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RESUMO  

 

No Brasil, por suas características de extensão geográfica e diferenças sociais e econômicas, a 

expansão da educação a distância envolve vários aspectos de inclusão social, democratização e 

formação personalizada. Isso traz vários desafios, entre eles o da gestão, o de poder avaliar, 

compreender e medir os fatores críticos de um curso a distância – como seu sistema de 

comunicação, essencial nessa modalidade de ensino – de forma a apoiar as ações dos tomadores 

de decisão e contribuir para a melhoria da qualidade da gestão educacional. Este trabalho 

apresenta uma avaliação dos sistemas de comunicação de cursos ministrados em Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA), na modalidade semipresencial e a distância, usando um 

modelo de suporte à avaliação baseado no documento “Referenciais de Qualidade para a 

Educação Superior a Distância” do Ministério da Educação (MEC) e técnicas de Business 

Intelligence (BI). Esse modelo buscou, nesses Referenciais de Qualidade, os Fatores Críticos 

de Sucesso do Sistema de Comunicação (FCSSC), métricas mensuráveis e realizáveis e engloba 

técnicas de BI que estruturam essas métricas em modelos dimensionais que são carregados por 

processos de extração e transformação dos dados provenientes das bases operacionais AVAs e 

que, analisados por ferramentas analíticas, flexibilizam resultados e visualizações. São 

apresentados dois estudos de caso. O primeiro exemplifica o modelo proposto e habilita análises 

quantitativas que caracterizam FCSSC de cursos semipresenciais de uma universidade pública 

brasileira; já o segundo usa o modelo proposto para analisar fatores de “Interatividade e 

Interação” que influenciam o desempenho do aluno iniciante de curso a distância de 

universidade privada brasileira, sobre os quais são aplicadas análises estatísticas, Mapa de 

Kohonen, árvores de decisão e técnicas de agrupamento para descrever os dados, descobrir as 

relações, estabelecer as variáveis mais relevantes e descobrir padrões que possam apoiar a 

conclusão. 

Palavras-chave: Avaliação. Business Intelligence. Educação Superior a Distância. 

Referenciais de Qualidade. Sistema de Comunicação. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, due to its geographic extension, as well as social and economic differences, the 

expansion of distance education involves several aspects of social inclusion, democratization, 

and personalized training. This brings several challenges, including management, having an 

environment to assess, understanding and measuring the critical factors of a distance learning 

course - such as its communication system, which is essential in this mode of teaching - in order 

to support actions of decision-makers and contribute to improving the quality of educational 

management. An evaluation of the Communication System of semi-attending and non-

attending courses taught in Virtual Learning Environments is presented using a model 

(environment) of support for this evaluation, here proposed, based on the requirements observed 

in the document “Quality Benchmarks for Distance Superior Education”, developed by the 

Ministry of Education (MEC), and techniques of Business Intelligence. This model 

(environment) of evaluation searches in these quality references for the Critical Success Factors 

of the Communication System, as well as measurable and achievable metrics, and it comprises 

techniques of business intelligence that structure these metrics in dimensional models that are 

loaded by processes of extraction and transformation of the data coming from the operating 

bases of virtual learning environments and that, analyzed by analytical tools, creates flexible 

results, and visualizations. Two case studies are presented: the first exemplifies the proposed 

model and enables quantitative analyzes that characterize the Critical Success Factors of the 

Communication System of physically attended courses of a Brazilian public university. The 

second case uses the proposed model to analyze "Interactivity and Interaction" factors that 

influence the performance of beginner level students in online courses of a Brazilian private 

university, on which are applied statistical analyzes, neural network, self-organizing maps, 

decision trees and grouping techniques, aiming to describe the data, discover the relations, 

establish the most relevant variables and discover patterns that can support the conclusion. 

Keywords: Assessment. Business Intelligence. Distance Superior Education. Quality 

Benchmarks. Communication System.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Ensino a Distância (EaD) está presente em todo o país, com potencial de atendimento 

às demandas regulamentadas de educação e de formação continuada. Em 2017, o Censo 

EAD.BR de 2016/2017 (ABED, 2017) contabilizou um recorde de 7.320.025 alunos 

matriculados. Diante do crescimento dessa modalidade de ensino, surgem dúvidas como: a 

quem e até onde a EAD beneficia? Como abrir espaços, inovar e melhorar a educação a 

distância?  

Este é um cenário que impõe aos gestores de Instituições de Ensino o desafio de 

compreender, gerenciar e expandir a modalidade EaD, bem como aprimorar os seus resultados.  

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

O desenvolvimento da EaD tem associado a democratização do seu espaço 

comunicativo. Este deve garantir os princípios de interação e interatividade, quando do uso de 

qualquer meio tecnológico disponibilizado. Isso implica o entendimento e a compreensão do 

sistema de comunicação de um curso EaD, pelo qual o aluno constrói seu aprendizado. 

Um instrumento de gestão que pode garantir a qualidade do ensino e dos fatores críticos 

de sucesso do sistema de comunicação de um curso é a avaliação. Avaliar um curso de educação 

a distância constitui um grande desafio para as instituições, por sua complexidade, estabelecida 

pela dinâmica do processo de aprendizagem e pelas diferenças de espaço e tempo entre os 

participantes do curso. Avaliar é julgar, apreciar alguém ou alguma coisa, compreender cenários 

e contextos com base na interpretação de dados quantitativos e qualitativos coletados e 

interpretados a partir de uma escala de valores e critérios previamente definidos. Para tanto, 

informação é fundamental e dispô-la através de um ambiente que habilite análises exploratórias 

contribui para a excelência da gestão. Serve para compreender o contexto social ou científico e 

discutir com eficácia a significação da aprendizagem a distância. 
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1.2 QUESTÕES DE PESQUISA E HIPÓTESE 

 

As questões da pesquisa são:  

 Os sistemas de comunicação de cursos EaD implementados em plataformas 

AVA podem ser analisados e avaliados com base nos referenciais de qualidade para 

curso superior a distância da SEED/MEC?  

 A tecnologia de Business Intelligence (BI) é suficiente para avaliar os sistemas 

de comunicação de cursos EaD implementados em plataformas AVA? 

As hipóteses para as perguntas de pesquisa são:  

 As bases de dados dos ambientes AVA possuem atributos suficientes e 

significativos para compor um estudo comparativo do sistema de comunicação e são 

aderentes aos referenciais de qualidade de cursos a distância da SEED/MEC;  

 Os dados armazenados nessas bases de dados podem ser minerados e 

organizados de forma a permitir avaliações através de técnicas de Business Intelligence. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar os sistemas de comunicação de cursos 

ministrados em Ambientes Virtuais de Aprendizagem com base nos referenciais de qualidade 

para curso superior a distância da SEED/MEC. 

 

1.3.1 Objetivos específicos  

 

Para alcançar o objetivo geral, a pesquisa busca os seguintes objetivos específicos:  

 Pesquisa bibliográfica para entendimento das principais questões, desafios e 

contribuições sobre o tema; 

 Proposta e construção de um Modelo de Suporte à Avaliação do Sistema de 

comunicação de Cursos EaD com o objetivo de padronizar, sistematizar o processo de 

avaliação, de forma a garantir a qualidade da avaliação; 

 Realizar dois estudos de casos com o objetivo de compreender e investigar, 

empiricamente, o sistema de comunicação (de uma fração) de cursos: semipresencial e 
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a distância, que possam servir de base para outros estudos e investigações sobre a mesma 

temática. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi elaborado utilizando-se das seguintes etapas: 

 Pesquisa bibliográfica, através de levantamento dos trabalhos relevantes 

conduzidos por pesquisadores da área; 

 Proposta de um Modelo de Suporte à Avaliação do Sistema de Comunicação de 

Cursos EaD (MSASC) baseada em referenciais de qualidade do SEED/MEC e técnicas 

de Business Intelligence; 

 Pesquisa de campo que utiliza técnica de coleta de dados de análise de conteúdo, 

feita a posteriori, cujos dados são armazenados em bases de dados da plataforma AVA 

Moodle e Blackboard; 

 Pesquisa exploratória e descritiva buscando caracterizar, identificar, conhecer e 

descrever numericamente fatores críticos de sucesso presentes no sistema de 

comunicação de um curso EaD, usando o MSASC, exemplificando-o – primeiro estudo 

de caso; 

 Pesquisa exploratória e qualitativa buscando, com suporte do MSASC, 

correlações e padrões nos dados relacionados ao sistema de comunicação do AVA – 

segundo estudo de caso; 

 Pesquisa aplicada, pois se utiliza de ferramentas de Business Intelligence, de 

software aberto, para dispor os resultados observados. 

 

1.5 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

O presente trabalho: 

 Propõe um Modelo de Suporte à Avaliação do Sistema de Comunicação 

(MSASC), baseado em critérios do documento Referenciais de Qualidade para a 

Educação Superior a Distância do Ministério da Educação, que fundamentam os 

processos avaliativos educacionais, e técnicas de Business Intelligence; 
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 Apresenta dois estudos de casos caracterizando e analisando FCSSC presentes 

no sistema de comunicação AVA: o primeiro se utiliza de cursos semipresenciais, 

desenvolvidos no AVA Moodle, de uma universidade pública, investigando 

quantitativamente fatores de “Interação e Interatividade e Participantes e suas 

Relações”; e o segundo caso analisa fatores de “Interatividade e Interação” que 

influenciam o desempenho do aluno iniciante de curso a distância, de uma universidade 

privada, desenvolvidos no AVA Blackboard. Ambos utilizam o modelo MSASC para 

dar suporte ao processo de avaliação. 

Com isso, pretende-se propiciar uma visão dos diversos mecanismos de interação e 

interatividade disponibilizados nos cursos em estudo, do seu uso, da sua importância e de sua 

eficiência, de forma a concluir quais recursos e mídias proporcionam melhores benefícios e 

desempenho, e quais padrões são estabelecidos pelo uso desses mecanismos. Os estudos desses 

casos podem contribuir e enriquecer outras formas de avaliação.  

O modelo MSASC facilita os processos de gestão dos cursos, pois produz informações 

aderentes aos referenciais de qualidade do SEED/MEC (2017), que são geradas, acumuladas e 

monitoradas, provendo suporte às experimentações, correções e redimensionamento 

estratégico.  

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

Este texto está organizado nos seguintes capítulos: 

 O Capítulo 2 apresenta referenciais teóricos sobre Educação a Distância no Brasil, 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, Referenciais de Qualidade para a Educação 

Superior a Distância e sistema de comunicação;  

 O Capítulo 3 apresenta estudos que analisam o estado da arte sobre o tema; 

 O Capítulo 4 apresenta instrumentos tecnológicos utilizados no modelo MSASC: 

técnicas de Business Intelligence; Rede neural Mapas Auto-Organizáveis (SOM) ou 

de Kohonen, Árvores de Decisão e Análise de Agrupamento; 

 O Capítulo 5 apresenta o Modelo de Suporte à Avaliação do Sistema de 

Comunicação de Cursos a Distância. É descrita cada etapa da construção do modelo 

MSASC; 

 O Capítulo 6 apresenta experimentos e resultados de dois estudos de caso. O 

primeiro estudo caracteriza quantitativamente FCSSC de um curso semipresencial de 
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uma instituição pública, usando o MSASC; o segundo caracteriza FCSSC que 

influenciam o desempenho do aluno iniciante de cursos EaD de uma universidade 

privada. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para entender o conjunto de trabalhos existentes sobre o tema desta pesquisa, realizou-

se um levantamento de dados nas bases bibliográficas Google Acadêmico, IEEE Xplore DL e 

ACM (Association for Computing Machinery) DL, priorizando os períodos de 2015 a 2018. 

Neste capítulo, são apresentados os referenciais teóricos dos seguintes assuntos: Educação a 

Distância, Ambientes Virtuais de Aprendizagem e Referencial de Qualidade para Educação 

Superior a Distância da SEED/MEC. 

 

2.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL  

 

“Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, 

onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente” (MORAN, 2000, p. 

1). Segundo Mota (2016), é uma modalidade de educação fortemente impulsionada pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação com potencialidade para atendimento às demandas 

inéditas da sociedade contemporânea, em particular no Brasil. Assunção e Gomes (2016, p. 12) 

sinalizam que o ensino a distância “vem colaborando na ampliação da democratização do 

ensino e na aquisição dos mais variados conhecimentos”, por estar disponível a qualquer 

pessoa, em qualquer lugar e em qualquer momento. 

Os vários momentos do movimento histórico de construção da Educação a Distância no 

Brasil são descritos por muitos autores, entre eles Takahashi (2000), Costa e Pimentel (2009), 

Faria e Savadori (2010), Kenski (2011), Brenner et al. (2014), Martins e Zerbini (2014) e Anjos 

e Silva (2015), que descrevem, classificam e traçam painéis detalhados sobre essa modalidade 

de ensino, desde sua forma por correspondência até os Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 

suportados pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), até suas variadas formas 

de inserção na sociedade, e seus participantes, como as instituições públicas e privadas.  

A mediação através de novas TIC diferencia e elenca outras oportunidades de ensino e 

de aprendizagem, no sentido de que proporciona comunicação em múltiplas vias, personaliza a 

aprendizagem e democratiza tempo e espaço (ALMEIDA, 2003). Segundo Assunção e Gomes 

(2016, p. 11), as TIC representam um avanço na EaD porque oportunizam “formas de tornar a 

aprendizagem mais significativa e de proporcionar maior relacionamento entre os participantes 

do curso”.  
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As bases legais para essa modalidade de ensino têm sido apresentadas e discutidas em 

vários trabalhos, como o de Fisciletti (2016, p. 1), que realiza uma revisão bibliográfica sobre 

legislações que cuidam do tema EaD e afirma “[...] ser um dos mais importantes Direitos 

Fundamentais no Brasil”. O trabalho de Simões (2016, p. 1) discute os 20 anos de avaliação de 

aprendizagem nos cursos EaD de graduação brasileira, discorre sobre regulamentações e 

processos de regulações e observa que “[...] o modelo EaD já dispõe de know-how para balizar 

seus próximos passos, ao tempo que goza de considerável credibilidade, em meio a um 

ambiente cultural e econômico de questionável estabilidade [...]”.  

Atualmente, essa modalidade de ensino se apresenta como um novo painel consolidado 

de educação a distância que se configura com necessidades de novas tecnologias, administração 

e metodologias que garantam um aprendizado mais inovador, e que segue um escopo mundial 

de modalidade inclusiva e de democratização do acesso à educação superior. O Censo EAD.BR 

2016/2017 contabilizou 1.320.025 alunos em cursos totalmente a distância regulamentados, 

1.119.031 alunos em cursos semipresenciais regulamentados, 3.839.958 alunos em cursos livres 

e 1.459.813 alunos em cursos corporativos, totalizando um número recorde de alunos de 

7.773.828 (ABED, 2017), como ilustra a Figura 1.  

Figura 1 – Evolução do total de matrículas contabilizadas pelo Censo EAD.BR 2017 

 

Fonte: ABED (2017, p. 104) 

São números expressivos em decorrência da maturidade das instituições e seu 

comprometimento com a qualidade do ensino, da mudança positiva da percepção da sociedade 

sobre essa modalidade de ensino, do crédito do corpo docente na EaD (ABED, 2017), e 

principalmente do aumento de polos e instituições de EaD no país – o que possibilita 

oportunidades dificilmente alcançadas pelo ensino convencional em sala de aula, flexibilizando 

tempo, espaço e ritmo de aprendizado (ABED 2017). É um cenário que impõe aos gestores de 
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Instituições de Ensino vários desafios e um deles é o de poder avaliar, comparar, descobrir e 

compreender contextos e conjunturas desse ambiente para agir em busca da qualidade contínua.  

 

2.2 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM (AVA) 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem oferecem um conjunto de ferramentas 

tecnológicas que possibilitam aos professores o desenvolvimento de cursos sobre os mais 

variados temas, permitindo o gerenciamento, o controle de acessos e o registro das atividades e 

das avaliações. Os AVA geram novas possibilidades educacionais, como a adequação de 

horários de trabalho às atividades do curso e o envolvimento de pessoas geograficamente 

dispersas, viabilizando a construção de conhecimento por meio de interatividade e interação 

propiciadas pelas TIC. Há também a opção da individualização do processo educativo, no qual 

o aluno tem maior autonomia para percorrer sua trilha de aprendizagem, interagindo com 

colegas, tutores, professores e conteúdo num processo de aprendizagem colaborativo e 

contextualizado, tornando-se sujeito ativo desse processo (ALMEIDA, 2003).  

As bases de dados desse tipo de ambiente armazenam dados operacionais (registros de 

acesso às atividades e recursos, dados de comunicação e interação, dados cadastrais e sobre os 

cursos, tais como, módulos, participantes, formações de grupos e de desempenho, notas e 

participações) que podem ser processados (ROMERO; VENTURA; GARCIA, 2008). Surgem 

então as perguntas: quais atributos relacionados ao sistema de comunicação de um curso EaD 

são relevantes e podem ser extraídos da base de dados da plataforma AVA? Eles são suficientes 

e significantes para compor uma avaliação com aderência aos Referenciais de Qualidade para 

Educação Superior a Distância da MEC/SEED? Eles são verificáveis, ou seja, mantidos em 

registros de log para análises a posteriori? Chen et al. (2016) destacam a importância da escolha 

e seleção do melhor dado, aquele que suportará as decisões do instrutor, como também a 

necessidade de entendimento correto e visual da informação que lhes é oferecida.  

O estudo e o conhecimento das tabelas do banco de dados do AVA permitem a 

construção de formas variadas de visualização e de composição dos relatórios, que também 

podem ser personalizados às necessidades do usuário. Dispor de informações para tomada de 

ação usando ferramentas inteligentes de software requer conhecimento específico dos atributos 

e relacionamentos dos dados de origem, de forma que a exploração de dados provenientes 

dessas fontes resulte em customização e integração de informações, pois combinar informações 

aumenta o seu valor (LAUDON; LAUDON, 2004). 
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A pesquisa do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP/2015) 

evidencia a tendência e abertura das instituições em adotar essa modalidade de ensino e o Censo 

da ABED (2016/2017) registra o amadurecimento e consolidação do EaD no Brasil, além de 

apontar um crescimento significativo de alunos. 

Este trabalho analisa fatores de comunicação de cursos desenvolvidos em ambientes 

AVA Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) (MOODLE, 2016) 

e AVA Blackboard (BOGARÍN et al., 2014), apresentados como estudos de casos.  

 

2.3 REFERENCIAL DE QUALIDADE PARA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA DA 

SEED/MEC 

 

Para Rizzatti Junior (2009, p. 5), “a operacionalização do processo de avaliação decorre 

de critérios e indicadores previamente determinados, objetivando uniformidade nos elementos 

a serem julgados”.  

[...] A complexidade da educação a distância exige dos gestores e governantes 

a padronização de alguns aspectos, que visem assegurar a condução do 

trabalho na área de forma sistematizada e com qualidade. Com este intuito, a 

SEED/MEC lançou os Referenciais de Qualidade para Cursos de Educação a 

Distância. O documento foi construído por um grupo de profissionais com 

vasta experiência em EaD, sob a coordenação de Neves (2003), e constitui um 

rol de sugestões para alunos, professores, técnicos, gestores e avaliadores de 

cursos de educação a distância. (POLAK; MUNHOZ; DUARTE, 2008, p. 1). 

O documento “Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância”, 

publicado pela Secretaria de Educação a Distância, do Ministério da Educação, em Brasília, em 

agosto de 2007, define os Referenciais de Qualidade através de princípios, diretrizes e critérios 

(MEC/SEED, 2007). Martins e Zerbini (2014) elaboraram uma pesquisa bibliográfica para 

delinear o estágio dos processos de avaliação dos cursos superiores a distância no Brasil e citam 

os Referenciais de Qualidade, concluindo sobre a necessidade da construção de mecanismos de 

avaliação que garantam padrões de qualidade mais claros e adequados à especificidade – uma 

consequência da proliferação de cursos nessa modalidade de ensino. 

O documento do MEC se declara não ter força de lei, mas recomenda que as orientações 

nele contidas sirvam de base ou guia para auxiliar a construção de atos legais do poder público 

no que concerne aos processos específicos de regulação, supervisão e avaliação do ensino a 

distância. Esses Referenciais de Qualidade são organizados em oito categorias ou dimensões 

interligadas, que englobam fundamentalmente aspectos pedagógicos, recursos humanos e 

infraestrutura, e devem estar expressos no Projeto Político Pedagógico de um curso na 
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modalidade de educação a distância. Uma dessas dimensões é o Sistema de Comunicação de 

um curso EaD, que é o objeto da avaliação deste trabalho e que, segundo o documento, deve 

promover canais de comunicação eficientes, garantidos por infraestruturas de Tecnologias de 

Informação e Comunicação para que os agentes participantes do processo educacional (tutores, 

professores e alunos) possam dispor e se beneficiar das vantagens da “interatividade de mão 

dupla”, em qualquer horário e local.  

Pesquisas realizadas no período de 2015 a 2017, na base Scielo, IEEE Xplore DL, 

Google Acadêmico e outras fontes, como teses de dissertações e anais de congressos, com as 

palavra-chave “referenciais de qualidade”, “ensino a distância”, “Ministério da Educação” e 

“MEC” registram 1.140 artigos – o que mostra a relevância do tema. No Quadro 1, estão citados 

trabalhos que utilizam o referido documento como base para estudos comparativos e avaliações, 

consultados na base Google Acadêmico e IEEE Xplore DL, e outras fontes, como teses de 

dissertações, anais de congressos e base Scielo. 

Quadro 1 – Pesquisa sobre Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância do MEC 

AUTOR ASSUNTO/RESUMO 

Nunes e Pereira 

(2016)  

 

Analisam, através de revisão bibliográfica, os mecanismos de interação segundo os 

Referenciais de Qualidade da Educação Superior a Distância e o Instrumento de Avaliação 

de cursos de graduação presencial, e a distância, aprovados pelo Ministério da Educação. 

Na conclusão, apresentam a necessidade de bons planejamentos para o uso eficaz dos 

meios de comunicação e que os modelos de avaliação atuais priorizam dados quantitativos 

em favor de uma avaliação formativa. 

Martins e Zerbini 

(2014)  

Elaboraram uma pesquisa bibliográfica para delinear o estágio dos processos de avaliação 

dos cursos superiores a distância no Brasil e citam os Referenciais de Qualidade 

concluindo sobre a necessidade da construção de mecanismos de avaliação que garantam 

padrões de qualidade mais claros, e adequados à especificidade – uma consequência da 

proliferação de cursos nessa modalidade de ensino. 

Serra, Oliveira e 

Mourão (2013) 

 

Proposta de modelo de avaliação para sistemas EaD baseados nos Referenciais de 

Qualidade para Educação Superior a Distância do Ministério da Educação. Utiliza 

dimensões dos Referenciais de Qualidade e padrões do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP) para a definição de critérios e atributos.  

Bossu (2010) Discute se a qualidade da educação a distância no ensino superior brasileiro tem melhorado 

ou apenas “prestado contas” à sociedade. Aborda o conceito de qualidade e sua 

importância para a educação. Cita alguns conjuntos de critérios (frameworks) que servem 

como base para as avaliações da EaD em vários países e, para o Brasil, os Referenciais de 

Qualidade do MEC. Conclui sobre a importância desse documento e a ausência de 

pesquisas (até o momento da publicação do artigo) que levem a concluir sua eficácia ou 

documentos que registrem sua contribuição para a qualidade dos programas EaD). 

Silva M., Melo e 

Muylder (2015) 

Realizam pesquisa bibliográfica, investigando 71 artigos citados em produção científica, 

sobre fatores críticos de sucesso de um curso EaD na área de administração. Os fatores 

críticos encontrados nessa pesquisa são: estrutura do curso, perfil do aluno, capacitação e 

treinamento dos professores e tutores, suporte ao aluno, modelos e recursos, estratégias de 

comunicação e interação, e AVA. 

 
 

 

 
 

 

(cont.) 
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AUTOR ASSUNTO/RESUMO 

Santos A. et al. 

(2016) 

Utilizam o documento Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, 

do MEC, como instrumento de análise comparativa entre polos de apoio presenciais de 

cursos EaD de algumas cidades de Minas Gerais: Confins, Jaboticatubas e Porteirinha. 

Realizam uma revisão teórica sobre o significado de “avaliação”. 

Benini, Espíndola 

e Araujo (2015), 

Neto, J. (2016). 

 

 

Nesse trabalho, os autores comentam a Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e 

o Decreto nº 2.561/1998 e os Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância do 

SEED/MEC. Discursam sobre aspectos da EaD e as contradições de trabalho de docentes 

e tutores, tais como alienação, precarização e divisão do trabalho, relacionando-os com os 

Referenciais do MEC, e concluem que a relação entre tutor e instituição é um dos grandes 

problemas da educação a distância.  

Com o mesmo questionamento, Neto, J. (2016) investiga as condições de trabalho de 

tutores em uma instituição pública de ensino superior, brasileira, de curso de graduação. 

Pinto, Laurindo e 

Lunardi (2015) 

Processo de Construção e Validação de um Instrumento de Avaliação de Cursos de 

Graduação a Distância. Nesse trabalho, os autores elaboram um instrumento de avaliação 

com oito dimensões (estrutura e conteúdo das disciplinas, tutoria a distância, professores, 

recursos humanos do polo, navegação e usabilidade, estrutura e organização do curso, 

interação dos estudantes e estrutura física do polo) aplicado em um curso da UFMG.  

Neto (2008) 

 

Busca estabelecer um sistema avaliativo fundamentado nos Referenciais de Qualidade 

para Curso a Distância do SEED/MEC. Realiza análise estatística sobre coleta de dados 

aplicada em instituições federais, universidade aberta, entre outras, junto a gestores e 

coordenadores responsáveis por responder um questionário de 16 perguntas 

fundamentadas nos Referenciais de Qualidade para EaD do MEC. Quanto aos aspectos de 

comunicação, o questionário aborda a utilização de chats, fóruns, observando falha nesse 

serviço. Conclui reafirmando que um sistema avaliativo específico para EaD é importante 

por apresentar ferramentas e elementos diversificados e que, quando há uma preocupação 

pela instituição em seguir os Referenciais de Qualidade do MEC, os resultados finais são 

satisfatórios.  

Batista e Gobara 

(2015) 

 

Realizam um estudo sobre a interação na pedagogia a distância, que acreditam poder 

contribuir para estudos e avaliações de programas educacionais nos âmbitos 

governamentais. A pergunta de pesquisa é: quais as dificuldades evidenciadas em relação 

ao problema das interações e da concepção do curso? Os dados são coletados através de 

questionários e entrevistas semiabertas e observações do ambiente virtual em cursos de 

pedagogia a distância (dez turmas distribuídas em dez cidades-polo, pertencentes aos 

estados de Mato Grosso do Sul/MS). Concluem que as funções dos formadores não são 

devidamente exercidas, e as interações são insatisfatórias. Os autores acreditam que essa 

reflexão contribuirá para estudos no campo da EaD e para avaliar programas educacionais 

nos âmbitos governamentais. 

Michelon, Lira e 

Razuck (2016)  

Identificam os fatores críticos que interferem na formação dos alunos dos cursos ofertados 

no âmbito da UAB, de graduação e pós-graduação, a distância. Os dados são provenientes 

dos relatórios pedagógicos coletados junto às coordenações de cursos ofertados no âmbito 

da UAB, e são analisados os casos de alunos com menos de 50% de aproveitamento. Os 

fatores críticos identificados estão relacionados a: Fatores Pedagógicos, Fatores 

Administrativos, Fatores Financeiros, Corpo Docente da IES, Corpo Discente e Polo de 

Apoio Presencial. 

Tavares e 

Gonçalves (2012) 

Gestão da EaD no Brasil: desafio ou oportunidade? Análise dos aspectos relacionados à 

gestão nos cursos EaD com foco no papel do gestor. 

Duarte (2011) Identificou e analisou os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) na implementação de cursos 

a distância na Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

Polak, Munhoz e 

Duarte (2008) 

Investigam as dificuldades e os desafios enfrentados pelos gestores de cursos EaD de 

instituições de ensino de Curitiba/PR. Coleta de dados através de questionários. Adotaram 

os Indicadores de Qualidade do SEED/MEC. 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Em resumo, os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância do MEC 

são muito citados, e utilizados como base para inúmeras pesquisas. Segundo Polak, Munhoz e 

Duarte (2008, p. 3), o “gestor de projeto deve acrescentar outros indicadores mais específicos 
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e elaborados, conforme as particularidades da instituição e necessidades socioculturais da 

clientela”.  

 

2.3.1 Sistema de comunicação 

 

Segundo Benini, Espíndola e Araújo (2015, p. 23), “[...] um ponto importante no 

documento de 2003 é a ênfase na comunicação [...] como um pilar para a garantia da qualidade 

de um curso a distância”. Uma consequência gerada pela falha desses mecanismos é a evasão 

do aluno, por se sentir isolado e não “acompanhado”. “Não sente que faz parte do curso, de 

uma comunidade virtual de aprendizado, e se sente abandonado” (LAHAM, 2016, p. 24).  

Na área da comunicação em EaD, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos. No Quadro 

2, a seguir, são listados os que discutem, citam e evidenciam a importância da comunicação em 

um curso EaD, segundo o documento Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a 

Distância do SEED/MEC (MEC/SEED, 2017). 

Quadro 2 – Trabalhos que discutem a comunicação em um curso EaD, segundo os Referenciais de 

Qualidade para a Educação Superior a Distância da SEED/MEC 

AUTORES TRABALHO 
Medeiros e Martins (2013) Estudo de duas práticas pedagógicas em educação a distância, uma inovadora e 

outra tradicional, cujos resultados mostram que, no módulo em que houve maior 

interatividade, houve melhores resultados na avaliação. 

Nobre et al. (2008) Comunicação e interação entre os atores responsáveis pela gestão EaD – 

experiência do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas em EaD. 

Tibúrcio e Assis (2012) Análise da atividade fórum, na Universidade Federal de Viçosa, quanto aos tipos 

de participantes, número de acessos, tipo de posts, entre outros.  

Fernandez e Cruz (2015) Contribuição da interação social no ambiente virtual de ensino e aprendizagem 

para o desempenho de alunos de um curso a distância, de formação continuada 

para professores. Coletam informações referentes às interações nos fóruns da 

plataforma AVA Moodle e equiparam com a quantidade de interações. Através 

de entrevista questionam a relevância e função do fórum, a concepção da 

interação e as características que ajudaram na aprendizagem. Concluem que a 

interação contribui para o bom desempenho do aluno, mas não é conclusiva 

quanto à relação quantidade de interação e desempenho positivo. 

Versuti (2007) Qualidade do ensino a distância em instituições de ensino superior na percepção 

de coordenadores e docentes: estudo de caso sobre o curso para gestores da rede 

de ensino estadual do Estado de São Paulo. Através de pesquisa junto a 

reconhecidas instituições de ensino, se depurou 24 indicadores considerados 

essenciais para garantir a qualidade em educação a distância baseada na Internet, 

dispostos em sete categorias: 1-Indicadores de Suporte Institucional; 2-

Indicadores para Desenvolvimento de Cursos; 3-Indicadores de 

Ensino/Aprendizagem; 4-Indicadores de Estrutura de Cursos 5-Indicadores de 

Suporte ao Aluno; 6-Indicadores de Suporte ao Corpo Acadêmico; 7-Indicadores 

de Avaliação. 

Nunes e Pereira (2016) Educação mediada por tecnologias de informação e comunicação: pressupostos e 

avaliação. 
(cont.) 
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AUTORES TRABALHO 
Sousa e Santos (2015) Comunicação nos ambientes virtuais de aprendizagem com uma abordagem 

centrada no usuário. Nessa pesquisa, os autores abordam a utilização do Plano de 

Usabilidade na construção de cursos a distância com o objetivo de produzir um 

ambiente de aprendizado mais orientado ao usuário final. 

Laham (2016) Este estudo teve como objetivo geral de pesquisa investigar quais as possíveis 

causas que influenciaram a evasão em um curso de Licenciatura em Pedagogia 

da UAB – UFSCar em um Polo Presencial do Interior Paulista: percepção dos 

alunos. 

Haguenauer, Lima e Filho 

(2010) 

 

Comunicação e interação em ambientes virtuais de aprendizagem. Os autores 

apresentam conceitos de ambientes virtuais de aprendizagem, significados dos 

termos interatividade e interação e elementos relevantes para a aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

2.3.1.1 Interação, interatividade, colaboração e cooperação 

 

Interação é uma ação que se exerce mutuamente entre duas ou mais coisas, ou duas ou 

mais pessoas, e interatividade se refere à “capacidade (de um equipamento ou sistema de 

comunicação ou sistema de computação, etc.) de interagir ou permitir a interação. Andrade e 

Santos (2013, p. 9) destacam três interações importantes em um ambiente de ensino-

aprendizagem a distância: “Interação Aluno-Conteúdo, Aluno-Instrutor, Aluno-Aluno”.  

Na interação aluno-conteúdo, os alunos usam conteúdos disponibilizados na plataforma 

AVA em diferentes formas como: textos, som, filmes, e imagens, entre outros. A disposição e 

a quantidade de conteúdos devem ser planejadas pelos professores, e/ou tutores, de acordo com 

o projeto pedagógico, e o planejamento do seu uso, geralmente relacionadas ao material de 

estudo.  

Na interação aluno-instrutor, o aluno interage com o instrutor percebendo seu nível de 

participação e presença. O professor pode motivar o aluno quanto ao seu aprendizado, com 

feedbacks significativos e questionadores, participando do processo de construção do 

conhecimento do aluno. O acompanhamento do aluno o direciona para um melhor desempenho 

nas atividades. 

Na interação aluno-aluno, o aluno interage com outros alunos, podendo estar contido 

dentro de um grupo, ou mesmo entre grupos. Envolve capacidade de trabalho em equipe, 

aspectos sociais da educação, cooperação e colaboração. 

Na aprendizagem colaborativa, o aluno busca o conhecimento e a interatividade 

participando e dialogando com os demais integrantes do seu grupo, o que colabora para o seu 

aprendizado e o dos outros, compreendendo sua participação no trabalho. Os ambientes 

colaborativos proporcionam uma dinâmica do trabalho coletivo/colaborativo, com amplitude 
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diferenciada do modo de ensino presencial, dado o sistema de comunicação da virtualidade das 

redes (HAGUENAUER; LIMA; FILHO, 2010). 

A aprendizagem cooperativa é uma proposta pedagógica em que os alunos e professores 

atuam como parceiros, se ajudando, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado 

objeto (ANDRADE; SANTOS, 2013). 

A aprendizagem no ensino em ambientes virtuais é apoiada na interação, colaboração e 

cooperação entre os participantes, através de processos de atividades colaborativas, conteúdos 

temáticos e novas relações na busca contínua de construção do conhecimento individual, 

coletivo ou conectado (NUNES; PEREIRA, 2016). Assim, os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem devem dispor de mecanismos tecnológicos que façam a mediação de interações 

por interfaces teóricas e práticas, ousando em mecanismos que subsidiem comunicações 

síncronas e assíncronas, e formas diferenciadas de atividades que permitam as práticas 

colaborativas, cooperativas e os conteúdos temáticos. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

A avaliação de curso EaD tem sido discutida e referenciada por inúmeros pesquisadores 

da área, usando diversos tipos de abordagens, modelos e técnicas. Silva et al. (2015, p. 2) 

observam que a gestão de uma faculdade é uma tarefa difícil, constituída de muitos aspectos, 

acadêmicos, políticos e institucionais, e que é um grande desafio, pois interfere na qualidade da 

educação e até mesmo constitui um motivo de evasão de um curso. Pinto, Laurindo e Lunardi 

(2015) ressaltam a importância do processo de construção e validação de um instrumento de 

avaliação de cursos a distância. Já Monteiro (2013) utiliza o Método de Análise de Conteúdo, 

de coleta de dados em pesquisas bibliográfica e documental, com o objetivo de delinear o 

estágio em que se encontra a avaliação dos cursos superiores a distância no Brasil para 

promover uma reflexão sobre a situação.  

Para Turrioni e Stano (2016), a EaD é complexa e exige uma cultura de avaliação que 

estabeleça critérios e parâmetros de garantia de qualidade dos serviços de educação, uma vez 

que esse sistema é distinto do presencial, principalmente quando se discutem as formas de se 

garantir qualidade nos serviços prestados em elementos fundamentais dessa modalidade de 

ensino, como o espaço comunicativo. O modelo quantitativo para acompanhamento e revisão 

de disciplinas em EaD proposto pelos mencionados autores inclui, entre os critérios 

estabelecidos, os de interatividade e comunicação, porém direcionados para os itens de fórum 

de discussão.  

Para Bertolin e De Marchi (2010, p. 132), são várias as abordagens de avaliação de um 

sistema de comunicação estabelecidas pela dinâmica do processo de aprendizagem e pelas 

diferenças de espaço e tempo entre os participantes do curso: “por questionário, comparando 

com o presencial, com um caso hipotético, com indicadores pré-determinados, usando técnicas 

de mineração de dados em educação, técnicas estatísticas, Business Intelligence, entre outras”.  

Lesjak e Florjančič (2014) usam o método de avaliação comparativo entre três cursos 

construídos para o estudo, e questionários aplicados junto aos alunos em três momentos 

distintos. Nos resultados, comentam a dependência entre o sucesso de um curso e a 

comunicação, observada sob a forma de diversos canais como fórum, videoconferência e 

outros, além de formas de interação, por exemplo, com o tutor, seus comentários, e interação 

entre alunos e aluno com professor. Martins e Zerbini (2015) avaliam instrumentos de Reação 

aos Procedimentos Instrucionais e de Reação ao Desempenho do Tutor, buscando evidências 

de sua validade através de questionários e técnicas estatísticas. Rochefeller e Costa (2016) 
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descrevem um sistema de tutoria utilizando a Teoria da Análise da Conversação e da 

Pragmática, com o objetivo de avaliar as mediações em fóruns colaborativos em AVA. Ramos 

et al. (2014) ressaltam a importância da comunicação nessa modalidade de ensino e analisam 

os fatores críticos que afetam o desempenho do aluno, como a habilidade de uso dos recursos 

computacionais de um curso EaD, aplicando pesquisas junto aos alunos com posteriores 

análises estatísticas. Serra, Oliveira e Mourão (2013) estabelecem um modelo para avaliação 

de cursos a distância baseados nos Referenciais de Qualidade para a educação superior a 

distância, do MEC, e padrões do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 

em que a interação e interatividade constituem uma dimensão de avaliação e os critérios 

avaliativos se referem à adequação desses mecanismos na construção coletiva de 

conhecimentos. Enquanto Primo (2003) avalia interações sob forma de questionamentos, Nunes 

(2015) relata a importância da gestão no ensino a distância e identifica fatores críticos de um 

curso EaD para serem gerenciados, dentre eles o AVA. Fernandez e Cruz (2015) investigam o 

quanto o volume de interação social no fórum virtual de um curso a distância para docentes de 

escolas contribuiu para seus desempenhos e suas avaliações, através de entrevistas e técnicas 

estatísticas. Silva, Silva e Júnior (2016) avaliam a qualidade percebida em curso de gestão em 

EaD, construindo e validando uma escala do tipo Likert com aplicação de questionário e 

validação estatística com abordagem em vários constructos como diálogo-processo, tendo um 

constructo específico – o da interação entre professor e aluno.  

Uma alternativa de avaliação é usar o grande volume de dados armazenados nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, característicos dessa modalidade de ensino, que podem 

ser explorados com o objetivo de gerar conhecimento para melhorar a qualidade do ensino 

(BAKER; ISOTANI; CARVALHO, 2011). As bases de dados desse tipo de ambiente 

armazenam dados operacionais, tais como registros de acesso às atividades e recursos; dados 

de comunicação e interação; dados cadastrais; dados sobre os cursos, tais como seus módulos, 

seus participantes, formações de grupos e de desempenho; além de notas e participações, que 

podem ser processadas (ROMERO; VENTURA; GARCIA, 2008). Na imensidão de dados que 

trafegam em um AVA, “identificar as informações relevantes em uma base de dados dessa 

natureza não é uma tarefa simples e não há relatos de modelos que definam claramente este 

processo” (GOTTARDO; KAESTNER; NORONHA, 2012, p. 30). Isso remete à pergunta: 

quais atributos relacionados ao sistema de comunicação de um curso EaD são relevantes e 

podem ser extraídos da base de dados da plataforma AVA? São suficientes e significantes para 

compor uma avaliação com aderência aos Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância 

da Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC)? 
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Chen et al. (2016), em estudo sobre visualizações da ferramenta HOWARD dashboard, 

construída para suportar os processos colaborativos de um ambiente Problem-Based Learning 

(PBL), destacam a importância da escolha e seleção do melhor dado, aquele que suportará as 

decisões do instrutor, como também da necessidade de entendimento correto e visual da 

informação que lhes é oferecida. 

[...] A avaliação (institucional, do programa ou do curso) constitui um 

instrumento gerencial de excelência. Através dela, é possível medir os 

resultados, quantificar e qualificar, descrever padrões e medidas, definir 

critérios, ampliar ou melhorar as informações e, também, gerar mudanças e 

transformações. Em outras palavras, a avaliação é um momento de 

autoeducação: um pensar a própria instituição, sobre o que se tem feito ou 

deixado de fazer [...]. Acompanhando há muito tempo a elaboração e execução 

de cursos em educação a distância, sentimos a necessidade de conhecer as 

dificuldades e desafios vivenciados pelos gestores, ao planejarem e 

executarem projetos de cursos em EaD. Aliado a este interesse, surge a 

necessidade de contribuir com a gestão, reforçando, reiterando ou inserindo 

novos aspectos que assegurem a qualidade dos projetos (SANTOS et al., 2016, 

p. 5). 

Os sistemas de gestão das instituições podem ser automatizados por ferramentas que 

extraem, transformam, analisam e mineram dados, e os dispõem como instrumentos de 

avaliação ao usuário gestor, desenhados conforme seu perfil e necessidades, refletindo situações 

passadas, presentes e futuras da instituição (PASCAL et al., 2017). Essas ferramentas utilizam 

técnicas de Business Intelligence para flexibilizar resultados e visualizações, como a descoberta 

de padrões, os relatórios consolidados e analíticos, os dashboards e os relatórios de alertas, 

entre outros, permitindo uma gestão pedagógica, administrativa, técnica e humana mais 

assertivas (ZAPPAROLLI; STIUBIENER, 2016).  

Gottardo, Kaestner e Noronha (2012) avaliam as interações em AVA sob diversos 

aspectos, como entre professor e aluno, e entre aluno e aluno, em cursos de educação a distância 

utilizando dados da plataforma, além de técnicas de mineração de dados. Santana et al. (2014) 

avaliam o uso de ferramentas de interatividade de um AVA Moodle e o impacto no desempenho 

dos alunos nas disciplinas através de técnicas de mineração de dados e atributos quantitativos 

de acessos. Os resultados mostram subutilização das ferramentas disponibilizadas no Moodle e 

apontam que a relação entre o sucesso dos alunos e a quantidade de acessos é muito baixa. 

Doneva e Gaftandzhieva (2015) usam ferramentas para extrair e integrar dados provenientes de 

diversos sistemas para avaliar a conformidade da qualidade do curso observado e a satisfação 

do aluno, com padrões adotados. Segundo os autores, a monitoração, o controle e a avaliação 

dos aspectos de um curso a distância, como a comunicação, são definidos como fundamentais 

para assegurar o sistema de qualidade dos cursos. Batista e Antunes (2016) desenvolveram um 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Itana%20Stiubiener.QT.&newsearch=true
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trabalho de revisão de literatura sobre a percepção dos alunos com relação ao AVA Moodle e 

as TIC e apontam a necessidade de incentivar o uso dessas ferramentas entre professores e 

estudantes. Para o professor, recomendam a readequação da fala e para os alunos, trabalhar a 

insegurança. Silva, Brito e Medeiros (2016) estudam as interações discentes em fóruns de 

discussão on-line em AVA com o objetivo de investigar padrões de interação em fóruns que 

podem influenciar a aprendizagem do aluno.  

Cardim (2016) sugere critérios e indicadores que considerem a variedade de plataformas 

e mídias usadas, as metodologias de aprendizagem, os talentos humanos e os recursos 

tecnológicos envolvidos. O grande desafio é ampliar as fronteiras do conhecimento e 

entendimento sobre essa modalidade de ensino, quer quanto às tecnologias da informação 

destinadas a este fim, quer quanto à sua institucionalização. Para promover esse conhecimento, 

os sistemas de gestão e processos de avaliação são fundamentais.  

Apesar dos inúmeros trabalhos encontrados nas bases bibliográficas (sob uma visão 

pedagógica, teórica, tecnológica), há pouca aderência a essas visões entre a tecnologia, a 

implementação e a definição de métricas. Estas se apresentam sob várias formas de avaliações, 

com abordagens específicas: a tutoria, os fóruns, um curso ou poucos cursos. O Modelo de 

Suporte à Avaliação dos Sistemas de Comunicação (MSASC) de um curso EaD, proposto nesse 

trabalho, compila e se utiliza da contribuição desses estudos. Desenvolve procedimentos e um 

ambiente que proporcionam autonomia ao gestor para eleger o escopo de seus atributos, e de 

suas métricas, desde que estas sejam compatíveis com padrões governamentais. Ou seja, esse 

modelo determina procedimentos de eleição e de escolha de métricas, de definição e escolha de 

atributos relacionados a fatores críticos do sistema de comunicação de um AVA e de 

estruturação dos dados. Utilizando-se desse modelo, um ambiente de BI é criado, com métricas 

orientadas pelos Referenciais de Qualidade estabelecidos pela SEED/MEC (2007) e 

ferramentas de análise que permitem o entendimento e caracterização dos FSCSC do sistema 

de comunicação de cursos EaD. Utilizando-se de tais técnicas e referenciais, processos de 

avaliação dos sistemas de comunicação de um curso de ensino a distância serão subsidiados 

com informações de fatores presentes em sistemas de comunicação de um AVA, como formas 

de interação e de participação, facilitando o entendimento do seu uso, forças, fraquezas, 

dificuldades e consequências expondo, assim, necessidades, desafios e possibilidades de 

melhorias. Os estudos de casos aqui apresentados, usando o MSASC, somam mais uma 

contribuição às pesquisas relacionadas a esse tema.  
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4 INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS 

 

4.1 TÉCNICAS DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI)  

 

Em diferentes segmentos da sociedade, as instituições têm buscado na tecnologia 

recursos que agreguem valor aos seus negócios, seja por melhoria do desempenho das 

operações ou viabilizando inovações. A inclusão desses sistemas de informação no cotidiano 

da sociedade gera um grande volume de dados provenientes das atividades rotineiras, que 

podem ser transformados em informações importantes para o sucesso da organização, com a 

aplicação do processo de descoberta de conhecimento em banco de dados. 

Sykurska (2016) utiliza técnicas de BI que geram um ambiente no qual os gestores 

podem acompanhar o desempenho dos alunos, dos professores e dos tutores, compilando dados 

de várias salas de cursos EaD e possibilitando uma gestão do ambiente virtual não obtida pelos 

relatórios do AVA Moodle.  

Uma arquitetura de BI é composta por vários componentes (conforme ilustrado na 

Figura 2), entre eles: o Data Warehouse e o Data Mart, bases de dados desse Ambiente, as 

ferramentas de extração, transformação e carga e as ferramentas analíticas que vão possibilitar 

os diversos tipos de análises, de mineração de dados, geração de relatórios e visualizações 

multidimensionais, entre outras (PIFARRÉ, 2015).  

Figura 2 – Componentes de Business Intelligence 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Uma técnica de BI é a de modelagem de dados dimensional, que estrutura os dados 

desse ambiente e os formata em bases de dados dimensionais, incorporando as necessidades e 
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as particularidades do negócio. Os dados extraídos das fontes operacionais podem ser 

organizados em modelos de dados dimensionais (estrela, snowflake ou constelação), que 

permitem a correlação dos dados sob diferentes perspectivas. Borges et al. (2016) abordam a 

necessidade de um modelo de dados que represente as relações entre participantes de um curso 

EaD, seus acessos, notas, fórum e mensagens, mas que seja independente da técnica de 

exploração utilizada.  

Outros componentes importantes nessa plataforma são as ferramentas para análise, 

visualização e aquisição da informação. Elas podem variar em proposta, tipo, tecnologia e 

funcionalidades. Basicamente são ferramentas OLAP (em inglês, On Line Analytical 

Processing), com estatísticas de composição de relatórios e de mineração de dados, o de 

bechmarking, e que se aproveitam das vantagens oferecidas pelos modelos dimensionais, como 

a da navegação nos dados com desempenho e a facilidade e compreensão com que se 

apresentam ao usuário, propiciando autonomia de uso e empoderamento.  

Baker, Isotani e Carvalho. (2011, p. 7) definem a mineração de dados como “o uso de 

técnicas para descobrir o que não seria possível a olho nu, como novos padrões e relações em 

grandes volumes de dados”. São técnicas implementadas em forma de algoritmos 

fundamentados pelos princípios de “Indução e/ou Extração de Regras, Redes Neurais, 

Algoritmos Evolucionários e Técnicas Estatísticas” (CONTI; CHARÃO, 2011, p. 3). Uma 

tarefa define o que se quer dos dados (padrões, regularidades etc.), e uma técnica de mineração 

especifica o método de descoberta. Cada técnica disponibiliza uma forma de análise e 

conhecimento, e sua escolha depende do escopo do problema e domínio de dados da aplicação. 

Por exemplo, a análise de agrupamento é uma tarefa na qual os elementos com características 

semelhantes são agrupados em um mesmo cluster, a partir de suas similaridades e é não 

supervisionada. Já a tarefa de classificação descobre funções de mapeamento para classes pré-

definidas com o propósito de classificar objetos (AMO, 2003). Elas também podem ser 

combinadas, visto que cada uma apresenta vantagens e desvantagens.  

Um campo do conhecimento que vem se expandindo em função da proliferação dos 

ambientes AVA, gerando abundância de dados, é a Mineração de Dados Educacionais (do 

inglês, Educational Data Mining – EDM), processo de converter dados provenientes de 

Sistemas Educacionais em informações úteis para a área da educação (ELAAL, 2013). “É uma 

área multidisciplinar, que utiliza técnicas de Mineração de Dados em contextos educacionais” 

(SILVA; SILVA, 2014, p. 1), procura novos padrões, novos modelos e algoritmos. Uma outra 

área, Learning Analytics, está relacionada à interpretação (detalhamento e descrição dos dados, 
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pela aplicação de modelos e algoritmos existentes) de dados produzidos por alunos para 

avaliações de problemas, desempenho do aluno e progresso acadêmico. 

Segundo Cheng (2017), a mineração de dados na educação é popular e foca no 

desempenho do aprendizado do aluno, procurando entender como o aluno aprende e melhorar 

suas competências. De acordo com Abdous, He e Yen (2012), as aplicações advindas da 

mineração de dados educacional estão mais relacionadas às análises de discussões, padrão de 

aprendizado, personalização e envolvimento. Para Baker, Isotani e Carvalho (2011), os tipos de 

aplicação são mais frequentemente destinados às situações de predição do desempenho do 

aluno, de gerenciamento de cursos, de planejamento e agendamento. Elas têm influenciado as 

práticas da educação com contribuições significativas nos processos de ensino e aprendizagem, 

tais como os sistemas de recomendação para professores e alunos (KUTZKE; DIRENE, 2014); 

sistemas de recomendação de links para o fomento de discussões em fóruns (FONSECA; 

FARIAS; SILVA, 2014); sistemas de recomendação pedagógica para professores (PAIVA; 

BITTENCOURT; SILVA, 2013); sistemas para determinar padrões de interações (SILVA et 

al., 2015); padrões de participação e sua correlação com o índice de satisfação de estudantes 

(RAMOS; ALMEIDA; NÓBREGA, 2016); e sistemas para determinar evasão (SANTANA et 

al., 2015), entre outros. Santos et al. (2016) analisam trabalhos publicados por autores 

brasileiros sobre aplicações de técnicas de mineração de dados educacionais na previsão de 

desempenho acadêmico, em publicações no Google Scholar e em anais de eventos importantes 

da América Latina, no período de 2012 a 2015. Expõem resultados em várias tabelas-sumários 

com destaque para os elementos mais citados e utilizados nas pesquisas: o AVA Moodle, os 

algoritmos de árvore de decisão e a ferramenta weka (uma ferramenta de análise que dispõe um 

conjunto de algoritmos para mineração de dados). Relatam que os objetivos de pesquisa são 

variados e englobam investigações desde o desempenho de cursos a elementos específicos, 

como a evasão dos alunos. Segundo Suganya e Narayani (2017), os artigos em EDM sugerem 

que o futuro é integrar ferramentas EDM, padronizar modelos e dados, facilitar seu uso pelo 

usuário e customizar algoritmos para o contexto educacional. Cheng (2017) recomenda o 

modelo CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), que assegura um ciclo 

de processos (entendimento do negócio, entendimento do dado, preparação do dado, 

modelagem e avaliação) para os modelos de mineração. Para esse autor, os grandes desafios do 

EDM são a escolha do dado para minerar e analisar, a privacidade dos dados e a decisão sobre 

quais informações habilitar para os diferentes stakeholders. Segundo Suganya e Narayan 

(2017), alguns dos grandes desafios do EDM é o crescente volume de dados, a padronização 
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dos métodos de coleta de dados, baseados em métricas, padrões e indicadores, e a construção 

de um data warehouse educacional.  

 

4.1.1 Rede Neural Mapa Auto-Organizável (SOM) ou de Kohonen 

 

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são modelos matemáticos que se assemelham às 

estruturas neurais biológicas. As RNAs aprendem através de padrões de treinamento e ajustes 

dos pesos de suas conexões (RUSSELL; NORVIG, 2010). O aprendizado pode ser não 

supervisionado, se nesses padrões não há uma variável de referência ou rótulo para 

supervisionar o processo, portanto, não há uma saída explícita para os padrões de treinamento 

(HASTIE; TIBSHIRANI; JEROME, 2013). A rede organiza padrões em categorias a partir de 

similaridades encontradas no próprio dado (VESANTO; ALHONIEMI, 2000). Uma 

abordagem para o aprendizado não supervisionado é a rede neural Mapas Auto-Organizáveis 

(SOM) ou de Kohonen, que utiliza técnica de extração de regularidades estatísticas diretamente 

dos dados de entrada, e é descrita como uma ferramenta para visualização e análise de dados 

com muitas dimensões. 

Uma rede neural Mapa Auto-Organizável de Kohonen ou simplesmente SOM (do 

inglês, Self-Organazing Maps) é um arranjo de neurônios geralmente restrito a espaços de 

dimensão 1 ou 2, que procura estabelecer e preservar noções de vizinhança (preservação 

topológica). Há um processo de mapeamento do espaço original (entrada) e o espaço definido 

pelo arranjo de neurônios (grid). A topologia (grid) determina como os neurônios se conectam 

(WU; CHOW, 2014). 

A rede SOM utiliza o aprendizado competitivo, que é baseado em competição, 

produzindo apenas um único neurônio ativo, o vencedor, para cada entrada, ou seja, o neurônio 

vencedor é o que está mais próximo do estímulo (um padrão de entrada). O interessante, 

entretanto, é que ocorre o reajuste dos pesos de todos os neurônios “vizinhos mais próximos” 

do neurônio vencedor, conhecido como processo cooperativo. A definição de vizinhança é que 

permite a ordenação topológica. A vizinhança topológica decresce com a distância lateral e com 

o passar do tempo. Quanto mais longe um neurônio estiver do outro, menos participará de sua 

vizinhança, menor será o raio da vizinhança e, assim, menor será o reajuste sofrido. Essa 

influência decresce com o decorrer das iterações do processo de aprendizado. Uma função de 

vizinhança define se a cada iteração um neurônio pertence ou não à vizinhança (KOHONEN, 

1990). 
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O aprendizado é função do dado de entrada, do peso da sinapse, do fator de aprendizado 

e da vizinhança topológica. Na adaptação sináptica, os pesos do neurônio vencedor e da 

vizinhança se aproximam do padrão de entrada. Portanto, a cada iteração o reajuste é dado pela 

diferença entre a entrada e o peso sináptico, multiplicado pelo parâmetro de vizinhança 

topológica e pelo fator de aprendizado, que imprime o ritmo de aprendizagem. Dessa forma, ao 

longo do tempo, a rede vai criando neurônios especializados em determinadas entradas, e os 

neurônios vão se auto-organizando, o que permitirá visualizar relações importantes entre dados. 

Bara et al. (2018) analisam as atividades dos alunos de curso a distância usando método de 

agrupamento do SOM para identificar clusters de alunos que utilizam o ambiente de e-Learning 

de forma semelhante, usando dados de log do AVA Moodle. Os autores identificam relações 

entre o comportamento de aprendizado (muito ativo, ativo e pouco ativo) do aluno e seu 

desempenho (alto, médio e baixo), como também descobrem qual atividade possui mais 

significado, concluindo que é o fórum. Trabalham fórum, tarefas, recursos e documentos. A 

conclusão é que, de fato, alunos muito ativos possuem alto desempenho.  

Alias, Hamad e Hasan (2015) analisam o comportamento de navegação de 19 alunos de 

graduação do curso de Ciência da Computação, enquanto utilizam a plataforma AVA Moodle, 

durante um semestre, usando técnica de agrupamento SOM. Dessa forma, obtêm padrões de 

navegação usando atributos relacionados às tarefas e notas e comentam sobre a riqueza de 

possibilidades visuais da ferramenta. 

Noronha et al. (2003) realizam um trabalho de classificação de alunos em níveis de 

conhecimento (médio similar, novato e especialista) através do SOM, obtendo dados de um 

questionário de diagnóstico inicial, aplicado em 88 alunos de computação. Uma conclusão é a 

de que o algoritmo Kohonen pode ser usado para classificar alunos segundo perícias e 

conhecimentos comuns. 

Ichihara e Omar (2017) e Jarske, Seabra e Silva (2016) utilizam SOM como ferramenta 

exploratória, por suas propriedades de visualização e de redução de dimensão, que podem 

ajudar na descoberta de novas informações e na análise de interações entre variáveis (atributos), 

mesmo daqueles que não participam do processo de treinamento do algoritmo, assim como na 

compreensão da relação entre os dados.  
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4.1.2 Árvores de Decisão 

 

A árvore de decisão extrai conhecimento do conjunto de dados, e o representa no 

formato de uma árvore, sendo muito utilizada em aplicações de ensino a distância. Zacharis 

(2018) desenvolve um trabalho que utiliza um modelo preditivo usando o algoritmo CART 

(Classification and Regression Trees) (BREIMAN et al., 1984) para predizer o desempenho do 

aluno, usando dados provenientes do AVA Moodle relacionados à troca de mensagens e criação 

de conteúdo em grupos do wiki, quiz interativo e abertura de arquivo. Mabrouk, Gaou e Rtili 

(2017) propõem um Sistema de Recomendação E-learning que utiliza as árvores de decisão 

para classificar usuários e conteúdos para um módulo de recomendação. Cruz, Duarte e 

Goldschmidt (2017) usam vários algoritmos de aprendizado de máquina para construir um 

modelo de reconhecimento utilizado na autenticação de usuários em AVA, entre os quais as 

árvores de decisão. Santana et al. (2015) utilizam algoritmos de classificação, como as árvores 

de decisão, para prover informações aos educadores sobre os alunos que estão no limite da 

desistência de um curso. Usam elementos acadêmicos relacionados com o desempenho do 

aluno no início da disciplina e identificam os atributos de maior relevância para reduzir a 

dimensionalidade dos dados. Nesse sentido, Bayer et al. (2012), em estudo para predizer 

situações de evasão de alunos a partir de dados escolares e de comportamento social (e-mail e 

fóruns), selecionam as variáveis de maior importância para reduzir dimensionalidade com o 

objetivo de melhorar a acurácia da predição.  

Uma árvore de decisão é composta por um conjunto hierárquico de nós de decisão 

associados a testes/perguntas que, aplicados nas variáveis do problema, vão classificar os casos 

(os objetos a serem classificados, definidos por atributos/variáveis/propriedades) e derivar a 

estrutura da árvore, onde cada ramo é o resultado de um teste, desde seu nó-raiz até suas folhas, 

que indicam uma classe (ZUBEN; ATTUX, 2010). A classe é um atributo dependente e tem 

seu valor definido em função dos atributos independentes. As árvores de decisão podem ser do 

tipo árvores de classificação, se a variável dependente é categórica, ou de regressão, quando a 

variável dependente é contínua. A partir do nó raiz de uma árvore, pode-se percorrê-la usando 

um caminho de teste-resposta em nós internos, até se chegar em um nó folha, que é o nó 

indicativo da classe. A trajetória do nó até uma folha indica uma regra. O conhecimento 

adquirido é representado por regras, facilmente interpretadas pelo usuário, uma razão do uso 

dessa técnica, além da obtenção da classe. 
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O aprendizado de uma árvore de decisão é supervisionado e utiliza um processo de 

indução que usa casos de treino com atributos de entrada e saída, classes com rótulos e um 

algoritmo de aprendizado que busca uma hipótese, no espaço de hipóteses, que melhor se ajuste 

aos dados de treinamento, de forma a gerar um modelo de classificação que mapeia atributos 

independentes à respectiva classe (CHAPELLE et al., 2006).  

Todo processo de indução possui um bias indutivo (preferência de uma hipótese sobre 

outra). Há muitas maneiras de uma árvore de decisão ser estruturada a partir de um conjunto de 

atributos. De forma exaustiva, o número possível de árvores de decisão cresce à medida que o 

número de atributos aumenta. Logo, torna-se impraticável definir a estrutura da árvore de 

decisão ótima para um determinado problema, devido ao elevado custo computacional 

envolvido nessa busca. Nesse sentido, algoritmos baseados em heurísticas têm sido 

desenvolvidos para a indução de árvores de decisão. Mesmo que eles não garantam uma solução 

ótima, apresentam resultados satisfatórios em tempo factível.  

Um algoritmo básico para árvores de decisão é o TDIDT (Top-Down Induction of 

Decision Tree). É um algoritmo recursivo, de busca gulosa (divide as observações utilizando 

um atributo que otimize um dado critério, a cada passo, localmente), que particiona 

sucessivamente o conjunto de observações (conhecido como particionamento recursivo), 

produzindo regras, em função dos valores dos atributos preditivos (BRAMER, 2007). Pontos 

importantes definem as estratégias algorítmicas: como dividir as observações, qual é a melhor 

divisão, que critério de seleção otimizar, quando parar de dividir, qual é o melhor atributo 

preditivo em cada nó da árvore (a maioria dos algoritmos são uni variáveis, utilizam um atributo 

para realizar o teste), qual é o tipo do atributo e qual é a melhor condição de teste de um atributo 

para a divisão.  

As formas de divisão variam com o tipo da variável (quantitativas discreta ou contínuas, 

qualitativas nominais ou ordinais). Quando quantitativa discreta, ou qualitativa (categórica) 

nominal ou ordinal, pode-se optar pela: a) multidivisão, uma partição para cada valor distinto 

da variável, como nos atributos categóricos não ordinais do C4.5 (QUINLAN, 1993); b) binária, 

que divide as observações em dois subconjuntos, um valor de atributo determina um ramo 

(representa o resultado de um teste) e todos os outros valores determinam um segundo ramo, 

usados no ID3 (QUINLAN, 1986), ou com atributos categóricos ordinais do CART 

(BREIMAN et al., 1984). Para a variável do tipo contínua, uma maneira é a discretização, que 

forma atributo categórico ordinal, ou decisão binária, que considera todas as divisões e o melhor 

corte.  
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Para escolher o melhor atributo, pode-se usar buscas exaustivas ou busca heurística. 

Então é necessário definir um critério de divisão a partir das características observadas nos 

dados para identificar o melhor atributo em cada nível da árvore. Há várias abordagens de 

divisão, baseadas em diferentes medidas. Para encontrar o particionamento ótimo de divisão, 

grande parte dos algoritmos de indução adota, em cada nó, critérios sobre um único atributo, 

uma única variável, sendo necessário encontrar a melhor variável para a divisão. Os registros 

são divididos e baseados no teste do atributo que otimiza determinado critério. Na abordagem 

gulosa, os nós com distribuição homogênea, os de baixo grau de impureza, são os preferidos, e 

uma medida de impureza do nó é necessária. O critério ganho da informação usa a entropia 

(cujo valor mínimo é zero, quando todos os registros pertencem a uma classe) como medida de 

impureza (QUINLAN, 1986), e em cada nó teste seleciona uma variável que maximize o ganho 

(diferença entre o grau de entropia do nó-pai e o grau de entropia dos nós-filhos). A ideia é ter 

o menor grau de impureza nos filhos após a divisão do nó pai. Esse critério é utilizado nos 

algoritmos ID3, e C4.5. Quinlan (1993) propõe um segundo critério, razão do ganho, que 

relativiza o ganho da informação como forma de corrigir a preferência do critério anterior por 

divisões mais granulares, porém puras. É usado no algoritmo C4.5. O Índice de Gini, proposto 

por Corrado Gini, em 1912, é uma medida baseada em dispersão estatística, onde se seleciona 

o atributo que gera o menor valor de Gini, igual a zero quando todos os valores são iguais na 

classe, havendo melhor discriminação. É usado nos algoritmos CART, SPRINT e SLIQ. A 

medida erro de classificação tem valor máximo, quando a informação tem pouco interesse, e 

valor mínimo, igual a zero, quando todos os registros pertencem a uma única classe. De forma 

resumida, o procedimento para calcular a melhor divisão computa a medida de impureza antes 

e depois (em cada nó filho) da divisão, e escolhe a condição de teste no atributo que produz o 

melhor ganho. 

Os critérios para parar a divisão podem ser de vários tipos, por exemplo, quando uma 

folha atinge um número determinado de elementos, ou quando uma folha possui observações 

de apenas uma classe, caso de árvore de classificação. À medida que o algoritmo progride, os 

casos do conjunto de dados vão sendo eliminados e o suporte estatístico para as decisões vai 

diminuindo, enfraquecendo a representatividade dos ramos mais profundos. Muitas das arestas 

ou subárvores também podem refletir ruídos ou erros. A árvore de decisão é sensível ao 

overfitting (sobreajuste), que ocorre quando o método não consegue generalizar, obtendo bons 

resultados, porém um aprendizado muito específico, apenas nos dados de treino. Uma forma de 

descartar os ramos menos expressivos é a “poda” (prunning), cujos métodos variam, 
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classificados como: pré-poda, realizado durante a construção da árvore, e pós-poda, realizado 

após a construção da árvore com remoção de ramos.  

Uma forma de resolver o overfitting é, além dos ajustes dos parâmetros do modelo e 

poda, definir processos de validação e métodos de amostragem, que consistem em métodos de 

divisão da base de dados, todos baseados no princípio de não haver exemplos em comum entre 

o conjunto de treinamento e o de teste. Um método bastante comum é a divisão em três partes: 

dados para treinar o modelo, dados para validar o modelo e dados para testar o modelo. Todos 

eles estão baseados no mesmo princípio: não deve haver exemplos em comum entre o conjunto 

de treinamento (ou aprendizado) e o conjunto de teste. 

Um tipo de estratégia de validação é o cross validation (CV), usado neste estudo. Nessa 

estratégia, dividem-se as observações em k folds, ou partições, mutuamente exclusivas, de 

tamanho aproximadamente igual a n/k, onde n é o número de observações do estudo. Para cada 

iteração, usa-se uma combinação de k-1 folds para treinamento e um fold para teste. Na 

validação cruzada, calcula-se o erro médio do método de aprendizado nos k folds para teste, 

que possuem dados fora do treino. Geralmente k varia de 5 a 10. O ideal é que se tenha a mesma 

estrutura em todos eles. Por exemplo, se usado k=5, separam-se para treino quatro partes, e um 

para teste, e aplica-se: no primeiro teste, o folder 1 é para teste e os demais são para treino; no 

segundo teste, o folder 2 é para teste, e o resto é treino, e assim sucessivamente 

(BARANAUSKAS, 2017). 

Há várias medidas relacionadas à avaliação dos resultados produzidos por uma árvore 

de decisão. Após o treinamento, um modelo de aprendizado é induzido, que prediz um outro 

conjunto de dados, o de teste. Medidas de desempenho podem ser obtidas a partir de todo esse 

processo, normalmente relacionadas à completude, quando a hipótese gerada pelo classificador 

classifica todos os exemplos, e à consistência, quando classifica corretamente todos os 

exemplos.  

Medidas de desempenho típicas usadas em tarefas de classificação são: erro médio de 

classificações falsas (mmse) e a acurácia (acc). A medida mmse é definida como o número 

médio de respostas diferentes de verdadeiras e tem seu melhor valor em 0 e o pior valor em 1. 

A medida acc significa a média de respostas iguais a verdadeiras; significa classificar 

corretamente, ou seja, é a razão entre observações corretamente classificadas (como aprovada 

ou não) e o total de observações. Tem seu melhor valor em 1 e seu pior valor em zero.  

Os principais algoritmos para indução de árvores de decisão são: ID3, C4.5 e CART. O 

ID3 usa ganho de informação, não usa método pós-poda e trata apenas atributos categóricos 

não-ordinais. Uma evolução do ID3, também proposta por Quinlan (1993), é o C4.5, que trata 
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atributos categóricos e contínuos e valores desconhecidos. Usa divisão binária, método pós-

poda, é do tipo guloso e é um dos mais utilizados na literatura, pelos resultados. O CART é uma 

técnica não paramétrica que induz tanto árvores de classificação quanto de regressão. Sua 

principal característica é a simplicidade (são binárias sendo percorridas com questões sim/não) 

e capacidade de pesquisar relações mesmo não evidentes; tem grande capacidade de pesquisa 

de relações entre os dados, mesmo quando elas não são evidentes. Os nós que correspondem a 

atributos contínuos são representados por agrupamento de valores em dois conjuntos que 

permitem a utilização de combinações lineares entre atributos (agrupamento de valores em 

vários conjuntos). Utiliza eficientemente a técnica de pós-poda, usando redução do fator custo-

complexidade com boa capacidade de generalização (ZUBEN; ATTUX, 2010).  

Segundo Tan, Steinbach e Kumar (2005), as árvores de decisão podem ser usadas em 

modelagem descritiva quando explicam o porquê de um caso pertencer a uma classe; ou em 

modelagem preditiva, quando usadas para classificar exemplos não rotulados.  

Este trabalho usa a árvore de decisão para distinguir variáveis de importância para a 

aprovação de um aluno, identificadas pelo algoritmo de classificação, em face à produção dos 

resultados mais homogêneos, dispostos graficamente em forma de árvores, e em forma de 

regras, de maneira a distinguir as diferentes classes de observações. Há facilidade de leitura e 

de interpretação dos resultados. 

 

4.1.3 Agrupamento (análise de cluster) 

 

Segundo Cheng (2017), a tarefa de agrupamento é um método muito empregado na 

mineração de dados educacionais e tem foco no bom desempenho do aluno. É uma técnica de 

análise e exploração de dados que pode ser usada para extrair padrões intrínsecos em um 

conjunto de dados, a partir da aplicação de algoritmos que formam grupos que maximizem a 

similaridade de seus elementos e minimizem similaridades entre os grupos (METZ; MONARD, 

2017).  

Machado et al. (2016) usam a técnica de agrupamento para identificar alunos com 

padrões comuns de interação nos fóruns, estruturando dados do AVA Moodle em três 

dimensões: perfil de uso, interação do aluno e interação professor-aluno. Usando o k-means 

elaboram cenários obtidos com a variação do número de grupos e atributos de forma a 

identificar padrões de comportamento nas três dimensões.   
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Ramos, Almeida e Nóbrega (2016) comparam a eficiência de dois métodos de 

agrupamentos: hierárquico e não-hierárquico, usando dados do AVA Moodle dos alunos 

(download, mensagens, fórum, chat e nota), de classes iniciantes, concluindo similaridade entre 

resultados, e que o método escolhido não influencia o conhecimento obtido.  

Preidys e Sakalauskas (2010) utilizam logs do AVA Blackboard e tarefa de 

agrupamento para analisar o estilo de leitura do aluno com o objetivo de planejar materiais 

individualizados com formas apropriadas para o curso. Os atributos que definem 

particularidades do perfil do aluno estão relacionados aos acessos aos recursos do AVA 

Blackboard: content page, assignmen, assessment, organizer, calendar, learning objectives e 

discussion.  

Nelson (2015) analisa a relação entre a participação do aluno em dois cursos de 

graduação, ministrados no AVA Blackboard, através do algoritmo k-means. Os dados são 

obtidos de planilhas geradas por relatórios do AVA Blackboard. As variáveis de participação 

são relacionadas aos assignments, activity hours, syllabus, Materials e TotalHits. Como 

resultado do trabalho, obteve-se os perfis de participação e a utilidade do k-means clustering 

para entender melhor essa relação. 

Segundo Peres e Lima (2015), os métodos de clustering por particionamento constroem 

k clusters (partições dadas pelo usuário) dos dados, a partir de um conjunto de dados com n 

entradas, sendo k ≤ n, onde k é escolhido pelo usuário. O método cria uma partição inicial e 

iterativamente realoca pontos, objetivando melhorar o particionamento, conforme a medida de 

similaridade definida, ou seja, onde a distância entre o ponto ao centroide de seu cluster (centro) 

seja a mínima possível. Quando se utiliza a média dos objetos que pertencem ao cluster em 

questão, também chamada de centro de gravidade do cluster, a abordagem é chamada de k-

means. 

O k-means (MACQUEEN, 1967) é um algoritmo computacionalmente tratável e 

trabalha bem com grandes conjuntos de dados. Se baseia num for-loop onde cada ponto que 

não seja k (número de clusters) é atribuído ao cluster mais próximo, ou seja, ao centroide mais 

próximo, que pode migrar à medida que os pontos são a ele atribuídos – e os pontos são 

novamente readequados. Segundo Antonenko et al. (2012), esse é o algoritmo não hierárquico 

mais usado. 

Há aspectos envolvidos na tarefa de agrupamento como: a escolha dos objetos e 

atributos; quando há muitas variáveis, técnicas de redução de dimensionalidade podem ser 

usadas; a padronização, que torna as variáveis comparáveis; a validação, que busca a melhor 
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análise de agrupamento (PUMA-VILLANUEVA; ZUBEN, 2008), e a interpretação dos 

resultados. 

A validação de agrupamento envolve várias questões, como: determinar se os dados 

possuem uma tendência de agrupamento, ou seja, uma estrutura não aleatória de grupos; 

verificar a qualidade dos resultados comparando-os com informações externas (validação 

externa), como rótulos conhecidos; determinar valores adequados para os parâmetros do 

algoritmo, como o valor de k (número de clusters); comparar diversos clusters criados por mais 

de um algoritmo (validação relativa); e avaliar a qualidade do resultado usando as propriedades 

intrínsecas do dado (validação interna). São várias as medidas e métodos usados na validação 

de agrupamentos (KASSAMBARA, 2017). O Índice de Dunn (DAVIES; BOULDIN, 1979) é 

um índice interno (mede a qualidade do agrupamento com base nos dados originais) usado em 

validações internas, que possui valores entre zero e infinito e deve ser maximizado, indicando 

a presença de clusters compactos e bem separados. 

O Índice de Silhouette (ROUSSEEUW, 1987) combina o conceito de coesão e 

separabilidade. A coesão e separabilidade de cada cluster, que mostra o quão bem os objetos 

estão situados, são dadas pelo valor de sua Silhouette, que varia no intervalo [-1,1], onde 1 é o 

melhor valor e -1 o pior valor. A Silhouette média, valor médio da Silhouete sobre todas as 

instâncias do conjunto de dados, fornece uma avaliação da qualidade do cluster, podendo ser 

utilizada no processo de seleção do número de clusters (k). O ideal é maximizar este valor. É 

uma medida boa para grupos com boa compactação e separabilidade, e com formas hiper-

esféricas. Uma medida de qualidade dos clusters obtidos exibida pelo k-means é a relação 

(BetweenSS/TotalSS). WithinSS é a soma dos quadrados das distâncias euclidianas entre cada 

observação de um grupo e seu centroide, e mede a variação total dentro do cluster (coesão 

interna) e deve ser minimizada (o que significa maior similaridade). A soma dos WithinSS de 

todos os grupos mede a compacidade do agrupamento e deve ser minimizada; BetweenSS é a 

soma dos quadrados das distâncias euclidianas entre clusters e mede a variabilidade 

(separabilidade) entre grupos – quanto maior seu valor, menor a similaridade; TotalSS totaliza 

os dois valores (WithinSS + BetweenSS), que indica a variabilidade total dos dados. Na melhor 

configuração de clusters, Total_SS deve ser explicado pela parcela Between_SS, dado que se 

espera uma parcela muito pequena de Within_SS para explicar a variabilidade total dos dados. 

O ideal é que a relação (BetweenSS/TotalSS) seja próxima de um (1, 100%), que significa que 

há alta coesão interna e alta separabilidade entre clusters (LESKOVEC; RAJARAMAN; 

ULMAN, 2014). 
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É necessário estudar a variação de k (número de grupos) medindo-se a qualidade dos 

clusters gerados para diferentes valores de k. O procedimento é selecionar vários valores para 

k e executar o algoritmo de agrupamento, obtendo-se os valores do índice escolhido e os 

plotando. O melhor valor de k é dado pelo máximo ou mínimo dessa função, conforme o índice 

escolhido. O método Elbow seleciona vários valores para K, observando-se a média das 

distâncias dos pontos aos centroides enquanto K aumenta. Quando a média das distâncias variar 

muito lentamente com o aumento de k, determina-se o valor de K, próximo ao joelho da curva, 

conforme a Figura 3, onde: quando k = 2, a média das distâncias ao centroide é grande; quando 

k=3, a média das distâncias diminui; e à medida que k aumenta, não há grandes melhorias, 

assim, quando a média das distâncias variar muito lentamente, determina-se o valor de K 

(LESKOVEC; RAJARAMAN; ULMAN, 2014).  

Figura 3 – Escolha do melhor valor de k. 

 

Fonte: Leskovec, Rajaraman e Ulman (2014). 

Há algumas abordagens na escolha dos valores iniciais de k: randômica que, porém, 

pode levar a situações desagradáveis, como a escolha de um outlier; amostragem, através de 

um algoritmo de clustering hierárquico; índices internos; e pontos dispersos, distantes o 

máximo possível.  

Os índices externos usam uma estrutura pré-especificada para qualificar o agrupamento, 

por exemplo, o Índice Rand ajustado e o Índice de Jackard. Os índices relativos são usados para 

comparar vários agrupamentos e geralmente se utilizam dos índices internos e externos 

(HASSANI; SEIDL, 2017).  
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Um passo na tarefa de agrupamento é a verificação da tendência do agrupamento, para 

observar se há estruturas não aleatórias nos dados, usando métodos como o estatístico de 

Hopkins (LAWSON; JURS, 1990), que mede a probabilidade de que um conjunto de dados 

possa ser gerada por uma distribuição uniforme de dados. É calculado pela equação: 

𝐻 =
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖+ ∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1  

𝑛
𝑖=1

    

Sendo os dados originais: 𝑝1,𝑝2,…,𝑝𝑛: 𝑥𝑖 = 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝𝑖, 𝑝𝑗) 

Sendo a amostra aleatória: 𝑞1,𝑞2,…,𝑞𝑛: 𝑦𝑖 = 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑞𝑖, 𝑞𝑗)  

Se o conjunto de dados D é uniformemente distribuído, então: 

∑ 𝑦𝑖 
𝑛
𝑖=1  𝑒 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  são próximas, e o valor de H é próximo a 0,5. Se há estrutura de grupos nos 

dados, as distâncias para pontos artificiais ∑ 𝑦𝑖 
𝑛
𝑖=1  serão significativamente grandes se 

comparadas com valores reais ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  e assim o valor de H será alto (HAN; MICHELINE; PEI, 

2012). Um valor de H distante de 0,5 indica que os dados originais são diferentes dos dados 

aleatórios, portanto os clusters são significativos (HAN; MICHELINE; PEI, 2012). 
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5 MODELO DE SUPORTE À AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

(MSASC) DE CURSOS A DISTÂNCIA  

 

Comunicação é um processo mediante o qual uma mensagem é enviada por um emissor, 

através de um determinado canal, e entendida por um receptor. O sistema de comunicação do 

AVA é de grande importância, pois nele fluem ações que movimentam os processos de ensino 

e aprendizagem. Um bom sistema de comunicação possui mecanismos específicos que ajudam 

no diálogo entre os participantes, na gestão do curso, no entendimento de critérios e culturas 

envolvidas, e na troca de mensagens no ambiente da educação a distância. Ou seja, são várias 

as formas de comunicação percebidas nos diferentes tipos de atividades desenhadas no projeto 

de um curso a distância: colaborativas, cooperativas, de tutoria, de fomento, de respeito às 

culturas, de avaliação e de avisos informativos, entre outros. Os projetos de curso a distância 

usam a comunicação para aumentar, acrescentar e proporcionar a produção de conhecimento 

no AVA de forma a melhorar a qualidade dos seus resultados.  

O modelo de suporte à avaliação do sistema de comunicação de cursos EaD (MSASC) 

aqui proposto tem como finalidade dimensionar e qualificar a comunicação estabelecida em um 

AVA e é implementado segundo os procedimentos descritos a seguir. Esse modelo busca nos 

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância do Ministério da Educação 

(SEED) os Fatores Críticos de Sucesso do Sistema de Comunicação (FCSSC) de um curso EaD 

e o mapeia em métricas específicas, mensuráveis e realizáveis. Essas métricas são estruturadas 

utilizando-se a técnica de BI de modelagem dimensional, que apresenta o dado de forma 

padronizada e intuitiva para o usuário, com vantagens de desempenho de acesso, maior 

integração e navegabilidade pelas ferramentas de BI.  

Assim, a operacionalização da obtenção das medidas relacionadas a cada métrica se dá 

pela análise da base de dados do ambiente AVA, identificando-se atributos e tabelas aderentes 

ao modelo dimensional especificado, fisicamente criado em uma base de dados dimensional 

chamada Data Mart ou Data Warehouse, e carregado, “populado”, através de processos de 

extração, transformação e carga (ETL), com dados provenientes das bases de dados 

operacionais AVA. Essas bases operacionais armazenam tanto os dados cadastrais dos 

participantes como os relacionados às operações e acessos a esse Ambiente. Os dados dispostos 

no Modelo Dimensional podem ser explorados e analisados através de ferramentas de BI, que 

permitem a geração de relatórios consolidados e analíticos e que vão habilitar as análises 
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exploratórias e descritivas destinadas a subsidiar descobertas e informações para os tomadores 

de decisão.  

 

5.1 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO (FCSSC) E 

MÉTRICAS RELACIONADAS  

 

Usando como base o modelo de qualidade dos Referenciais da SEED/MEC (2007), e 

analisando seus critérios e justificativas, são mapeados os fatores críticos de sucesso 

relacionados ao sistema de comunicação de um curso EaD. Esses devem ser traduzidos em 

métricas que, continuamente medidas e acumuladas ao longo do tempo, visualizadas e 

analisadas, se transformam em conhecimento através da análise humana. As métricas são 

derivadas de perguntas do tipo: como, quem, quanto, qual e quando, por exemplo: quais são os 

tipos de atividades síncronas desenhadas no curso? Quem participa do chat? Quantas vezes 

acessou uma página? Para quem o tutor deu feedback? A agenda foi acessada? O professor 

acessou o perfil dos alunos? Ou seja, devem ser métricas que, ao serem monitoradas e 

corrigidas, irão ancorar as resoluções necessárias para a garantia da qualidade dos processos de 

comunicação. Os critérios para a escolha das métricas são: fácil compreensão, mensuração, 

confiabilidade, estabilidade, gerenciamento e baixo custo de manutenção.  

Para facilitar a compreensão e o entendimento do mapeamento desses fatores, a seguir 

é apresentado, na íntegra, o texto que descreve as recomendações da SEED/MEC (2007) 

relacionadas ao Sistema de Comunicação de um curso EaD, no qual os números (1 a 18) foram 

inseridos, neste trabalho, para indicar as recomendações e as letras (de a até h) indicam as 

justificativas. As recomendações e justificativas são dispostas no Quadro 3, com suas 

respectivas métricas associadas. 

[...] O desenvolvimento da educação a distância, em todo o mundo, está 

associado à popularização e democratização do acesso às tecnologias de 

informação e de comunicação. No entanto, o uso inovador da tecnologia 

aplicada à educação deve estar apoiado em uma filosofia de aprendizagem que 

proporcione aos estudantes efetiva interação no processo de ensino 

aprendizagem [1], comunicação no sistema [2] com garantia de oportunidades 

para o desenvolvimento de projetos compartilhados [3] e o reconhecimento e 

respeito em relação às diferentes culturas [4], além de construir o 

conhecimento [5]. Portanto, o princípio da interação e o da interatividade são 

fundamentais para o processo de comunicação e devem ser garantidos no uso 

de qualquer meio tecnológico a ser disponibilizado [a]. Tendo o estudante 

como centro do processo educacional, um dos pilares para garantir a qualidade 

de um curso a distância é a interatividade [b] entre professores, tutores e 

estudantes. Hoje, um processo muito facilitado pelo avanço das TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação). Em primeiro lugar, um curso 

superior a distância precisa estar ancorado em um sistema de comunicação [b] 
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que permita ao estudante resolver, com rapidez [c], questões referentes ao 

material didático e seus conteúdos, bem como aspectos relativos à orientação 

de aprendizagem como um todo [6], articulando o estudante com docentes, 

tutores, colegas, coordenadores de curso e disciplinas e com os responsáveis 

pelo sistema de gerenciamento acadêmico e administrativo. Para atender às 

exigências de qualidade nos processos pedagógicos [d], devem ser oferecidas 

e contempladas, prioritariamente, as condições de telecomunicação (telefone, 

fax, correio eletrônico, videoconferência, fórum de debate pela Internet, 

ambientes virtuais de aprendizagem, etc.) [2], promovendo uma interação que 

permita maior integração entre professores, tutores e estudantes [7]. Da 

mesma forma que a interação entre professor-estudante, tutor-estudante e 

professor-tutor deve ser privilegiada e garantida [e], a relação entre colegas de 

curso também necessita ser fomentada [8]. Principalmente em um curso a 

distância, esta é uma prática muito valiosa, capaz de contribuir para evitar o 

isolamento e manter um processo instigante, motivador de aprendizagem [f], 

facilitador de interdisciplinaridade e de adoção de atitudes de respeito e de 

solidariedade ao outro [9], possibilitando ao estudante o sentimento de 

pertencimento ao grupo [g]. Em atendimento às exigências legais, os cursos 

superiores a distância devem prever momentos de encontros presenciais, cuja 

frequência deve ser determinada pela natureza da área do curso oferecido e 

pela metodologia de ensino utilizada. A instituição deverá, no projeto político 

e pedagógico do curso [h]: descrever como se dará a interação entre 

estudantes, tutores e professores ao longo do curso, em especial, o modelo de 

tutoria [1, 11]; quantificar o número de professores/hora disponíveis para os 

atendimentos requeridos pelos estudantes e quantificar a relação 

tutor/estudantes [10]; informar a previsão dos momentos presenciais, em 

particular os horários de tutoria presencial e de tutoria a distância [11], 

planejados para o curso e qual a estratégia a ser usada; informar aos 

estudantes, desde o início do curso, nomes, horários, formas e números para 

contato com professores, tutores e pessoal de apoio [19]; informar locais e 

datas de provas e datas limite para as diferentes atividades (matrícula, 

recuperação e outras) [12]; descrever o sistema de orientação e 

acompanhamento do estudante, garantindo que tenham evolução e que suas 

dificuldades sejam regularmente monitoradas, que recebam respostas rápidas 

a suas dúvidas e incentivos e orientação quanto ao progresso nos estudos [13]; 

assegurar flexibilidade no atendimento ao estudante, oferecendo horários 

ampliados para o atendimento tutorial [14]; dispor de polos de apoio 

descentralizados de atendimento ao estudante, com infraestrutura compatível, 

para as atividades presenciais; valer-se de modalidades comunicacionais 

síncronas e assíncronas como videoconferências, chats na Internet, fax, 

telefones, rádio para promover a interação em tempo real entre docentes, 

tutores e estudantes [15]; facilitar a interação entre estudantes, por meio de 

atividades coletivas, presenciais ou via ambientes de aprendizagem 

adequadamente desenhados e implementados para o curso, que incentivem a 

comunicação entre colegas [16, 1]; planejar a formação, a supervisão e a 

avaliação dos tutores e outros profissionais que atuam nos polos de apoio 

descentralizados [17], de modo a assegurar padrão de qualidade no 

atendimento aos estudantes [i]; abrir espaço para uma representação de 

estudantes, em órgãos colegiados de decisão, de modo a receber feedback e 

aperfeiçoar os processos. Portanto, como já afirmado, em um curso a 

distância, o estudante deve ser o centro do processo educacional e a interação 

deve ser apoiada em um adequado sistema de tutoria e de um ambiente 

computacional, especialmente implementados para atendimento às 

necessidades do estudante. Como estratégia, a interação deve proporcionar a 

cooperação entre os estudantes, propiciando a formação de grupos de estudos 
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e comunidades de aprendizagem [18]. Em suma, o projeto de curso deve 

prever vias efetivas de comunicação e diálogo entre todos os agentes do 

processo educacional, criando condições para diminuir a sensação de 

isolamento, apontada como uma das causas de perda de qualidade no processo 

educacional, e um dos principais responsáveis pela evasão nos cursos a 

distância [20]. (MEC/SEED, 2007). 

Quadro 3 – Fatores críticos do sistema de comunicação – EaD baseados no “Referencial de Qualidade 

para a Educação Superior a Distância” do MEC/SEED e métricas relacionadas 

RECOMENDAÇÃO JUSTIFICATIVA FATORES CRÍTICOS DO SISTEMA DE 

COMUNICAÇÃO E MÉTRICAS 

[7], [16] [d], [e], [f] Colaboração (atividades coletivas), caracterizar a atividade 

(definição, tipo, forma) e quantificar: 

 número de atividades;  

 a participação nesse tipo de atividade de acordo com os 

momentos e formas estabelecidas. 

[1], [6], [7], [8], 

[15], [16] 

[a], [d], [e], 

[f] 

Interação (refere-se às relações humanas). Caracterizar os 

participantes, os momentos e tipos de interação, e quantificar: 

 as interações entre os participantes, ou ao conteúdo, 

mediadas pelo ambiente, e seus momentos.  

[2], [15] [a], [b], [d] Interatividade, (refere-se à “capacidade de um equipamento ou 

sistema de comunicação ou sistema de computação de interagir 

ou permitir a interação”. Relação homem-máquina). Caracterizar 

as diferentes ferramentas que permitem a interatividade em um 

curso a distância e quantificar:  

 medir os tipos, formas de atividades e recursos 

permitidos pelos canais de comunicação. 

 medir todos os acessos às atividades, e aos recursos do 

curso propiciadas pelos mecanismos de comunicação, realizados 

pelos participantes, os momentos do acesso e duração 

[3], [8], [18] 

 

 

 

 

[a], [e], [f] 

 

Cooperação, (entre estudantes, a formação de grupos de 

estudos). Caracterizar as atividades e quantificar: 

 as atividades do tipo cooperativas;  

 a participação a esse tipo de atividade de acordo com os 

relacionamentos e formas estabelecidas. 

[18] [h] Grupo (formação de grupos de estudos), caracterizar os grupos e 

quantificar: 

 número de grupos e sua formação; 

 atividades em grupos; 

 participação nesse tipo de atividade. 

[6], [10], [19] [c], [h] Prazo, pontualidade (agilidade nas soluções). Caracterizar 

conteúdos, e quantificar:  

 as atividades que possuem prazo;  

 o tempo de resposta, do professor/moderador, para o 

aluno; 

 pontualidade do professor/tutor/moderador; 

 o número de professores/horas disponíveis para os 

atendimentos requeridos pelos alunos; 

 o número de conteúdos postados pelo professor. 
 

 

 

 

 

(cont.)  
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RECOMENDAÇÃO JUSTIFICATIVA FATORES CRÍTICOS DO SISTEMA DE 

COMUNICAÇÃO E MÉTRICAS 

[10], [19] [h] Participante e suas Relações: caracterizar os participantes do 

curso, seus papéis, perfis e quantificar: 

 participantes; 

 relação tutor/estudantes. 

[4], [9] [f], [g] Etiqueta (atitude), caracterizar e quantificar:  

 atividades relacionadas com etiqueta; 

 participação nessa atividade. 

[13]  [h] Participação do tutor nas avaliações, quantificar:  

 atividades com avaliação; 

 prazo dessa atividade; 

 medir a participação do tutor, professor e aluno nessas 

atividades. 

[11], [12], [14] [c], [h] Tutoria, (monitora regularmente as dificuldades dos alunos), 

caracterizar as atividades de tutoria e quantificar: 

 atividade específica para tutoria; 

 prazo dessa atividade; 

 tempo dispendido pelo tutor nessa atividade. 

[13], [8]  Fomento, caracterizar tipo e formas de comunicar o incentivo 

fornecida pelos tutores: 

 número de participações do tutor e professor nesse tipo 

de comunicação 

[12], [19]  Agenda (Informa Data, Hora e Locais), caracterizar o tipo e 

fonte do informativo e quantificar: 

 número de informativos; 

 forma de comunicação.  

[17] [i] Avaliação do tutor e Instituição pelo aluno (supervisão, melhoria 

dos serviços), caracterizar a atividade e quantificar: 

 número de atividades do tipo avaliação da disciplina e 

da instituição; 

 a participação dos alunos nessa atividade. 

[5] [a] Construção do Conhecimento 

 não precisa ser quantificada, pois é resultante de todos 

os demais esforços. 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Segundo esse modelo de qualidade, há alguns fatores críticos, identificados e listados a 

seguir, com os números das recomendações e justificativas que foram inseridos no texto:  

1) Colaboração: situação de aprendizagem onde o aluno participa e dialoga para 

formar seu conhecimento e dos outros alunos, juntos. Segundo o documento da SEED/MEC, 

para atender às exigências de qualidade nos processos pedagógicos [d] devem ser oferecidas e 

contempladas, prioritariamente, as condições de telecomunicação que promovam uma interação 

que permita maior integração entre professores, tutores e estudantes [7], por meio de atividades 

coletivas adequadamente desenhadas e implementadas para o curso, que incentivem a 

comunicação entre colegas [16]. Em um curso a distância, essa é uma prática muito valiosa, 

capaz de manter um processo instigante e motivador de aprendizagem [f]; 
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2) Interação: é uma ação que se exerce mutuamente entre duas ou mais coisas, ou 

duas ou mais pessoas. Segundo o documento do SEED/MEC, o uso inovador da tecnologia da 

comunicação aplicada à educação deve estar apoiado em uma filosofia de aprendizagem que 

proporcione aos estudantes efetiva interação no processo de ensino e aprendizagem [1]; a 

interação entre professor-estudante, tutor-estudante e professor-tutor deve [e] ser privilegiada e 

garantida [8]; em um curso a distância, a interação é valiosa, capaz de contribuir para evitar o 

isolamento dos alunos [f]; 

3) Interatividade: refere-se à “capacidade de um equipamento ou sistema de 

comunicação ou sistema de computação de interagir ou permitir a interação”. Relação homem-

máquina. Segundo o documento SEED/MEC, o projeto do curso deve valer-se de modalidades 

comunicacionais síncronas e assíncronas para promover a interação em tempo real entre 

docentes, tutores e estudantes [15]. A tecnologia da comunicação aplicada à educação deve 

estar apoiada em uma filosofia de aprendizagem que proporcione aos estudantes efetiva 

comunicação no sistema [2]; o princípio da interação e o da interatividade são fundamentais 

para o processo de comunicação e devem ser garantidos no uso de qualquer meio tecnológico 

a ser disponibilizado [a]; tendo o estudante como centro do processo educacional, um dos 

pilares para garantir a qualidade de um curso a distância é a interatividade [b] entre professores, 

tutores e estudantes [b]; para atender às exigências de qualidade nos processos pedagógicos [d] 

devem ser oferecidas e contempladas, prioritariamente, as condições de telecomunicação 

(telefone, fax, correio eletrônico, videoconferência, fórum de debate pela Internet, ambientes 

virtuais de aprendizagem etc.) [2]; o projeto do curso deve prever vias efetivas de comunicação 

e diálogo entre todos os participantes agentes do processo educacional, criando condições para 

diminuir a sensação de isolamento, apontada como uma das causas de perda de qualidade no 

processo educacional, e um dos principais responsáveis pela evasão nos cursos a distância [20]; 

4) Cooperação e Grupos: inclui a cooperação entre estudantes, a formação de 

grupos de estudos e comunidades de aprendizagem. É necessário que se perceba esses 

elementos no processo comunicativo. Segundo o SEED/MEC, como estratégia, a interação 

deve proporcionar a cooperação entre os estudantes, propiciando a formação de grupos de 

estudos e comunidades de aprendizagem [18]; o uso da tecnologia aplicada à educação deve 

estar apoiado em uma filosofia de aprendizagem que proporcione comunicação no sistema [2] 

com garantia de oportunidades para o desenvolvimento de projetos compartilhados [3]; 

5) Prazo e Pontualidade, segundo o documento do SEED/MEC, significam um 

sistema de comunicação que permite ao estudante resolver, com rapidez, questões referentes ao 
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material didático e seus conteúdos, e quantificação do número de professores/hora disponíveis 

para os atendimentos requeridos pelos estudantes [10]; 

6) Participantes e suas Relações significam conhecer perfis dos participantes e 

quantificar a relação tutor/estudantes [10], segundo o documento do SEED/MEC;  

7) Etiqueta, segundo o documento do SEED/MEC, está relacionada à adoção de atitudes 

de respeito e de solidariedade ao outro [9] e a diferentes culturas [4];  

8) Participação do Tutor nas Avaliações e Tutoria significa monitorar regularmente as 

dificuldades dos alunos; descrever o sistema de orientação e acompanhamento do estudante, 

garantindo que tenham evolução e que suas dificuldades sejam regularmente monitoradas, que 

recebam orientação quanto ao progresso nos estudos [13]; descrever o modelo de tutoria [11];  

9) Fomento, segundo o documento do SEED/MEC: os alunos recebem incentivos 

quanto ao progresso nos estudos [13]; a relação entre colegas de curso também necessita ser 

fomentada [8]; 

10) Agenda, segundo o documento do SEED/MEC, informa locais, datas de provas e 

datas limite para as diferentes atividades [12], [19];  

11) Avaliação da Instituição e do Professor ou Tutor está relacionada à supervisão e 

avaliação dos tutores e à melhoria dos serviços prestados pela instituição [17], de modo a 

assegurar padrão de qualidade no atendimento aos estudantes [i].  

A seguir, a Figura 4 apresenta os fatores críticos do sistema de comunicação de EaD 

baseados nos Referenciais de Qualidade do SEED/MEC. 

Figura 4 – Fatores críticos de sucesso e métricas do sistema de comunicação de um curso EaD 

Fonte: MEC/SEED (2007) 
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As diretrizes de comunicação apresentadas pelo MEC/SEED representam referenciais 

de qualidade para a educação superior a distância que, garantidos, podem assegurar aos cursos, 

nas universidades públicas brasileiras, reconhecimento e autorização, além de permitir a 

transposição das barreiras do preconceito, tão presentes nessa modalidade do ensino. Assim, é 

importante que esses referenciais de qualidade sejam aproveitados “por todos os membros 

envolvidos nos cursos superiores de educação a distância: professores, tutores, coordenadores, 

secretários, alunos etc.” (RIZZATTI JUNIOR, 2009, p. 8). 

 

5.2 MODELO DIMENSIONAL 

 

A modelagem dimensional é uma técnica que desenha dados em estruturas constituídas 

por dimensões (tabelas de dimensões) e fatos (tabelas de fatos), criando modelos dimensionais 

(estrela, snowflake ou constelação) que permitem relacionar os dados sob diferentes 

perspectivas. Os fatos são formados por métricas que são, geralmente, valores numéricos. As 

dimensões possuem atributos que direcionam a perspectiva da análise, permitem a relação dos 

dados e, segundo Kimball e Ross (2002), têm caráter corporativo, sendo comuns às várias 

tabelas de fatos.  

Os FCCSCs e as respectivas métricas devem ser mapeados nesses modelos de dados 

dimensionais, portanto, são compatíveis com as orientações dos Referenciais de Qualidade para 

Curso Superior a Distância da SEED/MEC, de forma que independam do ambiente AVA a ser 

analisado, mas sim dos aspectos de qualidade apontados por esses referenciais e do sucesso do 

negócio. 

Esse modelo deve facilitar a exploração dos dados individuais ou relacionados, em 

vários níveis de granularidade, por ferramentas de Business Intelligence (conforme Figura 5).  
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Figura 5 – Modelo Dimensional de dados 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

O Modelo dimensional para dar suporte aos casos de uso desenvolvidos neste trabalho, 

com respectivas dimensões, fatos e métricas, é descrito no Quadro 4 a seguir. 

Quadro 4 – Modelo dimensional 

MODELO DIMENSIONAL: DIMENSÃO E FATO 

Dimensão: Dim_Curso 

 Caracteriza curso, disciplina e turmas 

Surrogatekey_curso,  

nome_curso, código_nome, nome_disciplina, 

código_disiplina, nome_turma, código_turma, 

data_inicio, data_fim, data_atualização. 

Dimensão: Dim_Participante 

 Caracteriza os participantes do curso  

Surrogatekey_participante, código_participante, 

nome_participante, código_papel, nome_papel, região 

de origem, data_nascimento, data_inicio, data_fim, 

data_atualização 

Dimensão: Dim_Recurso_Atividade 

 Caracteriza os recursos e as atividades 

disponibilizados no ambiente AVA 

Surrogatekey_recurso_atividade, código_recurso, 

nome_recurso, codigo_tipo, nome_tipo, data_inicio, 

data_fm, data_atualização. 

Dimensão: Dim_Tempo 

 Caracteriza os momentos das ocorrências dos 

fatos. 

Surrogatekey_tempo,  

ano, mês (sequência), dia, hora, minuto, data_inicio, 

data_fim, data_atualização  

Dimensão:  Dim_Ação 

Caracteriza a atividade (ação, operação realizada 

pelo participante) quando da utilização dos 

recursos.  

Surrogatekey_ação 

codigo_ação, nome_ação, data_inicio, data_fim, 

data_atualização 

 

Fato: Participação 

 Mede quais recursos e atividades são configuradas 

no curso; 

 Mede a quantidade de acessos (participação) aos 

recursos, ou atividades, realizados pelos 

participantes do curso.  

Surrogatekey_curso 

Surrogatekey_participante 

Surrogatekey_recurso_atividade 

Surrogatekey_tempo 

Surrogatekey_ação 

Quantidade (métrica) 

Fato: Desempenho 

 Nota final obtida pelo aluno na realização das 

avaliações configuradas no curso. 

 

Surrogatekey_curso 

Surrogatekey_participante 

Surrogatekey_tempo 

Média (Nota Final) (métrica) 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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5.3 IDENTIFICAÇÃO, CONFORMIDADE E MAPEAMENTO DO FCCSC NA 

PLATAFORMA AVA  

 

As diretrizes estabelecidas pelos Referenciais de Qualidade da SEED/MEC, para cada 

FCSSC, devem ter aporte e aderência no AVA do curso em estudo. Os FCSSC precisam ser 

identificados, mapeados e deve ser verificada sua conformidade aos Referenciais estabelecidos 

pela SEED/MEC. É necessário que os FCSSC sejam estudados e caracterizados pelas suas 

formas, tipos, propósitos, papéis, funcionalidades e relacionamentos estabelecidos na 

plataforma AVA em estudo (vide Figura 6, a). 

 

5.4 SELEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS ATRIBUTOS E TABELAS DA BASE DE 

DADOS DO AVA 

 

O estudo, a seleção e a identificação das tabelas, atributos e relacionamentos da base de 

dados operacional do curso em avaliação são baseados nos FCSSC. As bases de dados desse 

tipo de ambiente armazenam dados operacionais como dados cadastrais sobre os participantes 

e dados sobre os cursos, tais como módulos e recursos; atividades; dados sobre grupos; dados 

de desempenho, notas e participações; e dados sobre ações e acessos dos participantes (vide 

Figura 6, b). 

 

5.5 PROCESSOS DE EXTRAÇÃO TRANSFORMAÇÃO DE CARGA 

 

Estudo das ações e operações sobre tabelas e atributos da base de dado operacional do 

AVA. São verificáveis? São pontuais? São precisos? Há registro de todas as operações? 

A construção dos procedimentos de Extração, Transformação e Carga (ETL), usando 

técnicas de BI, irá popular o modelo dimensional (vide Figura 6, c). 
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Figura 6 – (a) Análise de conformidade, identificação e mapeamento dos FCSSC e a plataforma AVA 

em avaliação (b) Seleção e Identificação de Atributos e Tabelas da base de dados AVA em avaliação 

(c) Processos de ETL que vão popular os modelos dimensionais   

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

5.6 ANÁLISE EXPLORATÓRIA E DESCRITIVA DOS DADOS 

 

Análises descritivas e exploratórias dos fatores presentes em sistemas de comunicação 

dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), por técnicas de Business Intelligence, são 

técnicas que possibilitam análise, visualização e aquisição da informação. Elas podem variar 

em proposta, tipo, tecnologia e funcionalidades. Basicamente, são ferramentas OLAP, de 

mineração de dados, estatísticas ou de composição de relatórios, que se aproveitam das 

vantagens oferecidas pelos modelos dimensionais, como a da navegação nos dados com 

desempenho, e da facilidade e compreensão com que se apresentam ao usuário, propiciando 

autonomia de uso e aporte das informações.  

No primeiro estudo de caso deste trabalho, utiliza-se uma ferramenta de construção de 

relatórios consolidados como ferramenta para análise quantitativa dos fatores críticos de 

sucesso “Interatividade Interação e Participantes e suas Relações”. 

O segundo estudo de caso desta pesquisa analisa fatores de Interação e Interatividade 

que influenciam o desempenho do aluno iniciante de curso a distância através de análises 

estatísticas, rede neural Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen e árvores de decisão e técnicas 

de agrupamento com o objetivo de descrever os dados, descobrir as relações, estabelecer as 

variáveis mais relevantes e descobrir padrões que possam apoiar a conclusão (vide Figura 7). 

(a) (b) (b) (c) 
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Figura 7 – Análise dos Fatores Críticos de Sucesso do Sistema de Comunicação FCSSC usando técnicas 

de Business Intelligence  

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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6. EXPERIMENTO E RESULTADOS 

 

6.1 PRIMEIRO ESTUDO DE CASO 

 

O primeiro estudo de caso identifica e caracteriza FCSSCs presentes no sistema de 

comunicação de um curso EaD de uma instituição com ampla atuação no estado de São Paulo, 

usando o modelo de suporte à avaliação MSASC. Realiza pesquisa de campo com coleta de 

dados de análise de conteúdo (feita posteriormente), armazenados em uma base de dados da 

plataforma AVA Moodle, provenientes dos registros das atividades dos 2961 participantes de 

17 disciplinas e 113 turmas de um curso EaD, e pesquisa exploratória quantitativa, desenvolvida 

nos passos descritos a seguir. 

 

6.1.1 Instalação dos softwares 

 

MySQL, servidor de banco de dados relacional (server version: 5.7.17-log); MySQL 

Workbench, ferramenta para modelagem de dados e desenvolvimento de queries em SQL e 

administração do servidor de bases de dados (versão: 6.2.3.12312 build 2280 - 64 bits); Pentaho 

Report Designer, conjunto de ferramentas de construção de relatórios (versão: 7.0.0.0-25); 

AVA Moodle,  pacote de software fornecido gratuitamente como o software Open Source (sob 

a GNU Public License – versão: 3.0.12), compatível com a versão da universidade, para 

permitir a reprodução do mesmo ambiente AVA Moodle da universidade. 

 

6.1.2 Identificação, conformidade e mapeamento dos FCSSCs “Interatividade”, 

“Interação” e “Participante e suas relações” na plataforma AVA Moodle 

 

O Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) é um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem de código aberto, gratuito e livre. Martin Dougiamas, fundador do 

AVA Moodle, iniciou seu desenvolvimento nos anos 90, em bases filosóficas de aprendizagem 

construtivista social, no sentido de tratar a aprendizagem como atividade social e de construção 

de artefatos a serem vistos ou utilizados por outros. Assim, o objetivo desse projeto era suportar 

a criação e a administração de cursos com enfoque no trabalho colaborativo em um ambiente 

de simples e intuitiva utilização (MOODLE, 2016). A plataforma permite trabalhar com 

inúmeros tipos de atividades e recursos, ilustrados na Figura 8, com a finalidade de capacitar o 

http://opensource.org/docs/osd
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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aluno a construir, refletir e contribuir com conhecimentos. Um recurso no AVA Moodle é um 

item estático usado pelo professor para dar suporte aos alunos e apresentar o conteúdo da 

disciplina. São recursos do Moodle: arquivos, conteúdo de pacote IMS, livro, página, pasta, 

rótulo e URL. O recurso pode ser adicionado nos tópicos (CRUZ, 2009).  

Figura 8 – Recursos e atividades do sistema AVA Moodle 

 

Fonte: MOODLE (2016) 

Uma atividade no AVA Moodle é uma ferramenta que permite a interação entre todos 

os participantes (fator interação), por exemplo, em um fórum ou chat. O conjunto dessas 

atividades torna o AVA Moodle peculiar (idem, 2009). As principais atividades dessa 

plataforma são: Base de Dados, Chat, Escolha, Ferramenta Externa, Fórum e Glossário 

(SANTOS; ARAÚJO, 2009), Laboratório de Avaliação, Lição, Pesquisa de Avaliação, 

Questionário, Tarefa, SCORM/AICC e Wiki (LEÃO, 2015). As atividades permitem o 

acompanhamento do progresso do aluno através da troca de informação e de mecanismos de 

avaliação, por exemplo, os questionários, enquetes ou tarefas, que possibilitam avaliar a 

evolução do aluno (fator participação do tutor nas avaliações e tutoria) e também habilitam 

formas de o aluno poder manifestar sua opinião sobre o curso e os professores (fator avaliação 

da instituição e/ou professor e tutor) (MOODLE, 2016).  

A estrutura do AVA Moodle permite organizar atividades em grupo, como o wiki e 

workshops, nas quais os alunos trabalham em conjunto (fator cooperação e grupo) e dispõem 

de ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas como os fóruns e o chat (fator 

interatividade e interação). Além disso, permitem a construção de atividades individuais, como 

a leitura de uma página de curso por um aluno (fator interação) (idem, 2016). Na plataforma 

Moodle, há a opção de se determinar prazos para as atividades e, dessa forma, o professor ou 

tutor pode configurar atendimentos com horários pré-determinados (fator prazo e 

pontualidade). Há atividades que possibilitam um atendimento ao aluno através de comentários, 

notas ou mensagens, e são quantificáveis, ou mesmo o chat, que assegura um atendimento em 

RECURSOS ATIVIDADE
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tempo real ao aluno (fator tutorial e fomento). Essa plataforma também registra o horário de 

cada participação do tutor, ou do aluno, possibilitando mensurar os momentos dessa 

participação (fator prazo e pontualidade).  

Um participante do sistema AVA Moodle pode desempenhar vários papéis, como o de 

administrador (manager), aluno (student), professor (teacher), tutor (editingteacher) ou 

visitante (guest) (fator participante e suas relações). Os papéis definem o nível de atuação sobre 

o ambiente ou sobre os componentes do curso. No AVA Moodle, é possível o estabelecimento 

de grupos de participantes visando o acompanhamento do aluno e a restrição de atividades e de 

agrupamentos que são composições de grupos (MOODLE, 2016) (fatores grupo e participantes 

e suas relações). Qualquer tipo de ação que envolva um meio de comunicação do Moodle é 

registrado em log, o que permite mensurar a interatividade do ambiente (fator interatividade). 

O professor ou tutor pode elaborar atividades relacionadas a comportamentos e ética e dispô-

las através de recursos ou atividades, sendo assim mensuráveis (fator etiqueta). O aluno constrói 

seu conhecimento e o dos colegas em atividades colaborativas como a Base de Dados onde 

estes formam, coletivamente, conteúdos em um banco de dados que é compartilhado por todos 

os participantes (fator colaboração). 

São vários os tipos de relatórios no AVA Moodle voltados para gerir participação e 

interação, entre eles: participante, relatório de logs ativos, relatório de atividades do curso, 

participação em atividades, conclusão em atividades e notas, entre outros. Entretanto,  

Os resultados não evidenciam o uso efetivo dos relatórios de atividades para 

a identificação da participação e interação e tomada de decisão pedagógica. 

Ainda, é importante que novos olhares sejam lançados sobre os relatórios de 

atividades do AVA Moodle, buscando-se maneiras de facilitar a leitura das 

informações por eles coletadas. (SILVA; ALONSO; MACIEL, 2012, p. 9). 

As diretrizes estabelecidas pelos referenciais de qualidade do MEC para os FCSSCs 

“Interatividade” têm aporte e completa aderência no AVA Moodle, quando da aplicação e uso 

de suas diversas funcionalidades e recursos. Ou seja, essa plataforma estabelece mecanismos 

de comunicação, tanto assíncronos como síncronos, que permitem estabelecer a interatividade 

e interação entre os participantes do curso, e ao conteúdo, através dos recursos e atividades 

disponíveis na plataforma, passíveis de configurações pelos professores, e todas quantificáveis, 

constituindo fatores que podem ser gerenciados. Entre as atividades desse estudo de caso, 

destacam-se: fórum, chat, glossary, data, wiki, choice, assign e quiz. Quanto aos recursos, são: 

Page, Folder, Book e Resource. O AVA Moodle permite o estabelecimento de papéis e de tipos 

de participantes, com informações armazenadas em sua base de dados, todas quantificáveis, 

constituindo fator de participação e suas relações, que pode ser monitorado.  
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6.1.3 Seleção e identificação dos atributos e tabelas da base de dados AVA e Modelo 

Dimensional 

 

O AVA Moodle organiza as informações em vários grupos de tabelas (MOODLEDEV, 

2016), que variam a depender da versão e/ou funcionalidades incluídas. Os principais grupos 

estão descritos no Quadro 5. 

Quadro 5 – Grupo de tabelas do banco de dados AVA Moodle 

GRUPO DE TABELAS DESCRIÇÃO 

Curso Contém informação sobre os cursos. 

Usuários e permissão Armazenam informações sobre usuários, grupos, agrupamentos, 

papéis, permissões, situação e inscrição dos usuários. 

Atividades e recursos Contém informações sobre as atividades e recursos: chat, fórum, 

tarefas, questionário, escolha, lição, glossário, base de dados, wiki e 

scorm, entre outras. 

Backup e restauração Contém informações sobre cópias e restaurações. 

Estatísticas Contém estatísticas sobre atividades no ambiente. 

Tags Contém informações sobre rótulos. 

Notas e livro de notas 

(gradebook) 

Informações sobre notas gerais e por item. 

Banco de questões e 

mecanismos de questões 

Contém definições de questões e de mecanismos para processamento 

das respostas dos alunos. 

Sistema de mensagens Contém definição das mensagens de saída e configurações de 

recebimento. 

Rede Armazenam informações da rede em que o AVA Moodle está 

conectado. 

Caching Contém o armazenamento de dados em cache. 

Miscelânea Contém informações sobre fuso horário e as sessões no AVA 

Moodle. 

Blocos Armazenam informações sobre os blocos existentes no AVA 

Moodle. 

Autenticação Armazenam informações de autenticação. 

Sistema de logs Logs de utilização do ambiente AVA Moodle. 

Fonte: MOODLE (2016)  

O projeto físico do modelo dimensional, com suas tabelas Fato e Dimensões, foi 

implementado em MySQL e está descrito no Quadro 6, com respectivos atributos, métricas e 

tabelas da base de dados operacional AVA Moodle envolvidos neste estudo.  
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Quadro 6 – Modelo dimensional, atributos, métricas e tabelas 

MODELO DIMENSIONAL: 

DIMENSÃO E FATO 

ATRIBUTOS, MÉTRICAS E TABELAS DO AVA 

MOODLE 

Dimensão: Dim_Curso 

 Informações sobre o curso, 

disciplinas e turmas 

Surrogatekey_curso, nome_curso, código_curso, 

nome_disciplina, código_disciplina, nome_turma, 

código_turma, data_inicio, data_fim, data_atualização 

Tabelas: course, course_sections, course_modules, 

modules 

Dimensão:  Dim_Participante 

 Informações sobre os participantes do 

curso  

Surrogatekey_participante, código_participante, 

nome_participante, código_papel, nome_papel, 

data_inicio, data_nascimento, data_fim, data_atualização 

Tabelas: user, role, context, user_enrolments, enrol, 

role_assignments 

Dimensão:  Dim_Recurso_Atividade 

 Informações sobre os recursos 

disponibilizados no ambiente AVA: 

pasta (folder), página (page), livro 

(book) e arquivo (resource); 

 Informações sobre as atividades 

disponibilizadas no ambiente AVA: 

tarefa (assign), chat, escolha 

(choice), base de dados (data), 

glossário (glossary), fórum, wiki e 

questionário (quiz) 

Surrogatekey_recurso_atividade, código_origem, nome, 

codigo_tipo, nome_tipo, data_inicio, data_fm, 

data_atualização. 

Tabelas: logstore_standard_log, glossary, 

glossary_entries, comments, course_sections, 

course_modules, course, modules, chat, chat_messages, 

data, data_content, data_fields, data_records, page, url, 

folder, book, book_chapters, resource, wiki, wiki_pages, 

wiki_subwikis, forum, forum_posts,  forum_discussions,  

choice,  choice_options, choice, assign, 

assign_submission,  comments,  quiz,  quiz_attempt 

Dimensão: Dim_Tempo 

 Informações sobre tempo: indica o 

momento da ocorrência dos fatos. 

Surrogatekey_tempo, ano, mês (sequência), dia, hora, 

minuto, data_inicio, data_fim, data_atualização 

 

Dimensão: Dim_Ação 

Informações sobre a ação da operação 

realizada pelo participante: ver 

(viewed), criar (created), adicionar 

(uploaded), imprimir (printed), 

submeter (submitted), entre outros. A 

ação “sem acesso” significa uma 

atividade ou um recurso, existente no 

curso, não acessado. A ação 

“papel_sem_acesso”, significa que o 

aluno pertence ao curso, mas não 

realizou acesso a um recurso ou a uma 

atividade. 

Surrogatekey_ação, codigo_ação, nome_ação, data_inicio, 

data_fim, data_atualização 

Tabela: logstore_standard_log  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cont.) 
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MODELO DIMENSIONAL: 

DIMENSÃO E FATO 

ATRIBUTOS, MÉTRICAS E TABELAS DO AVA 

MOODLE 

Fato: Interatividade 

 Mede quais recursos e atividades são 

configuradas no curso para permitir a 

iteratividade entre os participantes. 

 Mede a quantidade de acesso aos 

recursos, ou atividades, realizados 

pelos participantes do curso.  

 Se a ação for “papel_sem_acesso”, 

então a quantidade é igual a um (1) e 

informa que o aluno não fez acesso ao 

recurso ou a atividade 

 Se a ação for igual a “sem_acesso”, 

então a quantidade é igual a um (1) e 

informa que o recurso ou a atividade 

não teve acesso por qualquer aluno 

Surrogatekey_curso 

Surrogatekey_participante 

Surrogatekey_recurso_atividade 

Surrogatekey_tempo 

Surrogatekey_ação 

Quantidade (métrica) 

 

Tabela: logstore_standard_log   

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

6.1.4 Extração, transformação e carga 

 

Os processos de extração, transformação e carga dos dados provenientes da base 

operacional do AVA Moodle e carga no Modelo Dimensional se utilizam de programas 

construídos em linguagem SQL, através da ferramenta Mysql Workench. 

 

6.1.5 Relatórios 

 

Construídos a partir de um conjunto de ferramentas para gerar relatórios, o Pentaho 

Report Designer, da suíte Pentaho. Essa ferramenta é usada tanto em soluções complexas, em 

grandes empresas, como em pequenas empresas devido à facilidade de seu uso. Gera relatórios 

em vários formatos: html, pdf e xml, e conecta-se a diversos tipos de fontes, além de dispor do 

BI Server (da suíte Pentaho) como repositório de relatórios publicados, para acessos posteriores 

pela internet (PENTAHO, 2011). 

a) Caracterização do curso e de fatores de interação e interatividade: a Figura 9, a exibe 

um curso formado por 17 disciplinas, D00 a D16, e o número de turmas que compõem cada 

disciplina. A Figura 9, b informa a média de recursos configurados por disciplina, onde se 

observa que o projeto de curso prioriza o uso de páginas (page) e pastas (folder), e outras 

configurações em menor proporção, como livro (book) e o arquivo (resource). A Figura 9, c 

ilustra o desenho das atividades, por disciplina, na forma de tarefas (assign), chats, escolhas 

(choice), base de dados (data), fóruns, dicionários (glossary), questionários (quiz), e wikis, com 
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predominância de uso do fórum, tarefa e chat, presentes em todas as disciplinas. As turmas de 

uma disciplina possuem o mesmo desenho instrucional.  

Figura 9 – Caracterização do curso e de fatores de interação e interatividade 

   

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

b) Caracterização dos participantes e suas relações: a Figura 10, a exibe o número de 

participantes por disciplina, em que o número de alunos varia entre cem e 125 alunos. Os papéis 

definidos para os participantes neste curso são: aluno (student), tutor (teacher) e professor 

(editingteacher). O ambiente permite exibir visões mais granulares: papéis dos participantes na 

disciplina D14 (vide Figura 10, b) ou a relação entre os participantes de uma turma (vide figura 

10, c). 

  

 

(a) Número de turmas por disciplina  (b) Média de recursos configurados por disciplina  

(c) Média de atividades configuradas por disciplina  
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Figura 10 – Caracterização dos participantes e suas relações 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018)  

c) Caracterização de fatores de interatividade e interação: são inúmeras as possibilidades 

de se quantificar e visualizar a interatividade, e interação, no ambiente AVA. A Figura 11, a 

exibe o percentual de acesso aos fóruns pelos participantes do curso, mostrando acentuada 

utilização desse mecanismo na disciplina D16. Entretanto, percebe-se, através da Figura 11, b, 

que há pouca utilização desse recurso quando se analisa o número de fóruns configurados para 

cada disciplina e o número das respectivas participações. A Figura 11, c detalha o envio de 

mensagens, nos fóruns, por cada aluno da turma T1, na disciplina D00, do mês de fevereiro e 

ano 2014. A Figura 11, d exibe a média de acessos aos recursos das disciplinas. 

  

(b) Papel dos participantes na disciplina D14 (c)  Relação entre os participantes da turma 
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(a) Número de participantes, por papel, nas disciplinas  



66 

 

Figura 11 – Caracterização da interatividade e interação 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018)  

Concluindo, este estudo de caso, usando o modelo MSASC, caracteriza os fatores 

críticos de sucesso do Sistema de Comunicação, “Interatividade, Interação e Participantes e 

suas Relações”. Esse modelo proporciona resultados alinhados com os Referenciais de 

Qualidade do SEED/MEC, pois esses fatores foram identificados conforme orientação desses 

referenciais e mapeados no AVA Moodle. Foram transformados em métricas, caracterizados e 

estruturados em um modelo dimensional, e em seguida explorados e analisados por uma 

ferramenta de BI de construção de relatórios. Essa ferramenta dispõe de informações aderentes 

às necessidades e perfil de uso de cada gestor, pois possui capacidade de compor relatórios com 

visões macros e granulares, além de dispor de uma diversidade de gráficos e cálculos. São 

exemplificados nesse estudo relatórios que ajudarão o gestor a tomar decisões baseadas em 

informações que respondem, entre outras, às perguntas do tipo: os alunos utilizam os fóruns? 

O número de fóruns configurado nas disciplinas é adequado? Em quais disciplinas há maior 

uso dos recursos? Qual é a relação (percentual) estabelecida entre os participantes do curso? 

Quais são os participantes do curso, quantos são? Que recursos e atividades, configuradas na 

disciplina, viabilizam a comunicação entre participantes? Quantas turmas existem em cada 

disciplina? 

As informações são verificáveis, pois as técnicas de extração, transformação e carga e a 

estrutura dos dados armazenados no BI permitem uma característica não volátil, gerando um 

(a) Acesso os fóruns das disciplinas (b) Média de fóruns configurados e acessados 

(c)  Quantidade de mensagens enviadas, pelos 
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de fevereiro de 2004 
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histórico dos dados.  

O resultado é um ambiente que flexibiliza resultados através de formas diferenciadas de 

relatórios, que empodera o gestor com informações que expõem contextos e cenários ao longo 

de uma história contada em números e quantidades acumuladas e monitoradas, segundo 

métricas e dimensões construídas com base nos referenciais de qualidade da SEED/MEC.  

 

6.2 SEGUNDO ESTUDO DE CASO 

 

Esse segundo estudo de caso procura, a priori, oferecer ao gestor um panorama dos 

fatores de interação e interatividade, presentes no sistema de comunicação de cursos EaD, que 

influenciam o desempenho do aluno iniciante e que, além disso, estejam em linha com um 

padrão governamental de qualidade – os Fatores Críticos de Sucesso do Sistema de 

Comunicação (FCSSC), identificados em Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância da SEED/MEC (2007). Para isso, utiliza o modelo de suporte à avaliação MSASC, 

usando dados operacionais de uma plataforma AVA Blackboard de uma Instituição de Ensino 

Superior privada, com a preservação do sigilo no que diz respeito à identificação da entidade e 

dos alunos, mapas Auto-Organizáveis de Kohonen, árvore de decisão e análise de agrupamento, 

a fim de atingir o objetivo proposto. 

 

6.2.1 Dados do estudo  

 

Os dados foram obtidos a partir da plataforma AVA Blackboard de uma instituição 

brasileira de ensino superior privada, cujos cursos são oferecidos na modalidade EaD, através 

da plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem Blackboard. Em função dos critérios e 

políticas estabelecidos pela universidade, este trabalho utiliza nomenclatura própria para 

denominar as variáveis do estudo. Os dados referem-se aos alunos iniciantes de quatro cursos 

de graduação, TEH, MAT, BIO e SES, relacionados às áreas de Negócio, Exatas, Biologia e 

Humanas. Cada curso se caracteriza pela oferta de cinco disciplinas, oferecidas em uma 

sequência (grade curricular) 2, 3, 4, 5 e 6, ao longo do semestre (o primeiro de 2017), com 

duração de um mês cada uma. O desenho instrucional dos cursos é uniforme, com avaliação a 

distância e presencial, cujas notas vão compor a nota final.  
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6.2.2 Metodologia  

 

O trabalho foi conduzido com base no modelo de suporte à avaliação MSASC, em sete 

passos: 1) identificação, conformidade e mapeamento dos FCSSCs “Interatividade” e 

“Interação” na plataforma AVA Blackboard; 2) seleção e identificação dos atributos e tabelas 

da base de dados AVA e Modelo Dimensional; 3) processos de Extração, Transformação e 

Carga; 4) Tratamento das variáveis do estudo; 5) estatística descritiva das variáveis do estudo; 

6) Análise exploratória usando Mapa de Kohonen (SOM) usado apenas como ferramenta de 

visualização e de investigação das relações existentes entre os fatores de interação e 

interatividade, a idade e o desempenho do aluno; 7) análise de importância das mesmas 

variáveis usando árvore de decisão, com objetivo de encontrar o que mais influencia o bom 

desempenho do aluno; 7) Análise de agrupamento com as variáveis apontadas pelas árvores de 

decisão, com caracterização apenas dos grupos com melhor desempenho, em cada curso.  

 

6.2.3 Softwares instalados 

 

MySQL, servidor de banco de dados relacional (server version: 5.7.17-log); MySQL 

Workbench, ferramenta visual para prover modelagem de dados, desenvolvimento de queries 

em SQL, e administração do servidor de bases de dados (versão: 6.2.3.12312 build 2280 – 64 

bits); R versão 3.4.1 (2017-06-30) é um software livre que disponibiliza funções de 

visualização, cálculos, manipulação e análise de dados, de alta qualidade, com flexibilidade, 

facilidade e robustez. Uma grande vantagem no seu uso é o de dispor de diversos pacotes: 

Kohonen_3.0.4 (WEHRENS, 2015; VENABLES, 2016), mapa auto-organizável de Kohonen. 

Disponibiliza funções de criação e tratamentos dos arranjos dos neurônios e ricas formas de 

visualização dos resultados (PENG, 2016). Machine Learning in R (mlr) fornece uma interface 

unificada para tarefas de aprendizado de máquina, tais como: classificação, análise de clustering 

e regressão, entre outros, e o software Cvalid que disponibiliza vários índices de validação para 

a análise de clusters e a Biblioteca factoextra para obter tendência de agrupamento. Na 

construção de árvores de decisão, foi utilizado o pacote RPART (Recursive Partitioning and 

Regression Trees), do Machine Learning in R (mlr) (THERNEAU; ATKINSON; 

FOUNDATION, 2018).  
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6.2.4 Identificação, conformidade e mapeamento dos FCSSCs “Interatividade” e 

“Interação” na plataforma AVA Blackboard 

 

O AVA Blackboard é uma plataforma tecnológica de aprendizagem com três 

funcionalidades básicas: ensino, comunicação e avaliação. Quando o aluno acessa o AVA 

Blackboard com usuário e senha, o sistema exibe os anúncios do curso, as disciplinas do curso 

e disponibiliza um menu padrão de ferramentas com opções para avisos, calendário, tarefas, 

minhas notas, informações pessoais, goal performance e metas. A opção “Avisos” 

(announcements) tem a função de exibir anúncios que comunicam informações importantes 

sobre o curso, disciplinas e eventos institucionais. A opção “Calendário” (calendar) tem função 

de gerenciar um calendário de atividades no qual o professor estabelece as atividades que serão 

desenvolvidas pelos alunos. A opção “Tarefas” (tasks) possibilita a criação de tarefas pelo 

professor com prioridade e data de entrega estabelecidas, como também o acompanhamento da 

situação de cada uma. A opção “Minhas avaliações” (view grades) possibilita ao aluno clicar 

em relatórios para ver estatísticas de desempenho e notas. A opção “Informações pessoais” 

permite ao aluno inserir dados como nome, endereço e alterar a senha. A opção “Goal 

performance” permite ao aluno verificar seu desempenho, estando ciente do que precisa ou não 

melhorar. A opção “Metas” informa o objetivo de cada disciplina escolhida.  

Após a apresentação da tela inicial, o aluno pode escolher uma disciplina para iniciar 

suas atividades de aprendizagem. Ao clicar em disciplina on-line, o sistema exibe uma tela 

inicial, com dois blocos de opções, que também são observadas em forma de pastas e aplicações 

que são ferramentas da plataforma, por exemplo: quando o aluno  clica na opção “Clique aqui 

para enviar uma mensagem ao tutor” o sistema apresenta uma ferramenta de mensagem do 

curso, permitindo enviar e receber mensagens de/para o tutor; quando o aluno clica sobre uma 

opção de fórum, o sistema apresenta uma área de discussão de temas relacionados e de 

compartilhamento de ideias (discussion board), de forma assíncrona. Nela, o aluno pode criar 

múltiplos tópicos (threads), que estão associados a uma mensagem inicial (initial post) e todas 

as suas respostas (reply).  

No geral, uma disciplina tem seus conteúdos organizados em seis pastas: informações 

gerais, material didático, calendário, conteúdo da disciplina, fale com seu tutor e suporte 

técnico, que dispõe de recursos e atividades que variam em número e tipo, conforme desenho e 

proposta almejados. Por exemplo, a disciplina D1 do curso MAT, em estudo, disponibiliza 

elementos do tipo: links externos para biblioteca virtual e mapa mental, fôlders para organizar 



70 

 

as unidades de aprendizagem, links para ferramentas da plataforma, como avisos, envios de 

mensagens, tarefas e avaliações, fóruns e documentos como manuais, materiais teóricos, 

tutoriais e orientações, entre outros. Um outro exemplo, do mesmo curso: quando o aluno clica 

na opção “Suporte técnico”, o sistema exibe um documento com informações do telefone do 

suporte e de orientações de acesso ao centro acadêmico on-line (ZANDEN; VEEN, 2007).  

Os fatores de interatividade e interação, em conformidade, mapeados e identificados 

para esse estudo, são do tipo: assignments, que são trabalhos, tarefas e avaliações on-line; links 

externos e documentos relacionados ao conteúdo do curso; avisos (announcements) com função 

de comunicar informações importantes sobre o curso, disciplinas e eventos institucionais; 

discussion board, uma área de discussão com característica de comunicação assíncrona através 

do fórum; e mensagem ao tutor, que propicia a comunicação entre aluno e professor.  

 

6.2.5 Seleção e identificação dos atributos e tabelas da base de dados AVA e Modelo 

Dimensional 

 

As tabelas e atributos identificados para este estudo são provenientes de duas bases de 

dados mantidas pelos sistemas: Sistema Integrado de Administração Acadêmica (SIAA), e 

plataforma de ensino a distância AVA Blackboard (BLACKBOARD LEARN™ DATABASE 

DOCUMENTATION, 2012). Na Base de dados do SIAA, foram estudados os relacionamentos 

e atributos das tabelas contendo informações sobre cursos, grades, disciplinas, turmas e ofertas; 

alunos de um curso; alunos matriculados nas ofertas; professor, notas e dados pessoais dos 

alunos. Na base de dados do AVA Blackboard, foram estudados os relacionamentos e atributos 

das seguintes tabelas: course_main, com informações sobre cursos, disciplinas, turmas e 

ofertas; course_users, users e institution_roles, com informações sobre os participantes do 

curso (PARKER, 2006); course_contents, content_handlers, application, forum_main, 

conference_main, msg_main e navigation_item (KODAI, 2017) com informações sobre os 

recursos e atividades (aplicações) disponibilizados no curso; activity_accumulator, com 

informações sobre as ações dos usuários na plataforma AVA Blackboard, ou seja, as atividades 

dos alunos e professores (BLACKBOARD CODE MONKEY, 2010); e gradebook_grade, 

gradebook_main, course_contents, attempt, com informações sobre as avaliações dos alunos. 

O modelo dimensional utiliza o mesmo projeto físico do estudo do caso 1, mais a tabela 

fato “desempenho”. Esta tabela contém as chaves primárias, surrogate_keys, provenientes das 

dimensões participante, curso e tempo, como também a métrica nota (média final). 
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Esse modelo dispõe, para este estudo, de elementos de interatividade e interação 

relacionados a assignments, (AASS); links externos e documentos, que são os conteúdos do 

curso (ADOC); annoucements (AAVI); discussion board (AFPA, AFAP, AFOR); e mensagem 

ao tutor (AMTU). Também dispõe de elementos e desempenho (MEFI), de caracterização do 

aluno (IDADE e REGIÃO), do curso (CURSO) e de tempo (SEQ). Esses elementos descrevem 

as seguintes variáveis do estudo: AMTU, quantidade de acessos à opção “Clique aqui para 

enviar uma mensagem ao tutor”; AFPA, quantidade de respostas encaminhadas pelo professor 

ao aluno, nos fóruns; AFAP, quantidade de respostas encaminhadas pelo aluno ao professor, 

nos fóruns; AFOR, quantidade de acessos aos fóruns; ADOC, quantidade de acessos aos 

documentos; AAVI, quantidade de acessos aos avisos; AASS, quantidade de acessos às tarefas 

e às avaliações; MEFI, nota média final do aluno na disciplina; IDADE, do aluno; REGIÃO, 

da origem do aluno; CURSO, do estudo; DISCIPLINA, do aluno; e SEQ, sequência da 

disciplina no semestre. 

 

6.2.6 Processos de Extração, Transformação e Carga 

 

Esses processos foram organizados em quatro fases, compondo 77 procedimentos, 3.308 

execuções: 

a) Fase 1: os dados são extraídos das duas fontes de dados operacionais (Sistema 

de Informações Acadêmico/Administrativo (SIAA) e AVA Blackboard), transformados e 

carregados em tabelas intermediárias. Basicamente: 1) extrai do SIAA dados das grades e 

ofertas da série 1 do primeiro semestre de 2017, de quatro cursos EaD (TEH, BIO, MAT e SES) 

do tipo: o nome da disciplina, sua identificação e sequência no semestre, ou seja, a lista de 

ofertas; 2) obtém da base de dados do AVA Blackboard a identificação das disciplinas 

associadas à lista de ofertas do SIAA; 3) extrai da base do SIAA os dados dos alunos iniciantes, 

que são os que cursam a série 1, no primeiro semestre de 2017, dos cursos EaD: TEH, SES, 

BIO e MAT; 4) extrai os alunos matriculados na lista de ofertas; 5) extrai da base do AVA 

Blackboard os dados dos alunos associados à lista de identificação dos alunos do SIAA; 6) 

obtém as notas dos alunos nas ofertas registradas no SIAA; 7) obtém as notas dos alunos 

registradas no AVA Blackboard; 8) obtém dados dos professores no AVA Blackboard 

associados à lista de ofertas; 9) obtém dados dos professores no SIAA associados à lista de 

ofertas; 10) obtém as atividades dos alunos e dos professores registradas no AVA Blackboard; 
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11) obtém as atividades dos alunos e professores registradas nos fóruns; 13) obtém a lista de 

conteúdos das disciplinas no AVA Blackboard; 14) obtém dados cadastrais dos alunos. 

b) Fase 2: os dados das tabelas intermediárias são integrados e transformados. 

Basicamente categoriza os tipos de acessos e os totaliza, por aluno e disciplina (sequência); e 

integra todos os dados para gerar uma visão integrada de aluno, curso, disciplina, oferta e 

professor. 

c) Fase 3: popula o modelo dimensional.  

d) Fase 4: gera uma tabela-fato agregada contendo as variáveis desse estudo. 

 

6.2.7 Limpeza das variáveis e normalização 

 

No procedimento de limpeza, foram eliminados os casos com valores de acessos e notas 

finais iguais a zero; com valores de acesso e idade inconsistentes; e com alunos cursando mais 

de uma disciplina na mesma sequência, resultando no conjunto de exemplos, para cada curso: 

MAT de 572 para 286; TEH de 2.375 para 1.330; SES de 1.196 par 615; e BIO: de 200 para 

127. No procedimento de tratamento de grandezas, aplicou-se a técnica de normalização por 

desvio padrão (ZAKI; JUNIOR, 2014) para ajuste das escalas das diferentes grandezas das 

variáveis deste estudo.  

Os casos de valores atípicos de variáveis de acesso foram verificados conforme a 

seguinte metodologia: detectaram-se os alunos relacionados a esses acessos e verificaram-se os 

hábitos de acesso desses alunos e de outros alunos que fazem o mesmo tipo de acesso. Por 

exemplo, para o outlier do aluno X, em ADOC, foram verificados que vários elementos desse 

tipo, como material didático, guias, tutoriais e material teórico, entre outros, do tipo documento, 

foram acessados por esse aluno, elevando o número de acessos do tipo ADOC, alguns até com 

valores acentuados, porém não extraordinários. Também foi verificada a situação de outros 

alunos que realizam esse mesmo tipo de acesso, com objetivos comparativos. Quando o aluno 

tem uma combinação de quantidades de acessos mais acentuada é porque opta por vários 

elementos do mesmo tipo de acesso, e o valor total aumenta. Assim, foram mantidos no estudo. 
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6.2.8 Estatística descritiva das variáveis do estudo 

 

Este tópico descreve e sumariza os dados deste estudo, aplicados nos cursos: MAT, 

TEH, SES e BIO, usando métodos estatísticos de análise descritiva. São apresentadas as 

medidas de tendência central (média, moda e mediana) e medidas de dispersão (desvio padrão, 

valores máximo e mínimo e os quartis). Também são utilizados os boxplots que caracterizam 

as distribuições das variáveis e o coeficiente de correlação para caracterizar possíveis 

associações entre variáveis (SHARPE; VEAUX; VELLEMAN, 2011). 

A Tabela 1 a seguir descreve o número de observações do estudo, o número de alunos 

do estudo e o respectivo percentual no total de observações; o número de alunos que frequentam 

todas as disciplinas do semestre e o respectivo percentual no total de alunos no curso; número 

de alunos que frequentam uma única disciplina no semestre e o respectivo percentual no total 

de alunos no curso; e número de alunos em cada disciplina. 

Tabela 1 – Número e percentuais de observações, e de alunos do estudo 

 

CURSO 

 

 

Nº DE 

OBSERVAÇÕES 

 

Nº DE 

ALUNOS 

DO 

ESTUDO 

% 

 

Nº DE ALUNOS 

QUE 

FREQUENTAM 

TODAS AS 

DISCIPLINAS DO 

SEMESTRE 

% 

 

Nº DE ALUNOS 

QUE 

FREQUENTAM 

UMA ÚNICA 

DISCIPLINA NO 

SEMESTRE 

% 

 

Nº DE ALUNOS NA 

SEQUÊNCIA DAS 

OFERTAS 

OFERECIDAS NO 

SEMESTRE 

 

 

MAT 

 

 

 

286 

 

116 

 

(40,55) 

 

 

12 

 

(10,34) 

 

 

27 

 

(23,27) 

 

 
 

TEH 

 

 

 

 

1330 

 

494 

 

(37,14) 

 

- 

 

65 

 

(13,15%) 

- 

 

 

111 

 

(22,46) 

 

                           
 

SES 

 

 

 

 

615 

 

251 

 

(40,81) 

 

 

18 

 

(7,17%) 

 

 

72 

 

(28,68) 

 

  
 

BIO 

 

 

 

 

127 

 

47 

 

(37,00) 

 

 

2 

 

(4,25) 

 

 

10 

 

(21,27) 

 

 

Fonte: adaptado de SIAA e AVA Blackboard (2018) 
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Em cada curso, as observações são constituídas, em mais da metade (59,19% a 63%), 

pelos mesmos alunos, cursando diferentes disciplinas. Entretanto, poucos alunos, entre 4,25% 

e 13,15%, frequentam todas as disciplinas oferecidas no semestre. O percentual de alunos que 

cursa uma única disciplina, daquelas oferecidas no semestre, varia entre 21,27% e 28,68%. Há 

variação do número de alunos entre disciplinas, em cada curso, e em geral é um valor que 

aumenta entre a primeira e a última sequência do curso, mas diminui entre a penúltima e a 

última sequência do curso. 

Na Tabela 2, as medidas de posição mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro 

quartil, máximo e desvio padrão apresentam os resumos das variáveis do estudo através de 

medidas quantitativas de posição e de dispersão com o objetivo de caracterizá-las quanto à sua 

variabilidade e distribuição. Os diagramas de caixa e bigode exibem graficamente esses 

resumos. 

Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis do estudo  

CURSO VARIÁVEL MÍNIMO 
1 º 

QUARTIL 
MEDIANA MÉDIA 

3 º 

QUARTIL 
MÁXIMO 

DESVIO 

PADRÃO 

MAT 

AFAP 0,0000 0,0000 0,0000 0,3741 0,0000 6,0000 0,9000 

AFPA 0,0000 0,0000 0,0000 0,5245 0,0000 2,0000 0,2900 

AMTU 0,0000 0,0000 0,0000 0,9790 1,0000 21,0000 2,6400 

AFOR 0,0000 2,0000 8,0000 21,4700 30,7500 161,0000 29,7600 

ADOC 0,0000 10,0000 40,5000 62,0500 92,7500 393,0000 66,7700 

AAVI 0,0000 3,0000 13,0000 17,8300 26,0000 109,0000 18,9900 

AASS 0,0000 0,0000 33,5000 41,2000 68,0000 213,0000 42,3700 

MEFI 0,0000 0,0000 2,2500 2,8760 5,0000 10,0000 2,9400 

IDADE 18,0000 24,0000 31,0000 32,0800 38,0000 61,0000 9,1900 

TEH 

AFAP 0,0000 0,0000 0,0000 0,2098 0,0000 8,0000 0,7700 

AFPA 0,0000 0,0000 0,0000 0,3459 0,0000 3,0000 0,2300 

AMTU 0,0000 0,0000 0,0000 0,9346 0,0000 74,0000 3,8300 

AFOR 0,0000 2,0000 12,0000 24,0700 33,0000 262,0000 32,2100 

ADOC 0,0000 13,0000 41,0000 58,9800 83,0000 587,0000 65,1400 

AAVI 0,0000 3,0000 10,0000 15,3700 22,0000 135,0000 17,2800 

AASS 0,0000 0,0000 35,0000 38,8300 63,0000 228,0000 37,5700 

MEFI 0,0000 0,0000 3,0000 3,1390 5,0000 10,0000 2,7900 

IDADE 17,0000 25,0000 30,0000 31,1500 36,0000 65,0000 8,3800 

 

 

 

 

 

SES 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFAP 0,0000 0,0000 0,0000 0,1951 0,0000 7,0000 0,7200 

AFPA 0,0000 0,0000 0,0000 0,2114 0,0000 2,0000 0,1500 

AMTU 0,0000 0,0000 0,0000 2,8590 2,0000 76,0000 7,5200 

AFOR 0,0000 1,0000 6,0000 17,1900 23,5000 309,0000 27,0700 

ADOC 0,0000 6,0000 39,0000 57,9500 86,0000 510,0000 63,6600 

AAVI 0,0000 2,0000 9,0000 15,5700 22,0000 127,0000 18,9100 

AASS 0,0000 0,0000 35,0000 37,2400 63,0000 191,0000 36,9900 

MEFI 0,0000 0,0000 3,2120 3,1390 5,0000 10,0000 2,9000 

IDADE 

 

 

 

 

18,0000 

 

 

 

 

29,0000 

 

 

 

 

35,0000 

 

 

 

 

35,5400 

 

 

 

 

41,0000 

 

 

 

 

61,0000 

 

 

 

 

9,1000 

 

 

 

(cont.) 
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CURSO VARIÁVEL MÍNIMO 
1 º 

QUARTIL 
MEDIANA MÉDIA 

3 º 

QUARTIL 
MÁXIMO 

DESVIO 

PADRÃO 

BIO 

AFAP 0,0000 0,0000 0,0000 0,1575 0,0000 6,0000 0,7100 

AFPA 0,0000 0,0000 0,0000 0,3937 0,0000 1,0000 0,2000 

AMTU 0,0000 0,0000 0,0000 1,8270 1,0000 22,0000 4,0000 

AFOR 0,0000 1,0000 6,0000 17,1900 25,0000 107,0000 23,9700 

ADOC 0,0000 8,5000 25,0000 43,1500 63,5000 266,0000 48,2400 

AAVI 0,0000 5,0000 15,0000 20,0000 26,5000 100,0000 20,4600 

AASS 0,0000 0,0000 28,0000 33,6200 57,5000 142,0000 33,7100 

MEFI 0,0000 0,5000 3,0000 2,9020 4,0000 10,0000 2,6000 

IDADE 18,0000 22,0000 31,0000 30,5200 37,5000 52,0000 9,0600 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Figura 12 – Estatística descritiva das variáveis do estudo 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Da análise dos dados, depreende-se que, no geral, para todos os cursos, as distribuições 

das variáveis de acesso são assimétricas positivas, indicando que a frequência das observações 

(alunos cursando uma disciplina) diminui à medida que o número de acessos aumenta. A 

variável AASS (acesso às tarefas) tem o conjunto de dados central mais simétrico (mediana no 

centro do retângulo). O intervalo interquartílico (IIQ) resume as dispersões de cada variável e 

mostra um comportamento diferenciado de volume de acesso dos alunos aos diferentes recursos 

de cada curso. A variabilidade do volume de acessos tem um padrão, ADOC (Intervalo 

Interquartílico, IIQ, varia entre 57,50 a 68,00 entre cursos) e AASS (IIQ varia entre 55 a 82,75 

entre cursos) são os tipos de acesso com maior dispersão, e valores mais elevados de tendência 

central em todos os cursos. O curso BIO apresenta os menores valores de IIQ. As maiores 

médias e medianas dos volumes de acesso indicam maior uso dos recursos, nessa ordem: 

ADOC, em seguida para AASS, depois AFOR e por último AAVI. Para o curso BIO, AAVI 

tem valor maior que AFOR. Considerando esses valores: MAT é o curso que mais utiliza os 
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documentos e as tarefas; e BIO os avisos. No geral, MAT é o curso que em média possui os 

maiores volumes de acessos, TEH e SES tem perfil similar, e BIO é o pior curso, destacando-

se nos acessos aos avisos. 

De acordo com os boxplots, na Figura 12 e Tabela 2, o volume de acessos segue um 

padrão de utilização quanto ao tipo em todos os cursos: os volumes de acessos mais altos 

(terceiro quartil, média e mediana) são verificados em ADOC e ASSS; as interações 

estabelecidas pelos acessos do tipo AMTU também seguem um padrão – são mais utilizadas 

que as estabelecidas nos fóruns, AFPA e AFAP, verificadas em todos os cursos, e quando 

comparadas aos outros tipos de acessos são muito baixas; apesar da amplitude expressiva nos 

vários tipos de acessos (ADOC, AFOR, AASS e AAVI), com exceção do curso BIO, 75% dos 

acessos, altura da caixa (terceiro quartil), concentram volumes variando entre: zero a 93 

acessos; as notas finais (média final) variam entre zero e 10, com 75% (terceiro quartil) dos 

dados variando entre zero e 5,5, evidenciando um número significante de casos de reprovações 

em todos os cursos; o pior desempenho é do curso BIO, com 75% (terceiro quartil) dos dados 

abaixo de 4,0. Um total de 50% (IIQ) do conjunto de dados representa alunos com idades 

variando: MAT (entre 24 a 38 anos, média 32,08), SES (entre 29 e 41, média 35,54), BIO (entre 

22 a 37, média 30,52), e TEH (entre 25 e 36, média em 31,15). A idade média dos alunos nos 

cursos varia de 30 a 35 anos. BIO é o mais jovem e SES o mais idoso. 

A Tabela 3 descreve o número de observações do estudo (NO); o número de alunos no 

curso (NA); o tipo do acesso; o número de observações que registra um determinado tipo de 

acesso e o respectivo percentual no total de observações (divisão do número de observações em 

que se verifica o tipo de acesso pelo total de observações do conjunto de dados); e o número de 

alunos que realizaram pelo menos um acesso e respectivo percentual (divisão do número de 

alunos que realizam pelo menos esse tipo de acesso pelo número de alunos do curso). Por 

exemplo, nas 286 observações do curso MAT, com 116 alunos, há 248 (86,71%) observações 

com acessos do tipo ADOC, totalizando 17.747 acessos, efetuados por 111 (95,6%) alunos 

distintos. A partir dessa tabela, conclui-se que a frequência de acessos (aos recursos, registrados 

nas observações) ao tipo de documento (ADOC), fórum (AFOR), tarefa (AASS) e aviso 

(AAVI) possui percentuais maiores que 72% e isso é presente em todos os cursos. Nesse 

sentido, os avisos possuem maior destaque, e as tarefas, o menor, e entre cursos, MAT concentra 

o maior desse percentual em: AFOR (84,26%), AASS (73,77%) e AFAP (20,27%); TEH em 

ADOC (90,67%); e BIO em AAVI (91,33%), AFPA (3,93%) e AMTU (33,07%) (Tabela 3). 

Quando os acessos são observados em percentuais de alunos, no total de alunos do curso, que 

usam o recurso, o aviso é o mais utilizado. Entre os cursos MAT concentra o maior desse 
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percentual em AFAP (35,34%) e AFPA (6,89%), TEH em ADOC (98,17%) e AVI (98,58%), 

SES em AMTU (65,73%) e BIO em AFOR (97,87%). 

Tabela 3 – Frequência dos acessos 

CURSO NO NA 
TIPO DO 

ACESSO 

NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES 

(%) 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

(%) 

SOMA DOS 

ACESSOS 

 

MAT 286 116 

ADOC  

AFOR  

AASS  

AAVI  
AFAP 

AFPA 

AMTU 

  248    -    86,71% 

  241    -    84,26% 

  211    -    73,77% 

  252    -    88,11% 
    58    -    20,27% 

    10    -      3,4% 

    78    -    27,27% 

111     -    95,60% 

109     -    93,96% 

  97     -    83,62%  

113     -    97,41% 
  41     -    35,34% 

    8     -      6,89% 

  57     -    49,13% 

17.747 

6.139 

11.784 

5.100 
107 

15 

200 

TEH 1330 494 

ADOC  

AFOR  

AASS  
AAVI  

AFAP 

AFPA 

AMTU 

1206    -    90,67% 

1100    -    82,70% 

  967    -    72,70% 
1107    -    83,23% 

  138    -    10,37% 

    34    -       2,55% 

  315    -    23,68% 

485    -     98,17% 

449    -     90,89% 

422    -     85,42% 
487    -     98,58% 

105    -     21,25% 

  31    -        6,27% 

238    -     48,17% 

78.450 

32.010 

51.639 
20.447 

279 

46 

1243     

SES 615 251 

ADOC  

AFOR  
AASS  

AAVI  

AFAP 

AFPA 
AMTU 

517      -     84,06% 

489      -     79,51% 
436      -     70,89% 

519      -      84,39% 

  66      -      10,73% 

  12      -        1,95% 
147      -      23,90% 

242    -     96,41% 

227    -     90,43% 
222    -     88,44% 

243    -     96,81% 

  49    -     19,52% 

  12    -        4,78% 
165    -      65,73% 

35.641 

10.573 
22.900 

  9.576 

     120 

       13 
  1.758 

BIO 127 47 

ADOC  

AFOR  

AASS  

AAVI  
AFAP 

AFPA 

AMTU 

113      -     88,97% 

  96      -     75,59% 

  92      -     72,44% 

116     -      91,33% 
  10     -         7,87% 

    5     -         3,93% 

  42     -      33,07% 

  43    -      91,48% 

  46    -      97,87% 

  38    -      80,85% 

  44    -      93,61% 
    6    -      12,76% 

    3    -        6,38% 

  22    -      46,80% 

   5480 

   2183 

   4270 

   2562 
       20 

         5 

     232 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

O coeficiente de correlação é muito utilizado como uma medida de associação. As 

tabelas de correlação para todas as variáveis do estudo estão exibidas nas Tabelas 4, 5, 6 e 7 

(apresentadas a seguir). A associação mais forte, obtida pelo coeficiente de Spearman, entre a 

nota do aluno (MEFI) e as variáveis de acesso se dá com a variável AASS, com valores variando 

entre 0,70 a 0,76, entre cursos. Já a associação entre idade (IDADE) e nota (MEFI) é fraca, mas 

é negativa – à medida que aumenta a idade, diminui a nota final. Em ordem, a associação mais 

forte, para cada curso, é: MAT (AASS, ADOC, AAVI e AFOR); TEH (AASS, ADOC, AFOR 

e AAVI); SES (AASS, ADOC, AAVI e AFOR); e BIO (AASS, AAVI, ADOC e AFOR). 
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Tabela 4 – Matriz com o coeficiente de correlação de Spearman entre variáveis do estudo do curso 

MAT 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Tabela 5 – Coeficiente de correlação de Spearman das variáveis do curso TEH 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Tabela 6 – Matriz com o coeficiente de correlação de Spearman das variáveis do curso SES 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Tabela 7 – Matriz com o coeficiente de correlação de Pearson das variáveis do curso BIO 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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A Tabela 8 a seguir descreve o número de observações do estudo (NO); o número de 

alunos no curso (NA); a nota organizada em classes, em três intervalos: MEFI = 0 (não 

aprovado), 0 < MEFI < 6 (não aprovado) e MEFI > 6 (os aprovados); o número de observações 

que registra uma aprovação e respectivo percentual no total de observações (divisão do número 

de observações em que se verifica uma aprovação pelo total de observações do conjunto de 

dados); o número de alunos aprovados no curso e respectivos percentuais (divisão do número 

de alunos aprovados pelo número de observações do curso, divisão do número de alunos 

aprovados pelo número de alunos do curso).  

Todos os cursos registram baixas taxas de aprovações com relação às observações do 

estudo: MAT possui 61 casos, (21,33%); SES conta com 131 casos, (21,31%); TEH contabiliza 

281 casos, (21,13%) e BIO possui 22 casos, 17,32%. Com relação ao número de alunos em 

cada curso, observa-se que: 7,8% (BIO) a 9,75% (SES) dos alunos de um curso são aprovados 

em pelo menos uma disciplina. BIO é o curso com pior desempenho e MAT o melhor.   

Tabela 8 – Frequência de idade e nota final 

CURSO 

 
NO NA 

CLASSE DA 

NOTA 

FINAL 

(MEFI) 

NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES 

(%) 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

APROVADOS 

% 

MAT 

 

286 116 MEFI = 0 

0 < MEFI < 6 

MEFI >= 6 

  91   -   31,81% 

134   -   46,86% 

  61   -   21,33% 

26 

9,09% 

22,41% 

TEH 

 

1330 494 MEFI = 0 

0 < MEFI < 6 

MEFI >= 6 

352   -   26,46% 

697   -   52,41% 

281   -   21,13%  

116 

8,72% 

23,48% 

SES 

 

615 251 MEFI = 0 

0 < MEFI < 6 

MEFI >= 6 

173   -   28,13% 

311   -   50,56% 

131   -   21,31% 

60 

9,75% 

23,90% 

BIO 

 

127 47 MEFI = 0 

0 < MEFI < 6 

MEFI >= 6 

  27   -   21,26% 

  78   -    61,42% 

  22   -    17,32%  

10 

7,8% 

21,27% 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Quanto ao gênero, em SES, 64,78% das observações são do sexo feminino; em TEH, 

55,03% são do sexo feminino; em MAT, 76,22% são do sexo masculino; e em BIO, 66,14% 

são do sexo masculino. Há alunos de todas as regiões, predominantemente da região Sudeste.  

Concluindo, AASS e ADOC possuem os maiores volumes de acessos em todos os 

cursos. O aviso é o recurso mais frequentemente utilizado pelos alunos. A idade varia entre 22 

a 40 anos, com médias: MAT, 32,08; SE, 35,54; BIO, 30,52; e TEH, 31,15. BIO é o mais jovem 

e SES o mais idoso. BIO é o curso com pior desempenho (média nota final) e MAT o melhor. 

As interações (AFAP, AFPA e AMTU) são muito baixas. Predomina o sexo feminino nos 

cursos TEH e SES. Há uma variabilidade grande quanto aos volumes de acessos, entre recursos 



80 

 

de um curso, mas quando estes aumentam, a frequência diminui. O grau de associação mais 

forte entre uma variável de acesso e a nota final é AASS. 

 

6.2.9 Análise exploratória usando MAPAS de KOHONEN 

 

Quatro redes foram treinadas, uma para cada curso, através de vários experimentos, 

apresentando-se todos os padrões de entrada (MAT (286), TEH (1330), SES (615) e BIO (127)), 

para ajuste dos parâmetros: taxa de aprendizagem, arranjo da grade e número de interações com 

o objetivo de se obter aprendizado, estabilidade, progressão, dimensão da grade e número de 

neurônios vizinhos adequados. As redes resultantes, com topologia hexagonal, ilustradas na 

Figura 13, possuem 42 neurônios organizados em um arranjo de dimensões 7x6 para o curso 

MAT; 36 neurônios organizados em um arranjo de dimensões 6x6, para o curso BIO; 36 

neurônios organizados em um arranjo de dimensões 13x7, para o curso SES; e 36 neurônios 

organizados em um arranjo de dimensões 19x9 com topologia hexagonal, para o curso TEH. 

Dados similares no espaço de entrada são mapeados no mesmo neurônio ou em neurônios 

vizinhos.  

A Figura 13 (a, b, c, d) também exibe a quantidade de observações mapeadas em cada 

nó da rede, através de uma gradação de cores e de uma escala: nós em vermelho possuem muitas 

entradas mapeadas, já nós em amarelo, poucas amostras. Essa medida dá uma ideia da qualidade 

da rede, em que muitos valores em um único nó sugerem aumento do mapa e nós vazios 

sugerem sua redução. Esses mapas ilustram a densidade das regiões, por exemplo, na Figura 

13, b a região à esquerda é a que possui mais entradas mapeadas. Essa informação será 

posteriormente associada a outros gráficos do SOM, a seguir, apresentados. O aprendizado 

competitivo agrupa dados correlacionados. Um padrão de entrada influencia o neurônio 

vencedor e sua vizinhança. A Figura 13 (e, f, g e h) exibe a distância entre cada nó e seus 

vizinhos. Áreas em que a distância entre vizinhos é baixa significam grupos de nós similares, 

caso contrário, de nós com pouca semelhança e indicam limites naturais de possíveis clusters 

dentro do arranjo. 
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Figura 13 – Quantidade de observações nos neurônios da grade 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2018) 

A visualização de relações e padrões e regiões similares é observada através das Figuras 

14 e 15. A Figura 14 exibe o vetor de pesos de cada curso, que é representativo e similar às 

entradas mapeadas em um determinado neurônio do mapa topológico. Permite visualizar a 

magnitude de cada variável, sua contribuição no vetor de pesos de cada neurônio do arranjo e 

descobrir padrões na distribuição das observações do estudo. O heatmap, Figura 15, permite a 

visualização da distribuição de uma única variável no mapa; é um gráfico que evidencia 

contrastes entre área com valores altos e baixos. Na associação entre esses mapas, e através dos 
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contrastes das cores, é possível identificar as variáveis relevantes e suas distribuições, relacioná-

las e definir regiões de interesse (STEFANOVIC; KURASOVA, 2011).  

Figura 14 – Vetor de pesos 

Fonte: elaborado pela autora (2018)  
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Figura 15 – Heatmap de cada variável 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Analisando-se as regiões das Figuras 14 e 15, observa-se que: a) nas áreas em que as 

notas finais são muito baixas, quase não há acessos, as idades são variadas (região A), e 

igualmente mapeadas na Figura 13, que informa um número elevado de entradas; ao associar 

esse mapa com o da Figura 13, percebe-se que é a área mais densa, em todos os cursos. Quando 

a nota final aumenta, a densidade diminui: b) a área que se caracteriza por notas (médias finais 

– MEFI) altas e moderadas concentra idades baixas e moderadas (IDADE), e se destacam os 

acessos às tarefas (AASS), documentos (ADOC), avisos e fóruns (AFOR) (região B). Nessa 

área, em MAT, SES e TEH prevalecem AASS e ADOC; já em BIO, prevalecem AASS e AAVI. 

Genericamente, verifica-se que as notas, quando altas, são relacionadas aos alunos mais jovens; 

c) a área que concentra acessos relacionados às interações (AFAP, AFPA, AMTU) é específica 

de alguns poucos nós e com densidade muito baixa. Verifica-se que há cursos, como SES e 

TEH, com maiores valores de AMTU, e que há nodos com valores significativos de AFAP sem 

a mesma relação em AFPA (região C); e) há área com vários casos específicos que combinam 
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tipos diferentes de acessos, e com resultados de notas (média final) regulares, por exemplo, os 

nós 6 em MAT, 36 em BIO, 133 em TEH e 91 em SES (menor variação nessa combinação) 

concentram valores expressivos aos vários tipos de acessos e, no geral, nota moderada (região 

D). Observa-se que a falta de acessos pelos alunos caracteriza, de fato, médias finais baixas. 

Entretanto, o contrário não se verifica. 

Outro tipo de análise possível é observar a graduação das cores do heatmap, por variável 

do estudo, ou entre variáveis, identificando correlações. Por exemplo: AASS e MEFI possuem 

regiões claras (amarela e laranja) aproximadas, mostrando que para valores altos e moderados 

de nota (MEFI), há valores altos e moderados de acesso às tarefas. Essa relação é mais forte em 

MAT, e não é tão acentuada no curso TEH; BIO é o único curso com relação forte entre nota 

alta (MEFI) e os avisos (AAVI). Há correlação moderada entre AVI e ADOC, em todos os 

cursos e menos acentuada em SES. Em todos os cursos, as variáveis AMTU, AFAP e AFPA 

possuem valores baixos e homogêneos, e em poucos nós de baixa densidade seus valores são 

altos, com nota final moderada. Quando os acessos aos documentos, avisos e fóruns são mais 

altos, as notas são moderadas. O nó em que as notas são as mais altas do mapa (nó mais claro 

do heatmap da variável MEFI) não está relacionado a muitos tipos de acessos: em MAT (nós 

10 e 17) a AASS, ADOC e AVI; em TEH (vários nós) a AASS; SES (nó 43), a ASSS; em BIO 

(nó 25) a AFOR e AMTU; e a idade é moderada. 

Concluindo, o SOM constitui relevante ferramenta para aquisição de conhecimento. É 

uma técnica que permitiu descobrir variáveis importantes relacionadas ao desempenho do aluno 

e suas relações, através de formas gráficas que facilitam análises ricas e visuais. Há correlações 

entre a nota (MEFI) e os acesso às tarefas e aos documentos, com grau de força moderado 

estabelecidos em MAT, TEH e SES e em BIO, os acessos às tarefas e aos avisos. As variáveis 

AFAP e AFAP e AMTU, relacionados às mensagens entre alunos e professores, tem relação 

moderada com a nota, em nós específicos, com poucos casos. Regiões similares foram 

identificadas indicando, visualmente, padrões de interação, de interatividade e de desempenho, 

uma análise posteriormente apresentada neste trabalho. A base de dados possui muitos casos de 

reprovação, mais acentuados em alunos com mais idade. No geral, observa-se que não haver 

acessos pelos alunos caracteriza, de fato, médias finais baixas, entretanto, não se verifica o 

contrário. As relações entre variáveis e suas contribuições quanto ao desempenho do aluno, nos 

quatro cursos, são similares.  
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6.2.10 Variáveis de Importância usando árvores de decisão 

 

O conjunto de dados dos cursos MAT, SES, BIO e TEH possui sete variáveis preditoras: 

AFPA, AFAP, AASS, AMTU, AAFOR, AAVI, ADOC e IDADE, e uma variável dependente, 

MEFI. A partir desta variável foi criada a variável meta SUCESSO, com o seguinte critério: se 

MEFI é menor que 6, SUCESSO assume valor ‘N’; se MEFI for maior ou igual a 6, SUCESSO 

assume valor ‘S’. A variável SUCESSO é utilizada no modelo para prever a aprovação do 

aluno, ‘S’, se aprovado, e ‘N’ se reprovado. 

Durante o processo de construção dos quatro modelos, foi realizada a otimização de 

hiperparâmetros, por meio da aplicação de validação cruzada (WITTEN; EIBE, 2005) com 

cinco folds. Por exemplo, para o curso SES foram realizadas CINCO interações, com 492 

observações para treino e 123 observações para teste. Foram ajustados parâmetros relacionados 

ao tamanho da árvore, ao número mínimo de observações para ocorrer a divisão, o número 

mínimo de observações no nó terminal e o valor mínimo de melhoria no erro para a árvore 

continuar as divisões. Os parâmetros ótimos foram encontrados por meio da determinação do 

maior valor de acurácia para os cinco folds. Os conjuntos de testes foram constituídos por 20% 

do total de observações de cada curso. A média de acurácias de classificação de cada árvore é: 

0,7951 para MAT, 0,8081 para TEH, 0,8031 para SES e 0,7729 para BIO. Os modelos 

apresentam acurácia acima de 77% e são capazes de acertar mais casos de reprovação. A 

importância de predição de cada variável do estudo, em ordem decrescente, é dada pela média 

da importância obtida em cada fold, exibida na Figura 16, para cada curso. 

  



86 

 

Figura 16 – Importância das variáveis 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Concluindo, a partir das árvores geradas, foram organizados oito atributos preditores em 

ordem decrescente de importância de predição para modelagem (Figura 16). Ao analisar os 

dados, observa-se que, em todos os cursos, o número de acesso às tarefas (AASS) é sempre o 

atributo mais importante, seguido pelo número de acesso aos documentos. O terceiro atributo 

mais importante é acesso aos avisos (AAVI) para os cursos MAT e BIO ou acesso aos fóruns 

(AFOR) para os cursos TEH e SES. O atributo idade tem importância menos acentuada no 

curso TEH. Nota-se que a idade e variáveis de acesso relacionadas à interação como troca de 

mensagens no fórum, entre professor e aluno (AFPA) e aluno professor (AFAP), assim como 

mensagens ao tutor (AMTU), são de menor importância. 

 

6.2.11 Análises de agrupamento 

 

O conjunto de dados dessa modelagem utiliza as cinco variáveis identificadas pelas 

árvores de decisão: AFOR, ADOC, AAVI, AASS e MEFI e todas as observações do estudo. 

As variáveis são normalizadas. Para se avaliar a tendência de agrupamento dos dados, utilizou-

se a estatística de Hopkins (H), com os seguintes resultados: MAT, 0.20; SES, 0.09; BIO, 0,24 

e TEH 0,12. Esses valores, distantes de 0,5, indicam que há estruturas de clusters. 

Para escolher o número de grupos, k, e o algoritmo de agrupamento, experimentos foram 

realizados com k variando no intervalo entre 2 e 15, com critérios estabelecidos em Elbow, 

índice de Dunn e Silhuette e as técnicas de agrupamento hierárquico (algoritmo hclust) e de 
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particionamento (algoritmos PAM e k-means). A partir desses resultados, os algoritmos hclust 

e k-means foram escolhidos e aplicados o método Elbow e o indicador de qualidade 

BetweenSS/TotalSS, e análise de cenários, resultando na escolha do algoritmo k-means e k 

igual a 4. A Figura 17 exemplifica o curso BIO. 

Figura 17 – Escolha do número de cluster e algoritmo de análise de agrupamento – curso BIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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Para cada modelo treinado, foi computado o índice de qualidade (BetweenSS/TotalSS), 

com resultados: 65,9%, para o curso MAT; 62,8% para o curso SES; 65% para o curso TEH; e 

78,6% para o curso BIO – o que sugere grupos com moderada compacidade intragrupo e boa 

separabilidade intergrupos. A seguir, caracteriza-se os grupos gerados, de cada curso. O foco 

do estudo são os grupos de melhores desempenhos, um de cada curso, que são analisados em 

conjunto, ao final das descrições individuais de cada grupo.  

 

 Curso MAT 

As Figuras 18, 19 e 20 exibem as características dos grupos formados. 

Figura 18 – Diagrama de dispersão – grupos no curso MAT 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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Figura 19 - Diagrama de dispersão em pares – grupos no curso MAT 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 20 – Caracterização dos grupos – curso MAT 

                   Nota Final e Grupos 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     (cont.) 

 

  

(j) Gênero e grupos (i) Sequência e grupos 

(a) (b) 



90 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(cont.) 

(c) 

(d) 

(f) (e) 

Grupos Grupos 

Grupos Grupos 

Boxplot das variáveis AFOR, AAVI, ADOC e AASS – grupos 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

           (cont.) 

    

(h) (g) 

(j) (i) 

(k) 



92 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Em MAT, o Grupo 1 (G1 – quantidades mais altas de acessos e notas finais regulares) 

concentra as quantidades mais elevadas de todos os tipos de acessos (Figura 20, k), entretanto, 

as notas finais são regulares (50% das observações do grupo, entre 3,5 e 5,5) (Figura 20, a). As 

médias das variáveis de acessos observadas nesse grupo são: AFOR igual a 80,13; ADOC igual 

a 209,0; AAVI igual a 62,57; AASS igual a 112,7 (Figura 20, k); e MEFI igual a 4,4 (Figura 

20, h). Destaque para ADOC (maior média, mediana e quartis do grupo (Figura 20, c). Um total 

de 100% das observações registra todos os tipos de acesso, ou seja, é um grupo onde todos os 

alunos utilizam todos os recursos.  

A compacidade (WithinSS) do grupo é de 146,84, o menos coeso (Figura 18), onde a 

variável MEFI dá a menor contribuição no cômputo dessa totalização e AFOR a maior. A 

separabilidade (BetweenSS) é de 400,64. Esse grupo se distancia (distância euclidiana entre os 

pontos centrais de cada cluster, 5,69) mais fortemente do Grupo 4 (Figura 18). É o menor grupo, 

com um total de 23 observações, ou seja, apenas 8% do estudo (Figura 20, j). O percentual de 

aprovados no total de observações do estudo é de 2% (G1A), 8,1% do total de aprovados do 

estudo, e o percentual de reprovação no total de observações do estudo é de 6% (G1R) (Figura 

20, h), que representa 78,26% das observações do grupo. Nesse grupo, embora haja alunos nas 

sequências 2, 3, 4, 5 e 6, eles se concentram na sequência 3 (Figura 20, e). É o grupo mais 

interativo (apenas 13,04% de observações no grupo não registram interação) (Figura 20, b), 

formado por 15 alunos (significa que 34,78% são os mesmos alunos em diferentes disciplinas), 

da região Sudeste (dos informados) (Figura 20, g), grande parte na faixa etária entre 40 e 50 

anos (Figura 20, i), média igual a 38,78 anos, e do sexo masculino (91,30% do grupo) (Figura 

20, f). O percentual de cancelamento registrado nas observações do grupo é de 30,43% das 

observações do grupo.  

(l) 
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O Grupo 2 (G2 – quantidades baixas de acessos (B) e notas finais mais altas) concentra 

quantidades regulares a todos os tipos de acessos, (Figura 20, k), e notas finais mais elevadas 

(em 50% das observações do grupo, entre 6,0 e 8,0), (Figura 20, a). É o grupo de melhor 

desempenho. As médias das variáveis de acessos observadas nesse grupo são: AFOR igual a 

26,9; ADOC igual a 64,25; AAVI é igual a 16,73; AASS igual a 48,9 (Figura 20, k), e MEFI 

igual a 4,4 (Figura 20, l). Destaque para AASS (maior média, mediana e quartis do grupo, 

(Figura 20, h). O percentual de observações do grupo que registram um tipo de acesso é: AFOR 

90,41%, ADOC 100%, AAVI 95,89% e AASS 100% das observações. Isso significa que a 

maior parte dos alunos utiliza todos os recursos.  

A compacidade (WithinSS) do grupo é de 146,84, onde a variável AAVI dá a menor 

contribuição no cômputo dessa totalização e AFOR a maior. A separabilidade (BetweenSS) é 

de 165,45. Esse grupo se distancia (distância euclidiana entre os pontos centrais de cada cluster, 

3,9) mais fortemente do grupo 1 (Figura 18). O grupo possui 73 observações, 26% do estudo, 

(Figura 20, j). O percentual de aprovados no total de observações do estudo é de 20% (G2A), 

91,8% do total de aprovados do estudo, e o percentual de reprovação no total de observações 

do estudo é de 6% (G2R), (Figura 20, f), que representa 76,71% das observações do grupo. 

Nesse grupo, embora haja alunos nas sequências 2, 3, 4, 5 e 6, eles se concentram na sequência 

6 (Figura 20, e). Apenas 36,98% de observações no grupo registram interação (Figura 20, b), 

formado por 33 alunos (45,20% do grupo, ou seja, são os mesmos alunos em diferentes 

disciplinas), da região Sudeste (dos informados) (Figura 20, g), grande parte na faixa etária 

entre 20-30 e 30-40 anos (Figura 20, i), média no grupo igual a 29,92 anos, e do sexo masculino 

(76,71% do grupo) (Figura 20, f). O percentual de cancelamento registrado nas observações do 

grupo é de 23,28% das observações do grupo.  

O Grupo 3 (G3 – quantidade de acessos regulares (baixo para AASS) e notas finais 

baixas) concentra notas (em 50% das observações do grupo – IIQ) entre 1,5 e 3,5. As médias 

para as variáveis são: AFOR igual a 25,85; ADOC igual a 101,6; AASS igual a 48,9; AAVI 

igual a 27,52 (Figura 20, k); e MEFI é igual a 2,3 (Figura 20, k). O percentual de observações 

do grupo que registra um tipo de acesso é: AFOR com 94,02%, ADOC com 100% e AAVI e 

AASS com 98,50% das observações. São recursos usados por quase todos os alunos, porém se 

diferenciam pela preferência e quantidade.  

A compacidade (WithinSS) é de 133,41, onde a variável MEFI dá a menor contribuição 

na sua totalização e AFOR a maior. A separabilidade (BetweenSS) é de 326,25. Esse grupo se 

distancia (calculada pela matriz de distância entre os pontos centrais de cada cluster, 3,47) mais 

fortemente do Grupo 1 (Figura 18 e 19). Há um total de 67 observações, 23% do total do estudo 
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(Figura 20, j) e 100% de reprovações no grupo (Figura 20, h). O número de observações diminui 

ao longo das disciplinas do semestre (Figura 20, e). É o segundo grupo mais interativo (40,29% 

de observações do grupo não registram interação) (Figura 20, b), formado por 52 alunos 

(77,6%) de todas as regiões, exceto do Nordeste (Figura 20, g), faixas etárias até 60 anos, mas 

grande parte entre 30 e 40 anos (43,28%) (Figura 20, i), média igual a 33,07, e do sexo 

masculino (22,4% são os mesmos alunos) (Figura 20, f). O percentual de cancelamento 

registrado nas observações do grupo é de 44,77%, a maior taxa de cancelamento. 

O Grupo 4 (G4 – quantidades muito baixas de acessos, e notas finais muito baixas) 

concentra notas (em 50% das observações do grupo – IIQ) entre 0,0 e 0,0. Possui as menores 

quantidades de acessos em todos os tipos de recursos. As médias das variáveis de acesso, nesse 

grupo são: AFOR igual a 4,87; ADOC igual a 11,76; AASS igual a 6,3; AAVI igual a 4,8 

(Figura 20, k); e MEFI é igual a 0,5 (Figura 20, l). Destaque para ADOC (maior média, mediana 

e quartis no grupo) (Figura 20, c). O percentual de observações do grupo que registra um tipo 

de acesso é: AFOR com 72,35%, ADOC com 69,10%, AAVI com 75,60% e AASS com 

39,83% das observações – o que significa que os alunos até utilizam os recursos, porém em 

quantidades insuficientes, e a frequência de AASS é muito baixa, indicando que os alunos não 

realizam as tarefas e avaliações. 

A compacidade (WithinSS) do grupo é de 53,62 onde a variável ADOC dá a menor 

contribuição na sua totalização e MEFI a maior. É o grupo mais compacto (Figura 20). A 

separabilidade (BetweenSS) é de 326,25. Esse grupo se distancia (distância euclidiana entre os 

pontos centrais de cada cluster, 5,69) mais fortemente do Grupo 1 (que é o grupo com maior 

quantidade de acesso) (Figura 18). Há um total de 123 observações, 43% do total do estudo 

(Figura 20, j) e 100% de reprovação no grupo (Figura 20, h). Há alunos em todas as sequências 

do semestre, com maior concentração nas de número 3 e 4 (Figura 20, e). É o grupo quase sem 

nenhuma interação (89,43% de observações no grupo não registram interação) (Figura 20, b), 

formado por 84 alunos de todas as regiões (Figura 20, g), de todas as faixas etárias, mas grande 

parte entre 20 e 40 anos (79,67%) (Figura 20, i), média igual a 31,57, e do sexo masculino 

(73,98%) (Figura 20, f). O percentual de cancelamento registrado nas observações do grupo é 

de 34,14%.  

Resumindo, o total de aprovados no estudo é de 61 alunos, na sua maioria concentrados 

no grupo 2 (91,8% dos aprovados no curso), sendo os demais casos no grupo 1. Os grupos 3 e 

4 concentram os casos de reprovações, os que possuem menos quantidades de acessos às tarefas. 

As maiores médias, medianas e quartis de quantidades de acessos são do grupo 1, tanto para 

AFOR, ADOC, AAVI e AASS, mas é um grupo pequeno, 8% das observações do estudo, e que 
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não tem um resultado satisfatório, pois apenas 21,74% do grupo são aprovados nas disciplinas 

do curso. Os desempenhos dos grupos 2 e 1 variam na sequência do curso (Figura 20, d).  

 

 Curso SES 

As figuras 21, 22 e 23 exibem as características dos grupos formados. 

Figura 21 – Diagrama de dispersão – grupos no curso SES 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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Figura 22 – Diagrama de dispersão em pares – curso SES 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 23 – Caracterização dos grupos – curso – SES 
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Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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Fonte: elaborado pela autora (2018)                                                                                        

 

O Grupo 1 (G1 – quantidade mais alta de acessos, exceto para AFOR, e notas finais 

regulares) concentra notas (em 50% das observações do grupo – IIQ) entre 3,0 e 5,7 (Figura 23, 

a). É o grupo que possui, em média, as maiores quantidades de acessos, com médias: AFOR 

igual a 27,34; ADOC igual a 171,9; AASS igual a 82,36; AAVI igual a 52,27 (Figura 23, n); e 

MEFI igual a 4,3 (Figura 23 m). Destaque para ADOC (maior mediana, média e quartis do 

grupo). O percentual de observações do grupo que registra um tipo de acesso é: AFOR 97,91%, 

ADOC, AAVI e AASS 100%. A compacidade (WithinSS) do grupo é de 333,24 onde a variável 

MEFI dá a menor contribuição na sua totalização e AAVI a maior. A separabilidade 

(BetweenSS) é de 586,43.  

(l) 
(m) 

(n) 



100 

 

Esse grupo se distancia (distância euclidiana entre os pontos centrais de cada cluster) 

mais fortemente do Grupo 4 (4,37) (Figuras 21 e 22). Há um total de 67 observações nesse 

grupo (11% do total do estudo) (Figura 23, k), com 8% de reprovações do total de observações 

do estudo (3% de aprovações no total de observações do estudo) (Figura 23, i), 74,62% de 

reprovação no grupo e 1,12% do total de aprovados do curso. A concentração de alunos diminui 

na sequência do semestre, grande parte na sequência 2 (Figura 23, d). Há alunos aprovados em 

todas as sequências, com destaque para a sequência 4 (Figura 23, f). É um grupo razoavelmente 

interativo, apenas 31,34% das observações desse grupo não registram interações (Figura 23, b). 

Formado por 56 alunos de todas as regiões (Figura 23, h), faixas etárias até 60 anos, mas grande 

parte entre 30 e 40 anos (44,77%) (Figura 23, j), e 59,70% do sexo feminino (Figura 23, l). O 

percentual de cancelamento registrado nas observações do grupo é de 35,82%. O melhor 

desempenho é na sequência 4 (Figura 23, f) (50% de aprovação dos casos da sequência). 

O Grupo 2 (G2 – quantidades regulares de acessos, ênfase em AFOR, e notas finais 

regulares) concentra notas (em 50% das observações do grupo – IIQ) entre 3,5 e 6,0 (Figura 23, 

a). As médias das variáveis de acesso nesse grupo são: AFOR igual a 86,16; ADOC igual a 

147,2; AASS igual a 68,49; AAVI é igual a 22,09 (Figura 23, n); e MEFI igual a 4,6 (Figura 

23, m). Destaque para ADOC e AFOR (maior mediana, média e quartis do grupo) (Figura 23, 

c). O percentual de observações do grupo que registra um tipo de acesso é 100% para todos os 

recursos. A compacidade (WithinSS) do grupo é de 217,15 onde a variável MEFI dá a menor 

contribuição na sua totalização e AFOR a maior. A separabilidade (BetweenSS) é de 429,19.  

Esse grupo se distancia (calculada pela matriz de distância entre os pontos centrais de 

cada cluster, 4,38) mais fortemente do Grupo 4, e é muito similar ao Grupo 1. Há um total de 

45 observações nesse grupo (7% do total do estudo) (Figura 23, k), 2% de aprovações das 

observações do estudo (5% reprovados) (Figura 23, j), 28,8% das observações do grupo, e 9,9% 

dos aprovados do estudo. Há alunos nas sequências 2, 3, 4 e 6 do semestre com maior 

concentração na de número 4 (Figura 23, d). No grupo, 15,55% das observações não registram 

interações. É o grupo mais interativo, ocupando todas as faixas de interação (0-60) (Figura 23, 

b). Formado por 175 alunos de todas as regiões (Figura 23, h) com faixas etárias até 70 anos, 

mas grande parte entre 30 e 40 anos (40%) (Figura 23, j), e do sexo feminino (75,55%) (Figura 

22, l). O percentual de cancelamento registrado nas observações do grupo é de 35,55%. O 

melhor desempenho é na sequência 6 do curso (66% de aprovação dos casos da sequência) 

(Figura 23, e). 

O Grupo 3 (G3 – quantidades regulares de acessos e notas finais mais altas) concentra 

quantidades regulares a todos os tipos de acessos (Figura 23, n), e notas finais mais elevadas 
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(em 50% das observações do grupo, entre 4,0 e 7,5) (Figura 23, a). As médias das variáveis de 

acessos observadas nesse grupo são: AFOR igual a 16,02; ADOC igual a 58,68; AAVI é igual 

a 15,74; AASS igual a 56,25 (Figura 23, n), e MEFI igual a 5,5 (Figura 23, m). Destaque para 

ADOC (maior média, mediana e quartis do grupo (Figura 23, c). O percentual de observações 

do grupo que registra um tipo de acesso é: AFOR 87,55%, ADOC 98,71%, AAVI 94,84% e 

AASS 96,99% das observações. A compacidade (WithinSS) do grupo é de 436,6025 (Figuras 

21 e 22), onde a variável MEFI dá a maior contribuição no cômputo dessa totalização e ADOC 

a menor. A separabilidade (BetweenSS) é de 217,087.  

Esse grupo se distancia (distância euclidiana entre os pontos centrais de cada cluster, 

2,99) mais fortemente do grupo 2 (Figura 21). Há um total de 233 observações, ou seja, apenas 

38% do estudo (Figura 23, k). O percentual de aprovados no total de observações do estudo é 

de 17% (G3A), 77,09% do total de aprovados do estudo, e o percentual de reprovação no total 

de observações do estudo é de 21% (G3R) (Figura 23, i), o que representa 43,44% das 

observações do grupo. Nesse grupo, embora haja alunos nas sequências 2, 3, 4, 5 e 6, estes se 

concentram na sequência 5 (Figura 23, d). 42,91% das observações no grupo registra interação 

(Figura 23, b), formado por 127 alunos (significa que 54,50% são os mesmos alunos em 

diferentes disciplinas), da região Sudeste (47,63% das observações do grupo) (Figura 23, h), 

grande parte na faixa etária entre 30 e 40 anos (Figura 23, j), média igual a 35,7 anos, e do sexo 

feminino (67,81% do grupo) (Figura 23, l). O percentual de cancelamento registrado nas 

observações do grupo é de 21,88% das observações do grupo.  

O Grupo 4 (G4 – quantidades muito baixas de acessos e notas finais muito baixas) 

concentra notas (em 50% das observações do grupo – IIQ) entre 0,0 e 1,0 (Figura 23, c). Possui 

as menores quantidades de acessos e, em média, a pior nota (Figura 23, m). As médias das 

variáveis de acesso nesse grupo são: AFOR igual a 4,18; ADOC igual a 14,19; AASS igual a 

4,4; AAVI igual a 5,2 (Figura 23, n); e MEFI igual a 0,6 (Figura 23, m). Destaque para ADOC 

(maior mediana, média e quartis do grupo) (Figura 23, c). Em torno de 64,80% das observações 

do grupo registram acessos aos recursos do tipo AFOR, ADOC e AAVI, e apenas 36,29% 

registram acessos do tipo AASS. A compacidade (WithinSS) do grupo é de 155,06 onde a 

variável AASS dá a menor contribuição na sua totalização e AAVI a maior. A separabilidade 

(BetweenSS) é de 695,21. Esse grupo se distancia (distância euclidiana calculada entre os 

pontos centrais de cada cluster, 4,38) mais fortemente do Grupo 2 (Figura 21). Há um total de 

270 observações no grupo (44% do total do estudo) (Figura 23, k) e 100% do total do grupo 

(Figura 23, j), e 55,78% dos reprovados do estudo. Há alunos em todas as sequências do 

semestre, com maior concentração nas de número 5 e 6. Nesse grupo, 71,48% das observações 
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do grupo não registram interações (Figura 23, b). Formado por 175 alunos de todas as regiões 

(Figura 23, h), todas as faixas etárias, até 70 anos, grande parte entre 20 e 50 anos (94,81%) 

(Figura 23, j) e do sexo feminino (61,97%) (Figura 23, l). O percentual de cancelamento 

registrado nas observações do grupo é de 38,14%.  

Resumindo, o número de observações do estudo é de 615, com 131 casos de aprovação 

(50,56% das observações), na sua maioria concentrados no Grupo 3 (77,09% dos aprovados no 

curso, 43,34% das observações do grupo), sendo os demais casos nos grupos 1 e 2. Entretanto, 

o Grupo 3 é constituído por mais casos de reprovações do que de aprovações, o que significa 

que perfis similares de acessos possuem desempenhos contrários. O Grupo 4 é o mais populoso 

(43% das observações do estudo), o mais compacto, com características mais similares, e define 

um padrão de baixa quantidades de acessos, notas finais baixas, nenhuma aprovação e inclui 

alunos de todas as idades, sexo, regiões e disciplinas.  

 

 Curso TEH 

As Figuras 24, 25 e 26 exibem as características dos grupos formados. 

 

Figura 24 – Diagrama de dispersão – grupos no curso TEH 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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Figura 25 – Diagrama de dispersão em pares – TEH 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 
Figura 26 – Caracterização dos grupos – curso TEH 
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Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

Em TEH, O Grupo 1 (G1 – quantidades muito baixas de acessos, e notas finais muito 

baixas) possui as menores quantidades de acessos, para todas as variáveis, com média: AFOR 

igual a 6,07; ADOC igual a 16,67; AAVI igual a 6,25; AASS igual a 4,73 (Figura 26, n) e MEFI 

igual a 0,5 (Figura 26, m). O percentual de observações no grupo que registra acesso a cada 

tipo de recurso são: AFOR registrado em 67,45% das observações, ADOC em 78,30%, AAVI 

em 81,5% e AASS em 35,20%, porém é baixa a quantidade do uso. A compacidade (WithinSS) 

é de 53,62, onde a variável AASS dá a menor parcela de contribuição na sua totalização e AAVI 

a maior. A separabilidade (BetweenSS) é de 1490,14.  

Esse grupo se distancia (calculada pela matriz de distância entre os pontos centrais de 

cada cluster, 6,66) mais fortemente do Grupo 2 (Figura 24). Há um total de 553 observações 

(41% do total do estudo) (Figura 26, k) e 100% de reprovação no grupo (Figura 26, i). Há alunos 

em todas as sequências do semestre, com maior concentração nas de número 4 e 5 (Figura 26, 

d). É um grupo com poucas interações (85,90% das observações do grupo não registram 

interações) (Figura 26, b), formado por 356 alunos de todas as regiões (Figura 26, h), de todas 

as faixas etárias, mas grande parte entre 20 e 40 anos (78,48%) (Figura 26, j) e do sexo feminino 

(51,58%) (Figura 26, l). Entretanto, é o grupo que possui grande parte dos alunos mais idosos, 

idade acima de 40 anos (18,80% do grupo) (Figura 26, j). O percentual de cancelamento 

registrado nas observações do grupo é de 40,32%.  

O Grupo 2 (G2 – quantidade alta de acessos e notas finais regulares) concentra notas 

(em 50% das observações do grupo – IIQ) entre 3,5 e 5,5 (Figura 26, a). É o que possui as 

(n) 
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maiores quantidades de acessos, para todos os tipos, com médias: AFOR igual a 104,00; ADOC 

igual a 266,00; AAVI é igual a 67,83; AASS igual a 94,83 (Figura 26, n) e MEFI igual a 4,5 

(Figura 26, m). Destaque para ADOC (maior mediana e quartis do grupo) (Figura 26, c). Os 

percentuais de cada tipo de acesso, registrados no total de observações do grupo são de 100% 

para todos eles. A compacidade (WithinSS) do grupo é de 466,32, onde a variável MEFI dá a 

menor contribuição na sua totalização e AFOR a maior. A separabilidade (BetweenSS) é de 

1453,47.  

Esse grupo se distancia (calculada pela matriz de distância entre os pontos centrais de 

cada cluster, 6,66) mais fortemente do Grupo 1 (Figura 24). Há um total de 52 observações 

nesse grupo, 4% do total do estudo (Figura 26, k), 1% de aprovados do total de observações do 

estudo (3% de reprovação) (Figura 26, j), 19,35% das observações do grupo e 4,2% dos 

aprovados do estudo. Há alunos em todas as sequências do semestre, com maior concentração 

nas de número 2 e 3 (Figura 26, d). É um grupo muito interativo (apenas 9,61% das observações 

não registram interações) (Figura 26, b), formado por 41 alunos, de todas as regiões (Figura 26, 

h), com faixas etárias até 50 anos, mas grande parte entre 20 e 40 anos (76,92%) (Figura 26, j) 

e do sexo feminino (59,61%). O percentual de cancelamento registrado nas observações do 

grupo é de 34,61%.  

Em TEH, o Grupo 3 (G3 – quantidades baixas de acessos e nota final alta) concentra 

notas (em 50% das observações do grupo – IIQ) entre 4,0 a 7,0 (Figura 26, a), com média igual 

a 5,5 (Figura 26, m). As médias das quantidades de acessos observadas nesse grupo são: AFOR 

igual a 17,83; ADOC igual a 49,23; AAVI é igual a 11,31; AASS igual a 50,88 (Figura 26, n). 

Destaque para AASS (maior média, mediana e quartis). O percentual de observações do grupo 

que registra um tipo de acesso é: AFOR 89,04%, ADOC 99,06%, AAVI 93,47% e AASS 

96,06% das observações. A compacidade (WithinSS) do grupo é de 626.4601 (Figura 24), onde 

a variável MEFI dá a maior contribuição no cômputo dessa totalização e ADOC a menor. A 

separabilidade (BetweenSS) é de 402.4697.  

Esse grupo se distancia (distância euclidiana entre os pontos centrais de cada cluster, 

5,5) mais fortemente do grupo 2 (Figura 24). Possui um total de 429 observações, ou seja, 

apenas 32% do estudo (Figura 26, k). O percentual de aprovados no total de observações do 

estudo é de 15% (G3A), 69,03% do total de aprovados do estudo, e o percentual de reprovação 

no total de observações do estudo é de 17% (G3R) (Figura 26, i), o que representa 45,22% das 

observações do grupo. Nesse grupo, embora haja alunos nas sequências 2, 3, 4, 5 e 6, estes se 

concentram na sequência 4 (Figura 26, d). 25,87% de observações no grupo não registram 

interação (Figura 26, b). É formado por 215 alunos (significa que 50,11% são os mesmos alunos 
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em diferentes disciplinas), sendo grande parte da região Sudeste (50,34% das observações do 

grupo) (Figura 26, h), na sua maioria entre 20 e 30 anos (Figura 26, j), média igual a 30,39 anos, 

e predomina o sexo feminino (55,01% do grupo) (Figura 26, l). O percentual de cancelamento 

registrado nas observações do grupo é de 30,76% das observações do grupo. 

O Grupo 4 (G4 – quantidades regulares de acessos e notas finais regulares) concentra 

notas (em 50% das observações do grupo – IIQ) entre 3,0 e 6,0 (Figura 26, a). As médias das 

quantidades são: AFOR igual a 52,68; ADOC igual a 115,8; AAVI igual a 29,09; AASS igual 

a 75,22 (Figura 26, n); e MEFI igual a 4,28 (Figura 26, m). O recurso mais utilizado (maior 

média, mediana e quartis) é ADOC (Figura 26, c). O percentual de observações do grupo que 

registra um tipo de acesso é AFOR e AAVI 98,98%, ADOC 100%, AAVI 99,6%. A 

compacidade (WithinsSS) é de 917,24, onde a variável MEFI dá a menor parcela de 

contribuição na sua totalização e AFOR a maior. A separabilidade (BetweenSS) é de 973,35 e 

há um total de 296 observações nesse grupo.  

Esse grupo se distancia (distância euclidiana entre os pontos centrais de cada cluster, 

3,62) mais fortemente do Grupo 2 (Figura 24). Há um total de 296 observações (23% do total 

do estudo) (Figura 26, k), com 6% de aprovações do total de observações do estudo (17% de 

reprovados) (Figura 26, i), 25,33% de aprovações do total de observações do grupo, e 26,69% 

do total de aprovados do estudo. Há alunos em todas as sequências do semestre, com maior 

concentração nas de número 3 e 4 (Figura 26, d). O número de observações diminui ao longo 

do semestre, e 46,95% das observações do grupo não registram interações (Figura 26, b). 

Formado por 296 alunos das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste (Figura 26, h) com faixa 

etária até 60 anos (Figura 26, j), sendo grande parte entre 20 e 40 anos (83,10%) e do sexo 

feminino 64,06% (Figura 26, l). O percentual de cancelamento registrado nas observações do 

grupo é de 24,77%. O desempenho desse grupo é melhor na sequência 6, com 70% de casos de 

aprovação do total de casos da sequência (Figura 26, g). 

Resumindo, o curso teve 1330 observações, com 281 aprovações (21,13% do total de 

observações). O Grupo 1 é o de menor compacidade e o mais populoso e define um padrão de 

quantidades baixas de acessos e de reprovações, alto índice de cancelamento (40,76%), com 

alunos de todas as idades e regiões. O Grupo 2, o menos populoso, e o Grupo 4 possuem notas, 

em média, aproximadas (4,54 e 4,28 respectivamente). Entretanto, diferem nas quantidades 

médias de acessos: o Grupo 2 é o grupo com as maiores quantidades de acessos e o mais 

interativo e o Grupo 4 é formado por quantidades de acessos regulares.  
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 Curso BIO 

As figuras 27, 28 e 29 exibem as características dos grupos formados. 

 

Figura 27 – Diagrama de dispersão – grupos no curso BIO 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 
Figura 28 – Diagrama de dispersão em pares – BIO  

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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Figura 29 – Caracterização dos grupos – curso – BIO 
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Fonte: elaborado pela autora (2018) 

O Grupo 1 (G1 – quantidade alta de acessos e notas finais regulares) concentra notas 

(em 50% das observações do grupo – IIQ) entre 3,0 e 3,8. É o que possui as maiores quantidades 

de acessos, para todos os tipos, com médias: AFOR igual a 34,36; ADOC igual a 145,20; AAVI 

igual a 64,00; AASS igual a 82,86; e MEFI igual a 4,0 (Figura 29, m). Destaque para ADOC 

(maior mediana, média e quartis do grupo) (Figura 29, c). Os percentuais de cada tipo de acesso, 

registrados no total de observações é de 100% para todos eles. A compacidade (WithinSS) do 

grupo é de 69,62, onde a variável MEFI dá a menor contribuição na sua totalização e AFOR a 

maior. A separabilidade (BetweenSS) é de 166,47.  

(l) 

(m) 

(n) 
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Esse grupo se distancia (calculado pela matriz de distância entre centros de grupos, 4,88) 

mais fortemente do Grupo 2. Há um total de 14 observações nesse grupo, 11% do total do 

estudo (Figura 29, k), 9% de reprovação do total de observações do estudo (2% aprovado) 

(Figura 29, i) e 78,57% do grupo. Há alunos em todas as sequências do semestre, com maior 

concentração nas de número 3 e 4 (Figura 29, d). É um grupo muito interativo (7,14% das 

observações não registram interações), formado por alunos, das regiões Nordeste, Sudeste e 

Centro-Oeste (Figura 29, j), com faixa etária até 60 anos, mas grande parte entre 30 e 40 anos 

(742,85% das observações do grupo) (Figura 29, j). O percentual de cancelamento registrado 

nas observações do grupo é de 92,85%. O melhor desempenho é na sequência 6, com 100% de 

aprovação, do total de observações da sequência (Figura 29, e). 

O Grupo 2 (G2 – quantidades de acessos muito baixos, e notas finais muito baixas) 

concentra notas (em 50% das observações do grupo – IIQ) entre 0,0 e 1,0 (Figura 29, a). Possui 

as menores quantidades de acessos, para todas as variáveis com média: AFOR igual a 5,27; 

ADOC igual a 12,02; AAVI igual a 7,03; AASS igual a 4,27 (Figura 29, m) e MEFI igual a 

0,77 (Figura 29, n). Destaque para ADOC (maior mediana, média e quartis) (Figura 29, c). O 

percentual de cada tipo de acesso no total de observações do grupo é: AFOR registrado em 

58,18% das observações, ADOC em 74,54%, AAVI em 80% e AASS em 38,18%, porém é 

baixa a quantidade desse uso. A compacidade (WithinSS) é de 31,19, o mais coeso, onde a 

variável AASS dá a menor parcela de contribuição na sua totalização e MEFI a maior. A 

separabilidade (BetweenSS) é de 137,73, (vide Figuras 27 e 28). 

Esse grupo se distancia (calculada pela distância euclidiana entre os pontos centrais de 

cada cluster, 4,88) mais fortemente do Grupo 1 (Figura 27). Há um total de 55 observações 

nesse grupo, 43% do total do estudo (Figura 29, k), 43% de reprovação do total de observações 

do estudo (Figura 29, i), 100% do grupo e 52,38% dos reprovados do estudo. Há alunos em 

todas as sequências do semestre (Figura 29, d) que aumenta ao longo do semestre, com maior 

concentração nas de número 6. É um grupo pouco interativo (apenas 83,63% das observações 

não registram interações) (Figura 29, b), formado por 37 alunos, das regiões Centro-Oeste, 

Nordeste, Sudeste e Sul (Figura 29, h), com faixas etárias até 60 anos, mas grande parte entre 

20 e 40 anos (80% das observações) (Figura 29, j), e na sua maioria, são do sexo masculino 

(70,90%) (Figura 29, l). O percentual de cancelamento registrado nas observações do grupo é 

de 87,27%.  

Em BIO, o Grupo 3 (G3 – quantidades regulares de acessos e notas finais regulares) 

concentra notas (em 50% das observações do grupo – IIQ) entre 2,3 e 6,6 (Figura 29, a). As 

quantidades de acessos são regulares, com médias: AFOR igual a 55,70; ADOC igual a 65,10; 
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AAVI igual a 24,40; AASS igual a 45,55 (Figura 29, n); e MEFI igual a 4,6 (Figura 29, m). 

Destaque para ADOC (maior mediana, média e quartis do grupo) (Figura 29, c). O percentual 

das observações no grupo que registra acesso a cada tipo de recurso é: para AFOR, AAVI e 

ADOC, 100%, AASS, 95%. A compacidade (WithinsSS) é de 52,69, onde a variável ADOC 

dá a menor parcela de contribuição na sua totalização e MEFI a maior. A separabilidade 

(BetweenSS) é de 67,92.  

Esse grupo se distancia (calculada pela matriz de distância entre os pontos centrais de 

cada cluster, 3,37) mais fortemente do Grupo 2 (Figura 27). Há um total de 20 observações 

nesse grupo (16% das observações do estudo) (Figura 29, k) e 7% das observações do estudo 

são casos de aprovação (9% de reprovação) (Figura 29, i), sendo 40% de observações do grupo 

e 7,6% do total de aprovados do estudo. Há alunos nas sequências 2, 3, 4 e 5 do semestre (Figura 

29, d), com grande concentração na de número 5. É um grupo interativo (100% das observações 

registram interações) (Figura 29, b), formado por 18 alunos das regiões Centro-Oeste, Norte, 

Sudeste e Nordeste (Figura 29, h), concentra alunos na faixa etária entre 30 a 40 anos (60% das 

observações) (Figura 29, j) e 50% é do sexo masculino (Figura 29, l). O percentual de 

cancelamento registrado nas observações do grupo é de 85%. O desempenho piora ao longo do 

semestre (Figura 29, f). O melhor desempenho é na sequência 3, com 100% de aprovação do 

total de observações da sequência. 

Em BIO, o Grupo 4 (G4 – quantidades baixas de acessos e notas finais mais altas) 

concentra quantidades, em média, baixas a todos os tipos de acessos (Figura 29, n) e nota final, 

em média (4,67), mais alta (em 50% das observações do grupo, entre 3,5 e 6,3) (Figura 29, l). 

As médias das variáveis de acessos observadas nesse grupo são: AFOR igual a 7,8; ADOC 

igual a 39,05; AAVI é igual a 20,82; AASS igual a 51,68 (Figura 29, k), e MEFI igual a 4,67 

(Figura 29, l). Destaque para AASS (maior média, mediana e quartis do grupo (Figura 29, c). 

O percentual de observações do grupo que registra um tipo de acesso é: AFOR 78,94%, ADOC 

100%, AAVI 100% e AASS 100% das observações. A compacidade (WithinSS) do grupo é de 

69,54843, onde a variável AFOR dá a menor contribuição no cômputo dessa totalização e MEFI 

a maior. A separabilidade (BetweenSS) é de 34.59618.  

Esse grupo se distancia (distância euclidiana entre os pontos centrais de cada cluster, 

3,3) mais fortemente do grupo 1 (Figuras 27 e 28). Tem um total de 38 observações, ou seja, 

apenas 30% do estudo (Figura 29, k). O percentual de aprovados no total de observações do 

estudo é de 9% (G4A), 50% do total de aprovados do estudo, que representa 28,94% das 

observações do grupo. O percentual de reprovação no total de observações do estudo é de 21% 

(G4R) (Figura 29, i). Nesse grupo, embora haja alunos nas sequências 2, 3, 4, 5 e 6, estes se 
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concentram na sequência 3 (Figura 29, d). 28,94% de observações no grupo não registram 

interação) (Figura 29, b), formado por 26 alunos (significa que 64,42% são os mesmos alunos 

em diferentes disciplinas), predominam alunos da região Sudeste (52,63% das observações do 

grupo) (Figura 29, h), grande parte na faixa etária entre 20 e 40 anos (Figura 29, j), média igual 

a 28,97 anos, e do sexo masculino (65,78% do grupo) (Figura 29, l). O percentual de 

cancelamento registrado nas observações do grupo é de 78,94% das observações do grupo.  

Nesse curso, considerando as maiores médias, medianas e quartis, entre grupos, AFOR 

se destaca no Grupo 3. ADOC, AAVI e AASS no Grupo 1 (Figura 29, m e c). Há alta taxa de 

cancelamento em todos os grupos acima de 78,94%. Os grupos G3 e G4 possuem médias muito 

similares, entretanto, o grupo 4 possui mais casos de alunos aprovados. 

 Grupos de Melhor desempenho em cada curso 

Dentre os quatro grupos gerados para cada curso, o que apresenta melhor desempenho 

em MAT é o Grupo 2; em SES é o Grupo 3; em BIO é o Grupo 4; e em TEH é o Grupo 3. A 

seguir, para cada dos quatro grupos, são apresentadas tabelas que caracterizam: Tabelas 9, o 

número de observações e aprovações; Tabela 10, o número de alunos; a Tabela 11, aprovações 

e frequência dos alunos ao longo do semestre o curso; as Tabela 12 e 13 a região, a idade, o 

gênero e situação do aluno, e se este interage no curso; Tabela 14 caracteriza a interatividade 

no ambiente; e a Tabela 15, as variáveis mais importantes que influenciam o desempenho do 

aluno. 

Tabela 9 – Caracterização dos grupos 

CURSO GRUPO 

NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES 

DO GRUPO 

% - NÚMERO 

DE 

OBSERVAÇÕES 

DO GRUPO/ 

TOTAL DE 

OBSERVAÇÕES 

DO ESTUDO 

NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES 

DO GRUPO 

COM O ALUNO 

APROVADO  

% - NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES 

DO GRUPO COM O 

ALUNO 

APROVADO/ 

TOTAL DE 

OBSERVAÇÕES 

DO ESTUDO COM 

O ALUNO 

APROVADO 

% - NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES 

DO GRUPO, COM 

O ALUNO 

APROVADO/ 

TOTAL DE 

OBSERVAÇÕES 

DO GRUPO 

MAT 2 73 26 56 91,8 76,71 

SES 3 233 38 101 77,09 43,34 

TEH 3 429 32 194 69,03 45,22 

BIO 4 38 30,00 11 50 28,94 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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Tabela 10 – Caracterização dos grupos  

CURSO GRUPO 

NÚMERO DE 

ALUNOS DO 

GRUPO 

% - NÚMERO DE ALUNOS NO 

GRUPO/ TOTAL DE 

OBSERVAÇÕES DO GRUPO 

MAT 2 33 45,20 

SES 3 127 54,50 

TEH 3 215 50,11 

BIO 4 26 64,42 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

Tabela 11 – Caracterização do grupo, considerando a disciplina e sequência 

CURSO 

NO GRUPO 

PARTICIPAM 

DE TODAS 

AS 

DISCIPLINAS 

DO 

SEMESTRE? 

NÚMERO DA 

SEQUÊNCIA-

DISCIPLINA 

QUE 

CONCENTRA 

MAIS 

ALUNOS 

% - NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES 

DA SEQUÊNCIA 

QUE CONCENTRA 

MAIS ALUNOS/ 

TOTAL DE 

OBSERVAÇÕES 

DO GRUPO 

NÚMERO DA 

SEQUÊNCIA 

COM MAIS 

OBSERVAÇÕES 

DE ALUNOS 

APROVADOS 

O 

DESEMPENHO 

MELHORA AO 

LONGO DO 

SEMESTRE? 

% - NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES DA 

SEQUÊNCIA COM 

MAIS ALUNOS 

APROVADOS/ 

TOTAL DE 

OBSERVAÇÕES DA 

SEQUÊNCIA 

MAT S 4,5,6 75,34 2 e 5 N 88,88 e 82,35  

SES S 4,5,6 72,1 6 S 66,66 

TEH S 4,5,6 75,05 6 S 72,52 

BIO S 3,4 76,31 6 S 75,5 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

Tabela 12 – Caracterização dos alunos 

CURSO 

REGIÃO 

MAJORITÁRIA 

NO GRUPO 

% - NÚMERO 

DE 

OBSERVAÇÕES 

DO GRUPO 

COM REGIÃO 

MAJORITÁRIA/ 

TOTAL DE 

OBSERVAÇÕES 

DO GRUPO 

FAIXA 

ETÁRIA 

MAJORITÁRIA 

 

MÉDIA 

IDADE 

NO 

GRUPO 

 

% - NÚMERO 

DE 

OBSERVAÇÕES 

DA FAIXA 

ETÁRIA 

PRIORITÁRIA/ 

TOTAL DE 

OBSERVAÇÕES 

DO GRUPO 

NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES 

DO GRUPO COM 

SITUAÇÃO DE 

CANCELAMENTO 

OU 

TRANSFERÊNCIA 

OU 

TRANCAMENTO 

% - NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES DO 

GRUPO, COM 

SITUAÇÃO DE 

CANCELAMENTO 

OU 

TRANSFERÊNCIA 

OU TRANCAMENTO/ 

TOTAL DE 

OBSERVAÇÕES DO 

GRUPO 

MAT Sudeste 31,5 20 30 e 30-40 29,92 42,46 -38,35 17 23,28 

SES Sudeste 47,63 30-40 35.7 42,06 51 21,88 

TEH Sudeste 50,34 20-30 30,39 48,71 132 30,76 

BIO Sudeste 52,63 20-40 28,97 34,21 -38,47  30 78,94 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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Tabela 13 – Caracterização dos alunos (continuação) 

CURSO 
GÊNERO 

MAJORITÁRIO 

% - NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES DO 

GRUPO COM 

GÊNERO 

MAJORITÁRIO/ 

TOTAL DE 

OBSERVAÇÕES DO 

GRUPO 

MÉDIA  

NOTA 

NO 

GRUPO 

 

FAIXA DE 

INTERAÇÕES 

NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES 

QUE 

REGISTRAM 

INTERAÇÕES 

EM QUALQUER 

FAIXA 

% DE OBSERVAÇÕES 

QUE REGISTRAM 

INTERAÇÕES (EM 

QUALQUER FAIXA) 

NO GRUPO/ TOTAL DE 

OBSERVAÇÕES DO 

GRUPO 

MAT Masculino 76,71 6,76 1 a 10 27 36,98 

SES Feminino 67,81 5,58 1 a 10 111 47,63 

TEH Feminino 55,01 5,5 1 a 10 109 25,87 

BIO Masculino 65,78 4,67 1 a 10 11 28,94 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

Tabela 14 – Caracterização dos acessos 

CURSO 
TIPO DE 

ACESSO 

INTERVALO 

INTERQUARTÍLICO 

MÉDIA DOS 

ACESSOS  

% NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES QUE 

REGISTRAM PELO 

MENOS UM 

ACESSO/TOTAL DE 

OBSERVAÇÕES DO 

GRUPO 

MAT 

ADOC 32 a 81 64,25 100 

AFOR 3 a 42 26,9 90,41 

AAVI 8 a 23 16,73 95,89 

AASS 46 a 87 70,33 100 

SES 

ADOC 34 a 78 58,68 98,71 

AFOR 3 a 24 16,02 87,55 

AAVI 8 a 22 15,24 94,84 

AASS 40 a 71 56,25 96,99 

TEH 

ADOC 31 a 64 49,23 99,06 

AFOR 6 a 27 17,83 89,04 

AAVI 5 a 17 11,31 93,47 

AASS 36 a 65 50,88 96,06 

BIO 

ADOC 20 a 46 39,95 100 

AFOR 1 a 12 7,8 78,94 

AAVI 11 a 26 20,82 100 

AASS 37 a 64 51,68 100 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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Tabela 15 – Caracterização dos grupos 

CURSO 
ORDEM DE IMPORTÂNCIA DAS 

VARIÁVEIS DE ACESSO 

MAT AASS, AAVI, ADOC 

SES ADOC, AASS, AAVI e AFOR 

TEH ADOC, AASS, AAVI e AFOR 

BIO AAVI, ADOC, AFOR e AASS 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 30 – Caracterização dos grupos – Interatividade, Interação (INTE)  

  

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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Figura 31 –– Caracterização dos grupos – Interação, Interatividade na sequência do curso. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

Figura 32 – Caracterização dos grupos – Interação, Interatividade e Desempenho na sequência do curso 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

 

 

 

 

 

Média dos acessos na sequência do curso (M) 
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Analisando os quatro grupos de melhor desempenho, identificam-se os seguintes 

padrões: em todos os cursos, a região Sudeste constitui a região majoritária de origem dos 

alunos; em todos os cursos, os grupos concentram alunos nas faixas etárias: em MAT de 20 a 

30 anos, e 30 a 40 anos; em SES 30 a 40 anos; em TEH de 20 a 30 anos; e em BIO de 20 a 30 

anos, e de 30 a 40 anos, sendo que a média das idades varia entre 29 (BIO) a 36 anos (SES); 

com exceção de BIO, cuja taxa é muito elevada (78,94%). A taxa de 

cancelamento/trancamento/transferência dos demais cursos é similar entre os cursos, variando 

entre 21,88% a 30,76% do total do grupo; exceto para o curso de matemática, 

predominantemente formado por alunos do sexo masculino (76,71%), nos demais cursos há um 

certo equilíbrio quanto ao gênero: TEH (55,01%) e SES (67,81%) com queda para o feminino 

e BIO para o masculino (65,78%).  

Todas as disciplinas (sequências) do curso participam do respectivo grupo; os grupos 

são constituídos por alunos que cursam mais de uma disciplina, ou seja, o mesmo aluno é 

aprovado em mais de uma disciplina com o mesmo perfil de acesso; exceto para BIO, que 

concentra alunos nas sequências 3 e 4, o número de alunos é maior nas três últimas disciplinas 

do semestre, possivelmente trata-se de alunos iniciantes com mais tempo de curso; com exceção 

de MAT, para todos os cursos (vide Figura 30), a ordem de preferência dos acessos, dada pela 

média do volume dos acessos, é: em MAT, AASS, ADOC, AFOR e AAVI; em SES, ADOC, 

AASS, AFOR e AAVI; em TEH, AASS, ADOC, AAVI e AFOR; e em BIO, AASS, ADOC, 

AAVI e AFOR. MAT; MAT concentra as maiores médias para os acessos às tarefas, aos 

documentos e aos fóruns (AASS, AFOR e ADOC) e BIO aos avisos.  

Considerando os intervalos interquartílicos (50%) das variáveis de cada grupo, há 

similaridade no volume de acessos, entre os cursos, sendo mais baixos para BIO (ADOC e 

AFOR). Contudo, a quantidade de acessos no grupo, considerando as observações do estudo é 

baixa. Os demais tipos de acessos possuem percentuais similares, variando entre 93,47% a 

100%, indicando que os alunos acessam esses recursos (vide Figura 30). Predominam as 

interações com volumes variando de 1 a 10 – faixa de interação (soma de AMTU, AFPA e 

AFAP) de 1 a 1 – e registra a quantidade de interações entre alunos e professores, expressa 

através da soma das quantidades de acessos registrados nas mensagens aos professores 

(AMTU), das quantidades de resposta dos professores aos alunos nos fóruns (AFAP) e das 

quantidades de respostas dos professores aos alunos nos fóruns (AFAP), e são muito baixas 

quando comparadas aos demais acessos.  

Considerando o número de observações do grupo que registram uma interação em 

qualquer faixa, SES é o curso mais interativo, em seguida MAT, BIO e TEH nessa ordem. 
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Analisando a sequência das disciplinas ofertadas, no geral, a quantidade de acessos diminui ao 

longo do semestre. Os documentos são preferidos no início do semestre (ADOC) (vide Figuras 

31 e 32) e as tarefas (AASS) possuem uma preferência de uso uniforme; quanto ao percentual 

de aprovação, MAT é o melhor curso, com elevado percentual de aprovação com relação ao 

total de observações do estudo e quanto ao total de casos do grupo. BIO é o pior grupo, pois 

reúne apenas 50% das aprovações do estudo e 28,94% das aprovações do grupo. Considerando 

a média das notas: MAT é o curso com melhor desempenho, em seguida, SES, TEH e BIO, 

nessa ordem. Com exceção de MAT, o desempenho melhora ao longo do semestre, 

particularmente na última disciplina, a de sequência 6. Nesse sentido, MAT é um curso com 

perfil diferente, pois possui o maior percentual de aprovação nas sequências 3 e 4. Considerando 

os percentuais de aprovações no total de observações do grupo, estes indicam que o curso MAT 

representa bem os casos de bom desempenho, pois 76,71% de suas observações são casos de 

aprovação. Já não ocorre para os demais cursos, pois em SES, 43,4%, em TEH 45,22% e em 

BIO, 28,94%, representam os percentuais de aprovação do total do grupo; quanto à qualidade 

do grupo, os grupos gerados apresentam baixa a moderada coesão e baixa separabilidade, sendo 

MAT o melhor curso. Após incluir a meta SUCESSO, em cada grupo de melhor desempenho, 

foram criadas quatro árvores de decisão com objetivo de se identificar a ordem da importância 

das variáveis para o bom desempenho do aluno, com resultados: em MAT, AASS fortemente 

relevante, e com muito menos importância AAVI e ADOC; em BIO, AAVI e ADOC, mais 

relevantes, e AFOR e AASS menos relevante; no curso TEH, ADOC, AASS, AVI e AFOR, e 

no curso SES, ADOC, AASS, AAVI e AFOR. Não há uma uniformidade nos resultados.  

Concluindo, as técnicas e metodologias utilizadas proporcionam conhecimento, mas não 

são conclusivas. De forma geral, observam-se pontos em comum nos resultados apresentados. 

Um deles, por exemplo, é que em todos os cursos a quantidade de acessos às tarefas (AASS) é 

sempre um atributo importante. Em outras palavras, os alunos que apresentaram melhor 

desempenho foram aqueles que registraram quantidades maiores de acesso às tarefas, 

fortemente evidenciado no curso MAT. Além disso, as tarefas (AASS) possuem uma 

preferência de uso uniforme ao longo do semestre. Os acessos aos avisos, aos documentos e aos 

fóruns, outras formas de comunicação oferecidas pelas plataformas AVA, apresentam maior ou 

menor influência no desempenho dos alunos, a depender do curso, por exemplo, BIO prioriza 

os acessos aos avisos, já TEH e SES, os acessos aos documentos, estes preferidos no início do 

semestre (ADOC). Nos grupos de bom desempenho, as notas melhoram ao final do semestre, 

o que é identificado nos cursos TEH, SES e BIO.  
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Não haver acessos pelos alunos caracteriza, de fato, médias finais baixas, entretanto não 

se verifica o contrário. Com exceção do curso BIO, o acesso às tarefas e documentos é um fator 

importante no desempenho do aluno, mas não determinante. Os agrupamentos formados não 

identificam grupos com grande coesão e separabilidade, não determinando relações fortes entre 

acessos e a nota final – dessa forma, impossibilitando uma conclusão sobre os efeitos destes 

sobre as notas finais. No geral, seria necessária a participação dos especialistas no domínio das 

disciplinas ministradas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O crescimento e a maturidade do ensino a distância demandam dos gestores o desafio 

de elaborar novas estratégias de gestão para garantir as inovações e mudanças requisitadas pelos 

processos de ensino e aprendizagem, pois além de suas particularidades, beneficia a sociedade 

por democratizar, personalizar e se ajustar ao contexto social do momento: uma sociedade 

conectada. Isso significa se utilizar dos sistemas de comunicação para interagir, compartilhar 

ideias e conhecimento, formando uma rede de informação que, na educação a distância, pode 

ser encontrada nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, que aproximam os espaços, 

flexibilizam os horários, disponibilizam alternativas de cursos, especializam os conhecimentos 

e personalizam o aprendizado, adaptando-se ao desafio da cultura atual de “estar conectado”.  

A avaliação da educação a distância é um instrumento de gestão que ajuda na 

compreensão, mapeamento e entendimento desses desafios. É um assunto complexo, e com 

várias abordagens, pelos diferentes autores e suas obras.  

As questões de pesquisa abordadas neste trabalho são: Os sistemas de comunicação de 

cursos EaD implementados em plataformas AVA podem ser analisados e avaliados com base 

nos referenciais de qualidade para curso superior a distância da SEED/MEC? A tecnologia de 

Business Intelligence (BI) é suficiente para avaliar os sistemas de comunicação de cursos EaD 

implementados em plataformas AVA?  

Este estudo apresenta uma proposta de um modelo de suporte à avaliação do Sistema de 

Comunicação de Cursos a Distância, orientada por referenciais de qualidade do documento 

“Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância” do Ministério da Educação, 

e por técnicas de BI, e avalia dois cursos usando esse modelo. 

Os Referenciais de Qualidade da SEED/MEC são descritos em documento com critérios 

e recomendações que orientam os processos avaliativos educacionais e que, neste trabalho, foi 

utilizado para identificar os fatores críticos de sucesso do sistema de comunicação dos cursos 

EaD. Ao serem mapeados em métricas, caracterizados, monitorados e avaliados, esses fatores 

subsidiam os gestores com informações necessárias para compreender dificuldades e 

oportunidades, ajudando-os nas ações contínuas de melhorias da qualidade desses cursos. 

Uma contribuição desse estudo foi compilar os vários trabalhos relacionados ao tema e 

inserir esses referenciais de qualidade no contexto dos ambientes de BI encontrados, estendendo 

sua atuação aos diferentes AVA, e instituições, por relacionar os processos de monitoração dos 

fatores críticos de comunicação com orientações governamentais.  
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Nesse sentido, uma proposta de evolução deste trabalho é buscar em outros referenciais 

de qualidade esses fatores e métricas para novos ajustes ou incrementos. Os Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem dispõem de recursos e atividades que promovem a estruturação do 

conhecimento individual e coletivo, sendo um dos seus pilares de sucesso seu sistema de 

comunicação, que propicia os meios e as formas de interações, de interatividade e de 

comunicação, entre os participantes do curso, a seus conteúdos, promovendo a colaboração, a 

cooperação e a formação do conhecimento individual e coletivo. O modelo de avaliação 

MSASC aqui proposto e implementado avalia o sistema de comunicação desses ambientes sob 

a perspectiva dos fatores críticos de sucesso, usando procedimentos de análise de conformidade, 

de aderência e mapeamento entre os mecanismos de comunicação existentes no Ambiente e os 

fatores críticos de comunicação. 

Outra contribuição deste estudo é a de padronizar, facilitar e organizar os processos de 

seleção do que pode e precisa ser monitorado dentre as funcionalidades e particularidades 

desses ambientes, e o de seleção dos atributos dispostos em log nas bases de dados desses 

sistemas. Os dois estudos de casos, desenvolvidos neste trabalho, utilizam o mesmo modelo 

MSASC, concluindo que é possível, através desse modelo, uniformizar esses procedimentos. 

Uma evolução desse estudo é trabalhar outros estudos de caso que ampliem os fatores de 

comunicação estudados, que ajustem e ampliem esses procedimentos. 

Um ambiente de BI é composto por ferramentas capazes de extrair, transformar, limpar 

e carregar os dados em modelos dimensionais, que estruturam os dados em dimensões e fatos, 

permitindo e facilitando visões diferenciadas e flexíveis de negócio que, manipuladas por 

ferramentas inteligentes, apoderam e dão autonomia de uso aos gestores ou participantes de um 

curso.  

Uma colaboração deste trabalho é a criação de um modelo dimensional de dados com 

métricas e dimensões baseadas nos FCSCS que podem ser ampliadas e utilizadas em outras 

pesquisas. Esse modelo também contempla atributos que tornam a informação verificável com 

técnicas de transformação, extração e carga do BI que dão aos dados uma característica não 

volátil. É um modelo intuitivo que ajudará o gestor a compreender sobre a efetividade do uso 

do sistema de comunicação, o que deve ser ajustado, como se dão as interações, quem participa 

e em quais atividades, quando participa, como o curso se desenha e se os recursos são utilizados. 

É uma estrutura que flexibiliza os processos de análise pelas ferramentas de BI. Por exemplo, 

no segundo estudo de caso é ilustrada a evolução dos alunos, nos cursos em avaliação, ao longo 

do semestre.  
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Uma proposta de evolução é ampliar as dimensões, hierarquias e métricas desse modelo, 

visando à construção de um Data Warehouse educacional suportado por padrões e referenciais 

que independam dos cursos em avaliação, das instituições, ou das plataformas AVA em estudo.  

O primeiro estudo de caso aqui apresentado caracteriza fatores de comunicação 

observados no sistema de comunicação do AVA Moodle, de cursos semipresenciais, de pós-

graduação de uma instituição de ensino pública usando o MSASC. Com esse modelo, esses 

fatores são alinhados aos referenciais de qualidade da SEED/MEC, transformados em métricas, 

caracterizados e estruturados em um modelo dimensional e explorados e analisados por uma 

ferramenta de BI de construção de relatórios. O objetivo é que, através da versatilidade de 

recursos, formas de cálculos, gráficos e composição dos relatórios, disponíveis nessa 

ferramenta, os relatórios produzidos cubram os perfis de necessidade de informação de cada 

gestor.  

Neste estudo, são apresentados relatórios que ajudarão o gestor a compreender aspectos 

relacionados aos fatores de comunicação relacionados à “interação, interatividade e 

participação e suas relações” do tipo: o ambiente provê interatividade? Viabiliza a comunicação 

entre participantes? Com quais recursos e atividades? Os alunos interagem? Há subutilização 

dos recursos desenhados na disciplina? Em qual turma e curso a frequência de uso é maior? Em 

que dia e hora? A ferramenta facilitará a combinação e a multiplicação das informações, 

propiciando relatórios diferenciados e flexibilizando resultados, que podem ser compartilhados 

por vários setores, empoderando o gestor. Com esses cenários e contextos expostos, o gestor 

pode estabelecer estratégias relacionadas à proposta pedagógica, ao desenho do curso, ao 

número de tutores, à utilização de novas mídias e à readequação de novas tecnologias, entre 

outras. Por exemplo, um resultado observado nessa avaliação é o de que os alunos subtilizam o 

uso dos recursos e atividades disponíveis no sistema, talvez por ser um curso de caráter 

semipresencial.  

Dessa forma, este trabalho contribui para propiciar uma visão dos diversos mecanismos 

de interação e interatividade disponibilizados nos cursos em estudo, usando um modelo de 

avaliação que pode contribuir e enriquecer outras formas de avaliação. 

 Uma evolução desse estudo de caso é incluir procedimentos de realimentação para 

ajuste das métricas, testar novas ferramentas de construção de relatórios, ter a participação de 

especialistas da educação para contribuir com os resultados, integrá-lo e automatizá-lo com 

outros sistemas AVA e incluir procedimentos de privacidade, para dispô-lo em nuvem, de 

forma que dados educacionais sejam acumulados para subsidiar decisões estratégicas apoiadas 

em uma massa de dados enriquecidas por uma variedade de cursos e situações. 
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O segundo estudo de caso analisa os fatores de interatividade e interação do sistema de 

comunicação, de quatro cursos ministrados em AVA Blackboard, em diferentes áreas (exatas, 

biológicas, humanas e negócios) e sua contribuição para o desempenho do aluno. A adoção de 

ferramentas de BI de análise de dados, pelo modelo de avaliação aqui proposto, permite uma 

série de inferências que poderão auxiliar os gestores nos processos de decisão, visando à 

melhoria do ensino de forma geral e que vão colaborar e enriquecer os processos avaliativos. 

Esse estudo de caso adota o mesmo modelo MSASC do primeiro estudo de caso e analisa os 

dados do modelo dimensional usando várias ferramentas, para oportunizar resultados singulares 

e consolidados.  

O SOM foi utilizado como uma importante ferramenta porque, aplicada no início do 

processo investigativo, contribuiu com ricas visualizações, intuitivas e de fácil obtenção. 

Através dos heatmaps gerados por essa ferramenta, foram analisadas semelhanças nas 

distribuições topológicas de cada variável, de cada curso, exibidos em gradação de cores (do 

vermelho para o amarelo) e escala, sendo possível verificar visualmente as correlações entre 

essas variáveis – o que também foi observado estatisticamente, pela aplicação do coeficiente de 

correlação de posto de Spearman, porém disposto em forma de tabela, que ajudou a quantificar 

com mais precisão essa informação, complementando-a. 

Ainda com o SOM, através da associação de seus vários mapas de visualização 

(quantidade nos nós, heatmaps, vetor de pesos e distância ao vizinho mais próximo U-Matrix), 

foi possível observar visualmente regiões de similaridades (heatmap), a densidade dessas 

regiões (mapa com a quantidade de entradas em cada nó), a variação da magnitude das 

variáveis, nessas regiões (mapa de vetor de pesos), e o potencial de formação de grupos (a 

distância entre cada nó e seus vizinhos U-Matrix) que proporcionaram dúvidas de investigação 

e respostas que foram consolidadas e enriquecidas pela análise de agrupamento realizada com 

a técnica k-means.  

Este estudo ressalta visualmente, para cada curso, quatro regiões de similaridade, 

determinadas pelo volume de interação e interatividade estabelecidas nos cursos, a nota final 

do aluno em cada disciplina e sua idade, que permitem concluir que, em todas as regiões, há 

pouca interação, e que o ambiente registrou maior interatividade em recursos do tipo tarefas, 

documentos e avisos. Também foi possível concluir que há uma relação forte entre o uso das 

tarefas e o desempenho do aluno.  

A análise estatística descritiva aplicada sobre as variáveis (AFAP, AFPA, AMTU, 

ADOC, AASS, AAVI, AFOR, IDADE e MEFI) deste estudo descreve e sumariza os dados, 

produzindo medidas: de tendência central (média, moda e mediana); de dispersão (desvio 
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padrão, valores máximo e mínimo, e os quartis), também exibidas graficamente pelos boxplots; 

e o coeficiente de correlação que vai informar possíveis graus de associações entre as variáveis. 

A importância deste estudo é que, ao reunir tais números, é favorecida uma compreensão mais 

quantitativa e exata dos vários fatores apresentados. Com esse estudo, foi possível chegar a 

várias conclusões, por exemplo: sobre o curso com maior número de alunos, no caso, o curso 

TEH; se um mesmo aluno frequenta todas as disciplinas oferecidas no semestre (basicamente 

poucos alunos, entre 4,25% e 13,15%); a taxa de desistência que, por exemplo, é mais alta no 

curso BIO; o comportamento de uso diferenciado dos alunos nas escolhas dos recursos 

interativos e elementos de interatividade do ambiente, por exemplo, considerando a média da 

quantidade dos acessos aos recursos, sendo os mais utilizados os documentos, as tarefas, os 

fóruns e os avisos, nessa ordem, em todos os cursos, MAT é o curso que em média possui os 

maiores volumes de acessos, TEH e SES têm perfil similar, e BIO é o pior curso, destacando-

se nos acessos aos avisos. Além disso, constatou-se que os alunos interagem com o professor 

priorizando o uso de envio de mensagens e BIO é o curso de pior desempenho enquanto MAT, 

o melhor.  

Uma evolução deste estudo é ter uma participação ativa dos professores, e alunos, para 

validar e extrapolar os resultados obtidos num processo de discussão e análise coletiva entre os 

participantes, em tempo real. Esse estudo também é base para se evoluir para a Estatística 

Inferencial de forma a se generalizar e prever os resultados.  

As árvores de decisão foram utilizadas neste trabalho para determinar a ordem de 

importância das variáveis para predizer o bom desempenho do aluno. Essa é uma técnica que 

consegue generalizar os resultados. Oito atributos foram organizados em ordem crescente de 

importância para a predição do sucesso do aluno (sucesso, quando a nota final é maior ou igual 

a 6, e insucesso em caso contrário), concluindo-se que em todos os cursos o número de acesso 

às tarefas (AASS) é sempre o atributo mais importante, seguido pelo número de acesso aos 

documentos. Os atributos acesso aos avisos (AAVI) e acesso aos fóruns (AFOR) têm ordem de 

importância que depende do curso. As demais variáveis são de menor importância. Com esses 

resultados, o gestor pode elaborar estratégias relacionadas ao modelo de tutoria, uma vez que 

as variáveis preditoras relacionadas à interação tem pouca influência no desempenho do aluno, 

e desenhos instrucionais diferenciados para os cursos, uma vez que a influência dessas variáveis 

varia entre cursos. Também com esses resultados, foi possível reduzir o número de variáveis 

para a aplicação da técnica de análise de agrupamento, o k-means, simplificando e facilitando 

a compreensão deste estudo.  
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A análise de agrupamento é uma técnica que foi utilizada para explorar similaridades 

no perfil de uso do sistema de comunicação e de desempenho do aluno. Foram formados quatro 

grupos, para todos os cursos, com similaridades determinadas pelo desempenho do aluno e os 

seguintes elementos de interatividade: acesso ao documento, aos fóruns, aos avisos e às tarefas, 

dada suas importâncias para predizer o desempenho do aluno. Neste estudo foram apresentadas 

análises de todos os grupos e, particularmente, com estudos comparativos dos quatro grupos de 

melhor desempenho (o melhor de cada curso). A importância deste estudo é que, ao segmentar 

os alunos, o gestor consegue investigar de forma mais detalhada grupos de interesse – por 

exemplo, os grupos de pior desempenho, com notas muito baixas e com frequência de acessos 

aos recursos do ambiente muito baixos – e elaborar estratégias de recuperação e de avaliação 

desses alunos, personalizando o processo de ensino e aprendizagem e evitando, por exemplo, 

dificuldades de evasão.  

Um outro exemplo é que, através de análise, pode-se perceber que o grupo de 

desempenho do curso MAT é o que possui características de acesso muito fortemente 

relacionadas com as tarefas, o que dimensiona bem esse recurso, proporcionando resultados 

satisfatórios de desempenho do aluno. Quando comparado aos demais cursos, traça um perfil 

de uso que pode ser aplicado e verificado para aumentar a qualidade de cursos relacionados. 

Uma evolução deste trabalho é utilizar outras técnicas de agrupamento para buscar novos 

resultados ou validar os encontrados, uma vez que o k-means não produziu grupos com grande 

separabilidade e baixa coesão. Uma outra proposta de evolução é aprofundar este estudo, 

buscando limiares de valores dessas variáveis, que podem determinar o bom desempenho do 

aluno e subsidiar ações de fomento e orientação do aluno.  

Resumindo, de forma geral pontos comuns puderam ser observados, como a influência 

do uso das tarefas no bom desempenho, que seu uso é uniforme em todos os cursos, que BIO 

prioriza os acessos aos avisos, MAT as tarefas, TEH e SES os acessos aos documentos; que há 

uma tendência de que os documentos sejam mais utilizados no início do semestre; que uma 

frequência alta de acesso aos recursos considerados no estudo, pelos alunos, não determina 

notas finais altas; e que, por outro lado, o volume de acessos é uma característica influenciadora. 

Este estudo contribui com informações para o gestor de forma que este possa 

compreender e superar as dificuldades advindas das particularidades dos vários aspectos 

relacionados ao tema, como a evasão, a readequação às novas tecnologias, a personalização do 

ensino, a flexibilização da proposta pedagógica, o sistema de acompanhamento do progresso 

do aluno e a flexibilização do tempo e espaço. 
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As possíveis descobertas de informações proporcionadas pelas diferentes análises 

proporcionadas pelo uso do modelo MSASC complementam, enriquecem e consolidam 

resultados, e um estudo aprofundado dos dados deve ser conduzido com mais de uma técnica 

de análise, a fim de produzir conclusões consistentes. Entretanto, o observado neste trabalho é 

que o pilar dos processos avaliativos é humano. Houve pouco envolvimento dos participantes 

dos cursos, impossibilitando o aprofundamento das análises.  

As análises produzidas utilizando-se o modelo MSASC, usando referenciais de 

qualidade da SEED/MEC e técnicas de BI, permitem avaliar os cursos, pois proporcionam 

conhecimento, julgamento, apreciação e compreensão dos contextos e dos cenários, usando 

critérios previamente definidos. Entretanto, não são suficientes, requisitando um processo de 

retroalimentação e inteligência que incorpore conhecimentos a serem reutilizados no ajuste das 

métricas. As conclusões da análise de gráficos e tabelas aqui presentes representam apenas um 

primeiro passo em direção à construção de um modelo que, futuramente, ofereça informações 

mais intuitivas, conclusivas, coletivas e autoajustadas para o aperfeiçoamento dos sistemas de 

comunicação de plataformas AVA.  
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