
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

ANTÔNIO EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA 

 

UM MODELO PARA RECOMENDAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 
BASEADO NO PERFIL PROFISSIONAL DO CANDIDATO  

 

 

 

 

São Paulo 

2013



ANTÔNIO EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA 

 

 

 

UM MODELO PARA RECOMENDAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 
BASEADO NO PERFIL PROFISSIONAL DO CANDIDATO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Engenharia Elétrica da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial 
para a obtenção do Título de Mestre em 
Engenharia Elétrica, na Área de Concentração de 
Engenharia da Computação. 

 

ORIENTADORA: PROFa. DRa. SANDRA MARIA DOTTO STUMP 

 

 

São Paulo 

2013



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S729m       Souza, Antônio Eduardo Rodrigues de 
 

Um modelo para recomendação de cursos de especialização 
baseado no perfil profissional do candidato. / Antônio Eduardo 
Rodrigues de Souza – São Paulo, 2013.  

  
61 f. : il.; 30 cm 

 
Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo, 2013. 
Orientador: Profa. Sandra Maria Dotto Stump. 
Bibliografia: f. 54-56 

    
 

    1. Sistemas de recomendação. 2. Mineração de dados. 3. 
Aprendizagem de máquina. 4. Árvores de decisão. 5. 
Aconselhamento Acadêmico. I.Título. 
 

                       CDD 006.3 



ANTÔNIO EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA 

 

 

 

 

UM MODELO PARA RECOMENDAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 
BASEADO NO PERFIL PROFISSIONAL DO CANDIDATO 

 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Engenharia Elétrica da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial 
para a obtenção do Título de Mestre em 
Engenharia Elétrica, na Área de Concentração de 
Engenharia da Computação. 

 
 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 
Profa. Dra. Sandra Maria Dotto Stump – Orientadora 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Sérgio Luís Pereira – Membro Externo 
Universidade de São Paulo 

 
 
 
 
 

Profa. Dra. Yara Maria Botti Mendes de Oliveira – Membro Interno  
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 



 
 
 
 
 
Aos meus familiares, que sempre me apoiaram na 
busca dos meus sonhos. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, fonte de toda sabedoria, pela força e pela coragem que nos concedeu, permanecendo 

ao nosso lado em todo o percurso desta caminhada. 

À Profa. Dra. Sandra Stump, minha eterna gratidão, por ter sido orientadora persistente e 

amiga que, com diretrizes seguras, muita paciência, constante acompanhamento e incentivo, 

aceitou-me com todas as minhas restrições. 

À minha família, pela paciência e compreensão. 

Aos meus colegas de trabalho, pelas palavras de incentivo e apoio. 

Aos meus colegas de sala, pela a companhia nesses meses de estudos. 

 

 



RESUMO 

 

A globalização da economia tornou os mercados de produtos e serviços mais competitivos, 

demandando uma melhor qualificação da mão-de-obra. Consequentemente, as empresas têm 

necessitado de profissionais mais bem qualificados para atender a demandas específicas. 

Neste contexto, os cursos de especialização têm sido opções procuradas por profissionais para 

adquirir e atualizar o conhecimento. Contudo, a diversificação de cursos, oferecidos por 

diversas instituições de ensino, nas mais variadas áreas, direcionados a públicos específicos 

ou gerais, ou a falta de informações objetivas, dificultam a compreensão de fatores 

importantes na decisão a ser tomada por um candidato. Uma opção mal escolhida pode 

incorrer em fatores que podem desencadear a mudança ou até mesmo a desistência do curso. 

O tema é atual e relevante para as Instituições de Ensino Superior (IES), mostrando a 

importância de se ofertar cursos de especialização que estejam alinhados às competências das 

instituições de ensino e aos interesses de capacitação e requalificação do profissional. 

Portanto, o presente trabalho propõe estudar as características profissionais que influenciam 

os candidatos na escolha de um curso, e desenvolver um modelo de recomendação, 

utilizando-se técnicas de inteligência artificial, para uso prático nas IES, que auxilie os 

candidatos na escolha dos cursos, assim como sirva de apoio aos coordenadores na orientação 

e seleção dos candidatos. Será aplicada uma metodologia baseada nos processos Knowledge 

Discovery in Databases (KDD) e CRoss-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-

DM) para análise e avaliação dos dados históricos de candidatos ingressantes em uma 

universidade particular, na cidade de São Paulo, e proposto um modelo de recomendação, que 

identificará o curso mais adequado ao perfil de um candidato, utilizando-se uma técnica de 

mineração de dados baseada em árvores de decisão para a descoberta de conhecimento 

relevante do banco de dados. A conclusão do projeto permitiu propor cursos que seriam mais 

adequados aos perfis profissionais dos candidatos, tomando-se como base as informações do 

histórico profissional e educacional que foram consideradas mais importantes para a seleção  

dos candidatos. Espera-se, com isso, tornar mais preciso o serviço de aconselhamento de 

cursos, e mais ágil a seleção de candidatos, contribuindo para a redução do número de 

abandonos, desistências ou mudanças nos cursos de especialização oferecidos pela 

universidade estudada. 

Palavras-chave: Sistemas de Recomendação. Mineração de Dados. Aprendizagem de 

Máquina. Árvores de Decisão. Aconselhamento Acadêmico. 

 



 
ABSTRACT 

 

Economic globalization has made products and services markets more competitive, 

demanding a better qualification of manpower. Consequently, companies are in need of best 

qualified professionals to meet specific demands. In this context, specialization courses 

options have been sought by professionals to acquire and update knowledge. However, 

diversification of courses offered by various institutions in various areas, targeted to specific 

audiences or general, or the lack of objective information, hinder the understanding of the 

important factors in the decision to be taken by a candidate. A poorly chosen option may incur 

factors that can trigger the change or even dropping out of the course. The topic is current and 

relevant to Higher Education Institutions (HEIs), showing the importance of offering 

specialized courses that are aligned to the skills of educational institutions and the interests of 

the professional training and retraining. Therefore, this paper proposes to study professional 

factors that influence candidates in choosing a course, and develop a recommendation model, 

using artificial intelligence techniques to practical use in HEIs, which assists applicants in the 

choice of courses, as well as serve as support and guidance to staff in the selection of 

candidates. It was applied a methodology based on processes Knowledge Discovery in 

Databases (KDD) and Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) in the 

evaluation of the historical data of candidates freshmen at a private university in the city of 

São Paulo, and proposed a recommendation model, which will identify the most suitable 

course of a candidate's profile, using a technique of data mining based on decision trees for 

the discovery of relevant knowledge from database.  

The completion of this project has allowed to propose courses that would be more suitable to 

professional profiles of the candidates, based on the professional and educational historical 

information which were considered more important for the candidate selection. It is expected, 

therefore, that the counseling service will become more accurate and more responsive to the 

selection of candidates, assisting to reduce the number of abandonments, dropouts or changes 

in specialization courses offered by the studied university. 

Keywords: Recommender Systems. Data Mining. Learning Machine. Decision Trees. 

Academic Counseling. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Diagrama 1:  Etapas do Processo KDD........................................... ....................................... 21 

Diagrama 2:  Etapas do processo CRISP-DM... ..................................................................... 22 

Desenho 1:  Árvore de Decisão Binária... ............................................................................. 26 

Quadro 1:  Algoritmo para a construção de árvore de decisão.... ....................................... 28 

Quadro 2:  Características encontradas em um candidato. ................................................. 34 

Quadro 3:  Lista detalhada de todas as variáveis (atributos) utilizadas no estudo.. ............ 34 

Quadro 4:  Dados acentuados incorretamente.. ................................................................... 35 

Quadro 5:  Dados de Atividades Profissionais transformados. ......................................... .36 

Quadro 6:  Áreas e Cursos utilizados no estudo.. ............................................................... 38 

Quadro 7:  Características do conjunto de dados.. .............................................................. 38 

Quadro 8:  Matriz de Confusão da classe Curso Recomendado para a área de 

Tecnologia da Informação.. .............................................................................. 39 

Quadro 9:  Avaliação do conjunto de dados treinados para a área Tecnologia da 

Informação.. ...................................................................................................... 40 

Quadro 10:  Árvore de decisão gerada para o conjunto de dados treinados da área de 

Tecnologia da Informação.. .............................................................................. 41 

Quadro 11:  Matriz de Confusão da classe Curso Recomendado da área de Negócios, 

Estratégia e Gestão.. .......................................................................................... 42 

Quadro 12:  Avaliação do conjunto de dados treinados da área de Negócios, Estratégia e 

Gestão.. ............................................................................................................. 42 

Quadro 13:  Árvore de decisão gerada para o conjunto de dados treinados da área de 

Negócios, Estratégia e Gestão.. ......................................................................... 43 

Gráfico 1:  Dispersão dos candidatos aos cursos da área de Tecnologia da Informação.. .. 46 

Gráfico 2:  Dispersão dos candidatos aos cursos da área de Tecnologia da Informação e 

suas atividades profissionais.. ........................................................................... 47 

Quadro 14:  Modelo proposto para cursos da área de Tecnologia da Informação.. .............. 48 

Gráfico 3:   Dispersão dos candidatos aos cursos da área de Negócios, Estratégia e 

Gestão.. ............................................................................................................. 50 

Fluxograma 1: Proposta do processo híbrido para Recomendação de Cursos.. ....................... 51 



LISTA DE SIGLAS 

 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CRISP-DM CRoss-Industry Standard Process for Data Mining 

GNU General Public License 

IES Instituições de Ensino Superior 

KDD Knowledge Discovery in Databases 

MEC Ministério da Educação 

WEKA Waikato Environment for Knowledge Analysis 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................... 11 

1.1 OBJETIVOS .......................................................................................................... 12 

1.1.1 Objetivo geral ....................................................................................................... 12 

1.1.2 Objetivos específicos ............................................................................................ 12 

1.2 JUSTIFICATIVA .................................................................................................. 13 

1.3 METODOLOGIA .................................................................................................. 14 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO .......................................................................... 14 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................. 15 

2.1 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO ................................................................... 15 

2.1.1 Recomendação baseada em conteúdo ................................................................ 16 

2.1.2 Recomendação colaborativa ............................................................................... 16 

2.1.3 Recomendação demográfica ............................................................................... 17 

2.1.4 Recomendação baseada em utilidade................................................................. 17 

2.1.5 Recomendação baseada em conhecimento ........................................................ 18 

2.1.6 Abordagem híbrida ............................................................................................. 19 

2.1.7 Vantagens e desvantagens dos tipos de recomendação .................................... 20 

2.2 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO E MINERAÇÃO DE DADOS ............ 20 

2.2.1 O processo KDD ................................................................................................... 21 

2.2.2 O processo CRISP-DM........................................................................................ 22 

2.2.3 Extração de conhecimento com WEKA, árvores de decisão e o algoritmo J48

 ............................................................................................................................... 23 

3 MODELAGEM DO PERFIL PROFISSIONAL DOS CANDIDATOS ......... 32 

3.1 SELEÇÃO DOS DADOS...................................................................................... 33 

3.2 PRÉ-PROCESSAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS .................... 34 

3.3 MINERAÇÃO DOS DADOS ............................................................................... 37 

3.4 RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ........................................ 44 

4 CONCLUSÃO ...................................................................................................... 52 

 



 11 

1 INTRODUÇÃO 

 

A última década do século XX foi caracterizada pela intensa globalização da 

economia, pela necessidade de contínua e rápida modernização dos sistemas de produção e 

pela extrema competitividade nos mercados de produtos e serviços, exigindo-se uma melhor 

qualificação de mão-de-obra. No entanto, no campo do ensino havia a oferta de cursos 

estritamente acadêmicos, o que motivou a necessidade de uma qualificação profissional mais 

específica para o exercício de determinadas profissões, passando a serem exigidos títulos de 

mestrado ou de doutorado, gerando uma demanda crescente por profissionais com perfil de 

qualificação altamente especializada e não voltada para a pesquisa pura. Tais profissionais 

não poderiam ser, certamente, formados como subprodutos de cursos direcionados para a 

qualificação acadêmico-científica, mas com um cunho técnico-científico (GIULIANI, 2007). 

A necessidade, nas empresas, de profissionais cada vez mais bem qualificados 

para atender a demandas exigidas, traz como consequências a imposição de treinamentos, 

formação específica e qualificações. Por outro lado, a busca de melhores oportunidades de 

empregos, cargos e salários, tem gerado uma forte influência na procura por programas de 

capacitação. O profissional tem transitado, cada vez mais, entre o exercício da profissão e a 

aquisição de conhecimentos. Sabe-se que um diploma de graduação pode não assegurar mais 

uma carreira de sucesso. Atualmente, os profissionais se obrigam a buscar cada vez mais 

conhecimentos para alcançarem competências e habilidades específicas, preencherem a 

carência existente no mercado de trabalho, ou por interesses pessoais, embora, supõe-se que 

seja a dinâmica do mercado de trabalho, que muda rapidamente, um fator importante que gera 

a necessidade de profissionais cada vez mais especializados. Assim, os cursos de 

especialização são opções procuradas pelos profissionais como um modo de adquirir e 

atualizar o conhecimento. 

No Brasil, a especialização é um curso de pós-graduação lato sensu. Do latim, 

lato sensu é uma expressão cujo significado é "sentido amplo". Os cursos de pós-graduação 

lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais cursos 

superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino. 

Concebida para ser cursada por pessoas que desempenhem outras atividades 

simultaneamente, a especialização consiste em um curso de qualificação profissional com 

duração mínima de 360 horas. Esses cursos não são avaliados pelo Ministério da Educação 

(MEC) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), mas 
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possuem valor significativo para o mercado de trabalho, especialmente aqueles cursos 

oferecidos por instituições de renome (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 1, 2001). 

Oferecidos por instituições nas mais variadas áreas, direcionados a públicos 

com interesses específicos ou gerais, a diversificação de cursos, ou a falta de informações 

objetivas, dificultam a compreensão do objetivo, dos pré-requisitos necessários, ou de outros 

fatores importantes na decisão a ser tomada. Desta maneira, uma opção mal escolhida pode 

incorrer em insatisfação, frustração de expectativas e necessidade de mudança de opção 

escolhida ou até mesmo ou até mesmo desistência do curso. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho busca, a partir de informações históricas dos candidatos a 

cursos de especialização oferecidos por uma universidade particular, situada à cidade de São 

Paulo, analisar os perfis profissionais e educacionais dos candidatos, e, com base nesta 

análise, recomendar cursos de especialização mais adequados ao momento profissional do 

candidato. 

Objetiva-se desenvolver um modelo de recomendação para uso prático, 

utilizando-se técnicas de inteligência artificial, que possa auxiliar candidatos na decisão de 

quais cursos optar, assim como apoiar os coordenadores na orientação e seleção dos 

candidatos. A base de dados fornecida pela universidade servirá como fonte para a mineração 

dos dados, onde serão extraídos, com maior precisão, dados significativos que irão compor as 

sugestões de cursos para um futuro candidato.  

A pesquisa está delimitada por candidatos que procuraram cursos de 

especialização, durante os dois semestres do ano de 2012. 

 
1.1.2 Objetivos específicos 

 

Tem-se como objetivos específicos: 

a) Ofertar cursos mais adequados ao perfil do candidato; 

b) Servir de apoio ao candidato sobre qual curso optar; 

c) Possibilitar a melhoria na orientação ao candidato; 

d) Possibilitar o oferecimento de informações de qualidade ao candidato; 
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e) Auxiliar o coordenador sobre qual curso recomendar; 

f) Ofertar cursos que estejam alinhados às competências das IES; 

g) Reduzir o número de abandonos, mudanças ou desistências de cursos, 

originados pela escolha inadequada do candidato; 

h) Permitir um melhor planejamento e alocação dos ingressantes, 

considerando-se possíveis remanejamentos; 

i) Validar o sistema proposto, comparando o percentual de acerto entre o 

curso que o sistema recomendou e o que o aluno escolheu. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A preocupação com a qualidade da informação acadêmica apresentada na 

oferta de cursos de especialização pelas Instituições de Ensino Superior (IES), é um aspecto 

relevante, que deve ser considerado e que, além disso, contribuirá para a escolha adequada ao 

perfil e atendimento às necessidades do candidato. 

Um coordenador de curso tem, entre outras atividades acadêmicas, a atividade 

de orientar os interessados aos cursos de especialização, conhecer seus perfis profissionais,  

conduzir a universidade proponente a um melhor atendimento das necessidades dos 

candidatos, ajudando-os a suprir suas deficiências, e colaborar na eliminação dos obstáculos 

que geram frustrações. Um curso adequadamente recomendado pode garantir a satisfação 

pessoal do candidato, assim como o sucesso da ofertante. 

Considera-se que o tema seja atual e relevante para as IES, que oferecem 

cursos de especialização, e que apresentam várias modalidades de cursos, com o propósito de 

darem oportunidade de continuidade na formação do candidato e atender às suas expectativas 

de desenvolvimento profissional. Mostra, também, às IES, a importância de se ofertar ao 

mercado de trabalho, cursos de especialização que estejam alinhados tanto às suas 

competências, quanto aos interesses de capacitação e requalificação de mão-de-obra 

(GIULIANI, 2007). 

O conjunto de disciplinas estudadas, contribuindo com um objetivo único, 

justifica o teor multidisciplinar deste trabalho e a sua aplicação prática. 
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1.3 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido a partir da coleta de dados de uma pesquisa 

exploratória, com abordagem quantitativa entre os que foram candidatos a cursos de 

especialização em uma universidade particular, situada à cidade de São Paulo, no ano de 

2012. A utilização dos dados foi autorizada pela universidade estudada e, devido a 

privacidade das informações, os dados deste estudo não indicam nenhuma informação 

pessoal, e nenhum candidato está identificado. 

Aplicou-se uma metodologia baseada nos processos Knowledge Discovery in 

Databases (KDD) e CRoss-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) para a 

descoberta de conhecimento relevante, além da utilização do algoritmo J48, disponível na 

ferramenta de mineração de dados Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA), 

para a geração de árvores de decisão e, consequentemente, do modelo de perfis profissionais 

de candidatos com os respectivos cursos recomendados. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Os conteúdos apresentados, diretamente relacionados com o trabalho 

desenvolvido, estão divididos nas seções, a saber: 

Na seção 2 se apresenta o referencial teórico, mais especificamente o conceito 

de sistema de recomendação e as diferentes técnicas existentes. A seguir, descrevem-se os 

processos utilizados para a mineração e descoberta de conhecimento em base de dados. 

Considerou-se importante ainda apresentar os conceitos de aprendizagem de 

máquina e de árvore de decisão, necessários para a compreensão do software WEKA 

utilizado. 

Passa-se, a seguir, à exploração da extração do conhecimento das classes do 

conjunto de dados de treinamento das amostras, com a utilização do algoritmo J48. 

Na seção 3, são apresentadas as etapas do processo de modelagem dos perfis 

profissionais dos candidatos aos cursos oferecidos pela instituição nos semestres 

selecionados. 

Apresenta-se, a seguir, os resultados das simulações realizadas e, finalmente, 

na seção 4, as considerações e conclusões que puderam ser observadas após o término da 

pesquisa, bem como a apresentação da proposta de trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As subseções seguintes apresentam o embasamento teórico utilizado para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.1 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO 

 

Os sistemas de recomendação têm por objetivo auxiliar no processo social de 

fornecer sugestões personalizadas de itens, produtos, serviços e/ou conteúdos, de forma 

totalmente ou parcialmente automática, de acordo com o interesse e necessidade particular de 

um usuário (BURKE, 2002). Estes sistemas fornecem informações aos usuários para ajudar 

na decisão de que itens optar, que podem ser, por exemplo, livros, músicas, filmes, notícias 

ou, até mesmo, cursos. 

Segundo Resnick e Varian (1997), um sistema de recomendação, tipicamente, 

possui como entrada recomendações providas por pessoas. O sistema reúne as recomendações 

e as direciona para os destinatários apropriados, ampliando a capacidade e eficácia dos 

processos de indicação, tão comuns nas relações sociais entre os seres humanos. 

A origem dos sistemas de recomendação baseia-se na interdisciplinaridade de 

diversas áreas, entre elas a ciência cognitiva, teoria da aproximação, recuperação da 

informação, teorias de previsão, área de gestão e modelos de decisão de consumo em 

marketing (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2005). 

O termo "sistemas de recomendação" surgiu em substituição ao termo 

"filtragem colaborativa", pois a filtragem colaborativa se refere a um algoritmo específico de 

recomendação. De modo geral, sistemas de recomendação são referenciados como sistemas 

que recomendam listas específicas de produtos ou sistemas que ajudam os usuários a avaliar 

produtos. Distinguem-se como sistemas que fornecem recomendações, sistemas que fornecem 

predições de preferência de usuário, e sistemas que fornecem opinião comunitária, 

diferentemente dos sistemas especialistas, cujo objetivo é resolver problemas com base em 

regras obtidas da experiência e intuição de especialistas em uma área específica (RUSSEL; 

NORVIG, 2004). 

Os sistemas de recomendação são classificados baseados no modo como as 

recomendações são realizadas. De acordo com Balabanovic e Shoham (1997), Burke (2002), 
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Adomavicius e Tuzhilin (2005), as técnicas ou tipos de filtragem mais referenciadas na 

literatura estão classificados nas seções descritas a seguir. 

 

2.1.1 Recomendação baseada em conteúdo 

 

Também conhecida como filtragem baseada em conteúdo, esta técnica utiliza a 

correlação entre o perfil do usuário e os itens recomendados. O usuário receberá 

recomendação de itens similares àqueles preferidos no passado. 

Cada item de um conjunto I é definido por características associadas a ele 

(BURKE, 2002). Um curso, por exemplo, pode ter como características: nome, área, duração, 

disciplinas etc. Já em um texto, geralmente, as próprias palavras que o compõe são 

consideradas como suas características. É com base nessas características que os itens podem 

ser comparados e a semelhança entre eles estabelecida. Na prática, o usuário receberá as 

recomendações de itens que sejam similares aos que ele utilizou no passado e estejam 

registrados em seu histórico. 

Conhecendo o histórico de preferência do usuário por itens do conjunto I, e a 

semelhança entre esses itens, o sistema de recomendação baseado em conteúdo é capaz de 

recomendar para este usuário outros itens que possam ser de seu interesse. 

Sistemas de recomendação baseados em conteúdo têm suas origens nas 

técnicas de recuperação de informação e nas pesquisas de filtragem de informação de 

Balabanovic e Shoham (1997), Burke (2002), Adomavicius e Tuzhilin (2005). 

 

2.1.2 Recomendação colaborativa 

 

Chamada também de filtragem colaborativa, utiliza a correlação entre perfis de 

usuários diferentes e entre itens da mesma classe. O usuário receberá recomendação de itens 

que pessoas, com gostos e preferências similares ao seu, preferiram no passado. 

Os sistemas de recomendação baseados em filtragem colaborativa procuram 

predizer a utilidade de um item para um usuário particular, com base em itens previamente 

avaliados por outros usuários (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2005). A recomendação é 

realizada sem o reconhecimento ou compreensão das características dos itens. 
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2.1.3 Recomendação demográfica 

 

A recomendação ou filtragem demográfica tem como objetivo classificar o 

usuário em classes demográficas, em função de seus atributos pessoais, como idade, raça, 

sexo, renda, e oferecer recomendações conforme a classe a qual o usuário pertence (BURKE, 

2002). O usuário receberá recomendações conforme o grupo demográfico a que pertence. 

Adomavicius e Tuzhilin (2005) consideram a filtragem demográfica uma 

extensão da filtragem colaborativa, uma vez que ambas se baseiam na similaridade entre 

usuários. A diferença está na forma como o perfil do usuário é construído: a filtragem 

demográfica calcula a similaridade com base nos dados demográficos, e a filtragem 

colaborativa utiliza o histórico de avaliações. Ainda, segundo Adomavicius e Tuzhilin (2005), 

isso faz com que a filtragem demográfica apresente as principais desvantagens encontradas no 

método colaborativo, que são a inclusão de um novo usuário, de um novo item e avaliações 

esparsas. Contudo, como não depende das avaliações para comparar usuários, sofre menos 

com o problema de avaliações esparsas. As avaliações tornam-se esparsas quando o número 

de usuários é pequeno em relação ao volume de informações do sistema, podendo gerar um 

grande risco nas avaliações. 

 

2.1.4 Recomendação baseada em utilidade 

 

Os sistemas baseados em utilidade fazem sugestões considerando um cálculo 

de utilidade de cada item para o usuário, sem que este precise ter um perfil de longo prazo 

identificado pelo sistema. A questão central consiste em criar uma função de utilidade que 

atenda aos interesses de cada usuário individualmente (BURKE, 2002). O usuário é 

representado pela função de utilidade que o sistema obtém como entrada de dados, e que será 

utilizada para encontrar a melhor opção segundo suas preferências. Para o trabalho em 

questão, um exemplo de uma função de utilidade é encontrar as recomendações que 

satisfaçam o candidato por meio da classificação (pesos ou ordem) dos cursos optados. Se um 

candidato definiu que sua primeira opção de curso seria "Direito Tributário", logo este curso 

seria de maior utilidade para este candidato. 

As recomendações baseadas em utilidade requerem do sistema uma 

configuração que considere todas as características dos itens na criação da função de 
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utilidade. Além das características próprias dos itens, o sistema pode incorporar outros fatores 

que contribuem para a análise de valor de um produto, tais como duração do curso e forma de 

pagamento. Em alguns casos, esses fatores podem ser decisivos para uma decisão de compra 

(BURKE, 2002). 

Como os sistemas baseados em utilidade não empregam processos que levem 

em consideração o histórico de avaliações do usuário, pode-se concluir que não enfrentam 

problemas típicos dos sistemas colaborativos e baseados em conteúdo, tais como: novo 

usuário, novo item e avaliações esparsas. Em contrapartida, neles, o usuário deve construir 

totalmente uma função de utilidade que determine suas preferências, o que implica considerar 

a importância de cada uma das características possíveis. Isso pode ser visto como uma 

flexibilidade do sistema, mas também, em algum grau, um inconveniente, pois exige do 

usuário alto nível de interação (BURKE, 2002, destaque do autor). 

 

2.1.5 Recomendação baseada em conhecimento 

 

Da mesma forma que os sistemas baseados em utilidade, os sistemas de 

recomendação baseados em conhecimento não utilizam perfis de dados históricos, já que suas 

recomendações fundamentam-se na análise de correspondência entre as necessidades do 

usuário e o conjunto de opções disponíveis para ele (BURKE, 2002). O usuário receberá 

recomendações baseadas no conhecimento que o sistema possui a respeito dos usuários e dos 

itens a serem recomendados. 

Diferente dos sistemas baseados em utilidade, nos sistemas baseados em 

conhecimento não se exige que os usuários considerem todas as características dos itens para 

receber recomendações. Na abordagem baseada em conhecimento, o sistema utiliza 

efetivamente o conhecimento a respeito dos usuários e produtos para fazer inferências sobre 

suas preferências (BURKE, 2002). 

Conforme Adomavicius e Tuzhilin (2005), os sistemas de recomendação 

podem ser melhorados com técnicas baseadas em conhecimento. Entre elas está o Raciocínio 

Baseado em Casos (RICCI et al., 2002). 

A principal vantagem dessa abordagem é aumentar a precisão e evitar as 

limitações intrínsecas aos sistemas colaborativos e baseados em conteúdo. Outra vantagem a 

ser citada, é que estes sistemas são apropriados para aplicações onde os usuários são 
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esporádicos, ou seja, quando consultam o sistema raramente na busca de ter uma necessidade 

específica atendida. 

O principal inconveniente dos sistemas baseados em conhecimento consiste, 

justamente, na necessidade de adquirir o conhecimento - gargalo de muitas aplicações que 

utilizam inteligência artificial (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2005), pois o conhecimento 

adquirido é a chave para o desenvolvimento de métodos pelos quais computadores podem 

adquirir aprendizado e, consequentemente, inteligência. 

 

2.1.6 Abordagem híbrida 

 

Este método procura combinar dois ou mais tipos de técnicas de recomendação 

de dados. O principal objetivo é evitar limitações apresentadas em sistemas que aplicam 

apenas uma abordagem, afirmam Adomavicius e Tuzhilin (2005), Balabanovic e Shoham 

(1997), Burke (2002). 

Como um exemplo, pode-se citar a análise das principais formas adotadas para 

combinar filtragem baseada em conteúdo e colaborativa em um sistema híbrido, realizada por 

Adomavicius e Tuzhilin (2005). São elas: 

a) implementar os métodos colaborativos e baseados em conteúdo 

separadamente e combinar suas predições: desta forma é possível 

combinar as avaliações obtidas individualmente em cada um dos 

métodos para oferecer uma recomendação final. Outra possibilidade é o 

próprio sistema selecionar, entre os dois métodos, aquele que oferecer 

melhor resultado, baseado em alguma métrica de qualidade; 

b) incorporar algumas características baseadas em conteúdo em uma 

abordagem colaborativa: a exemplo do Fab System (BALABANOVIC; 

SHOHAM, 1997), o sistema pode manter os perfis de usuários 

baseados em conteúdo, comparar diretamente os perfis para determinar 

os usuários semelhantes e então utilizar uma filtragem colaborativa. 

Assim, o usuário ativo recebe não só as recomendações de itens que 

foram bem avaliados por usuários com perfis semelhantes, mas também 

itens que sejam semelhantes àqueles já avaliados positivamente por ele; 
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c) incorporar algumas características colaborativas em uma abordagem 

baseada em conteúdo: o mais comum nessa categoria é a utilização de 

uma técnica de redução de dimensionalidade (por exemplo, latent 

semantic indexing) para criar uma visão  colaborativa de um grupo de 

perfis baseados em conteúdo; 

d) construir um modelo unificado que incorpore características das 

abordagens baseada em conteúdo e colaborativa: são inúmeras as 

pesquisas que tem sido desenvolvidas utilizando essa abordagem, onde 

várias técnicas são empregadas com o objetivo de se ter recomendações 

mais precisas. 

 

2.1.7 Vantagens e desvantagens dos tipos de recomendação 

 

Todos os tipos de recomendação possuem vantagens e desvantagens. 

As recomendações colaborativas e demográficas são as únicas que possuem a 

capacidade de recomendar itens diferentes daqueles que o usuário já avaliou, mas que possam 

ser de seu interesse. Conforme Burke (2002), essa característica, também conhecida como 

cross-genre ou outside the box, é o oposto da superespecialização, uma desvantagem dos 

sistemas baseados em conteúdo. 

As abordagens baseadas em aprendizagem (colaborativa, baseada em conteúdo 

e demográfica) dependem de um número suficiente de avaliações para aprimorar o processo 

de recomendação. Os sistemas baseados em utilidade e baseados em conhecimento não 

enfrentam essa dependência, pois não utilizam perfis de longo prazo. 

 

2.2 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO E MINERAÇÃO DE DADOS 

 

Criado em 1989, o termo Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, ou 

Knowledge Discovery in Databases (KDD), refere-se ao processo de extração de 

conhecimento implícito e previamente desconhecido, buscando informação potencialmente 

útil nas bases de dados. 

Outro processo existente é o CRoss-Industry Standard for Data Mining 

(CRISP-DM), criado por Chapman et. al. (2000). 
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As subseções a seguir descrevem cada um dos processos e técnicas estudados 

para a extração de conhecimento em base de dados. 

 

2.2.1 O processo KDD 

 

O diagrama 1 apresenta um desenho esquemático composto pela sequência de 

cinco etapas do processo de extração de conhecimento descrito por Fayyad et al.(1996). 

 

Diagrama 1: Etapas do Processo KDD. 

 
Fonte: Fayyad et al. (1996). 

As etapas do processo KDD são descritas a seguir: 

a) Seleção dos dados: nesta etapa escolhe-se, a partir de uma base de 

dados, qual o conjunto de dados que será submetido ao processo.  

b) Pré-processamento: nesta etapa ocorre a qualificação dos dados a fim de 

corrigir possíveis erros e inconsistências. 

c) Transformação: após as etapas de seleção e pré-processamento, os 

dados necessitam ser armazenados no formato adequado para que os 

algoritmos possam ser aplicados na etapa seguinte.  Nesta etapa é 

realizada uma possível redução no número de variáveis, sumarizando os 

dados que serão submetidos à mineração. 

d) Mineração: nomeia-se Mineração de Dados, ou Data Mining, o termo 

utilizado para o processo de análise de conjuntos de dados com o 

objetivo de encontrar padrões que representem informações úteis e não 
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triviais. Métodos matemáticos, heurísticas e algoritmos são utilizados. 

Nesta etapa, considerada a mais importante do processo, o algoritmo 

escolhido é aplicado sobre os dados a fim de se descobrir padrões 

relevantes. A correta aplicação das etapas anteriores é de extrema 

importância para a obtenção de resultados com qualidade.  

e) Interpretação dos dados: é a última etapa do processo onde é 

selecionado o conhecimento considerado útil, a partir da interpretação e 

avaliação dos resultados obtidos na etapa de mineração. 

 

2.2.2 O processo CRISP-DM 

 

O diagrama 2 apresenta o processo CRoss-Industry Standard for Data Mining 

(CRISP-DM), criado por Chapman et. al (2000). 

 

Diagrama 2: Etapas do processo CRISP-DM. 
 

 

Fonte: Adaptado de Chapman et al. (2000). 

O processo CRISP-DM é composto pelas seguintes etapas: 
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a) Compreensão do negócio: nesta etapa é realizado o entendimento da 

necessidade do candidato, por meio de reuniões com o responsável pelo 

processo de seleção dos candidatos. 

b) Compreensão dos dados: esta etapa compreende o entendimento da 

base de dados recebida, por meio de análises exploratórias. 

c) Modelagem dos dados: as técnicas escolhidas e testes realizados como o 

algoritmo mais apropriado, nesta etapa, darão origem ao modelo 

identificado. 

d) Avaliação: esta etapa prevê a avaliação do desempenho e ganho com o 

modelo proposto. 

e) Instalação: a implementação das regras de negócio validadas pelo 

coordenador pedagógico de cada curso, na base de dados a ser 

trabalhada, são realizadas nesta etapa. 

 

2.2.3 Extração de conhecimento com WEKA, árvores de decisão e o algoritmo J48 

 

O  WEKA é um  software desenvolvido pela Universidade de Waikato, na 

Nova Zelândia, composto por um pacote de algoritmos, desenvolvido em linguagem JAVA,  

distribuído sobre a condição de uso livre, em inglês, General Public License (GNU), e tem 

como principal característica ser portável e funcional em diversos sistemas operacionais, tais 

como Linux, Unix, Macintosh e Windows (WAIKATO, 2009).   

Diversas pesquisas, nas mais variadas áreas, demonstram a utilização do 

WEKA, na identificação automática de espécie (MAYO, 2006), na segmentação de imagens 

baseadas em regras de conhecimento (LUZ et al., 2009).  

O WEKA disponibiliza algoritmos para pré-processamento, classificação, 

agrupamento, regressão, visualização e seleção de características, partindo do pressuposto de 

que um conjunto de dados amostrais estão  disponíveis como um arquivo único, onde cada 

dado é descrito por um número fixo de atributos (WITTEN; FRANK, 2005). 

De acordo com Fayyad  e  Uthurusamy (2002), uma forma de extração de 

conhecimento de um determinado domínio, em um conjunto de dados amostrais, em função 

de uma base de dados de treinamento em estado bruto, é por meio da aplicação de sistemas de 

aprendizagem de máquina.   
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A aprendizagem de máquina é realizada com a aplicação de algoritmos e 

técnicas que permitem ao computador aperfeiçoar seu desempenho na execução de tarefas, 

como, por exemplo, a busca de padrões em um conjunto de dados de treinamento. 

O WEKA possui, basicamente, quatro sistemas de aprendizagem de máquina:  

a) aprendizagem supervisionada (classificação): onde  a  aprendizagem é 

realizada a partir de um conjunto de dados amostrais, denominado 

conjunto de dados de treinamento, podendo ser aplicada em novos 

conjuntos de dados;  

b) aprendizagem por associação: busca, em um conjunto de dados, 

qualquer associação entre as características de um outro conjunto de 

dados amostrais;  

c) agrupamentos  (do inglês,  clusters): grupos de dados similares são 

procurados em um conjunto;  

d) precisão numérica: o resultado a ser previsto não é uma classe discreta, 

mas uma quantidade numérica.   

Os algoritmos que trabalham com a aprendizagem supervisionada são 

preditivos, e suas pesquisas, no conjunto de dados de amostra, desempenham inferências nos 

dados com o intuito de fornecer previsões ou tendências, obtendo informações não 

disponíveis a partir dos dados disponíveis. A forma mais comum de representação destes 

algoritmos são as regras de indução por árvores de decisão (SILVA, 2004).  

Muitos são os algoritmos de classificação que utilizam a representação sob o 

formato de Árvores de Decisão (WITTEN; FRANK, 2005). No WEKA, o algoritmo J48, 

proposto por Quinlan (1993),  é  considerado o algoritmo que apresenta o melhor resultado na 

montagem de árvores de decisão a partir de um conjunto de dados de treinamento. Para a 

montagem da árvore, o algoritmo J48 utiliza a abordagem de dividir-para-conquistar, onde um 

problema complexo é decomposto em subproblemas mais simples, aplicando recursivamente 

a mesma estratégia a cada subproblema, dividindo o espaço definido pelos atributos em 

subespaços, associando-se a eles uma classe (WITTEN; FRANK, 2005).  

A abordagem dividir-para-conquistar tem início com um conjunto de dados de 

treinamento (amostras) e cria uma estrutura em forma de árvore contendo as regras com os 

atributos que definem as classes. Se os atributos são suficientes, é sempre possível construir 

uma árvore de decisão que classifica corretamente cada objeto do conjunto de treinamento e 
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estas regras podem ser aplicadas na classificação de novos conjuntos de dados (WITTEN; 

FRANK, 2005).   

A estrutura de uma árvore de decisão é organizada de tal forma que: (a) cada 

nó (não folha) é rotulado com o nome de um dos atributos previsores; (b) os ramos que saem 

de um nó são rotulados com valores do atributo daquele nó; (c) cada folha (nó terminal) é 

rotulada com uma classe prevista para dados que pertençam àquele nó folha. O processo de 

classificação de um dado ocorre através de seu caminhamento pela árvore, a partir do nó raiz, 

procurando percorrer os ramos que unem os nós de acordo com as condições que este ramo 

representa. Ao atingir um nó folha, a classe que o rotula é atribuída ao dado (CARVALHO, 

2005).  

Cada nó representa um simples teste ou decisão, cada ramo é uma questão de 

classificação e cada folha é uma partição do conjunto de dados de treinamento com sua 

classificação (PAULA, 2002).   

Em uma árvore binária, por exemplo, a decisão pode ser verdadeiro ou falso. O 

nó inicial é comumente referido como nó raiz. Dependendo do resultado do teste, a árvore 

poderá se ramificar à esquerda ou à direita em direção a outro nó. Por fim, o nó folha é 

alcançado e uma decisão é realizada sendo a classe designada (PAULA, 2002).   

O desenho 1 apresenta um exemplo de uma árvore de decisão binária. O 

círculo com o número 1 (um) representa o nó raiz e o círculo com o número 2 (dois) o único 

nó não-folha. Os nós representados por um quadrado são as folhas ou nós terminais. Quando 

um novo caso é apresentado a árvore, os testes representados no nó 1 (um) são considerados 

por primeiro.   

Todos os caminhos numa árvore de decisão são mutuamente exclusivos.  

Para cada novo caso, um e somente um caminho na árvore deverá ser satisfeito 

(PAULA, 2002).  

O processo de aprendizagem e montagem da estrutura de uma árvore de 

decisão é conhecido como indução de árvores de decisão (WEISS; KULIKOWSKI, 1990).  

A indução busca padrões em informações disponíveis com o propósito de 

inferir conclusões racionais sobre a informação. A tarefa da indução é desenvolver regras de 

classificação que podem determinar a classe de um objeto através de seus atributos. Os 

objetos são descritos em termos de uma coleção de atributos. 
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Desenho 1: Árvore de Decisão Binária. 

 

Fonte: Adaptado de Weiss; Kulikowski (1990). 

 

Cada atributo mede alguma característica importante do objeto formando um 

conjunto (geralmente pequeno) de valores exclusivos ou valores preditivos onde a classe deste 

objeto é conhecida (QUINLAN, 1986).  

Uma árvore pode ser induzida pela sucessiva seleção e subdivisão dos 

atributos. O modo de seleção de um atributo é determinado pela verificação de cada atributo, 

avaliando-se a qualidade ou representatividade do mesmo, de forma a aumentar o 

desempenho de decisão da árvore. A escolha de atributos representativos é realizada por meio 

de funções de avaliação. O conceito básico da avaliação no processo de divisão é selecionar 

um atributo que produza a melhor árvore. Porém, a função de avaliação prediz somente um 

único nó. Deste modo, a função de avaliação precisa descobrir o caminho na árvore que 

realiza boas decisões, mesmo com informações incompletas. A função de avaliação mais 

utilizada para a escolha do atributo trabalha pela redução do grau de incerteza no nó corrente 

(PAULA, 2002). 

O algoritmo J48 utiliza como função de avaliação o conceito de entropia da 

informação, que de acordo com Shannon e Weaver (1949) é a medida da incerteza e do seu 

complemento associada a uma variável aleatória. 

No WEKA a extração do conhecimento, obtido através da aprendizagem da 

árvore de decisão gerada a partir do conjunto de dados de treinamento com a finalidade 
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específica de classificar objetos utilizando o algoritmo J48,  segue os seguintes passos: (a) 

leitura do arquivo ARFF, com apresentação quantitativa e estatística dos atributos e classes 

existentes no conjunto de dados de treinamento; (b) escolha do método de classificação, caso 

deste trabalho, a árvore de decisão; (c) validação dos dados com apresentação do número total 

de instâncias (exemplos), percentual de instâncias classificadas corretamente e 

incorretamente, valor do kappa estatístico, erro médio absoluto, erro médio quadrático, 

percentual relativo do erro absoluto, detalhes da precisão por classe, o peso médio encontrado 

e a matriz de confusão das classes; (d) montagem da árvore de decisão; e (e) obtenção do 

conhecimento por meio da exportação do arquivo texto, denominado IF-THEN, que contêm 

as regras de decisão da aprendizagem da classificação do WEKA.   

A idéia básica para construção de uma árvore de decisão é: (a) escolher 

atributos significativos que representem o conjunto de dados de treinamento; (b) estender a 

árvore adicionando um ramo para cada valor de atributo encontrado determinando o conjunto 

de condições (regras); (c) passar os exemplos para as folhas tendo em conta o valor do 

atributo escolhido; e (d) para cada folha verificar: (d.1) se todos os exemplos são da mesma 

classe, associar essa classe à folha; (d.2) senão repetir o processo até encontrar a classe 

associada à folha (MITCHELL, 1997). 

A regra básica de indução que permite a construção de árvores de decisão 

consiste em uma expressão condicional do tipo: SE<condição>ENTÃO<consequência>.  

O quadro 1 apresenta  o  algoritmo para a construção de árvore de decisão com 

aplicação de regras básicas de indução. 

A partir da montagem da árvore de decisão torna-se possível a extração de 

conhecimento das classes que compõem o conjunto de dados de treinamento. 

É possível derivar regras de uma Árvore de Decisão, com o intuito de facilitar 

a leitura e a compreensão por parte do usuário. Assim, as Árvores de Decisão podem ser 

representadas como conjuntos de regras do tipo SE-ENTÃO (IF-THEN). As regras são 

escritas considerando o trajeto do nó raiz até uma folha da árvore. Árvores de Decisão e 

Regras de Classificação são métodos geralmente utilizados em conjunto. Devido ao fato das 

Árvores de Decisão tenderem a crescer muito, como mostram algumas aplicações, elas são 

muitas vezes substituídas pelas regras. Isso acontece em virtude dessas últimas poderem ser 

facilmente modularizadas. Uma regra pode ser compreendida sem que haja a necessidade de 

referenciar-se a outras (INGARGIOLA, 1996). 
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Quadro 1: Algoritmo para a construção de árvore de decisão. 

 

Fonte: Mitchell (1997). 

 

Com base na Árvore de Decisão apresentada no desenho 1, pode-se 

exemplificar a derivação de regras. Dois exemplos de regras obtidas a partir dessa árvore são 

mostrados a seguir: 

• SE condição1 = verdadeiro e condição2 = verdadeiro ENTÃO classe = C1.  

• SE condição1 = verdadeiro e condição2 = falso ENTÃO classe = C2.  

 

No WEKA, o algoritmo J48 produz uma árvore de decisão a partir de atributos 

numéricos e dados incompletos, gerando regras de decisão. Ele trabalha com a produção de 

um conjunto de regras denominado de “lista de decisão” que é usada na formação de árvores 

de decisão. O algoritmo programa a sequência mínima de otimização (SMO) utilizada na 

aprendizagem de máquina para extrair a máxima quantidade de informação de um conjunto de 
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exemplos dada à condição de que somente um atributo será utilizado para realização do teste 

(EIBE  et. al., 1999).  

O conjunto de dados de treinamento “D” é formado por amostras (d1, d2, 

...,dk) já classificadas. Cada amostra “d” é um vetor (v1,  v2,  ....,  vk) de valores de atributos 

ou características da amostra. Alguns testes de limiares “T” com resultados mutuamente 

exclusivos (t1, t2, ..., tk) são usados para particionar o conjunto de dados de treinamento “D” 

em subconjuntos (C1, C2, ..., Ck) que representam a classe que pertence a amostra. Estes 

testes são aplicados recursivamente até a montagem final da árvore de decisão (QUINLAN, 

1996).  

Desde que não haja casos de valores de atributos idênticos que pertençam a 

diferentes classes, qualquer teste “T” que produza uma partição  não-trivial de “D” conduzirá 

a um único subconjunto de classes. No entanto, na expectativa de que as árvores menores são 

preferíveis, uma família de testes possíveis é examinada e um é  escolhido para maximizar o 

valor dos critérios de divisão. Os testes padrões considerados pelo algoritmo são: (a) A = 

desconhecido, para um atributo distinto de A, com um resultado para cada valor de A;  e (b) A 

≤ limiar “t”, para um atributo contínuo de A, com dois resultados, verdadeiro ou falso. 

Conforme equação 1, para encontrar o limiar “t” que maximiza o critério de divisão do 

conjunto de dados, os valores de atributos em “D”  são classificados em ordem distintas (v1, 

v2, ...., vk). Cada par de valores adjacentes sugerem um potencial limiar (QUINLAN, 1996): 

 

 

resultando em uma partição correspondente de “D”. O limiar que produz o 

melhor valor de critério de divisão é selecionado.  

O critério de divisão padrão utilizado pelo algoritmo é a relação de ganho, que 

representa a diferença entre a quantidade de informação necessária para uma predição correta 

e as correspondentes quantidades acumuladas dos segmentos resultantes após a introdução de 

um novo teste para o valor de determinado atributo.  

Para a avaliação do quanto é oportuno a introdução de um novo teste, são 

considerados dois momentos: o primeiro antes da inserção de novos valores dos atributos,  e o 

segundo depois da sua inserção. Se a quantidade de informação requerida é menor depois que 

a ramificação é introduzida, isso indica que a inclusão deste teste reduz a entropia (desordem) 

(1) 
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do segmento original. A construção de uma árvore de decisão é guiada pelo objetivo de 

diminuir a entropia visando a criação de árvores menores e mais eficazes na classificação 

(CARVALHO, 2005). 

De acordo com a equação 2, denota-se por “C” o número de classes e por   

p(D, j) a proporção de casos em “D” que pertence a “j ” classes. A incerteza (entropia) do 

resultado sobre a classe que pertence o caso “D” é dada por (QUINLAN, 1996): 

 

 

 

e as informações correspondentes de ganho para o teste “T” com “k”  

resultados (QUINLAN, 1996) é data pela equação 3: 

 

 

 

O ganho mede a redução de incerteza causada pela partição dos dados de 

treinamento de acordo com o valor do atributo. As informações de ganho obtidas com o teste 

são fortemente afetadas pelo número de resultados e é máxima quando há um caso em cada 

subconjunto “Di”. Por outro lado, a informação do potencial obtido no particionamento de um 

conjunto é baseada no conhecimento dos casos de falhas do subconjunto “Di” que particiona a 

informação (QUINLAN, 1996), conforme a equação 4: 

 

 

e tendem aumentar com o número de resultados dos testes.   

O critério taxa de ganho é dado pela divisão entre o valor do ganho 

(Gain(D,T)) e o valor da partição (SPLIT(D,T)), e expressa a proporção de informação gerada 

pela ramificação que é utilizada no processo de classificação.   

Se a ramificação for trivial (no sentido que cada ramo é associado com apenas 

um exemplo), o valor da partição será muito pequeno e a taxa de ganho será instável. Para 

(2) 

(3) 

(4) 
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evitar esta situação, o critério taxa de ganho seleciona um teste que maximize o seu próprio 

valor, sujeito à restrição que o teste escolhido tenha um ganho de informação pelo menos 

maior que a média do ganho de informação sobre todos os testes avaliados. O algoritmo 

examina todos os atributos previsores candidatos e escolhe o atributo que maximiza a taxa de 

ganho e rotula o nó atual da árvore. Este processo é repetido de forma recursiva para dar 

continuação à construção da árvore de decisão nos subconjuntos residuais (C1, C2, ..., Ck). 

Porém a árvore assim construída pode estar ajustada demais ao conjunto de dados de 

treinamento (QUINLAN, 1996). 

Uma árvore de decisão (a) está ajustada demais ao conjunto de dados de 

treinamento se existir uma árvore (a’)  tal que (a)  tenha menor erro que (a’) no conjunto de 

treinamento, porém (a’)  tem menor erro do conjunto de teste. Para corrigir o fato de uma 

árvore estar ajustada demais deve-se  executar um procedimento de poda da árvore. Existem 

duas possibilidades de realização de poda em árvores de decisão: parar o crescimento da 

árvore mais cedo (pós-poda) ou crescer uma árvore completa e podar a árvore (pós-poda) 

depois (CARVALHO, 2005).  

Segundo Quinlan (1987) a “pós-poda” é mais lenta, porém mais confiável que 

a “pré-poda”.  

O mecanismo de poda, adotado pelo algoritmo J48,  é baseado na comparação 

das taxas de estimativa de erro de cada subárvore e do nó folha. São processados sucessivos 

testes a partir do nó raiz da árvore, de forma que, se a estimativa de erro indicar que a árvore 

será mais precisa se os nós descendentes (filhos) de um determinado nós n forem eliminados, 

então estes nós descendentes serão eliminados e o nó n passará a ser o novo nó folha 

(CARVALHO, 2005).  

Na coleta de dados de aplicação prática, muitas vezes, existem valores perdidos 

ou que são registrados com inconsistências e isto torna complexa a construção da árvore. Por 

este motivo os dados exigem a aplicação de critérios capazes de executar a remoção dos erros 

para facilitar a montagem da árvore de decisão (QUINLAN, 1996). 
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3 MODELAGEM DO PERFIL PROFISSIONAL DOS CANDIDATOS 

 

A universidade estudada realiza semestralmente a seleção de candidatos a 

cursos de especialização lato sensu, numa quantidade de, aproximadamente, três mil 

candidatos inscritos a cada período. O processo seletivo é composto por um formulário 

eletrônico, disponibilizado no portal online da universidade, contendo além das informações 

pessoais, também questões socioeducacionais, que permitem o aprofundamento do 

conhecimento da formação do candidato, objetivo da procura do curso, expectativas em 

relação ao conteúdo e as razões da procura, como por exemplo, atualização profissional, 

promoção, etc. As respostas de cada candidato são gravadas em uma base de dados. De posse 

destas informações, o coordenador de cada curso verifica as informações armazenadas de 

cada candidato e avalia se o curso escolhido é realmente o mais adequado ao perfil informado, 

embora esta avaliação não seja um impeditivo para que o candidato matricule-se no curso 

optado. Somente no momento da divulgação dos resultados aos candidatos aprovados é que se 

tem conhecimento do curso onde eles estarão matriculados, uma vez que o formulário 

eletrônico permite ao candidato selecionar três opções de cursos. 

As turmas são formadas com o número máximo de alunos permitido por sala 

de aula. Caso não sejam oferecidas várias turmas de um mesmo curso, o candidato aprovado 

poderá ser remanejado para uma das opções selecionadas por ele, onde ainda houver vaga. 

O conjunto de dados utilizado neste estudo foi obtido do repositório de dados 

da universidade em estudo, a partir do questionário disponibilizado a cada semestre, durante o 

processo seletivo. 

Os dados foram originalmente disponibilizados via e-mail, em um arquivo com 

extensão .html., ao qual correspondia o formato de tabulação fixa. De posse desse arquivo, os 

dados foram copiados e colados em uma planilha MS-Excel e salvos em formato de valores 

separados por vírgula (.csv). Com o objetivo de preparar os dados para utilização pela 

ferramenta WEKA, foi necessário adaptá-los e sumarizá-los em um único arquivo com 

extensão .arff, onde rotulou-se e classificou-se cada atributo quanto ao tipo suportado pelo 

WEKA - numérico e nominal no caso estudado. 

Para a identificação de conhecimento foi aplicado o processo CRoss-Industry 

Standard Process for Data Mining (CRISP-DM), e o processo Knowledge Discovery in 

Databases (KDD). Optou-se por um processo com abordagem híbrida, envolvendo os dois 
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processos estudados, para melhor compreensão e aderência às necessidades das diferentes 

áreas envolvidas: candidatos, recrutamento e seleção, aconselhamento acadêmico. 

 

3.1 SELEÇÃO DOS DADOS 

 

Primeiramente foi realizado o entendimento dos dados para a definição de um 

domínio. Para que se pudesse estabelecer um domínio dentre os dados adquiridos, 

inicialmente foram selecionados para análise os fatores identificados como possíveis 

influenciadores na escolha de um curso, tais como: 

a) Interesses e objetivos profissionais: candidatos podem direcionar a 

escolha na sua formação ou optar por um conhecimento mais 

diversificado; 

b) Possibilidade de continuidade do aprendizado: candidatos podem tender 

a escolher cursos que permitam aprendizagem continuada; 

c) Conhecimento e dificuldade: onde a complexidade do conteúdo e o 

critério de seleção podem influenciar na escolha; 

d) Falta de informação: candidatos podem não estar cientes do conteúdo e 

público alvo do curso; 

e) Localização: um campus universitário mais próximo ao endereço de 

residência ou de trabalho pode contribuir positivamente ou 

negativamente para uma escolha. 

 

Além destes fatores, foram também consideradas as informações dos perfis 

profissionais dos candidatos. O perfil profissional é um conjunto de características que 

precisam ser encontradas em um candidato para que este possa ocupar um determinado cargo, 

podendo ser dividido em conhecimentos técnicos e perfil comportamental, conforme o quadro 

2. 

Em razão da subjetividade e dificuldade que se encontraria na mensuração dos 

valores que expressam o perfil comportamental de um candidato, além da ausência destas 

informações no formulário de inscrição, considerou-se neste trabalho apenas o conhecimento 

técnico. Portanto, foram utilizadas as seguintes variáveis descritas no quadro 3. 
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Quadro 2: Características encontradas em um candidato. 
CONHECIMENTO TÉCNICO PERFIL COMPORTAMENTAL 

Escolaridade Comunicação 

Área de formação Relação interpessoal 

Idiomas Bom senso 

Experiência profissional Postura 

Informática Ética 

Fonte: Santos et al. (2004). 
 

Quadro 3: Lista detalhada de todas as variáveis (atributos) utilizadas no estudo. 
VARIÁVEL DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Cargo que ocupa Nome do cargo o qual ocupa Assessor, Analista, Auxiliar, Supervisor, 

Coordenador, Gerente 

Atividade 

profissional 

Nome da atividade que exerce Analista de Sistemas, Analista de Suporte, 

Arquiteto, Controller, Jornalista, Secretária 

Graduação Nome do curso de graduação Administração de Empresas, Ciência da 

Computação, Comércio Exterior 

Habilitação Titulação do curso Bacharelado, licenciatura, tecnólogo, médico 

Idioma Inglês 

(leitura) 

 

 

Grau de conhecimento na 

língua inglesa 

 

 

Nenhum, básico, intermediário, avançado, 

fluente 

Idioma Inglês 

(escrita) 

Idioma Inglês 

(conversação) 

Curso desejado Nome do curso desejado, 

oferecido pela universidade 

Governança de TI, Computação Forense, 

Informática em Saúde, Negócios 

Internacionais, Administração de Negócios 

Fonte: Elaborado pelo autor (2012). 
 

3.2 PRÉ-PROCESSAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS 

 

Como forma de preparação para a etapa seguinte, os dados foram limpos e 

transformados. Essa limpeza incluiu a remoção de ruídos, a adequação de valores que estavam 

fora de contexto, a inclusão de valores ausentes, a seleção e o resumo das variáveis a serem 

utilizadas.  
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As vírgulas existentes em alguns registros foram substituídas por ponto-e-

vírgula, para que, ao salvar o arquivo em formato csv, a separação dos dados fosse realizadas 

de forma correta. 

Diversos registros tiveram que ser atualizados para manter a mesma descrição, 

devido a um problema na base de dados, que salvou caracteres acentuados de forma incorreta, 

conforme exemplos no quadro 4. 

 
Quadro 4: Dados acentuados incorretamente. 

DADOS RECEBIDOS DO 

BANCO DE DADOS 

DADOS ATUALIZADOS 

AdministraA?A?o Administração 

AutA?nomo Autônomo 

CiA?ncias Ciências 

SupervisA?o Supervisão 

TecnA?logo Tecnólogo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2012). 

Do total de 4904 registros recebidos, identificaram-se 316 registros sem 

informações de cargo, atividade, graduação e habilitação. Optou-se por excluir estes registros, 

uma vez que poderiam influenciar de forma tendenciosa os resultados da mineração de dados.  

Para que as informações referentes aos tipos de atividade profissional 

pudessem ser testadas, utilizaram-se atividades entre as áreas exatas, humanas e sociais, 

dentre elas: Administrador de Empresas, Advogado Tributário, Analista Financeiro, Analista 

de RH, Analista de Sistemas, Analista de Suporte, Arquiteto, Auxiliar Administrativo, 

Controller, Educador, Jornalista, Psicólogo, Publicitário, Secretária, Médico, Tradutor. 

Para manter a uniformidade dos tipos de atividades exercidas, foi realizado um 

trabalho de transformação dos dados, os quais tiveram que ter a descrição das atividades 

atualizadas, conforme exemplos no quadro 5. 

Valores ausentes, ou seja, não constantes nas informações dos registros, foram 

inseridos utilizando-se a média de todas as variáveis de mesma classe. No caso de atributos 

nominais foi utilizado o subconjunto dominante, enquanto que no caso de atributos não 

nominais foi utilizada a moda de cada classe, que é o valor que ocorre com maior frequência 

em um conjunto de dados. A seleção de variáveis considerou a eliminação de algumas 

variáveis desnecessárias após a verificação do ganho de informação de cada variável. Cursos 
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que deixaram de ser oferecidos pela universidade durante a coleta de dados, e cursos cujos 

códigos de identificação mudaram, foram substituídos por cursos de códigos equivalentes, 

eliminando-se dados redundantes, garantindo dados únicos e, consequentemente, gerando 

maior confiabilidade. 

 
Quadro 5: Dados de Atividades Profissionais transformados. 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

(DADOS ORIGINAIS DO BANCO DE DADOS) 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

(DADOS TRANSFORMADOS) 

ADM, administrador de empresas, administração, administrador de 

empresas, administradora de empresas 

Administração de Empresas 

Adm./Financeiro, administrativo e financeiro, administrativo 

financeiro 

Administração e Finanças 

Advogada, advogado, advogada autônoma, advogado júnior, 

jurídico, jurídica, jurista 

Advocacia 

Analista de sistemas junior, analista de sistema, analista de sistemas 

informática, analista de sistemas, analista sistema, analista sistemas 

Análise de Sistemas 

Banacaria, bancairio, bancarai, bancaria, bnacaria, economiário, 

economiária, economiária/bancária 

Bancário 

Enfermeiro, enfermeira Enfermagem 

Engenheiro civil, engenheira civil, eng. Civil, eng civil, engo. Civil, 

engenharia & construção civil 

Engenharia Civil 

Empresária, empresario Empresário 

Metalurgia, metalurgica Metalúrgico 

TI, Tecnologia Sistemas, Tecnologia da Informação e Serviços Tecnologia da Informação 

Transporte de cargas, transportadora, transporte Transporte e Logística 

Vendas, vendedor, vendedora, vendas de sorvetes, venda de fios 

esmaltados, vendedor key account, venda de máquinas de solda e 

corte 

Vendas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2012). 

Após o tratamento de dados, escolheram-se as técnicas e algoritmos de 

mineração de dados utilizados, descritos a seguir, selecionados do domínio, que foram então 

transformados de acordo com as características técnicas dos algoritmos. Com isso, foram 

submetidos à etapa de mineração propriamente dita. 
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Com a base de dados preparada, seguiu-se para a etapa de mineração de dados, 

utilizando-se a ferramenta WEKA. Esta ferramenta foi selecionada por ser de domínio 

público, ter sido desenvolvida na linguagem Java, e trabalhar com diversas técnicas de 

mineração de dados, tais como regras de associação, agrupamento, classificação, e diversos 

algoritmos. 

 

3.3 MINERAÇÃO DOS DADOS 

 

Foram utilizadas regras de classificação para identificação de perfis de 

candidatos e opção de cursos.  

A instituição fornecedora dos dados apresentou, no período estudado, opção de 

56 cursos, nas diversas áreas do conhecimento. O foco principal da análise foram os cursos 

que, no período analisado, geraram maior número de abandono, desistências ou substituições 

de cursos, e que, consequentemente, além de alteração de vários procedimentos 

administrativos, podem ter sido motivo de desestímulo, frustração e insatisfação, quando a 

escolha não recaiu na opção de curso desejada pelo candidato. Nestes casos, o sistema de 

recomendação poderia ter minimizado este aspecto. 

Dentre os cursos oferecidos pela universidade, foram selecionados aqueles com 

o maior número de desistências ou mudança de opção, para poder mostrar que o sistema de 

recomendação poderia ter minimizado este problema. Para isso, foi necessário agrupar os 

cursos em áreas do conhecimento, conforme quadro 6. 

No quadro 7 são apresentadas algumas características das bases selecionadas. 

O número de instâncias representa a quantidade de registros extraídos da base de dados. Para 

o Grupo de Cursos de Tecnologia da Informação, foram extraídas 111 instâncias, enquanto 

que para o grupo de cursos da área Negócios, Estratégia e Gestão, foram extraídas 645 

instâncias. As classes, que nesse caso tem-se apenas uma, representa o atributo preditivo 

Curso Recomendado, que sugere o curso mais adequado aos candidatos que fazem parte de 

um grupo de conhecimento. O número de atributos refere-se à quantidade de características 

existente para cada registro de candidato na base de dados. Neste caso, os sete atributos 

estudados foram: cargo, atividade, graduação, inglês escrito, inglês leitura, inglês falado e 

curso desejado. 
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Quadro 6: Áreas e Cursos utilizados no estudo. 
ÁREAS CURSOS 

Tecnologia da Informação Computação Forense 

Governança de TI 

Informática em Saúde 

Projeto e Desenvolvimento de Sistemas 

Negócios, Estratégia e Gestão Administração de Negócios 

Administração para Engenheiros 

Economia Aplicada à Gestão 

Gestão de Negócios em Serviços 

Negócios Internacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2012). 

 
Quadro 7: Características do conjunto de dados. 

NÚMERO DE 

INSTÂNCIAS 

NÚMERO 

DE CLASSES 

NÚMERO DE 

ATRIBUTOS 

GRUPO DE CURSOS 

 

111 

 

1 

 

7 

Computação Forense 

Governança de TI 

Informática em Saúde 

Projeto e Desenvolvimento de Sistemas 

 

 

645 

 

 

1 

 

 

7 

Administração de Negócios 

Administração para Engenheiros 

Economia Aplicada à Gestão 

Gestão de Negócios e Serviços 

Negócios Internacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Em função dos dados analisados e disponíveis para o estudo, escolheu-se, para 

a classificação dos dados, uma técnica baseada em árvores de decisão, com a utilização do 

algoritmo de mineração J48, disponível na ferramenta de mineração de dados utilizada. Foram 

utilizadas regras baseadas em árvore de decisão para a classificação dos dados, por 

apresentarem melhor precisão na recomendação dos cursos. 

No sistema de aprendizagem supervisionada, utilizado neste trabalho, as 

classes foram previamente definidas por um especialista, já que o objetivo é recomendar, com 

maior acertividade, os cursos em que há maior número de desistências ou mudanças. 
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Faz parte da tarefa de classificação em mineração de dados, a produção de uma matriz 

de confusão. A matriz de confusão, também conhecida como matriz de classificação,  é uma 

ferramenta para avaliação de modelos estatísticos. A matriz mostra o número de classificações 

corretas em oposição às classificações preditas para cada classe, ou seja, a matriz de confusão 

quantifica quantos registros da base de dados utilizada seriam classificados corretamente pelo 

modelo construído, representado na diagonal principal, sendo que os outros registros seriam 

classificados incorretamente. A informação resultante da matriz de confusão é de extrema 

importância, já que reflete os erros produzidos e seus tipos, oferecendo uma forma efetiva 

para avaliação do modelo. As colunas desta matriz mostram a classificação dos valores de 

cada atributo, ou seja, a classe predita. As linhas mostram a classe verdadeira, enquanto que a 

diagonal principal, representada pelos valores 8, 23,1 e 40, representam os acertos produzidos. 

O quadro 8 ilustra a matriz de confusão para a classe Curso Recomendado, 

classificada em Computação Forense, Governança de TI, Informática em Saúde, e Projeto e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

 
Quadro 8: Matriz de Confusão da classe Curso Recomendado para a área de Tecnologia da 

Informação. 
           a    b    c    d    <-- classificado como 

           8    9    0    8   |  a = Computação Forense 

           0  23    0  17   |  b = Governança de TI 

           0    3    1    2   |  c = Informática em Saúde 

           0    0    0  40   |  d = Projeto e Desenvolvimento de Sistemas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Destacam-se como preditos e pertencentes à classe correta os 8 candidatos 

classificados no curso de Computação Forense, 23 candidatos no curso de Governança de TI, 

1 candidato no curso de Informática em Saúde, e  40 candidatos no curso de Projeto e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

Nesse contexto, os resultados do quadro 9 mostram que foram classificados 

corretamente 72 candidados, distribuídos pelas classes Computação Forense, Governança de 

TI, Informática em Saúde, e Projeto e Desenvolvimento de Sistemas, correspondendo a uma 

taxa de acurácia de 64,86% dos casos. Os valores classificados como incorretos, ou seja, 
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aqueles em que o curso não seria o mais adequado ao perfil do candidato, foram 39, 

correspondendo a uma taxa de erro de 35,13% dos casos verificados. 

 
Quadro 9: Avaliação do conjunto de dados treinados para a área Tecnologia da Informação.  

 

=== Resumo === 

Instâncias classificadas corretamente          72               64.8649 % 

Instâncias classificadas incorretamente       39               35.1351 % 

Total de instâncias                                     111      

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

O quadro 10 mostra a árvore de decisão gerada pelo algoritmo J48. 

A interpretação desta árvore de decisão determina os padrões de perfis de 

candidatos descobertos na base de dados. Iniciando-se no nó raiz, pode-se simplificar as 

regras da seguinte forma: 

SE atividade =  Administração de Redes, ou Segurança da Informação, ou 

Analista de Negócios, ou Business Intelligence, ou Compras, ou Gestor de Projetos, ou Gestor 

de Serviços, ou Service Desk ENTÃO recomenda-se Governança de TI. 

SE atividade = Análise de Sistemas, ou Processos, ou Programador, ou 

Arquivista ENTÃO recomenda-se Projeto e Desenvolvimento de Sistemas. 

SE atividade = Auditoria, ou Bancário, ou Engenheiro Elétrico, ou 

Infraestrutura, ou Teste de Sistemas ENTÃO recomenda-se Computação Forense. 

SE atividade = Tecnologia / Saúde e Previdência ENTÃO recomenda-se 

Informática em Saúde. 

SE atividade = Tecnologia da Informação e Inglês = fluente ou intermediário 

ENTÃO recomenda-se Governança de TI. 

SE atividade = Tecnologia da Informação e Inglês = básico ENTÃO 

recomenda-se Computação Forense. 

SE atividade = Tecnologia da Informação e Inglês = avançado ENTÃO 

recomenda-se Projeto e Desenvolvimento de Sistemas. 
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Quadro 10: Árvore de decisão gerada para o conjunto de dados treinados da área de 
Tecnologia da Informação. 

J48 pruned tree 

atividade = Administração de Redes: Governança de TI (3.54/1.38) 

atividade = Analise de Sistemas: Projeto e Desenvolvimento de Sistemas (46.05/23.56) 

atividade = Auditoria: Computação Forense (1.18/0.14) 

atividade = Bancario: Computação Forense (2.36/0.28) 

atividade = Engenheiro Eletrico: Computação Forense (1.18/0.14) 

atividade = Infraestrutura: Computação Forense (2.36/0.28) 

atividade = Seguranca da Informacao: Governança de TI (2.36/1.26) 

atividade = Suporte: Governança de TI (3.54/1.38) 

atividade = Tecnologia da Informacao 

|   'Ingles leitura' = Fluente: Governança de TI (1.57/0.38) 

|   'Ingles leitura' = Intermediário: Governança de TI (9.38/3.38) 

|   'Ingles leitura' = Básico: Computação Forense (1.96/0.77) 

|   'Ingles leitura' = Avançado: Projeto e Desenvolvimento de Sistemas (8.34/3.19) 

atividade = Teste de Sistemas: Computação Forense (1.18/0.14) 

atividade = Analista de Negocios: Governança de TI (1.18/0.13) 

atividade = Business Intelligence: Governança de TI (1.18/0.13) 

atividade = Compras: Governança de TI (1.18/0.13) 

atividade = Gestor de Projetos: Governança de TI (1.18/0.13) 

atividade = Gestor de Servicos: Governança de TI (1.18/0.13) 

atividade = Processos: Projeto e Desenvolvimento de Sistemas (3.54/1.35) 

atividade = Programador: Projeto e Desenvolvimento de Sistemas (10.63/4.05) 

atividade = Service Desk: Governança de TI (2.36/0.26) 

atividade = Tecnologia / Saude / Previdencia: Informática em Saúde (1.18/0.16) 

atividade = Arquivista: Projeto e Desenvolvimento de Sistemas (2.36/0.23) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

Para o conjunto de dados da área Negócios, Estratégia e Gestão, utilizou-se o 

mesmo procedimento. O quadro 11 apresenta a matriz de confusão para a classe Curso 

Recomendado, classificada em Administração de Negócios, Administração para Engenheiros, 

Economia Aplicada à Gestão, Gestão de Negócios em Serviços e Negócios Internacionais. 
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Destacam-se como preditos e pertencentes à classe correta os 444 candidatos 

classificados no curso de Administração de Negócios, 11 candidatos no curso de 

Administração para Engenheiros, 3 candidatos no curso de Economia Aplicada à Gestão, 16 

candidatos no curso de Gestão de Negócios em Serviços, e 83 candidatos no curso de 

Negócios Internacionais. 

 
Quadro 11: Matriz de Confusão da classe Curso Recomendado da área de Negócios, 

Estratégia e Gestão. 
                a   b   c   d   e   <-- classificado como 

444  0   0   0    3  |   a = Administração de Negócios 

14   11  0   0    1  |  b = Administração para Engenheiros          

11    1   3   0    1  |   c = Economia Aplicada à Gestão 

32    2   0  16   4  |   d = Gestão de Negócios em Serviços 

                        19    0   0   0   83 |   e = Negócios Internacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 
Adicionalmente, os resultados do quadro 12 mostram que foram classificados 

corretamente 557 candidados, distribuídos pelas 5 classes estudadas, correspondendo a uma 

taxa de acurácia de 86,35% dos casos. As classificações incorretas foram 88, correspondendo 

a uma taxa de erro de 13,64% dos casos verificados. 

 
Quadro 12: Avaliação do conjunto de dados treinados da área de Negócios, Estratégia e 

Gestão. 
 

=== Resumo === 

Instâncias classificadas corretamente         557              86.3566 % 

Instâncias classificadas incorretamente       88               13.6434 % 

Total de instâncias                                     645      

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

A interpretação da árvore de decisão gerada pelo algoritmo J48, pode ser 

representada por meio da apresentação do quadro 13. 
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Quadro 13: Árvore de decisão gerada para o conjunto de dados treinados da área de Negócios,  

Estratégia e Gestão. 
J48 pruned tree 

graduacao = Comercio Exterior 
|   cargo = Gerente: Administração de Negócios (8.54/0.11) 
|   cargo != Gerente: Negócios Internacionais (38.44/4.32) 
graduacao != Comercio Exterior 
|   graduacao = Engenharia Civil 
|   |   cargo = Gerente: Administração de Negócios (4.27/0.05) 
|   |   cargo != Gerente: Administração para Engenheiros (11.75/1.71) 
|   graduacao != Engenharia Civil 
|   |   cargo = Coordenador 
|   |   |   Ingles Escreve = Básico 
|   |   |   |   Ingles Le = Avançado: Negócios Internacionais (2.05/0.05) 
|   |   |   |   Ingles Le != Avançado: Gestão de Negócios em Serviços (7.21/0.97) 
|   |   |   Ingles Escreve != Básico 
|   |   |   |   graduacao = Jornalismo: Gestão de Negócios em Serviços (2.1/0.1) 
|   |   |   |   graduacao != Jornalismo 
|   |   |   |   |   atividade = Comercio Exterior: Negócios Internacionais (2.1/0.1) 
|   |   |   |   |   atividade != Comercio Exterior 
|   |   |   |   |   |   atividade = Consumer Finance: Negócios Internacionais (2.1/0.1) 
|   |   |   |   |   |   atividade != Consumer Finance 
|   |   |   |   |   |   |   atividade = Monitoramento e Distribuicao de Noticias: Negócios Internacionais (2.1/0.1) 
|   |   |   |   |   |   |   atividade != Monitoramento e Distribuicao de Noticias 
|   |   |   |   |   |   |   |   atividade = Producao: Negócios Internacionais (2.1/0.1) 
|   |   |   |   |   |   |   |   atividade != Producao: Administração de Negócios (21.87/4.0) 
|   |   cargo != Coordenador 
|   |   |   Ingles Escreve = Fluente 
|   |   |   |   cargo = Gerente: Administração de Negócios (4.55/1.14) 
|   |   |   |   cargo != Gerente 
|   |   |   |   |   atividade = Compras: Negócios Internacionais (5.67/1.34) 
|   |   |   |   |   atividade != Compras 
|   |   |   |   |   |   atividade = Gerente de Contas: Negócios Internacionais (2.83/0.67) 
|   |   |   |   |   |   atividade != Gerente de Contas 
|   |   |   |   |   |   |   atividade = Corretor de Imoveis: Negócios Internacionais (2.83/0.67) 
|   |   |   |   |   |   |   atividade != Corretor de Imoveis 
|   |   |   |   |   |   |   |   atividade = Exportacao: Negócios Internacionais (2.83/0.67) 
|   |   |   |   |   |   |   |   atividade != Exportacao: Administração de Negócios (55.82/11.6) 
|   |   |   Ingles Escreve != Fluente 
|   |   |   |   graduacao = Letras: Negócios Internacionais (5.32/1.3) 
|   |   |   |   graduacao != Letras 
|   |   |   |   |   atividade = Comercio Exterior: Negócios Internacionais (5.3/1.17) 
|   |   |   |   |   atividade != Comercio Exterior 
|   |   |   |   |   |   Ingles Fala = Avançado 
|   |   |   |   |   |   |   graduacao = Pedagogia: Gestão de Negócios em Serviços (2.33/0.11) 
|   |   |   |   |   |   |   graduacao != Pedagogia 
|   |   |   |   |   |   |   |   cargo = Supervisao: Negócios Internacionais (6.28/2.23) 
|   |   |   |   |   |   |   |   cargo != Supervisao 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   atividade = Importacao e Exportacao: Negócios Internacionais (6.69/2.58) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   atividade != Importacao e Exportacao 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   cargo = Outro cargo 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   graduacao = Adminstracao de Empresas: Negócios Internacionais (7.53/2.41) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   graduacao != Adminstracao de Empresas 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   atividade = Transporte e Logistica: Negócios Internacionais (2.11/0.08) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   atividade != Transporte e Logistica: Administração de Negócios (20.09/4.47) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   cargo != Outro cargo 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   atividade = Bancario: Negócios Internacionais (3.01/0.96) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   atividade != Bancario: Administração de Negócios (57.4/5.68) 
|   |   |   |   |   |   Ingles Fala != Avançado 
|   |   |   |   |   |   |   graduacao = Engenharia Mecanica: Administração para Engenheiros (3.19/2.18) 
|   |   |   |   |   |   |   graduacao != Engenharia Mecanica 
|   |   |   |   |   |   |   |   graduacao = Ciencias Economicas 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   cargo = Gerente: Administração de Negócios (3.19/0.04) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   cargo != Gerente: Economia Aplicada a Gestão (3.19/0.19) 
|   |   |   |   |   |   |   |   graduacao != Ciencias Economicas 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   atividade = Planejamento de Vendas: Negócios Internacionais (2.63/0.58) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   atividade != Planejamento de Vendas 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   graduacao = Ciencia da Computacao 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   cargo = Outro cargo: Administração de Negócios (3.9/0.05) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   cargo != Outro cargo 
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|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   Ingles Escreve = Não: Negócios Internacionais (2.96/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   Ingles Escreve != Não: Gestão de Negócios em Serviços (2.32/0.3) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   graduacao != Ciencia da Computacao 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   atividade = Gerenciamento de Projetos: Gestão de Negócios em Serviços (2.62/0.57) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   atividade != Gerenciamento de Projetos 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   atividade = Transporte e Logistica: Gestão de Negócios em Serviços (2.62/0.57) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   atividade != Transporte e Logistica: Administração de Negócios (323.12/45.05) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Com o método de classificação escolhido pode-se inferir que determinados 

candidatos, com um determinado perfil profissional, sejam aconselhados a optarem 

determinados cursos. Assim, o atributo Curso Recomendado é denominado como atributo 

alvo da classificação e, sobre este, regras de classificação em relação aos outros atributos 

foram geradas. 

 

3.4 RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Este estudo parte do pressuposto que o abandono, desistência ou mudança no 

início do curso se dá pela escolha inadequada. Não foram consideradas situações como 

qualidade do corpo docente, qualidade das instalações, custo, dificuldade para chegar no 

horário, etc. Assim, considera-se que um candidato está adequado a um curso quando o 

conjunto de características profissionais e educacionais são similares à maioria dos candidatos 

àquele curso. Desta forma, um candidato receberá recomendação de cursos que outros 

candidatos, com perfis similares, preferiram no passado (recomendação colaborativa). 

A sugestão de recomendação poderia ser uma etapa anterior à inscrição, como 

um “teste de habilidades” oferecido pela universidade, embora a escolha de um curso seja do 

candidato, desde que ele cumpra os requisitos básicos exigidos pela coordenação do curso. 

Neste estudo foram considerados cursos das áreas de Tecnologia da 

Informação, e de Negócios, Estratégia e Gestão, por apresentarem cursos que estão entre os 

que geram maior número de desistências. 

O gráfico 1 mostra o resultado das 111 instâncias utilizadas no estudo da área 

de Tecnologia da Informação. No eixo Y são apresentados os Cursos Desejados, oferecidos 

pela universidade, que compreendem Projeto e Desenvolvimento de Sistemas, Informática em 

Saúde, Governança de TI e Computação Forense. No eixo X são apresentados os Cursos 

Recomendados. 

Cruzando-se os Cursos Desejados (eixo Y) com os Cursos Recomendados 

(eixo X), descobriu-se que os candidatos ao curso de Projeto e Desenvolvimento de Sistemas 
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possuem características profissionais e educacionais que o fazem escolher este tipo de curso 

com acurácia. Para este grupo não foi recomendado nenhum outro curso. 

Para os candidatos ao curso de Informática em Saúde, descobriu-se que dos 6 

candidatos inscritos, apenas 1 teria o perfil adequado para este curso, enquanto que para 3 

alunos foi recomendado o curso de Governança em TI, e para 2 alunos foi  recomendado o 

curso de Projeto e Desenvolvimento de Sistemas. 

Detalhando-se os perfis apresentados no gráfico 1, temos o mesmo gráfico 

apresentado no gráfico 2, porém com detalhes do tipo de atividade profissional exercida pelo 

candidato. Desta maneira, adequar-se-ia o curso de Informática em Saúde para o perfil de 

candidato cuja atividade profissional é “Tecnologia, Saúde e Previdência”. Para 2 candidatos 

que trabalham como “Programador”, o modelo recomenda o curso de “Projeto e 

Desenvolvimento de Sistemas”. 

O quadro 14 apresenta o modelo proposto para os cursos de Tecnologia da 

Informação, apresentando as atividades profissionais identificadas e os respectivos cursos 

recomendados. 

Para o conjunto de cursos relacionados a área de Administração, foram 

utilizadas 645 instâncias para o treinamento dos dados.  

O gráfico 3 mostra que os candidatos que desejam cursar Administração de 

Negócios estão bastante seguros da sua escolha e requisitos necessários para o ingresso no 

curso, e que até mesmo as informações divulgadas pela instituição são suficientes. Apenas 3 

candidatos, de acordo com o modelo, não possuem o perfil adequado para o curso de 

Administração de Negócios, sendo-lhes recomendado o curso de Negócios Internacionais. 

Este estudo também permitiu identificar que a maior parte dos candidatos ao 

curso de Gestão de Negócios e Serviços deveria, na verdade, cursar Administração de 

Negócios, evitando-se assim possíveis abandonos, desistências futuras ou mudanças de curso, 

motivadas pela má escolha, informações insuficientes etc. 

Como resultado gerado pelo sistema, o conhecimento adquirido foi analisado 

por um especialista, o coordenador pedagógico de cada curso, para melhorar a compreensão 

do conhecimento adquirido pelo algoritmo minerador. Os resultados da mineração 

apresentaram-se satisfatórios, não sendo necessário que várias etapas do processo fossem 

realizadas novamente para que se conseguissem informações de melhor qualidade, o que não 

significa que melhorias não possam ser realizadas continuamente. 
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Gráfico 1: Dispersão dos candidatos aos cursos da área de Tecnologia da Informação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).
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Gráfico 2: Dispersão dos candidatos aos cursos da área de Tecnologia da Informação e suas atividades profissionais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).
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Quadro 14: Modelo proposto para cursos da área de Tecnologia da Informação. 
ATIVIDADE PROFISSIONAL CURSO RECOMENDADO 

Auditoria 

Bancário 

Engenheiro Elétrico 

Infraestrutura 

Tecnologia da Informação (leitura inglês básica) 

Teste de Sistemas 

Computação Forense 

Administração de Redes 

Analista de Negócios 

Business Intelligence 

Compras 

Gestor de Projetos 

Gestor de Serviços 

Segurança da Informação 

Service Desk 

Suporte 

Tecnologia da Informação (leitura inglês fluente ou 

intermediária) 

Governança de TI 

Tecnologia, Saúde e Previdência Informática em Saúde 

Análise de Sistemas 

Arquivista 

Programador 

Processos 

Tecnologia da Informação (leitura inglês avançada) 

Projeto e Desenvolvimento de 

Sistemas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Os resultados obtidos dessa experiência são considerados positivos pois 

mantiveram-se com confiabilidade negativa superior aos índices que os coordenadores dos 

cursos possuem nas atuais formas de seleção dos candidatos, embora faltem ainda os testes de 

validação das regras nos processos seletivos futuros, objetivando-se a redução do número de 

mudanças ou desistências nos cursos.  

Os padrões identificados podem servir de apoio à seleção de candidatos aos 

cursos oferecidos pela universidade. 
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O fluxograma 1 ilustra o processo utilizado para gerar recomendação 

colaborativa de cursos de especialização com base no perfil profissional de candidatos, sem a 

necessidade de um especialista do domínio para previamente induzir regras, embora seja de 

grande importância que um especialista valide o modelo gerado, para garantir a qualidade da 

recomendação. 
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Gráfico 3:  Dispersão dos candidatos aos cursos da área de Negócios, Estratégia e Gestão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Fluxograma 1: Proposta do processo híbrido para Recomendação de Cursos. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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4 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho relatou, com base em grupos de cursos que possuem maior 

número de desistências, mudanças ou abandono, que é possível extrair conhecimento 

relevante a partir dos dados profissionais de candidatos a cursos de especialização, em uma 

instituição qualquer, e utilizar-se desse conhecimento para melhor planejamento da oferta de 

cursos e turmas, além de servir de apoio ao aconselhamento acadêmico. 

Com a contribuição da inteligência artificial, por meio das técnicas e 

algoritmos de mineração de dados, os estudos desenvolvidos neste trabalho possibilitaram 

uma melhor compreensão das técnicas e conceitos utilizados na descoberta de conhecimento 

relevante de um processo seletivo de candidatos a cursos de especialização. Com o 

conhecimento obtido foi possível desenvolver um modelo de atividades profissionais, com 

seus respectivos cursos de especialização recomendados pelo algoritmo aplicado. Este modelo 

permitiu identificar os cursos mais adequados aos perfis profissionais participantes do 

processo seletivo. 

Não foram levadas em consideração outras razões, não menos importantes, de 

serem passíveis de desistências, mudanças ou abandono de cursos, tais como fatores 

econômicos, insatisfação com infraestrutura, pré-requisitos necessários, conhecimento 

insuficiente. 

O modelo sugerido pode auxiliar na definição da oferta de cursos, levando a 

instituição a repensar se um determinado curso merece ser oferecido nos semestres 

subsequentes. Ainda, o resultado apresentado, além de servir de apoio aos coordenadores de 

cursos na seleção dos candidatos, serve também de alerta à instituição com relação a falta de 

compreensão, pelo candidato, do conteúdo apresentado no curso ofertado, podendo a 

universidade tomar alguma ação para aprimorar a divulgação dos seus cursos. 

Como forma de melhoria ao resultado apresentado, este trabalho propicia a 

avaliação, por meio do número de candidatos desistentes e alterações dos cursos, dos acertos 

da recomendação pelo modelo proposto, em relação aos dados coletados pelo sistema 

admissional, implementando-as em um Sistema de Recomendação online, que poderia ser 

utilizado, por exemplo, antes da inscrição no curso pelo candidato, uma vez que o processo 

seletivo é realizado baseando-se na escolha do candidato, pelo coordenador. 
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O resultado deste trabalho pode alertar a universidade na melhor utilização dos 

seus recursos de divulgação, utilizando-se de formas para melhorar a taxa de retenção dos 

alunos que possivelmente correriam risco de desistência. 

Ainda é sugerida a utilização dos dados dos alunos que ingressaram em um 

curso e a validação das recomendações propostas pelo modelo, confrontando os cursos 

recomendados e os cursos que os candidatos concluíram, identificando se houveram 

mudanças ou desistências nos casos em que os candidatos seguiram cursos diferentes 

daqueles recomendados. 

Como proposta de trabalhos futuros, sugere-se a avaliação qualitativa dos 

fatores de desistências, ou quantitativas dos períodos de desistências, que não foram objeto 

deste projeto. 
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ANEXO  - Formulário de requerimento de inscrição aos cursos de especialização 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
Computação Forense (3 semestres) 

DADOS PESSOAIS 

NOME * 

 

NACIONALIDADE* 

Brasileira Estrangeira 

ENDEREÇO RESIDENCIAL *  
Caso estrangeiro, digite seu endereço e digite também o PAÍS DE ORIGEM. 

 

UF * 

  
CIDADE* 

 

BAIRRO * 

 

CEP * 

 

NASCIMENTO * 

 Ex: 20/02/1985 

FONE RESIDENCIAL * 

 

OPERADORA:                                                 

  
CELULAR * 

 

RG (Digitar o número da carteira de identidade idêntico ao documento, ou seja, com pontos e hífen se for o caso 
ou sem pontos) 

 

ORGÃO EMISSOR * 

 

U.F. * 

  
  

NATURAL DE (cidade)* 

 

U.F.* 

  

TÍTULO DE 
ELEITOR 

 

E-MAIL* 

 
(Este endereço eletrônico será utilizado para contatos futuros) 
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FILIAÇÃO Pai* 

 

FILIAÇÃO Mãe* 

 

SEXO * Masculino Feminino 

Pos   Possui Alguma Necessidade Especial? 

Sim Não 

ESTADO CIVIL * 

Solteiro(a) Casado(a) Viúvo(a) Separado(a) Divorciado(a) Outro 

VOCÊ ESTÁ TRABALHANDO ATUALMENTE? * 

Não 

Sim, com vínculo empregatício 

Sim, como terceirizado 

Sim, em negócio próprio 

  

DADOS PROFISSIONAIS 

EMPRESA EM QUE TRABALHA 

 

ENDEREÇO COMERCIAL (rua, avenida, nº) 

 

UF 

  
CIDADE 

 

BAIRRO  CEP    

FONE TRABALHO  RAMAL  
  

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

Analista de Sistem
 

CARGO QUE OCUPA                                                                                                       
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Analista

  

  

FORMAÇÃO 

GRADUAÇÃO*                                                                                             

Administração de Empresas
 

 

HABILITAÇÃO *   
Bacharelado

 

INSTITUIÇÃO*                                                                                                   

    

ANO DE CONCLUSÃO* 

 

UF 

  
CIDADE 

 

VOCÊ JÁ REALIZOU ALGUM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO * 

Não 

Sim (Stricto Sensu - Mestrado) 

Sim. Stricto Sensu – Doutorado (apenas para os portadores do título de Mestre em curso reconhecido pela CAPES ou 
validado pelo governo brasileiro) 

Sim (Lato Sensu - MBA / Especialização) 

PÓS GRADUAÇÃO 
                          

 
Escolha um Curso

 
 

INSTITUIÇÃO  

ANO DE CONCLUSÃO 

 

UF 

  
CIDADE 

 

  

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
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  Fala Lê Escreve 

INGLÊS 

Não 

Básico 

Intermediário 

Avançado 

Fluente 

Não 

Básico 

Intermediário 

Avançado 

Fluente 

Não 

Básico 

Intermediário 

Avançado 

Fluente 

ESPANHOL 

Não 

Básico 

Intermediário 

Avançado 

Fluente 

Não 

Básico 

Intermediário 

Avançado 

Fluente 

Não 

Básico 

Intermediário 

Avançado 

Fluente 

FRANCÊS 

Não   

Básico 

Intermediário 

Avançado 

Fluente 

Não 

Básico 

Intermediário 

Avançado 

Fluente 

Não 

Básico 

Intermediário 

Avançado 

Fluente 
 

  
 
DEMAIS INFORMAÇÕES 

ASSINALE O PRINCIPAL MOTIVO QUE O LEVOU A ESCOLHER ESTE CURSO * 

Ampliar o universo cultural 

Melhorar o desempenho profissional 

Ampliar a empregabilidade 

Outros 

COMO VOCÊ TOMOU CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DESTA UNIVERSIDADE? * 

Amigos 

Antigo Aluno 

Convênio com Empresas 

Internet  

Facebook 

Site da universidade 
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Jornais 

E-mail Marketing 

Na própria Universidade 

Outdoor 

Propaganda na TV 

Propaganda no Cinema 

Rádio 

Revistas 

ASSINALE O PRINCIPAL MOTIVO QUE O LEVOU ESCOLHER ESTA UNIVERSIDADE * 

Nome, tradição da Instituição 

Conteúdo do curso 

Docentes 

Ex-aluno, já conhecia a Instituição 

Localização 

Reconhecimento pelo mercado 

Preço 

Outros 

 

CURRÍCULO* 

 

 
30000

 caracteres restantes 
 
 
Candidato(a) o não preenchimento deste campo com o seu curriculum vitae 
excluirá a sua participação no processo seletivo. 

SELECIONE A SEGUNDA OPÇÃO DE CURSO* 
 

Governança de TI 2ª feira e 4ª feira, das 19h às 22h30min
 

 

 


