV_5_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_5_LETRA,
APROVADO_ATIV_5,
FORUM_UNIDADE_6,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_6,
ATIVIDADE_FIXACAO_6,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_6,
TEMPO_ATIV_6_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_6_LETRA,
APROVADO_UNIDADE_6, EVASAO

Método de validação cruzada

Leave-One-Out Cross-validation

Classificações corretas

38

Classificações incorretas

1

Acurácia da classificação

97,44%

Coeficiente Kappa

0,9384
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

27

0

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 89 – Resultados de classificação do Caso de Teste 14
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

1.6218900674103547E-39

1.0

NAO

NAO

Aluno_16

2.9884635729478635E-16

0.9999999999999997

NAO

SIM

Aluno_24

3.572400128726002E-37

1.0

NAO

NAO

Aluno_27

1.0

3.9417245912704094E-21

SIM

SIM

Aluno_29

1.988054638684311E-19

1.0

NAO

SIM

Aluno_33

3.7237591358863607E-28

1.0

NAO

NAO

Aluno_36

2.963281536177972E-19

1.0

NAO

SIM

Aluno_40

0.9998465925827369

1.5340741726319127E-4

SIM

SIM

Aluno_42

7.271028909960473E-42

1.0

NAO

NAO

Aluno_48

4.1511936347527514E-18

1.0

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 90 – Execução do Caso de Teste 15
Caso de Teste

15

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos alunos
e Atividade Avaliativa Inicial, Dados de Treinamento das Unidades 1,
2, 3, 4, 5, 6 e Final, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

69

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG, CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM,
TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN, FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC, NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1, REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1,
FORUM_UNIDADE_2,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2,
TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_2_LETRA,
APROVADO_ATIV_2,
FORUM_UNIDADE_3,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3, ATIVIDADE_FIXACAO_3,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3,
TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_3_LETRA,
APROVADO_ATIV_3,
FORUM_UNIDADE_4,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_4, ATIVIDADE_FIXACAO_4,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_4,
TEMPO_ATIV_4_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_4_LETRA,
APROVADO_ATIV_4,
FORUM_UNIDADE_5,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_5, ATIVIDADE_FIXACAO_5,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_5,
TEMPO_ATIV_5_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_5_LETRA,
APROVADO_ATIV_5,
FORUM_UNIDADE_6,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_6, ATIVIDADE_FIXACAO_6,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_6,
TEMPO_ATIV_6_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_6_LETRA,
APROVADO_UNIDADE_6,
FORUM_UNIDADE_FINAL,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_FINAL,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL,
TEMPO_UNIDADE_FINAL_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_FINAL_LETRA,
APROVADO_UNIDADE_FINAL,
AVAL_CURSO,
EVOLUCAO_APRENDIZADO,
NOTA_CURSO_LETRA, APROVADO, EVASAO

Método de validação cruzada

10-Fold Cross-validation

Classificações corretas

38

Classificações incorretas

1

Acurácia da classificação

97,44%

Coeficiente Kappa

0,9384
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

27

0

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 91 – Resultados de classificação do Caso de Teste 15
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

1.160818515255996E-50

1.0

NAO

NAO

Aluno_16

5.004571133764549E-9

0.9999999949954288

NAO

SIM

Aluno_24

2.5454730829874124E-46

1.0

NAO

NAO

Aluno_27

1.0

2.3537881632209166E-28

SIM

SIM

Aluno_29

3.3292562094210756E-12

0.9999999999966707

NAO

SIM

Aluno_33

1.3059320312099036E-37

1.0

NAO

NAO

Aluno_36

4.962400561131561E-12

0.9999999999950376

NAO

SIM

Aluno_40

0.999999999990838

9.162080117515979E-12

SIM

SIM

Aluno_42

1.9428333587727332E-51

1.0

NAO

NAO

Aluno_48

3.261069108960204E-25

1.0

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 92 – Execução do Caso de Teste 16
Caso de Teste

16

Cenário de teste avaliado

Classificação de Alunos em Risco de Evasão

Algoritmo

Naïve Bayes

Dados de treinamento

Dados de Treinamento da Unidade de Ambientação: Perfil dos alunos
e Atividade Avaliativa Inicial, Dados de Treinamento das Unidades 1,
2, 3, 4, 5, 6 e Final, vide Apêndice A.

Total de alunos para treinamento

39

Total de atributos

69

Lista de atributos de treinamento

CONHEC_O_O, FORMACAO, INST_ENS_ORIG, CURSO_GRAD,
O_O_GRAD,
TRAB_PROGRAM,
EXP_PROGRAM,
TRAB_PROGR_O_O, EXP_O_O, LOGIN, FORUM_NOTICIAS,
APRESENTACAO,
FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC,
TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC, NOTA_ATIV_INIC_LETRA,
FORUM_UNIDADE_1, REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1,
ATIVIDADE_FIXACAO_1,
LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1,
TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_1_LETRA,
APROVADO_ATIV_1,
FORUM_UNIDADE_2,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2,
TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_2_LETRA,
APROVADO_ATIV_2,
FORUM_UNIDADE_3,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3, ATIVIDADE_FIXACAO_3,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3,
TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_3_LETRA,
APROVADO_ATIV_3,
FORUM_UNIDADE_4,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_4, ATIVIDADE_FIXACAO_4,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_4,
TEMPO_ATIV_4_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_4_LETRA,
APROVADO_ATIV_4,
FORUM_UNIDADE_5,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_5, ATIVIDADE_FIXACAO_5,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_5,
TEMPO_ATIV_5_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_5_LETRA,
APROVADO_ATIV_5,
FORUM_UNIDADE_6,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_6, ATIVIDADE_FIXACAO_6,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_6,
TEMPO_ATIV_6_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_6_LETRA,
APROVADO_UNIDADE_6,
FORUM_UNIDADE_FINAL,
LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_FINAL,
REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL,
TEMPO_UNIDADE_FINAL_SEGUNDOS_DISC,
NOTA_ATIV_FINAL_LETRA,
APROVADO_UNIDADE_FINAL,
AVAL_CURSO,
EVOLUCAO_APRENDIZADO,
NOTA_CURSO_LETRA, APROVADO, EVASAO

Método de validação cruzada

Leave-One-Out Cross-validation

Classificações corretas

38

Classificações incorretas

1

Acurácia da classificação

97,44%

Coeficiente Kappa

0,9384
Classe original
Positiva

Negativa

Positiva

27

0

Negativa

1

11

Matriz de confusão
Classe predita

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 93 – Resultados de classificação do Caso de Teste 16
Aluno

Probabilidade de evasão

Probabilidade de conclusão

Classe
predita

Classe
verdadeira

Aluno_6

1.160818515255996E-50

1.0

NAO

NAO

Aluno_16

5.004571133764549E-9

0.9999999949954288

NAO

SIM

Aluno_24

2.5454730829874124E-46

1.0

NAO

NAO

Aluno_27

1.0

2.3537881632209166E-28

SIM

SIM

Aluno_29

3.3292562094210756E-12

0.9999999999966707

NAO

SIM

Aluno_33

1.3059320312099036E-37

1.0

NAO

NAO

Aluno_36

4.962400561131561E-12

0.9999999999950376

NAO

SIM

Aluno_40

0.999999999990838

9.162080117515979E-12

SIM

SIM

Aluno_42

1.9428333587727332E-51

1.0

NAO

NAO

Aluno_48

3.261069108960204E-25

1.0

NAO

NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 94 - Informações do Caso de Teste 17
Caso de Teste
Cenário de teste avaliado

17
Identificação da Necessidade de Reforço na Aprendizagem

Algoritmo

BKT Brute Force

Dados utilizados

Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 1, vide Apêndice C.

Total de alunos

27

Atividade

Atividade Avaliativa 1

Quantidade de questões

4

Assunto

Conceitos de Orientação a Objetos

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 95 - Informações da execução do Caso de Teste 17
Respostas
Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Aluno_2

1, 0, 0, 1

Aluno_4

0, 1, 1, 1

Aluno_6

0, 0, 1, 1

Aluno_9

0, 1, 1, 1

Aluno_12

0, 1, 1, 1

Aluno_13

0, 0, 1, 1

Aluno_14

0, 1, 1, 1

Aluno_15

0, 0, 0, 0

Aluno_16

1, 1, 1, 1

Aluno_21

0, 1, 1, 1

Aluno_22

0, 1, 1, 1

Aluno_23

0, 1, 1, 1

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)
0.0010000000000000009,
0.2990000000000001, 0.1,
0.081
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009, 0.1,
0.5480000000000003
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009, 0.1,
0.5480000000000003
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009, 0.1,
0.0010000000000000009
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007

Sugestão de diagnóstico

Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se conversar com o
Tutor caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, atenção nas respostas para evitar erros.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor caso
tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Continua
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Quadro 95 - Informações da execução do Caso de Teste 17
Respostas
Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Aluno_24

1, 1, 1, 1

Aluno_26

0, 1, 0, 0

Aluno_27

1, 1, 0, 1

Aluno_29

1, 1, 0, 1

Aluno_30

1, 1, 1, 0

Aluno_33

0, 0, 0, 0

Aluno_34

0, 0, 0, 0

Aluno_36

1, 1, 0, 0

Aluno_37

0, 1, 1, 1

Aluno_40

0, 1, 1, 1

Aluno_41

0, 1, 0, 0

Aluno_42

0, 1, 1, 1

Aluno_46

1, 1, 0, 0

Aluno_47

0, 0, 0, 0

Aluno_48

0, 1, 0, 0

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.25000000000000006, 0.1,
0.0010000000000000009
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009, 0.1,
0.0010000000000000009
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009, 0.1,
0.0010000000000000009
0.5190000000000002,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.25000000000000006, 0.1,
0.0010000000000000009
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.5190000000000002,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009, 0.1,
0.0010000000000000009
0.0010000000000000009,
0.25000000000000006, 0.1,
0.0010000000000000009

Fonte: Elaborado pelo autor

Sugestão de diagnóstico

Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor caso
tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor caso
tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor caso
tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor caso
tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor caso
tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, atenção nas respostas para evitar erros.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, atenção nas respostas para evitar erros.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de conhecimento,
recomenda-se conversar com o Tutor para avaliar
eventuais dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor caso
tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno reduziu o aproveitamento na área de conhecimento,
recomenda-se conversar com o Tutor para avaliar
eventuais dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, atenção nas respostas para evitar erros.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor caso
tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.

Conclusão
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Quadro 96 - Informações do Caso de Teste 18
Caso de Teste
Cenário de teste avaliado

18
Identificação da Necessidade de Reforço na Aprendizagem

Algoritmo

BKT Brute Force

Dados utilizados

Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 2, vide Apêndice C.

Total de alunos

21

Atividade

Atividade Avaliativa 2

Quantidade de questões

3

Assunto

Utilização do BlueJ

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 97 - Informações da execução do Caso de Teste 18
Respostas
Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)

Aluno_2

1, 1, 1

0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_4

1, 1, 0

Aluno_6

1, 1, 1

Aluno_9

1, 1, 1

Aluno_12

1, 0, 1

Aluno_13

1, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_16

1, 1, 1

Aluno_21

1, 1, 1

Aluno_22

0, 1, 1

Aluno_24

1, 1, 1

0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007

0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.3910000000000002

Sugestão de diagnóstico

Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
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Quadro 97 - Informações da execução do Caso de Teste 18
Respostas

Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)

Aluno_26

1, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_29

1, 1, 1

Aluno_30

1, 1, 1

Aluno_33

1, 1, 1

Aluno_36

1, 1, 1

Aluno_40

1, 1, 1

Aluno_41

1, 1, 1

Aluno_42

1, 1, 1

Aluno_46

1, 0, 1

0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.3910000000000002

Aluno_47

0, 1, 1

Aluno_48

1, 1, 0

0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Fonte: Elaborado pelo autor

Sugestão de diagnóstico

Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
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Quadro 98 - Informações do Caso de Teste 19
Caso de Teste
Cenário de teste avaliado

19
Identificação da Necessidade de Reforço na Aprendizagem

Algoritmo

BKT Brute Force

Dados utilizados

Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 3, vide Apêndice C.

Total de alunos

21

Atividade

Atividade Avaliativa 3

Quantidade de questões

3

Assunto

Objetos e Classes

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 99 - Informações da execução do Caso de Teste 19
Respostas
Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Aluno_2

1, 1, 1

Aluno_4

1, 1, 1

Aluno_6

1, 1, 1

Aluno_9

1, 0, 1

Aluno_12

1, 1, 1

Aluno_13

1, 1, 1

Aluno_16

1, 1, 1

Aluno_21

1, 1, 1

Aluno_22

1, 1, 1

Aluno_24

1, 1, 1

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)

0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.3910000000000002
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007

Sugestão de diagnóstico

Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
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Quadro 99 - Informações da execução do Caso de Teste 19
Respostas

Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)

Aluno_26

1, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_29

0, 1, 1

Aluno_30

1, 0, 1

0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.3910000000000002

Aluno_33

0, 1, 0

Aluno_36

1, 1, 1

Aluno_40

0, 0, 0

Aluno_41

1, 1, 1

Aluno_42

0, 1, 1

Aluno_46

1, 0, 1

Aluno_47

1, 0, 1

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.3910000000000002

Aluno_48

1, 0, 1

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.3910000000000002

0.0010000000000000009,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.1,
0.0010000000000000009
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.3910000000000002

Fonte: Elaborado pelo autor

Sugestão de diagnóstico

Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, atenção nas respostas para evitar
erros.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
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Quadro 100 - Informações do Caso de Teste 20
Caso de Teste
Cenário de teste avaliado

20
Identificação da Necessidade de Reforço na Aprendizagem

Algoritmo

BKT Brute Force

Dados utilizados

Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 4, vide Apêndice C.

Total de alunos

20

Atividade

Atividade Avaliativa 4

Quantidade de questões

2

Assunto

Atributos e métodos de um objeto

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 101 - Informações da execução do Caso de Teste 20
Respostas
Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Aluno_2

1, 1

Aluno_4

1, 1

Aluno_6

1, 1

Aluno_9

1, 1

Aluno_12

1, 1

Aluno_13

0, 1

Aluno_16

0, 1

Aluno_21

1, 1

Aluno_22

1, 1

Aluno_24

1, 1

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)

0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007

Sugestão de diagnóstico

Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
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Quadro 101 - Informações da execução do Caso de Teste 20
Respostas
Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Aluno_26

0, 1

Aluno_29

1, 1

Aluno_30

1, 1

Aluno_33

1, 1

Aluno_36

1, 1

Aluno_41

0, 1

Aluno_42

0, 1

Aluno_46

1, 1

Aluno_47

1, 1

Aluno_48

1, 1

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)

0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007

Fonte: Elaborado pelo autor

Sugestão de diagnóstico

Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
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Quadro 102 - Informações do Caso de Teste 21
Caso de Teste
Cenário de teste avaliado

21
Identificação da Necessidade de Reforço na Aprendizagem

Algoritmo

BKT Brute Force

Dados utilizados

Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 5, vide Apêndice C.

Total de alunos

17

Atividade

Atividade Avaliativa 5

Quantidade de questões

4

Assunto

Encapsulamento

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 103 - Informações da execução do Caso de Teste 21
Respostas
Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Aluno_2

1, 1, 0, 0

Aluno_4

1, 1, 1, 1

Aluno_6

1, 1, 1, 1

Aluno_9

1, 1, 0, 1

Aluno_12

0, 1, 1, 1

Aluno_13

1, 1, 1, 1

Aluno_21

1, 1, 1, 1

Aluno_22

1, 1, 1, 1

Aluno_24

1, 1, 1, 1

Aluno_26

1, 1, 0, 1

Aluno_30

0, 1, 1, 0

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)

0.5190000000000002,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.1, 0.9890000000000007

Sugestão de diagnóstico

Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento.

Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.
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Quadro 103 - Informações da execução do Caso de Teste 21
Respostas
Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)

Aluno_33

1, 0, 1, 1

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.4960000000000002

Aluno_41

1, 0, 1, 1

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.4960000000000002

Aluno_42

1, 1, 1, 1

Aluno_46

0, 0, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.25000000000000006, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_47

1, 1, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.9890000000000007

Aluno_48

1, 1, 1, 1

0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007

Fonte: Elaborado pelo autor

Sugestão de diagnóstico

Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor para avaliar eventuais
dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor para avaliar eventuais
dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área
de conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor caso tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área
de conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor caso tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área
de conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor caso tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área
de conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor caso tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.
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Quadro 104 - Informações do Caso de Teste 22
Caso de Teste
Cenário de teste avaliado

22
Identificação da Necessidade de Reforço na Aprendizagem

Algoritmo

BKT Brute Force

Dados utilizados

Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa 6, vide Apêndice C.

Total de alunos

17

Atividade

Atividade Avaliativa 6

Quantidade de questões

3

Assunto

Relacionamentos entre objetos

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 105 - Informações da execução do Caso de Teste 22
Respostas
Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)

Aluno_2

1, 1, 1

0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.3910000000000002

Aluno_4

1, 0, 1

Aluno_6

1, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_9

1, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_12

1, 1, 1

Aluno_13

1, 1, 1

Aluno_21

1, 1, 1

Aluno_22

1, 1, 1

Aluno_24

1, 1, 1

Aluno_26

1, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Sugestão de diagnóstico

Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
caso tenha dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
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Quadro 105 - Informações da execução do Caso de Teste 22
Respostas
Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)

Aluno_30

0, 1, 0

0.0010000000000000009,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_33

1, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_41

1, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_42

1, 1, 1

Aluno_46

0, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_47

1, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_48

1, 1, 0

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Fonte: Elaborado pelo autor

Sugestão de diagnóstico

Aluno obteve baixo aproveitamento na área
de conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor caso tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor para avaliar eventuais
dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor para avaliar eventuais
dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área
de conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor caso tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.
Aluno obteve baixo aproveitamento na área
de conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor caso tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor para avaliar eventuais
dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor para avaliar eventuais
dificuldades relacionadas ao conteúdo.
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Quadro 106 - Informações do Caso de Teste 23
Caso de Teste
Cenário de teste avaliado

23
Identificação da Necessidade de Reforço na Aprendizagem

Algoritmo

BKT Brute Force

Dados utilizados

Respostas dos alunos na Atividade Avaliativa Final, vide Apêndice
C.

Total de alunos

17

Atividade

Atividade Avaliativa Final

Quantidade de questões

7

Assunto

Aspectos Gerais de Orientação a Objetos

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 107 - Informações da execução do Caso de Teste 23
Respostas
Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)

Aluno_2

1, 1, 0, 1, 1, 0,
1

0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.9890000000000007

Aluno_4

0, 1, 1, 0, 1, 1,
0

Aluno_6

0, 1, 1, 1, 1, 1,
0

Aluno_9

1, 1, 1, 0, 0, 0,
1

Aluno_12

0, 1, 1, 1, 1, 0,
0

Aluno_13

1, 1, 1, 1, 1, 0,
1

0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.1, 0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.1, 0.9890000000000007
0.45900000000000024,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.1, 0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001, 0.1,
0.9890000000000007

Aluno_21

0, 1, 1, 1, 1, 0,
0

Aluno_22

0, 1, 1, 1, 1, 0,
1

Aluno_24

1, 1, 1, 1, 1, 1,
1

Aluno_26

0, 0, 0, 1, 1, 0,
1

Aluno_30

0, 1, 1, 1, 0, 1,
0

0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.1, 0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.1, 0.9890000000000007
0.9890000000000007,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.1, 0.35900000000000015
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009,
0.1, 0.9890000000000007

Sugestão de diagnóstico

Não foi possível observar melhoras no
aproveitamento do aluno na área de conhecimento,
recomenda-se conversar com o Tutor caso tenha
dificuldades relacionadas ao conteúdo.
O aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.
O aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.
O aluno reduziu o aproveitamento na área de
conhecimento, recomenda-se conversar com o Tutor
para avaliar eventuais dificuldades relacionadas ao
conteúdo.
O aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.
Não foi possível observar melhoras no
aproveitamento do aluno na área de conhecimento,
recomenda-se conversar com o Tutor caso tenha
dificuldades relacionadas ao conteúdo.
O aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.
O aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.
Não foi possível observar melhoras no
aproveitamento do aluno na área de conhecimento,
recomenda-se conversar com o Tutor caso tenha
dificuldades relacionadas ao conteúdo.
O aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.
O aluno obteve bom aproveitamento na área de
conhecimento, porém recomenda-se atenção nas
respostas para evitar erros.
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Quadro 107 - Informações da execução do Caso de Teste 23
Respostas
Aluno

(0=Incorreto,
1=Correto)

Probabilidades do BKT
(L0, G, S, T)

Aluno_33

1, 0, 1, 1, 0, 0, 1

0.0010000000000000009,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_41

0, 1, 1, 0, 0, 1, 1

Aluno_42

1, 0, 0, 1, 0, 0, 1

0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009, 0.1,
0.9890000000000007
0.0010000000000000009,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

Aluno_46

1, 1, 1, 0, 0, 0, 1

Aluno_47

0, 1, 0, 1, 1, 0, 0

Aluno_48

0, 1, 1, 1, 0, 0, 1

Fonte: Elaborado pelo autor

0.45900000000000024,
0.2990000000000001,
0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009
0.0010000000000000009,
0.2990000000000001, 0.1,
0.0010000000000000009

0.0010000000000000009,
0.0010000000000000009, 0.1,
0.9890000000000007

Sugestão de diagnóstico

Não foi possível observar melhoras no
aproveitamento do aluno na área de
conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor caso tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.
O aluno obteve bom aproveitamento na
área de conhecimento, porém recomendase atenção nas respostas para evitar erros.
Não foi possível observar melhoras no
aproveitamento do aluno na área de
conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor caso tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.
O aluno reduziu o aproveitamento na área
de conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor para avaliar eventuais
dificuldades relacionadas ao conteúdo.
Não foi possível observar melhoras no
aproveitamento do aluno na área de
conhecimento, recomenda-se conversar
com o Tutor caso tenha dificuldades
relacionadas ao conteúdo.
O aluno obteve bom aproveitamento na
área de conhecimento, porém recomendase atenção nas respostas para evitar erros.
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APÊNDICE E – Exemplo de arquivo .arff para o algoritmo de classificação
Figura 24 - Exemplo de arquivo .arff com 69 atributos e dois registros
@relation repositorio_alunos
@attribute CONHEC_O_O {NAO_REGISTRADO,POUCO,PARCIAL,QUASE_TOTAL,TOTAL}
@attribute FORMACAO
{NAO_REGISTRADO,GRADUACAO_INCOMPLETA,GRADUACAO_COMPLETA,ESPECIALIZACAO
_INCOMPLETA,ESPECIALIZACAO_COMPLETA,MESTRADO_COMPLETO,MESTRADO_INCOMPL
ETO}
@attribute INST_ENS_ORIG {NAO_REGISTRADO,MUNICIPAL,PRIVADA,PUBLICA}
@attribute CURSO_GRAD
{NAO_REGISTRADO,SIST_INFO,CIENC_COMP,AN_SISTEMAS,REDES,PROC_DADOS,ENG_CO
MPUTACAO,OUTRO}
@attribute O_O_GRAD {NAO_REGISTRADO,NAO,SIM}
@attribute TRAB_PROGRAM {NAO_REGISTRADO,NAO,SIM}
@attribute EXP_PROGRAM
{NAO_REGISTRADO,NAO_TRABALHA_PROG,<1_ANO,3~5_ANOS,1~2_ANOS,>5_ANOS}
@attribute TRAB_PROGR_O_O {NAO_REGISTRADO,NAO,SIM}
@attribute EXP_O_O
{NAO_REGISTRADO,NAO_TRABALHA_PROG,<1_ANO,3~5_ANOS,1~2_ANOS,>5_ANOS}
@attribute LOGIN {NAO,SIM}
@attribute FORUM_NOTICIAS {NAO_ACESSOU,ACESSOU,PUBLICOU}
@attribute APRESENTACAO {NAO,SIM}
@attribute FORUM_UNIDADE_AMBIENTACAO {NAO_ACESSOU,ACESSOU,PUBLICOU}
@attribute LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_INIC {NAO,SIM}
@attribute REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_INIC {NAO,SIM}
@attribute TEMPO_ATIV_INIC_SEGUNDOS_DISC
{NAO_REGISTRADO,MENOR_MEDIANA,MAIOR_MEDIANA}
@attribute NOTA_ATIV_INIC_LETRA {NAO_REGISTRADO,F,C,B,A,D}
@attribute FORUM_UNIDADE_1 {NAO_ACESSOU,ACESSOU,PUBLICOU}
@attribute REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_1 {NAO,SIM}
@attribute ATIVIDADE_FIXACAO_1 {NAO,SIM}
@attribute LEITURA_CONTEUDO_UNIDADE_1 {NAO,SIM}
@attribute TEMPO_ATIV_1_SEGUNDOS_DISC
{NAO_REGISTRADO,MAIOR_MEDIANA,MENOR_MEDIANA}
@attribute NOTA_ATIV_1_LETRA {NAO_REGISTRADO,B,D,C,F,A}
@attribute APROVADO_ATIV_1 {NAO,SIM}
@attribute FORUM_UNIDADE_2 {NAO_ACESSOU,ACESSOU,PUBLICOU}
@attribute LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_2 {NAO,SIM}
@attribute REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_2 {NAO,SIM}
@attribute TEMPO_ATIV_2_SEGUNDOS_DISC
{NAO_REGISTRADO,MAIOR_MEDIANA,MENOR_MEDIANA}
@attribute NOTA_ATIV_2_LETRA {NAO_REGISTRADO,A,B,C,D,F}
@attribute APROVADO_ATIV_2 {NAO,SIM}
@attribute FORUM_UNIDADE_3 {NAO_ACESSOU,ACESSOU,PUBLICOU}
@attribute LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_3 {NAO,SIM}
@attribute ATIVIDADE_FIXACAO_3 {NAO,SIM}
@attribute REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_3 {NAO,SIM}
@attribute TEMPO_ATIV_3_SEGUNDOS_DISC
{NAO_REGISTRADO,MAIOR_MEDIANA,MENOR_MEDIANA}
@attribute NOTA_ATIV_3_LETRA {NAO_REGISTRADO,F,B,C,D}
@attribute APROVADO_ATIV_3 {NAO_REGISTRADO,NAO,SIM}
@attribute FORUM_UNIDADE_4 {NAO_ACESSOU,ACESSOU,PUBLICOU}
@attribute LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_4 {NAO,SIM}
@attribute ATIVIDADE_FIXACAO_4 {NAO,SIM}
@attribute REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_4 {NAO,SIM}
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Figura 24 - Exemplo de arquivo .arff com 69 atributos e dois registros
@attribute TEMPO_ATIV_4_SEGUNDOS_DISC
{NAO_REGISTRADO,MAIOR_MEDIANA,MENOR_MEDIANA}
@attribute NOTA_ATIV_4_LETRA {NAO_REGISTRADO,A,B,C,D,F}
@attribute APROVADO_ATIV_4 {NAO_REGISTRADO,SIM}
@attribute FORUM_UNIDADE_5 {NAO_ACESSOU,ACESSOU,PUBLICOU}
@attribute LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_5 {NAO,SIM}
@attribute ATIVIDADE_FIXACAO_5 {NAO,SIM}
@attribute REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_5 {NAO,SIM}
@attribute TEMPO_ATIV_5_SEGUNDOS_DISC
{NAO_REGISTRADO,MAIOR_MEDIANA,MENOR_MEDIANA}
@attribute NOTA_ATIV_5_LETRA {NAO_REGISTRADO,D,B,A,F,C}
@attribute APROVADO_ATIV_5 {NAO_REGISTRADO,SIM,NAO}
@attribute FORUM_UNIDADE_6 {NAO_ACESSOU,ACESSOU,PUBLICOU}
@attribute LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_6 {NAO,SIM}
@attribute ATIVIDADE_FIXACAO_6 {NAO,SIM}
@attribute REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL_6 {NAO,SIM}
@attribute TEMPO_ATIV_6_SEGUNDOS_DISC
{NAO_REGISTRADO,MAIOR_MEDIANA,MENOR_MEDIANA}
@attribute NOTA_ATIV_6_LETRA {NAO_REGISTRADO,C,A,D,F}
@attribute APROVADO_UNIDADE_6 {NAO_REGISTRADO,SIM,NAO}
@attribute FORUM_UNIDADE_FINAL {NAO_ACESSOU,ACESSOU,PUBLICOU}
@attribute LEITURA_CONTEUDO_ANTES_AVAL_FINAL {NAO,SIM}
@attribute REVISAO_CONTEUDO_DURANTE_AVAL {NAO,SIM}
@attribute TEMPO_UNIDADE_FINAL_SEGUNDOS_DISC
{NAO_REGISTRADO,MAIOR_MEDIANA,MENOR_MEDIANA}
@attribute NOTA_ATIV_FINAL_LETRA {NAO_REGISTRADO,C,F,B,D,A}
@attribute APROVADO_UNIDADE_FINAL {NAO_REGISTRADO,SIM,NAO}
@attribute AVAL_CURSO {NAO,SIM}
@attribute EVOLUCAO_APRENDIZADO {NAO,SIM}
@attribute NOTA_CURSO_LETRA {NAO_REGISTRADO,F,B,A,D,C}
@attribute APROVADO {NAO,SIM}
@attribute EVASAO {SIM,NAO}
@data
NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO_REGIST
RADO,NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO,N
AO_ACESSOU,NAO,NAO_ACESSOU,NAO,NAO,NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO_A
CESSOU,NAO,NAO,NAO,NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO,NAO_ACESSOU,NAO,NA
O,NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO,NAO_ACESSOU,NAO,NAO,NAO,NAO_REGISTR
ADO,NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO_ACESSOU,NAO,NAO,NAO,NAO_REGISTRA
DO,NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO_ACESSOU,NAO,NAO,NAO,NAO_REGISTRAD
O,NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO_ACESSOU,NAO,NAO,NAO,NAO_REGISTRADO,
NAO_REGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO_ACESSOU,NAO,NAO,NAO_REGISTRADO,NAO_R
EGISTRADO,NAO_REGISTRADO,NAO,NAO,NAO_REGISTRADO,NAO,SIM
QUASE_TOTAL,GRADUACAO_INCOMPLETA,PRIVADA,CIENC_COMP,SIM,NAO,NAO_TRABALH
A_PROG,NAO,NAO_TRABALHA_PROG,SIM,NAO_ACESSOU,SIM,ACESSOU,SIM,SIM,MAIOR_ME
DIANA,F,NAO_ACESSOU,SIM,SIM,SIM,MAIOR_MEDIANA,D,SIM,ACESSOU,SIM,NAO,MENOR_M
EDIANA,A,SIM,ACESSOU,SIM,SIM,SIM,MAIOR_MEDIANA,B,SIM,NAO_ACESSOU,SIM,SIM,NAO,M
AIOR_MEDIANA,A,SIM,NAO_ACESSOU,SIM,SIM,NAO,MAIOR_MEDIANA,F,NAO,ACESSOU,SIM,S
IM,SIM,MAIOR_MEDIANA,A,SIM,NAO_ACESSOU,SIM,SIM,MAIOR_MEDIANA,B,SIM,SIM,SIM,B,SI
M,NAO

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE F – Registro do software no INPI
Este apêndice contém os dados do registro do software SIERA - Sistema de Identificação de
Evasão e Reforço da Aprendizagem no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
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ANEXO A – Pseudocódigo do algoritmo Naïve Bayes
Figura 25 - Pseudocódigo do algoritmo Naïve Bayes (CASTRO e FERRARI, 2016)
Entrada
data : base de dados com n objetos e m atributos (n x m)
classe : vetor contendo a classe de cada objeto da base (n x 1)
obj : objeto que deve ser classificado (1 x m)
Saída
Pobj : probabilidade de cada classe para obj
Passos
Pobj : 0;
//Calcular as probabilidades para os trios: atributo-valor-classe
P = CalcularProbabilidades (data, classe);
//Calcular as probabilidades de cada classe
Pc = CalcularProbabilidades (classe);
//Determinar os k objetos mais próximos
Para cada x em classe faça
{
aus = 1;
//Produtório das probabilidades de cada par atributo-valor para
//classe c de acordo com os valores dos atributos obj
Para i=1:m faça
aux = aux * P[i, obj[i], c];
aux = aux * Pc[c];
//Probabilidade de obj pertencer à classe c
Pobj.Add(aux, c);
}

