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RESUMO 

 

A evasão escolar é um dos grandes desafios vivenciados pelas instituições de 

ensino. Este trabalho tem por objetivo analisar a taxa de evasão escolar de alunos 

dos cursos de educação técnica profissional nas modalidades presenciais e à 

distância do Instituto Federal Fluminense, bem como conhecer o perfil do aluno 

evadido. A metodologia adotada consistiu na aplicação da mineração de dados, 

utilizando o software WEKA e uma base de dados referente aos alunos que 

cursaram o nível técnico entre os anos de 2015 e 2018. A Base de Dados utilizada 

foi extraída do Sistema Acadêmico e do Sistema de Inscrições da referida instituição 

de ensino. A base de dados do Sistema de Inscrições permite extrair informações 

acerca da forma de concorrência pela qual o candidato se inscreveu, enquanto a 

base do Sistema Acadêmico possibilita a extração de informações acadêmicas do 

aluno. Com a união das duas bases de dados e a aplicação das técnicas de 

mineração de dados por meio dos algoritmos Simple K-Means e Naive Bayes, foi 

possível extrair informações relevantes para identificar o perfil do aluno que evade, 

bem como a taxa de evasão pela forma de ingresso na Instituição, assim como pelo 

perfil de concorrência. Com o conhecimento extraído como resultado da mineração 

de dados e uma análise realizada nesses dados, pode-se concluir que o perfil dos 

alunos evadidos consiste naqueles que são oriundos de Escola Pública Estadual; 

trata-se de alunos que possuem perfil de concorrência por cota 1, ou seja, se 

autodeclaram pretos, pardos ou indígenas e possuem renda familiar per capita 

menor ou igual a um salário mínimo e meio; a forma de ingresso na Instituição é pela 

“ampla concorrência”, ou seja, por vaga comum, que não é da cota; os alunos são 

residentes no município de localização do próprio campus de origem; possuem 

renda familiar menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. Além disso, 

constatou-se que a forma de ingresso dos alunos nos cursos Técnicos Integrados e 

nos cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes não condiz com o perfil de 

concorrência. 

 

Palavras-chave: Evasão escolar. Cotas. Mineração de dados. 



 

 

ABSTRACT 

 

School dropout is one of the major challenges experienced by educational 

institutions. This paper aims to analyze the dropout rates of students of vocational 

technical education courses in both e-courses and classroom-based courses, in the 

Fluminense Federal Institute, as well as to know the profile of the evaded students. 

The methodology adopted is the application of data mining, use of WEKA software 

and a database for students who attended the technical level between 2015 and 

2018. The database used was extracted from the Academic System and the 

Information System Registration of the educational institution. The Enrollment 

System database allows the extraction of information on how a candidate competes 

to apply, while the Academic System base allows the extraction of student academic 

information. By joining the two databases and applying as data mining techniques 

using simple K-Means and Naive Bayes algorithms, it was possible to extract 

relevant information to identify the student profile that evades, as well as dropout 

rates entry into the institution, as in the competition profile. With the knowledge 

obtained as a result of data mining and an analysis performed on it, it can be 

concluded that the profile of the evaded students comes from the State Public 

School; the students have a level 1 competition profile, or be self-declared black, 

brown or indigenous, and they have a per capita family income of less than or equal 

to one and a half minimum wages; One way of joining the institution is by “broad 

competition”, that is, by common vacancy, which is not the quota; They are residents 

of the municipality belonging to their home campus; have a family income less than 

or equal to one minimum wage per person. In addition, we find that the way students 

enter the Integrated Technical and Concurrent / Subsequent Technical courses is not 

conducted with the competition profile. 

  

Keywords:  Truancy. Quotas. Data mining. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação brasileira enfrenta sérios problemas desde os seus primórdios, em 

decorrência de vários fatores, principalmente pela precariedade no ensino e pela 

falta de investimentos. Além disso, o acesso a um ensino de melhor qualidade, nos 

níveis fundamental e médio, se dá em escolas particulares de ensino (ALBERNAZ, 

2002). 

Para aqueles que não tiveram uma boa base escolar, a chance de ingressar 

em escolas públicas bem avaliadas nos exames nacionais muitas vezes se dá por 

meio das cotas. O sistema de cotas atual beneficia diferentes grupos sociais que 

estão em desvantagem financeira e/ou histórica comparativamente aos demais, 

incluindo cotas para pessoas que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas e 

portadores de necessidades especiais e/ou com baixa renda familiar (SISTEMA DE 

COTAS).  

Sancionada em agosto de 2012, a lei 12.711, que regulamenta o ingresso nas 

instituições federais de ensino técnico de nível médio e nas universidades federais, 

dispõe sobre a reserva de vagas para pelo menos 50% dos estudantes que tenham 

cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública e que comprovem 

que tenham renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. Essa lei também 

contempla os estudantes que se autodeclarem pretos, pardos, indígenas e pessoas 

com deficiência, ou outra cor (BRASIL, 2012).  

 No Instituto Federal Fluminense, por exemplo, esse público pode usufruir do 

direito às cotas desde que comprovem que o Ensino Fundamental/Ensino Médio foi 

realizado integralmente em instituições públicas de ensino e atendam a alguns 

requisitos específicos de cada tipo de cota. 

As cotas são um tipo de ação afirmativa que visa a oportunizar a todas as 

pessoas, independentemente de sua realidade socioeconômica, o acesso a uma 

educação de qualidade. Contudo, além da questão do acesso, é preciso atuar de 

forma mais eficiente na questão da permanência e do êxito dos estudantes, tendo 

em vista a problemática da evasão escolar em nosso país. 

Nesse contexto, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto 

UNIBANCO, em parceria com o MEC e o IBGE em 2014, um milhão e trezentos mil 

jovens entre 15 e 17 anos pararam de estudar no ensino médio, ou seja, 13% dos 
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jovens, dentre eles meninos e meninas que não concluíram a educação básica 

obrigatória (INSTITUTO UNIBANCO, 2016). Segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo IBGE no ano de 

2017, a etapa do Ensino Médio é a que mais possui evasão escolar (IBGE, 2018), 

Uma alternativa para a diminuição da evasão escolar é a adoção do ensino 

em tempo integral. O Plano Nacional de Educação (PNE), que determina diretrizes, 

metas e estratégias para a política educacional por um período de dez anos, por 

exemplo, tem como um dos objetivos principais a educação em tempo integral e visa 

a atingir, pelo menos, 50% dos alunos da educação básica (MEC, 2014). De acordo 

com a Lei 13005, de junho de 2014 umas das estratégias do PNE é possibilitar o 

aumento do atendimento do Ensino Médio Integrado gratuito (BRASIL, 2014). 

Segundo dados do Censo Escolar de 2016, a procura pelo Ensino Médio 

Integrado aumentou, passando de 5,9% em 2015 para 6,4% em 2016 (MEC, 2017). 

Nesse cenário, pode-se destacar o papel dos Institutos Federais, que 

possuem parte de sua oferta de vagas destinada ao Ensino Técnico Integrado ao 

Médio, objetivando a formação holística dos estudantes, associando o conhecimento 

advindo das disciplinas propedêuticas do Ensino Médio à formação técnica. Essas 

instituições foram criadas no final do ano de 2008, por meio da Lei Federal nº 

11.892/2008 (BRASIL, 2008). 

Em diversas instâncias, desde o Ensino Fundamental até os cursos de pós-

graduação, umas das principais preocupações das instituições de ensino (públicas 

ou privadas) é a evasão estudantil (RIOS et al., 2010). No que tange aos cursos 

técnicos do IFFluminense, sem exceção, constata-se grande evasão escolar em 

torno de 46,13%. Para buscar meios de reverter esse quadro, é imprescindível 

conhecer o perfil dos estudantes dos cursos técnicos do IFFluminense que 

abandonam a escola, geralmente egressos da rede pública de ensino e vulneráveis 

socioeconomicamente, bem como articular ações que minimizem a evasão escolar. 

Com o avanço da tecnologia da informação, as instituições passaram a 

informatizar os dados acadêmicos, gerando, consequentemente, grande volume 

deles. Este grande volume de dados, torna-se útil e necessário à utilização das 

técnicas de mineração de dados para descoberta de conhecimento em dados 

educacionais. Sendo assim, este trabalho apresenta técnicas de mineração de 

dados utilizadas para extrair informações relevantes quanto ao perfil do aluno 

evadido, assim como a taxa de evasão nos cursos técnicos do IFFluminense, das 
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quais podem ser utilizadas pela instituição para traçar metas e políticas visando à 

permanência e êxito.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O Ensino Médio Profissionalizante é um dos meios mais rápidos e eficientes 

encontrados pelos jovens para adquirir uma qualificação profissional, já que contribui 

vastamente para a inserção do mercado de trabalho (MENDONÇA, 2014).  No 

entanto, é possível identificar que a evasão escolar ainda persiste nessa modalidade 

de ensino. 

Em virtude do alto índice de evasão nos cursos técnicos, tanto presenciais como 

a distância, em uma instituição de ensino, faz-se necessária a realização de um 

levantamento de dados para analisar as causas dessa evasão. Por meio da 

mineração de dados é possível gerar conhecimento sobre o perfil dos alunos 

evadidos e, consequentemente, ajudar a Instituição de Ensino a formular, 

implementar e executar novas metodologias de gestão para combater a evasão 

escolar nos diversos campi do Instituto Federal Fluminense.  

Espera-se que este trabalho faça aflorar nos envolvidos, diretos ou indiretos, o 

interesse nessa temática, contribuindo com o trabalho de pesquisadores na área de 

evasão escolar, especialmente na evasão de alunos com perfil cotista. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho é extrair conhecimento da Base de Dados do 

Instituto Federal Fluminense, por meio da aplicação da mineração de dados, para 

analisar a evasão de alunos dos cursos de educação técnica profissional presenciais 

e à distância, bem como, a forma de ingresso na Instituição, descobrindo assim, o 

perfil do estudante evadido na Instituição. 

  

1.2.2 Objetivos específicos 
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• Apresentar indicadores bibliométricos relacionados ao tema mineração de 

dados e evasão escolar, por meio de análise bibliométrica realizada na base 

Scopus. 

• Avaliar as taxas de evasão escolar dos alunos com perfil de cota no Ensino 

Técnico Integrado ao Médio. 

• Avaliar as taxas de evasão escolar dos alunos com perfil de cota no ensino 

técnico das modalidades concomitantes e subsequentes. 

• Identificar o perfil dos estudantes evadidos do IFFluminense, principalmente 

dos estudantes com perfil cotista. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado foi estruturada em 6 capítulos, conforme 

descrição a seguir: 

 O capítulo 1, “Introdução”, apresenta a temática sobre o estudo, assim como 

a contextualização dos principais motivos que originaram a formulação da pesquisa. 

 O capítulo 2, “Bibliometria”, apresenta o mapeamento da pesquisa científica 

sobre mineração de dados e evasão escolar, em que se pode obter diversas 

características de publicações, tais como: distribuição de registros por meio utilizado 

para publicação; distribuição de artigos por autores; evolução temporal das 

publicações; países e áreas que mais publicam sobre os temas; trabalhos e autores 

mais citados; artigos mais relevantes, entre outros. 

 O capítulo 3, “Referencial teórico”, traz um contexto histórico sobre evasão 

escolar, lei de cotas e mineração de dados. 

O capítulo 4, “Metodologia”, relata o tipo de metodologia escolhida para ser 

trabalhada nesta pesquisa e também como se deu a coleta, limpeza e transformação 

de dados para a sua mineração. 

O capítulo 5, “Resultados e discussões”, indica os resultados gerados pós- 

mineração de dados, trazendo uma análise sobre a taxa de evasão dos alunos pelo 

perfil de concorrência e pela forma de ingresso nos cursos técnicos presenciais e a 

distância do IFFluminense, como também indica o perfil desses estudantes. 

O capítulo 6, “Conclusões”, apresenta os aspectos gerais, conclusões e 

propostas para trabalhos futuros. 
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2 BIBLIOMETRIA 

 

Tendo como principal objetivo a identificação de trabalhos que abordam a 

Mineração de Dados aplicada à educação, mais especificamente ao contexto da 

evasão escolar, um estudo bibliométrico foi realizado. Costa (2010) propõe uma 

metodologia que se baseia em seis etapas, conforme descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Modelo de desenvolvimento para webiblioming 
 

ETAPAS 

ETAPA 1  Definição da amostra da pesquisa. 

ETAPA 2  Pesquisa na amostra, com as palavras-chave. 

ETAPA 3 
Identificação dos periódicos com maior número de artigos 

publicados sobre o tema. 

ETAPA 4  Identificação dos autores com maior número de publicações. 

ETAPA 5 
Levantamento da cronologia da produção, identificando ciclos de 

maior produção. 

ETAPA 6 
Seleção dos artigos para composição do “núcleo de partida” para a 

pesquisa bibliográfica. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.1 Definição da amostra da pesquisa 

 

Para realização da primeira etapa, a base de dados científica definida como 

amostra da pesquisa é a Scopus. Essa base organiza títulos de acesso livre, 

publicações comerciais, títulos acadêmicos revisados por pares, anais de 

conferências, patentes de escritórios, dentre outros. A base Scopus também dispõe 
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de funcionalidades de apoio à bibliometria (CAPES, 2006). Além disso, é 

direcionada aos mais diversos tipos de área de conhecimento, tornando-se uma 

base de dados completamente multidisciplinar, podendo ser utilizada por 

pesquisadores das instituições acadêmicas para aperfeiçoar seus trabalhos e 

pesquisas acadêmicas e científicas (SEABD, 2019). 

 

2.2 Definição de termos de base para a pesquisa 

 

Na segunda etapa, antes de iniciar a busca na base científica, optou-se por 

definir os termos de base para a pesquisa, a saber: “evasão escolar” e “mineração 

de dados”, para então definir as palavras-chave: “truancy” e “data mining”. Além 

disso, para que a busca fosse ampla e contemplasse seus termos na literatura, 

foram definidos os tesauros da palavra-chave “truancy”, conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2: Definição dos termos, palavras-chave e tesauros 
 

Termos Palavras-chave Tesauros 

Evasão escolar Truancy 
School dropout 

Student dropout 

Mineração de dados Data mining - 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Definidas as palavras-chave e seus tesauros, foi realizada a pesquisa na base 

Scopus por artigos que contivessem esses termos no título, resumo ou palavras-

chave, limitados à artigos publicados em periódicos. As expressões de busca com 

operadores booleanos são apresentados no Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4. 

 

Quadro 3: Pesquisa realizada na base Scopus para obter conhecimentos sobre 
evasão escolar 

 

(title-abs-key (truancy)) or ((title-abs-key (school and dropout)) or (title-abs-

key (student and dropout))) and (limit-to (doctype, "ar")) and (limit-to (srctype, 

"j")) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 4: Pesquisa realizada na base Scopus para obter conhecimentos sobre 
mineração de dados 

 

(title-abs-key ("data mining") and (limit-to (doctype, "ar")) and (limit-to 

(srctype, "j")) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 5: Pesquisa realizada na base Scopus para obter conhecimentos sobre 
evasão escolar e mineração de dados 

 

((title-abs-key (truancy)) or ((title-abs-key (school and dropout)) or (title-abs-

key (student and dropout)))) and (title-abs-key ("data mining")) and (limit-to 

(doctype, "ar")) and (limit-to (srctype, "j")) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Vale ressaltar que os termos, palavras-chave e tesauros do Quadro 2 serão 

utilizados no decorrer deste trabalho. 

 

2.3 Definição das próximas etapas seguindo o modelo de desenvolvimento 

para Webiblioming 

 

Uma vez definida a base de conhecimento (primeira etapa) e os termos 

principais para a pesquisa (segunda etapa), na terceira e quarta etapas será 

possível identificar os periódicos e os autores das publicações, assim como a 

quantidade de publicações. O recorte do autor é que haja pelo menos dois ou mais 

artigos indexados na base Scopus. 

Na quinta etapa é possível identificar os trabalhos e autores com mais 

citações. Nesta pesquisa serão considerados os trabalhos mais citados e também os 

autores com maior quantidade de citações. 

Para a última etapa da metodologia proposta por Costa (2010), um estudo 

cronológico dos trabalhos é realizado a fim de apresentar a evolução da produção 

científica no tema explorado. 
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No que concerne ao recorte temporal, a pesquisa foi realizada em outubro de 

2019, contemplando todos os artigos em periódicos disponíveis na base até o ano 

de 2019. 

No diagrama de Venn, apresentado na Figura1, poderá ser visualizada a 

quantidade de artigos em periódicos, indexados na base Scopus, sobre evasão 

escolar, mineração de dados e a combinação destes dois termos. 

 

 

Figura 1: Diagrama de Venn com quantidade de trabalhos indexados na base 
Scopus. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Conforme pode ser visto no diagrama de Venn (Figura 1), ao se realizar a 

busca na base Scopus pelo termo “evasão escolar”, foram retornados 6.547 

trabalhos, já pelo termo “mineração de dados” foram encontrados 54.576 trabalhos. 

Ao se realizar nova busca, agora, com as combinações dos dois termos foi possível 

encontrar 42 artigos em periódicos. 

Com a pesquisa realizada pela combinação do termo “evasão escolar” e 

“mineração de dados”, a partir do qual foram retornadas apenas 42 publicações, é 

notória a falta de trabalhos que englobam esses termos, sendo um número pouco 

expressivo se comparado aos resultados quando se realiza a pesquisa na base 

científica somente por um desses termos. Dessa forma, fica evidente que o campo 

de trabalho que reúne evasão escolar e mineração de dados há muito o que 

explorar. 
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2.4 Identificação de registros encontrados por tipo de documento 

 

Através das palavras-chave e seus tesauros “data mining", “truancy”, ““data 

mining” e “truancy” ou “school dropout” ou “student dropout”” uma busca foi realizada 

na base Scopus, a partir da qual obtiveram-se ao todo 170.431 registros.  

Na Tabela 1 são apresentados os tipos de documentos retornados na 

pesquisa, bem como a quantidade de registros de cada uma delas. Também são 

apresentados os tipos e quantidades de documentos resultantes da pesquisa para 

cada um dos três termos definidos para este trabalho. 

 

Tabela 1: Distribuição dos registros encontrados por tipo de documento 
 

Tipos de 
publicação 

Mineração de 
dados 

Evasão 
escolar 

Evasão escolar e 
Mineração de dados 

Anais de conferência 93142 640 97 

Artigos 58021 6639 42 

Capítulo de livro 3191 324 2 

Análise de 
conferência 

2312 28 7 

Revisão 3394 387 1 

Livro 524 61 1 

Editorial 800 41 - 

Nota 311 45 - 

Carta 178 53 - 

Pesquisa curta 169 18 - 

Errata - - 1 

Indefinido - - 1 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 Como pode ser visto na Tabela 1, a maior quantidade de registro se 

concentra em artigos e anais de conferência. Nesta pesquisa o trabalho é realizado 

a partir dos artigos em periódicos. O Quadro 6 apresenta os 43 documentos 
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indexados na base científica, que tratam, estritamente, da evasão escolar vinculada 

à mineração de dados. 

 

Quadro 6: Artigos em periódicos que tratam do tema da evasão escolar 

combinado à mineração de dados 
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2.5 Periódicos com maior número de publicações relacionados ao tema 

 

Na Figura 2 são apresentados os periódicos com maior número de 

publicações, sendo considerados apenas os dez primeiros periódicos para cada 

conjunto preposto e desconsiderados os periódicos com menos de duas 

publicações, sobre o tema da presente pesquisa.  
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Abreviaturas: Int. J. Educ. Dev. (International Journal Of Educational Development); IEEE trans. 
knowl. data eng. (IEEE Transactions On Knowledge And Data Engineering); IJAER (International 
Journal Of Applied Engineering Research); IJITEE  (International Journal Of Innovative Technology 
And Exploring Engineering); IEEE-RITA (Revista Iberoamericana De Tecnologias Del Aprendizaje) 

 
Figura 2: Quantidade de publicações por periódico 

Fonte: Elaboração própria. 
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Observa-se que o tema mineração de dados é bem explorado, principalmente 

pelos periódicos relacionados à Sistema, Informática e Engenharia. O periódico 

Expert Systems With Applications se destaca nas publicações sobre esse tema. O 

assunto evasão escolar é tratado principalmente pelos periódicos Economics Of 

Education Review e Journal Of Nursing Education, destacando-se, nesse sentido, os 

periódicos que realizam pesquisa sobre educação. No entanto, verifica-se que há 

poucos periódicos que publicam sobre a mineração de dados atrelada à evasão 

escolar. Somente cinco periódicos possuem mais que uma publicação, sendo o 

International Journal Of Applied Engineering Research responsável pelas quatro 

publicações seguido do Education And Information Technologies com apenas três 

publicações. Nota-se, também, que não há aparecimento de publicações em 

periódicos iguais em qualquer um dos três termos pesquisados. 

 

2.6 Autores com maior número de publicações relacionados ao tema 

 

 Na Figura 3 são apresentados os autores com as maiores quantidades de 

publicações sobre o tema “mineração de dados”, “evasão escolar” e “mineração de 

dados e evasão escolar”. 
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Figura 3: Quantidade de artigos publicados por autores 

 
Fonte: Elaboração própria. 



32 

 

A pesquisa realizada com os três termos mostra que a maior quantidade de 

publicações por autor está relacionada ao tema “mineração de dados”, encontrando-

se o autor Hong, T.P. com 151 publicações. Os dez autores com mais publicações 

sobre o tema “evasão escolar” na base científica Scopus possuem entre 19 e 13 

artigos em periódicos. É possível verificar a queda drástica do número de 

publicações por autor quando o tema é “evasão escolar e mineração de dados”, 

talvez por se tratar de um tema bem específico e pouco explorado por 

pesquisadores. Os autores Lizcano, D. e Márquez_Vera, C. possuem apenas duas 

publicações sobre esse tema. 

 

2.7 Detecção de autores com maior número de citações sobre o tema 
 

 Na Tabela 2 são expostos os autores que tiveram mais citações relacionadas 

ao tema “mineração de dados e evasão escolar”, conforme abaixo: 

 

Tabela 2: Autores mais citados 
 

Mineração de dados e Evasão escolar 

Autor Ano Quantidade de citações 

MÁRQUEZ- VERA, C 2013 101 

CANO, A 2016 57 

MOUSA FARDOUN, H 2016 57 

NOAMAN, AYM 2016 57 

ROMERO, C 2016 57 

VENTURA, S 2016 57 

ROMERO MORALES, C 2013 44 

VENTURA SOTO, S 2013 44 

GONZALEZ, FA 2015 27 

GUZMAN, EL 2015 27 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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 Ao observar a Tabela 2, nota-se que, o autor Márquez-Vera, C é o único que 

possui mais citações se comparado aos demais, apresentando um montante de 101 

citações no ano de 2013. Ainda nesse mesmo ano, ocupando o sétimo e oitavo 

lugar, respectivamente, verifica-se que os autores Romero Morales, C e Ventura 

Soto, S são citados 44 vezes, sendo mais citados que os autores Gonzales, FA e 

Guzman, EL no ano de 2015. É possível identificar que cinco autores diferentes 

possuem 57 citações no ano de 2016. Vale ressaltar que os autores Romero, C e 

Ventura, S, que aparecem com 57 citações no ano de 2016 podem ser os mesmos 

autores que contêm 44 publicações no ano de 2013, no entanto, com nomes citados 

como Romero Morales, C e Ventura Soto, S, respectivamente.  

 

2.8 Distribuição de registros por meio utilizado para publicação 

 

A partir desta subseção, é possível conhecer as instituições com maior 

número de publicações sobre os temas pesquisados na base Scopus, sendo a 

Figura 4 responsável por mostrar as instituições que mais pesquisam sobre evasão 

escolar, mineração de dados e a junção delas. 

Para identificação das afiliações, na criação da figura, foram considerados as 

dez principais instituições que mais publicam sobre cada tema. 
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Figura 4: Principais instituições que publicam sobre os temas 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Avaliando a Figura 4, é possível identificar que o tema “evasão escolar” é 

explorado basicamente pela instituições estadunidenses, tendo como destaque a 

Universidade de Washington, a Universidade de Michigan e Universidade da 

Carolina do Norte em Chapel Hill, ambas, instituições públicas de ensino. Nota-se 

que há predominância de pesquisa relacionada ao tema “mineração de dados”, na 

base Scopus, pelas instituições chinesas, já que 9 das 10 instituições que mais 

publicam são da China. O Centro Nacional de Pesquisa Científica, da França, 

aparece em oitavo lugar com 316 pesquisas sobre esse tema.  Quando a pesquisa é 

relacionada a “evasão escolar e mineração de dados”, observa-se que somente 

quatro instituições aparecem na figura, sendo três instituições pertencentes ao país 

da Espanha (Universidade a distância de Madrid, Universidade de Córdoba e 

Universidade Autônoma de Madrid) e uma do México (Universidade Autônoma de 

Zacatecas). 

 

2.9 Distribuição de registros por ano publicação 

 

Abaixo serão apresentadas as Figuras 5, 6 e 7, por meio das quais será 

possível visualizar a evolução temporal das publicações de cada tema desta 

pesquisa. 
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Figura 5: Quantidade de publicações por ano sobre o tema evasão escolar 
 

Fonte: Elaboração própria 
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 A Figura 5 apresenta a quantidade de publicações por ano sobre a evasão 

escolar. Nela identifica-se que a primeira publicação sobre o tema ocorreu um pouco 

antes da década de 90. É possível notar que houve uma evolução de publicações no 

início de 1960, crescendo principalmente a partir de 1990, e chegando no ano de 

2019 com mais de 400 publicações sobre evasão escolar.  
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Figura 6: Quantidade de publicações por ano sobre o tema mineração de 
dados 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao analisar a Figura 6, observa-se que, as publicações sobre mineração de 

dados são bastante exploradas pelos pesquisadores, já que identifica-se, pelo 

gráfico, que ultrapassam a seis mil publicações. Observa-se também um 

crescimento acelerado nas publicações desse tema, principalmente a partir do ano 

2000. Devido ao crescente crescimento pela evolução temporal e pelas quantidades 

de publicações existentes, pode-se afirmar que os pesquisadores têm se 

empenhado em estudar o tema “mineração de dados”. 
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Figura 7: Quantidade de publicações por ano sobre os temas evasão escolar e 

mineração de dados 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A Figura 7, que trata especificamente da “evasão escolar” com a “mineração 

de dados”, mostra que as pesquisas sobre os dois temas são muito recentes, sendo 

sua primeira publicação no ano de 2006. Observa-se, também, que, entre os anos 

2006 e 2014 houve apenas uma publicação sobre o assunto, destacando-se 

especialmente os anos 2006, 2008, 2010, 2013 e 2014. Dessa forma, constata-se 

que houve um intervalo de dois anos para publicação sobre o tema entre os anos 

2006 a 2010 e um intervalo de três anos para uma nova publicação, ocorrida 

somente em 2013. A partir de 2015 surgem três pesquisas. Verifica-se que entre os 

2016 e 2018 há um salto de duas publicações por cada ano, chegando, no último 

ano, a 8 publicações. É possível identificar o dobro de publicações em 2019, em 

relação ao ano de 2018, não obstante, nota-se que ainda é um campo a ser mais 

explorado, principalmente pela importância de seu contexto na atualidade. 

 

2.10 Distribuição de registros publicados por países 

 

 As porcentagens de publicações existentes pelos dez principais países, 

retornados pela base Scopus, são indicadas na Figura 8. 
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Figura 8: Quantidade de publicações por países 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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O Brasil apresenta-se na oitava posição com 2,2% em pesquisas sobre 

evasão escolar, na décima quinta posição com 1,8% das publicações relacionadas à 

mineração de dados e quarta posição com 4,8% de artigos indexados acerca de 

“mineração de dados e evasão escolar”.  

Os Estados Unidos da América (EUA) se destacam nas pesquisas sobre 

evasão escolar com 40,8% das publicações. O Reino Unido e Canadá aparecem 

com 7,2% e 4,0% publicações, respectivamente. Esses três países também estão 

entre os dez principais países que mais publicam sobre mineração de dados, 

estando os EUA na segunda posição, o Reino Unido na quarta e o Canadá na 

oitava. Já nas pesquisas relacionadas ao tema “evasão escolar e mineração de 

dados”, apenas o Canadá não se encontra na lista. 

 Com relação aos países que publicam especificamente sobre mineração de 

dados, observa-se que a China lidera com 27,0% das publicações, seguido dos EUA 

com 22,7% e Índia com 8,4%. No entanto, a China não aparece nos dez principais 

países que mais publicam sobre evasão escolar e tampouco sobre “mineração de 

dados e evasão escolar”. 

 A Índia e a Espanha assumem as primeiras posições quando o assunto é 

mineração de dados unido à evasão escolar, com 16,7% das publicações cada um. 

Filipinas aparece com 7,1% dos artigos na base científica, ficando na terceira 

posição. Todavia, não é apresentada na Figura 8 como um país que publica sobre 

os outros dois temas. A Índia surge na décima posição e a Espanha se destaca na 

quarta posição sobre evasão escolar, já sobre pesquisas referentes à mineração de 

dados, quem se sobressai é a Índia ocupando a terceira posição e a Espanha a 

sétima colocação.  

 

2.11 Distribuição de registros publicados por área de conhecimento 

 

Na Figura 9 são apontadas as áreas de conhecimento com mais produções 

científicas sobre os temas. 
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Figura 9: Principais áreas que publicam sobre os temas 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Verifica-se, na Figura 9, que as áreas de ciências humanas e biológicas são 

as que mais vinculam artigos em periódicos sobre evasão escolar. “Mineração de 

dados” é pesquisado e publicado, principalmente, pela área de ciência da 

computação, sendo responsável por 53,7% dos registros encontrados na base. É 

importante observar também, que, nas publicações sobre evasão escolar vinculadas 

à mineração de dados, as três áreas que mais se destacam são Engenharias com 

50,0% dos artigos, seguido da área de Ciências sociais com 47,6% e Ciência da 

computação com 45,2% de publicações. 

 

2.12 Cronologia da produção 

 

A cronologia da produção é apresentada no Quadro 7, Quadro 8, Quadro 9 e 

Quadro 10, formando dessa maneira um conjunto de artigos que compõem o “núcleo 

de partida” da pesquisa bibliográfica, levando em consideração artigos que tratam 

especificamente da combinação da evasão escolar com a mineração de dados, que 

é o foco do presente estudo. Segundo Costa (2010), este “núcleo” deve seguir 

quatro passos importantes: 

 

1. Selecionar os artigos mais relevantes, apresentado no Quadro 7; 

 

Quadro 7: Artigos mais relevantes (continua) 
 

ARTIGO AUTOR ANO 

Prediction of student performance in 
educational data mining - A survey 

ARCHANA, T.; GANDHI, U.D. 2016 

Data mining for modeling students’ 
performance: A tutoring action plan to 
prevent academic dropout 

BURGOS, C. et al. 2018 

Pedagogical monitoring as a tool to reduce 
dropout in distance learning in family health 

BAESSE, D. de C. e L.; 
GRISOLIA, A. M.; OLIVEIRA, 

A. E. F. 
2015 

Student Dropout Predictive Model Using 
Data Mining Techniques 

HEREDIA, D.; AMAYA, Y.; 
BARRIENTOS, E. 

2015 
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Quadro 8: Artigos mais relevantes (conclusão) 

ARTIGO AUTOR ANO 

Improved student dropout prediction in Thai 
University using ensemble of mixed-type data 
clusterings 

IAM-ON, N.; BOONGOEN, 
T. 

2017 

Student dropout analysis with application of data 
mining methods [Analiza odustajanja od studija 
primjenom metoda rudarenja podataka] 

JADRIĆ, M.; GARAČA, Z.; 
ĆUKUŠIĆ, M. 

2010 

A review of student’s performance prediction 
using educational data mining techniques 

KHASANAH, A.U. 2018 

Predicting school failure and dropout by using 
data mining techniques 

MÁRQUEZ-VERA, C.; 
ROMERO MORALES, C.; 

VENTURA SOTO, S. 
2013 

A framework for smart academic guidance using 
educational data mining 

MIMIS, M. et al. 2019 

Analysis of dropouts of university students using 
data mining techniques [Análisis de la deserción 
de estudiantes universitarios usando técnicas de 
minería de datos] 

MIRANDA, M.A.; 
GUZMÁN, J. 

2017 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

É importante destacar que a base Scopus já fornece a ordenação por 

relevância. E para esta seleção, assim como para as próximas três etapas, foram 

admitidos os 10 primeiros documentos. 

 

2. Identificar os primeiros autores a escreverem sobre o tema; 

 
Quadro 9: Primeiros autores a escreverem sobre o tema (continua) 

 

AUTORES ANO 

SHYAMALA, K.; RAJAGOPALAN, S.P. 2006 

MOSELEY, L.G.; MEAD, D.M. 2008 

JADRIĆ, M.; GARAČA, Z.; ĆUKUŠIĆ, M. 2010 

MÁRQUEZ-VERA, C.; ROMERO MORALES, C.; VENTURA SOTO, S. 2013 

TEKIN, A. 2014 
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Quadro 10: Primeiros autores a escreverem sobre o tema (conclusão) 

 

AUTORES ANO 

HEREDIA, D.; AMAYA, Y.; BARRIENTOS, E. 2015 

LOPEZ GUARIN, C.E.; GUZMAN, E.L.; GONZALEZ, F.A. 2015 

SASI REGHA, R.; UMA RANI, R. 2015 

ARCHANA, T.; GANDHI, U.D. 2016 

BAESSE, D. de C. e L.; GRISOLIA, A. M.; OLIVEIRA, A. E. F. 2016 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

3. Últimos autores a escreverem sobre o tema; 

 

Quadro 11: Últimos autores a escreverem sobre o tema 
 

AUTORES ANO 

HUTAGAOL, N.; SUHARJITO. 2019 

JAISWAL, G.; SHARMA, A.; YADAV, S.K. 2019 

JORDA, E.R.; RAQUENO, A.R. 2019 

MIMIS, M. et al. 2019 

ORTIGOSA, A. et al. 2019 

RADHAKRISHNAN, D.; NEWARE, S. 2019 

RESINO, D.A.; AMORES, I.A.C.; MUÑOZ, I.A. 2019 

SELVAN, M.P.; NAVADURGA, N.; PRASANNA, N.L. 2019 

TIMBAL, M.A. 2019 

TRIFA, A.; HEDHILI, A.; CHAARI, W.L. 2019 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
4. Identificar os textos mais relevantes no “ciclo de produção”. 
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Nesta etapa deve-se considerar os artigos com maior relevância nos ciclos 

identificados na seção anterior. O “ciclo de produção” é uma medida que tem como 

objetivo apontar quais foram os artigos que tiveram maior relevância nos momentos 

de pico sobre o tema pesquisado, buscando, dessa forma, identificar a evolução da 

moda. Portanto, foi detectado apenas um ciclo de produção, 2015 até 2019, quando 

as pesquisas começaram a crescer gradativamente. 

Destaca-se que os documentos escolhidos para os ciclos de cada ano foram 

extraídos por maior relevância. 

 

Quadro 12: Autores mais relevantes no ciclo de maior produção 
 

AUTORES ANO 

BAESSE, D. de C. e L.; GRISOLIA, A. M.; OLIVEIRA, A. E. F.  2016 

HEREDIA, D.; AMAYA, Y.; BARRIENTOS, E.  2015 

MÁRQUEZ-VERA, C. et al.  2016 

MIRANDA, M.A.; GUZMÁN, J.  2017 

BURGOS, C. et al.  2018 

ARCHANA, T.; GANDHI, U.D.  2016 

GUERRA, M.S.; NETO, H.A.; OLIVEIRA, S.A.  2018 

IAM-ON, N.; BOONGOEN, T.  2017 

KHASANAH, A.U.  2018 

MIMIS, M. et al.  2019 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

Após todos os passos propostos por Costa (2010) serem seguidos, criou-se 

um quadro denominado “núcleo de partida”, que é possível ser visualizado no 

Quadro 11. 
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Quadro 13: Documentos que compõem o núcleo de partida para a pesquisa 
bibliográfica 

 

Nº DOCUMENTOS 

1 
SHYAMALA, K.; RAJAGOPALAN, S.P. Data mining model for a better higher 
educational system. Information Technology Journal, v. 5, n. 3, p. 560–564, 
2006. 

2 
MOSELEY, L.G.; MEAD, D.M. Predicting who will drop out of nursing courses: A 
machine learning exercise. Nurse Education Today, v. 28, n. 4, p. 469–475, 
2008. 

3 
TIMBAL, M.A. Analysis of Student-at-Risk of Dropping out (SARDO) Using 
decision tree: An Intelligent predictive model for reduction. International Journal 
of Machine Learning and Computing, v. 9, n. 3, p. 273–278, 2019. 

4 
TRIFA, A.; HEDHILI, A.; CHAARI, W.L. Knowledge tracing with an intelligent 
agent, in an e-learning platform. Education and Information Technologies, v. 
24, n. 1, p. 711–741, 2019. 

5 

MARQUEZ-VERA, Carlos; MORALES, Cristobal Romero; SOTO, Sebastian 
Ventura. Predicting School Failure and Dropout by Using Data Mining 
Techniques. IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, 
v. 8, n. 1, p. 7–14, 2013. 

6 

MIRANDA, M.A.; GUZMÁN, J. Analysis of dropouts of university students using 
data mining techniques [Análisis de la deserción de estudiantes universitarios 
usando técnicas de minería de datos]. Formacion Universitaria, v. 10, n. 3, p. 
61–68, 2017. 

7 
BAESSE, D. de C. e L.; GRISOLIA, A. M.; OLIVEIRA, A. E. F. Pedagogical 
monitoring as a tool to reduce dropout in distance learning in family health. BMC 
Medical Education, v. 16, n. 1, p. 213, 2016. 

8 
HEREDIA, D.; AMAYA, Y.; BARRIENTOS, E. Student Dropout Predictive Model 
Using Data Mining Techniques. IEEE Latin America Transactions, v. 13, n. 9, 
p. 3127–3134, 2015. 

9 
MÁRQUEZ-VERA, C. et al. Early dropout prediction using data mining: a case 
study with high school students. Expert Systems, v. 33, n. 1, p. 107–124, 2016. 

10 
MIRANDA, Mauricio A; GUZMÁN, Jheser. Análisis de la Deserción de 
Estudiantes Universitarios usando Técnicas de Minería de Datos. Formación 
universitaria, v. 10, n. 3, p. 61–68, 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Para compor o núcleo de partida apresentado no Quadro 11, algumas regras 

propostas por Costa (2010) foram seguidas, tais como: 

 

• Seleção de 2 artigos mais antigos de diferentes autores; 

 

SHYAMALA, K.; RAJAGOPALAN, S.P. (2006); 

MOSELEY, L.G.; MEAD, D.M. (2008).  

• Seleção de 2 artigos mais recentes de diferentes autores; 

 

TIMBAL, M.A. (2019); 

TRIFA, A.; HEDHILI, A.; CHAARI, W.L. (2019). 

 

• Seleção de 2 artigos com maior relevância; 

 

MARQUEZ-VERA, C.; MORALES, C. R.; SOTO, S. V. (2013); 

MIRANDA, M.A.; GUZMÁN, J. (2017). 

 

• Seleção de 4 artigos com maior relevância no ciclo de maior produção. 

 

BAESSE, D. de C. e L.; GRISOLIA, A. M.; OLIVEIRA, A. E. F. (2016); 

HEREDIA, D.; AMAYA, Y.; BARRIENTOS, E. (2015); 

MÁRQUEZ-VERA, C.; CANO, A.; ROMERO, C. et al. (2016); 

MIRANDA, M. A.; GUZMÁN, J. (2017). 

 

Dos dez artigos em periódicos selecionados para a formação do “núcleo de 

partida”, cinco deles são apresentados abaixo, por apresentarem mais afinidade com 

a pesquisa proposta.  

 

• Heredia et al (2015) abordam a evasão escolar em uma instituição pública 

venezuelana de educação superior (University Simón Bolívar). A partir da 

predição utilizando técnicas da mineração de dados, por meio dos algoritmos 

ID3 e J48, no programa WEKA, os autores apresentam a probabilidade que 

um aluno tem de abandonar o programa acadêmico. A árvore de decisão 
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obtida através do algoritmo J4.8 foi implementada com 201 instâncias de 

treinamento e então validada com novos dados e revalidada com o modelo 

obtido com o uso do IDE3. Os modelos gerados identificaram com sucesso 

mais da metade dos alunos com possibilidade de evasão. 

 

• No trabalho de Márquez-Vera, Morares e Soto (2013) o fracasso e a evasão 

escolar são investigados em 670 alunos do ensino médio na cidade de 

Zacatecas, no México. Os autores, assim como Heredia et al (2015), aplicam 

técnicas de mineração de dados com o programa WEKA, no entanto, 

empregam métodos de classificação de caixa branca, como regras de 

indução e árvores de decisão. Os processos de seleção dos melhores 

atributos, assim como o uso de classificação sensível ao custo e 

balanceamento de dados se mostraram muito úteis na melhoria da precisão. 

Algoritmos de classificação se mostraram capazes de prever a performance 

acadêmica, gerando modelos que diferenciam a falha e o sucesso dos 

estudantes. Foram ainda apontados a utilidade de técnicas de seleção de 

atributos, que possibilitaram a escolha de apenas 17 dos 77 atributos iniciais, 

garantindo regras menores sem prejudicar a capacidade de classificação. 

 

• Em outro trabalho de Márquez-Vera et al (2016), os autores também operam 

na temática da evasão escolar aplicando técnicas de classificação da 

mineração de dados no software WEKA e, também, propondo a utilização do 

algoritmo ICRM2. Porém, nessa pesquisa, eles trabalham apenas com 419 

estudantes do ensino médio no México, objetivando prever à evasão escolar 

nas primeiras quatro a seis semanas de curso. A metodologia proposta gerou 

modelos confiáveis o suficiente para realizarem a previsão de evasão no 

ensino médio antes da metade do curso. O algoritmo ICRM2 gerou um 

modelo de regras SE-ENTÃO bastante compreensível para usuários, 

possibilitando a identificação de candidatos com alto risco de evasão pela 

parte interessada, superando todos os algoritmos tradicionais de 

classificação. 
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• O estudo de Miranda e Guzmán (2017) usa técnicas de mineração de dados, 

no programa WEKA, para realizar análise de evasão escolar em estudantes 

universitários do Chile. Para obter resultados utilizaram três classificadores 

(redes bayesianas, árvores de decisão e redes neurais). Embora utilizando 

classificadores conceitualmente diferentes, os três modelos obtidos 

coincidiam no fator de impacto das notas dos estudantes na evasão. O 

trabalho confirmou ainda a hipótese de que os resultados acadêmicos e a 

situação econômica influenciam na permanência do estudante. 

 

• Na pesquisa de Moseley e Mead (2008), os autores propõe o método de regra 

de indução para prever a evasão escolar no curso superior de enfermagem, 

manipulando 528 dados de estudantes, no software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). A aplicação do método proposto teve como 

resultado uma precisão de 94% das previsões, 84% de sensibilidade e 70% 

de especificidade. O trabalho conclui que o método de regra de indução 

mostra-se uma técnica útil na tarefa de redução da evasão escolar, mesmo 

quando implementada utilizando uma solução simples e amplamente 

disponível. 

 

Com a finalidade de facilitar a visualização dos resultados obtidos pelos cinco 

artigos relacionados ao tema da presente pesquisa, bem como os autores do 

trabalhos, o país em que ocorreu o estudo, os tipos de dados escolares manipulados 

por esses autores, o software utilizado para aplicação das técnicas, quais tarefas 

foram aplicadas e o algoritmo usado, criou-se a Tabela 3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

Tabela 3: Comparação dos trabalhos relacionados ao tema da pesquisa 
(continua) 

Autor País 

Tipo de 

dados 

escolar 

Software Tarefa Algoritmo Resultados 

Heredia 
et al. 

(2015) 
Venezuela 

Ensino 
superior 

WEKA Classificação ID3 e C4.5 

Os modelos 
gerados pelos 
algoritmos de 
classificação 
identificaram com 
sucesso mais da 
metade dos 
alunos com 
possibilidade de 
evasão. 

Márquez-
Vera et 

al. (2013) 
México 

Ensino 
Médio 

WEKA Classificação 

JRip, NNge, 
OneR, Prism, 

Ridor, 
ADTree, J48, 
RandomTree, 

REPTree e 
SimpleCart 

O trabalho 
identificou que os 
algoritmos de 
classificação se 
mostraram 
capazes de 
prever a 
performance 
acadêmica, 
gerando modelos 
que diferenciam a 
falha e o sucesso 
dos estudantes. 

Márquez-
Vera et 

al. (2016) 
México 

Ensino 
Médio 

WEKA 
 
 
 
 

Implementação 
própria 

Classificação 

NaiveBayes, 
SMO, IBk, 
JRip, J48 

 
 

ICRM e 
ICRM2 

A metodologia 
proposta pelo 
trabalho gerou 
modelos 
confiáveis o 
suficiente para 
realizarem a 
previsão de 
evasão no ensino 
médio antes da 
metade do curso. 

Miranda 
et al. 

(2017) 
Chile 

Ensino 
Superior 

WEKA Classificação BayesNet 

O trabalho 
confirmou, por 
meio da utilização 
das técnicas de 
classificação, a 
hipótese de que 
os resultados 
acadêmicos e a 
situação 
econômica 
influenciam na 
permanência do 
estudante. 
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Tabela 4: Comparação dos trabalhos relacionados ao tema da pesquisa 
(conclusão) 

 

Autor País 
Tipo de 
dados 
escolar 

Software Tarefa Algoritmo Resultados 

Moseley 
et al 

(2008) 

Reino 
Unido 

Ensino 
Superior 

SPSS 
Indução de 

regras 

CHAID (Chi-
Square 

Automatic 
Interaction 
Detector) 

O trabalho conclui 
que o método de 
regra de indução 
mostra-se uma 
técnica útil na 
tarefa de redução 
da evasão 
escolar, mesmo 
quando 
implementada 
utilizando uma 
solução simples e 
amplamente 
disponível. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme afirmado por Márquez-Vera et al (2016), na previsão da evasão 

escolar o algoritmo muito utilizado é o de classificação. Tal afirmação corrobora os 

resultados do presente trabalho, em que a maioria dos trabalhos analisados adotam 

as técnicas de classificação para prever a evasão escolar, bem como utilizam o 

software WEKA para aplicação dessas técnicas. 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Lei de cotas no Brasil 

 

A educação brasileira enfrenta sérios problemas desde os seus primórdios, 

em decorrência de vários fatores, principalmente da precariedade do ensino e da 

falta de investimentos. Com uma educação pública de qualidade, o acesso ao 

ensino médio ou superior seria menos desigual entre os candidatos (BARONI, 

2010). 

Para aqueles que não tiveram uma boa base escolar, a chance de ingressar 

em escolas bem avaliadas nos exames nacionais muitas vezes se dá por meio de 

cotas. O sistema de cotas atual beneficia diferentes grupos sociais que estão em 

desvantagem financeira e/ou histórica, comparativamente aos seus pares, incluindo 

cotas para pessoas de pele negra, de origem indígena, portadores de necessidades 

especiais ou com baixa renda familiar (SISTEMA DE COTAS). No Instituto Federal 

Fluminense, por exemplo, e seguindo o que foi instituído pelo Governo Federal, esse 

público pode usufruir o direito às cotas desde que comprovem que o Ensino 

Fundamental foi realizado integralmente em instituições públicas. (BRASIL, 2012).  

As cotas são um tipo de ação afirmativa que visam oportunizar que todas as 

pessoas, independentemente de sua realidade socioeconômica, tenham a 

oportunidade de ter acesso a uma educação de alto nível. Contudo, além da 

problemática do acesso, é preciso atuar de forma mais eficaz na questão da 

permanência e do êxito dos estudantes, haja vista não serem raros os casos de 

evasão escolar. 

A lei de cota é regulamentada pelo Decreto Nº 7.824, de 11 de outubro de 

2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições 

federais de ensino técnico de nível médio. No que diz respeito a este, o decreto traz 

em seu artigo terceiro: 

 

Art. 3o As instituições federais que ofertam vagas de ensino técnico 

de nível médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos 

cursos de nível médio, por curso e turno, no mínimo cinquenta por cento de 

suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas, observadas as seguintes condições: 
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I - no mínimo cinquenta por cento das vagas de que trata 

o caput serão reservadas a estudantes com renda familiar bruta igual ou 

inferior a um inteiro e cinco décimos salário-mínimo per capita; e 

II - as vagas de que trata o art. 4º da Lei nº 12.711, de 2012, serão 

preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e 

indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação 

pertinente, em proporção ao total de vagas, no mínimo, igual à proporção 

respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na 

população da unidade federativa onde está instalada a instituição, segundo 

o último censo do IBGE (BRASIL, 2012, p.1). 

 

Nesse sentido, atualmente, o Instituto Federal Fluminense destina cinquenta 

por cento das vagas de seu processo seletivo para os oito tipos de cotas existentes. 

Dentro desse valor de 50%, todos os ingressantes precisam comprovar, no ato da 

matrícula, que cursaram integralmente o Ensino Fundamental em escola pública. 

Ainda nessa divisão, são destinadas 25% das vagas para os candidatos que 

comprovem ter renda familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo e meio 

e os outros 25% não precisam comprovar renda. No Quadro 12 será possível 

identificar os requisitos para cada tipo de cota existente atualmente no 

IFFluminense. 

 

Quadro 14: Requisitos para as vagas reservadas às cotas 
 

Ter estudado todo o ensino fundamental em escola pública 

Renda familiar per capita menor ou igual 

a 1,5 salário mínimo 
Independente de renda 

Preto, 

pardo ou 

indígena 

Outros 

PCD 

Preto, 

pardo ou 

indígena 

PCD 

Outros 

Preto, 

pardo ou 

indígena 

Outros 

PCD 

Preto, 

pardo 

ou 

indígena 

PCD 

Outros 

Cota 1 Cota 2 PCD 1 PCD 2 Cota 3 Cota 4 PCD 3 PCD 4 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Outrossim, dentro dos vinte e cinco por cento, há uma divisão para os que se 

autodeclaram pretos, pardos e indígenas (cota 1); os que se declaram como sendo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm#art4
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de outra cor (cota 2); os que comprovam ser portadores de deficiência e atestam ser 

pretos, pardos ou indígenas (pcd 1) e os que comprovam que são pessoas com 

deficiência, porém de outra cor (pcd 2). 

O presente estudo trabalha com os alunos que ingressaram entre o primeiro 

semestre letivo de 2015 e o segundo semestre letivo de 2018 em cursos 

concomitantes e subsequentes, e para os cursos técnicos integrados a partir do ano 

letivo de 2015, com previsão de término no ano letivo de 2018. Entre os anos de 

2015 e 2017, o IFFluminense oferecia apenas quatro tipos de cotas, que são as 

trabalhadas no decorrer desta pesquisa, como apresentado na Figura 11. 

 

 

 

 

Figura 10: Requisitos para as vagas reservadas às cotas. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A lei de cotas visa a mudar significativamente o acesso ao ensino de forma a 

diminuir a desigualdade social no Brasil, sendo uma ferramenta para ampliação de 

oportunidades sociais e educacionais no país.  

 

3.2 Evasão escolar 
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A evasão escolar, de modo geral, é entendida por Gaioso (2005) como a 

interrupção dos estudos em algum nível de ensino, estando associada a diversos 

fatores e representando um grande desafio para muitas instituições de ensino. 

Para atender às necessidades dos inúmeros segmentos existentes no mundo 

do trabalho, torna-se crucial a formação de profissionais para uma mão de obra 

técnica, especializada e qualificada. Assim, a partir dessa necessidade, houve a 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, atendendo, 

dessa forma, às demandas de qualificação para os trabalhadores (FIGUEIREDO, 

2017). 

Na educação brasileira, o ensino de nível médio se destaca em um grau 

elevado de dificuldade, basicamente, por ter duas principais funções simultâneas: 

preparar para o mercado de trabalho e preparar para a continuidade dos estudos 

(TAVARES, 2012). 

 Devido à grande responsabilidade nesse nível de ensino, alguns alunos 

podem não conseguir prosseguir com seus estudos por diversas razões. 

 Para Cruz (2013), os fatores geradores da evasão escolar estão relacionados 

à vida familiar, pessoal, laboral e financeira. Cruz (2013) destaca, também, que nem 

sempre as necessidades dos estudantes são atendidas por políticas públicas, pois 

essas podem ser implantadas de forma equivocada pelas instituições. 

 Segundo Ribeiro (2016), a evasão pode ser ocasionada pelo rendimento 

acadêmico do aluno. Alunos que tendem a desistir da vida acadêmica comumente 

não são bem-sucedidos em sua trajetória escolar, obtendo notas baixas até 

chegarem ao ponto de serem reprovados.  

 Já Knuppe (2006) relaciona a evasão à desmotivação, principalmente no que 

diz respeito aos alunos que repetem por diversas vezes a mesma série e que, 

consequentemente, optam por abandonar os estudos para ingressar no mercado de 

trabalho, onde terão um retorno financeiro de imediato. 

Para Bardagi (2007), vários fatores podem estar associados à evasão, tais 

como: aspectos familiares, econômicos, vocacionais e sociais. Já para Batista 

 e Oliveira (2009), o abandono escolar também é influenciado por questões 

históricas, culturais e educacionais. Para Tinto (1975), a evasão pode ser 

considerada quando não há integração social e acadêmica com a Instituição, o que 

pode ser motivado por compromissos já assumidos antes do início de algum curso 
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ou até mesmo pela expectativa do curso e da carreira não coincidir com as 

expectativas do estudante. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto UNIBANCO, em parceria 

com o MEC e o IBGE em 2014, um milhão e trezentos mil jovens entre 15 e 17 anos 

pararam de estudar no Ensino Médio, ou seja, 13% dos jovens, dentre eles meninos 

e meninas, que não terminaram a educação básica obrigatória (INSTITUTO 

UNIBANCO, 2016).  

O PNE (Plano Nacional de Educação) tem como um de seus objetivos a 

educação em tempo integral e visa a atingir, pelo menos, 50% dos alunos da 

Educação Básica (PORTAL BRASIL, 2017). 

 Ainda, segundo os dados do Censo Escolar de 2016, a procura pelo Ensino 

Médio Integrado aumentou consideravelmente, passando de 5,9% em 2015 para 

6,4% em 2016 (MEC, 2016). 

De acordo com o portal do MEC, por meio da Plataforma Nilo Peçanha, que é 

uma plataforma estatística de análise de dados e indicadores da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Brasil e também responsável 

pela coleta, confirmação e divulgação dos dados oficiais, a taxa de evasão anual 

diminuiu entre os anos 2017 e 2018, diminuindo para 18,6% de 23,3% (MEC, 2019). 

 Mesmo a taxa de evasão na Rede Federal tendo caído 4,7 pontos percentuais 

de um ano para o outro, ainda há necessidade de reduzir essa taxa. 

 

3.3 Descoberta de conhecimento em banco de dados 

 

A partir dos anos noventa, com a popularização da internet, o número de 

sistemas de informação baseados em bancos de dados interconectados e 

heterogêneos também cresceu extraordinariamente, tornando-se um ponto crítico na 

indústria da informação. Dessa forma, o processo de integração, análise e 

mineração desses dados distribuídos mostrou-se como um desafio operacional. 

Enormes quantidades de dados coletados e armazenados em grandes e diversos 

repositórios, rapidamente extrapolavam a capacidade humana de compreensão e 

manipulação, exigindo também a utilização de poderosas e eficazes tecnologias de 

análise, criando a situação chamada de data rich but information poor, ou rico de 

dados, mas pobre de informação, em português (HAN; KAMBER, 2011). 
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O uso cada vez mais intensivo de sistemas computacionais nas últimas 

décadas implica em uma quantidade extremamente volumosa de dados sendo 

armazenados e processados. Atualmente a aplicação de sistemas de informação 

pode ser observada tanto em aspectos da vida cotidiana, como comunicação e 

finanças pessoais, passando por atividades industriais e aplicações financeiras, até 

operações de estado. O valor do armazenamento desses dados está relacionado à 

capacidade existente de extração de informações úteis, como identificação de 

tendências e eventos relevantes, de prover um suporte à decisão e de políticas 

baseado em análise estatística e inferência, com o objetivo de atingir os objetivos de 

negócio, operacionais ou científicos (FAYYAD et al., 1996). 

Para que esse grande volume de dados seja analisado com eficácia, de modo 

que informações úteis possam ser extraídas como resultado, é necessária a 

aplicação de técnicas de Knowledge Discovery in Database (KDD), ou Descoberta 

de Conhecimento em Banco de Dados. 

Segundo Han e Kamber (2011), o processo de mineração de dados é 

algumas vezes definido como um sinônimo do KDD como um todo, ou ainda 

considerado apenas como uma das suas etapas. 

Fayyad et al. (1996) define o processo de Descoberta de Conhecimento em 

Banco de Dados como uma sequência iterativa de atividades, a saber: 

 

1. Limpeza 

2. Integração 

3. Seleção 

4. Transformação 

5. Mineração 

6. Avaliação de padrões 

7. Apresentação do conhecimento 

 

Os primeiros quatro processos consistem na preparação do conjunto de 

dados a ser analisado. Nestes processos partes dos dados fora de conformidade 

são removidas, em seguida dados oriundos de fontes diferentes são cruzados e 

unificados em um único arquivo. Na seleção, apenas os dados relevantes ao 

contexto são escolhidos, e na quarta tarefa, os dados são formatados para 

possibilitar a análise através da metodologia e ferramenta pretendidos. 
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Conforme ilustrado na Figura 12, várias etapas operacionais fazem parte da 

etapa de descoberta de conhecimento, tais como: etapa de pré-processamento, 

mineração de dados e pós processamento (BOENTE et al., 2008).  

Na etapa de pré-processamento é necessário realizar uma seleção do 

conjunto de dados que realmente seja relevante para o que se pretende analisar. 

Após a seleção, deve-se fazer o tratamento dos dados selecionados, este 

procedimento é de extrema importância, visto que os dados geralmente estão 

inadequados para a realização do KDD, sendo denominado como limpeza de dados. 

Por fim, deve-se codificar os dados para depois enriquecê-los com intuito de agregar 

informação para o processo de extração de conhecimento (BOENTE et al., 2008). 

 

 

 

Figura 11: Etapas do processo KDD 
Fonte: adaptada de HAN; KAMBER, 2011. 

 

A fim de facilitar a interpretação e avaliação, além de priorizar o conhecimento 

descoberto, a etapa de pós processamento capta todo o processo de tratamento do 

conhecimento que é adquirido por meio da Mineração de Dados. Segundo Nicolaio 

& Pelinski (2007), os métodos e procedimentos utilizados na etapa de pós 

processamento são: Avaliação, Interpretação e Explanação, Filtragem e 

Interpretação. 

A avaliação é a etapa onde avalia-se a importância do conhecimento extraído 

da base de dados com o intuito de fornecer informações. A interpretação e a 

explanação consistem em tornar o conhecimento extraído compreensível ao usuário, 

ou seja, documentá-lo, visualizá-lo, modificá-lo e/ou comparar o conhecimento pré-

existente com o intuito de compreender melhor o conhecimento descoberto no 

processo de KDD. A filtragem seleciona o conhecimento extraído do conjunto de 

dados para facilitar a tomada de decisão. Por fim, a interpretação tem como objetivo 

utilizar os padrões identificados para serem interpretados na forma de 

conhecimento. Ressalta-se que, após a etapa de pós processamento, todo o 
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conhecimento adquirido deve ser utilizado para a tomada de decisão (MACEDO, 

2010). 

 

3.3.1  Mineração de Dados 

 

O processo de mineração de dados é uma etapa do Knowledge Discovery in 

Databases (KDD) em que padrões existentes em uma base de dados são 

identificados e extraídos através da aplicação de algoritmos específicos (FAYYAD et 

al., 1996). Segundo Fayyad et al. (1996) “KDD é um processo, de várias etapas, não 

trivial, interativo e iterativo, para identificação de padrões compreensíveis, válidos, 

novos e potencialmente úteis a partir de grandes conjuntos de dados”. Com a 

técnica de mineração de dados, é possível extrair conhecimentos de uma base de 

dados, e assim, estabelecer padrões, tendências e novas correlações que, em uma 

análise manual, seriam imperceptíveis ou exigiriam um esforço impraticável. 

Os processos de mineração de dados podem identificar diferentes tipos de 

padrões em uma base de dados, sendo divididos em dois tipos de análise, a 

descritiva e a preditiva. A análise descritiva caracteriza os dados em um 

determinado conjunto selecionado, enquanto a análise preditiva combina técnicas 

para fazer previsão de acontecimentos futuros (HAN; KAMBER, 2011). 

No Quadro 13 são apresentadas as principais tarefas da mineração de dados 

e quais algoritmos cada uma delas utiliza. 

 

Quadro 15: Tarefas da Mineração de dados e algoritmos correspondentes 
 

Estratégia Algoritmos 

Classificação Árvore de decisão e redes neurais 

Agregação Métodos estatísticos e redes neurais 

Associação Métodos estatísticos e teoria de conjuntos 

Regressão Métodos de regressão e redes neurais 

Predição Métodos estatísticos e redes neurais 

 

Fonte: BOENTE; GOLDSCHMIDT; ESTRELA, 2008. 



59 

 

De acordo com Fayyad et al. (1996), e demonstrado no Quadro 13, existem 

diversos métodos para extrair conhecimento a partir da mineração de dados. Dentre 

eles, os que compõem os resultados dessa pesquisa são: Classificação e Análise de 

Agrupamento, também conhecida como Clusterização.   

A Classificação associa ou classifica um item a uma ou várias classes 

categóricas pré-definidas, utilizando comumente uma técnica estatística chamada 

análise discriminante. A Análise de Agrupamento, ou Clusterização, associa um item 

a uma ou várias classes categóricas (ou clusters), determinando as classes pelos 

dados, independentemente da classificação pré-definida. Os clusters são definidos 

por meio do agrupamento de dados baseados em medidas de similaridade ou 

modelos probabilísticos, visando detectar a existência de diferentes grupos dentro 

de um determinado conjunto de dados e, em caso de sua existência, determinar 

quais são eles (DANTAS, 2008). 

A análise de cluster visa verificar a existência de diferentes grupos dentro de 

um determinado conjunto de dados, e em caso de sua existência, determinar quais 

são (SFERRA et al, 2003). Para implantar esse tipo de tarefa, algoritmos como K-

Means, K-Modes, K-Prototypes, K-Medoids, Kohonen são utilizados 

(CARLANTONIO, 2001). 

 

3.3.1.1 Classificação 

 

Uma das principais formas de análise de dados existentes na mineração de 

dados é a classificação. Ela permite a extração de modelos, chamados também 

classificadores, que descrevem classes de dados relevantes na base de dados. As 

classes podem ser entendidas como categorias discretas e não ordenadas de dados 

com características em comum (HAN; KAMBER, 2011). 

O processo de classificação consiste de dois passos sequenciais, sendo o 

primeiro a etapa de aprendizado ou de treinamento, e o segundo o processo de 

classificação em si. 

Na etapa de treinamento, um algoritmo específico de classificação é 

alimentado com um conjunto de dados de treinamento, selecionada aleatoriamente 

da base de dados analisada. Esse conjunto de dados é formado pelas tuplas de 

atributos existentes na base de dados, sendo cada uma destas associadas ao valor 

respectivo da sua classe ou categoria, ou seja, um dos atributos da tupla deve 
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remeter à classe da qual ela pertence. O algoritmo de classificação irá então 

construir uma função ou mapeamento capaz de classificar as tuplas, ou ainda, 

predizer a classe de novas tuplas ainda não classificadas (HAN; KAMBER, 2011). 

O Naive Bayes é um algoritmo probabilístico de classificação baseado no 

Teorema de Bayes. Este método é chamado naive - ingênuo em português - pois 

pressupõe que os atributos que compõe uma tupla são independentes entre si, ou 

seja, que nenhum deles exerce influência sobre algum outro (ZHANG, 2004). A 

eficácia do classificador Naive Bayes foi constatada como sendo comparável a 

outros algoritmos, como árvores de decisão e redes neurais (HAN; KAMBER, 2011). 

 

3.3.1.2 Clusterização 

 

Análise de Cluster, ou ainda Clusterização, é um processo de análise de 

dados na qual um algoritmo faz o agrupamento de um conjunto de tuplas em 

subgrupos ou clusters, de modo que os itens de um determinado cluster apresentem 

similaridades de atributos entre si, e ao mesmo tempo evidenciem diferenças em 

relação aos itens pertencentes a outros clusters. Este tipo de algoritmo é bastante 

utilizado pela indústria em aplicações variadas, como em buscadores WEB, 

reconhecimento de imagens e business intelligence, sendo bastante útil na 

descoberta de grupos ainda não conhecidos em uma base de dados (HAN; 

KAMBER, 2011). 

Ainda segundo Han e Kamber (2011), o procedimento de clusterização pode 

ser considerado ainda uma classificação automática, já que os subgrupos, 

chamados clusters, podem ser implicitamente interpretados como classes. Porém, 

nesta abordagem, as classes não são conhecidas a priori, sendo automaticamente 

encontradas e definidas pelo algoritmo em questão. Fayyad et al. (1996) alerta que, 

embora este tratamento consiga incorporar melhor modelos complexos, ele pode ser 

mais difícil de se entender e de se ajustar de modo confiável. 

Han e Kamber (2011) listam necessidades comuns existentes na mineração 

com clusterização, algumas são descritas a seguir: 

 

• Escalabilidade: alguns cenários exigem o processamento de grandes banco 

de dados, com até bilhões de registros, de forma que algoritmos escaláveis 

são necessários. 
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• Capacidade de manipular diferentes tipos de dados: cada vez mais, novas 

aplicações necessitam trabalhar com formatos ricos de dados, como grafos e 

imagens, embora a maioria dos algoritmos disponíveis sejam capazes de lidar 

apenas com dados numéricos. 

• Capacidade de observar clusters de formatos aleatórios: a maioria das 

soluções são baseadas em distância euclidiana ou de Manhattan, 

apresentando uma tendência em encontrar clusters de formato esférico, a 

despeito de problemas que seriam resolvidos de forma mais eficaz com 

diferentes formatos. 

• Clusterização com restrições: o processo de encontrar clusters com boa 

definição e que satisfaçam restrições pré-definidas, de acordo com as 

características do problema, é uma tarefa custosa 

• Usabilidade e interpretação: resultados de clusterização precisam ser 

apresentados em um formato que seja de fácil compreensão para seus 

usuários. 

 

O k-means é o algoritmo de clusterização particional mais simples e popular. 

Mesmo sendo proposto inicialmente na década de 50, ele ainda é amplamente 

utilizado devido a sua facilidade de implementação, eficiência e sucesso empírico 

(JAIN, 2010).  

O funcionamento do k-means se dá da seguinte forma. Dado um conjunto 

total de objetos a serem particionados representados em um espaço euclidiano, um 

número definido k de objetos são aleatoriamente selecionados pelo algoritmo, sendo 

considerados cada um como a média de seus respectivos clusters. A partir daí, o 

algoritmo vincula cada objeto restante com um dos clusters existentes, mais 

especificamente, com aquele que apresentar a menor distância euclidiana entre sua 

localização e o ponto médio - o centroide - de cada cluster. Esse processo é então 

executado de forma iterativa com o objetivo de melhorar a variação de seus clusters, 

levando em consideração o novo centroide, definido pelo k-means como o ponto 

médio dos objetos que o compõe, sendo recalculado em cada iteração. Quando a 

distribuição dos objetos se estabiliza, isto é, permanece a mesma entre duas 

iterações, o algoritmo termina sua execução (HAN; KAMBER, 2011). 

Jain (2010) explica que, como objetivo prático, o k-means procura minimizar a 

soma do erro quadrático de todos os seus clusters, e faz a seguinte definição. 
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Considerando X = {xi}, i = 1, …, n, um conjunto de objetos com localização 

conhecida em um espaço euclidiano a serem clusterizados em um conjunto de K 

clusters, definido como C = {ck, k = 1, …, K}, e μk o centroide do cluster ck, o erro 

quadrático entre μk e os objetos pertencentes a ck pode ser representada como: 

 

 

Equação 1: Erro quadrático entre o centroide do cluster e seus objetos 
Fonte: (JAIN, 2010). 

 

A função objetivo do algoritmo, que configura a minimização da soma do erro 

quadrático de todas os clusters, pode ser definida como: 

 

 

Equação 2: Soma do erro quadrático de todos os clusters 
Fonte: (JAIN, 2010). 

 

Sendo o k-means um algoritmo guloso, ele só é capaz de atingir o ponto 

mínimo local, ainda que, casos os clusters estejam bem separados, ele possa 

convergir ao ponto ótimo global (JAIN, 2010). Existem inúmeras variações deste 

algoritmo, que apresentam desde alterações no método de seleção dos objetos 

iniciais, no cálculo de dissimilaridade e do centróide (JAIN, 2010), até a adição de 

heurísticas envolvendo a minimização do tamanho dos clusters e combinação e 

divisão de clusters (HAN; KAMBER, 2011). 

 

3.4 O Instituto Federal Fluminense 

 

O Instituto Federal Fluminense foi fundado por meio do Decreto N.º 7.566, de 

23 de setembro de 1909, do presidente Nilo Peçanha, como Escola de Aprendizes 

Artífices, na cidade de Campos dos Goytacazes. Criado com a finalidade de não 

somente educar, mas também oportunidades de trabalho para as classes 

desfavorecidas, atualmente é composto pela Reitoria, Centro de Referência, 

Unidade de Formação de Cordeiro e por 12 campi: Bom Jesus do Itabapoana, Cabo 

Frio, Avançado Cambuci, Campos Centro, Campos Guarus, Itaperuna, Macaé, 
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Itaboraí (ainda sem funcionamento), Maricá, Quissamã, Avançado São João da 

Barra e Santo Antônio de Pádua. O Instituto Federal Fluminense tem como missão:  

 

Promover a Educação Profissional e Tecnológica nacional e 

suas relações com a educação básica e superior a partir das 

regiões noroeste, norte e baixadas litorâneas do estado do Rio 

de Janeiro, na perspectiva da formação integral dos jovens e 

trabalhadores e do desenvolvimento regional, articulando os 

atores socioeducacionais e econômicos, assumindo 

protagonismo na definição e execução de políticas de 

educação e trabalho. (IFF, 2019). 

 

 

Figura 12: Localização dos campi do IFFluminense 
Fonte: Ascom IFFluminense 

 

Distribuídos entre os 11 campi em funcionamento, são ofertados cursos de 

diversos eixos tecnológicos e segmentos. No Quadro 14 é apresentada a legenda 

das modalidades dos cursos oferecidos pelo Instituto Federal Fluminense e também 

para melhor entendimento do Quadro 15: 
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Quadro 16: Legenda das modalidades dos cursos do IFFluminense 

 

Abreviatura Legenda 

TIEM Técnico Integrado ao Ensino Médio 

TIEM Proeja Técnico Integrado ao Ensino Médio Proeja 

TC Técnico Concomitante 

TS Técnico Subsequente 

Bac Bacharelado 

Lic Licenciatura 

ST Superior em Tecnologia 

PG Pós-Graduação 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Quadro 17: Modalidades de ensino ofertadas pelos campi do IFFluminense 
 

Campi/Nível 

de ensino 
TIEM 

TIEM 

Proeja 
TC TS Bac. Lic. ST PG 

Bom Jesus do 

Itabapoana 
X  X  X    

Cabo Frio X  X   X X X 

Cambuci X  X      

Centro X X X X X X X X 

Guarus X X  X X X   

Itaperuna X X X X X X  X 

Macaé X X  X X   X 

Maricá X   X     

Quissamã X X X X     

São João da 

Barra 
X  X      

Santo Antônio 

de Pádua 
 X X      

 

Fonte: Elaboração própria com base no portal do IFFluminense, 2019. 
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Como observado no Quadro 15, os campi do IFFluminense possuem uma 

vasta oferta de modalidades de ensino e, por conseguinte, diversos cursos.  O 

Quadro 16 apresenta os cursos da modalidade de Ensino Técnico Integrado ao 

Ensino Médio, Técnico Concomitante e Subsequente, oferecidos por todos os campi 

da Instituição, com ano de ingresso a partir do primeiro semestre/ano letivo de 2015 

até o segundo semestre letivo de 2018, que serão trabalhadas nesta pesquisa.  

 

Quadro 18: Relação cursos técnicos ofertados pelos campi do IFFluminense 
(continua) 

Campus 
Técnico Concomitante e 

Subsequente 

 
Técnico Integrado ao Ensino 

Médio 

Bom Jesus 
do 

Itabapoana 

Técnico em Agroindústria 
Técnico em Agropecuária 

Técnico em Alimentos 
Técnico em Informática 

Técnico em Manutenção e 
Suporte em Informática 

Técnico em Meio Ambiente 
Técnico em Multimeio Didáticos 

Técnico em Segurança do 
Trabalho - Ead 

Integrado em Agroindústria 
Integrado em Agropecuária 

Integrado em Alimentos 
Integrado em Informática 

Integrado em Meio Ambiente 
Integrado em Química 

Cabo Frio 

Técnico em Cozinha 
Técnico em Eletromecânica 

Técnico em Eventos 
Técnico em Química 

Técnico em Segurança do 
Trabalho - Ead 

Integrado em Análises Clínicas 
Integrado em Áudio e Vídeo 

Integrado em Cultura Marítima 
Integrado em Hospedagem 

Integrado em Petróleo e Gás 

Cambuci 
Técnico em Agropecuária 
Técnico em Segurança do 

Trabalho - Ead 

Integrado em Agroecologia 
Integrado em Agropecuária 

Integrado em Recursos 
Naturais 

Centro 

Técnico em Automação 
Técnico em Edificações 

Técnico em Eletrotécnica 
Técnico em Estradas 

Técnico em Eventos - Ead 
Técnico em Guia de Turismo 

Técnico em Informática 
Técnico em Mecânica 
Técnico em Química 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

Técnico em Telecomunicações 

Integrado em Automação 
Integrado em Edificações 

Integrado em Eletrotécnica 
Integrado em Informática 
Integrado em Mecânica 

Integrado em Eletrotécnica – 
Proeja 
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Quadro 19: Relação cursos técnicos ofertados pelos campi do IFFluminense 
(conclusão) 

Campus 
Técnico Concomitante e 

Subsequente 
Técnico Integrado ao Ensino 

Médio 

Guarus 

Técnico em Enfermagem 
Técnico em Eletromecânica 

Técnico em Farmácia 
Técnico em Meio Ambiente 

Técnico em Análises Clínicas – 
Ead 

Técnico em Meio Ambiente - Ead 
Técnico em Multimeios Didáticos 

– Ead 
Técnico em Segurança do 

Trabalho - Ead 

Integrado em Eletrônica 
Integrado em Meio Ambiente 

Integrado em Eletrônica - 
Proeja 

Integrado em Meio Ambiente - 
Proeja 

Itaperuna 

Técnico em Eletromecânica 
Técnico em Eletrotécnica 
Técnico em Informática 
Técnico em Mecânica 
Técnico em Química 

Técnico em Eventos – Ead 
Técnico em Segurança do 

Trabalho - Ead 

Integrado em Administração 
Integrado em Eletrotécnica 
Integrado em Informática 

Integrado em Química 
Integrado em Eletrotécnica - 

Proeja 

Macaé 

Técnico em Automação Industrial 
Técnico em Eletromecânica 

Técnico em Eletrônica 
Técnico em Informática 

Técnico em Meio Ambiente 
Técnico em Segurança do 

Trabalho 
Técnico em Segurança do 

Trabalho - Ead 

Integrado em Automação 
Integrado em Eletromecânica 

Integrado em Eletrônica 
Integrado em Eletrotécnica 

Integrado em Meio Ambiente 
 

Maricá 
Técnico em Segurança do 

Trabalho - Ead 
Integrado em Edificações 

Quissamã 

Técnico em Eletromecânica 
Técnico em Segurança do 

Trabalho 
Técnico em Segurança do 

Trabalho - Ead 

Integrado em Eletromecânica 
Integrado em Informática 

Integrado em Segurança do 
Trabalho - Proeja 

São João 
da Barra 

Técnico em Eletromecânica 
Técnico em Segurança do 

Trabalho - Ead 

Integrado em Construção Naval 
Integrado em Petróleo e Gás 

Santo 
Antônio de 

Pádua 

Técnico em Mecânica 
Técnico em Segurança do 

Trabalho - Ead 

Integrado em Administração 
Integrado em Automação 
Integrado em Edificações 

Integrado em Logística - Proeja 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho incluíram a pesquisa exploratória e a 

pesquisa quantitativa, a fim de identificar o perfil dos alunos que desistiram dos 

cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, dos cursos Técnicos Concomitantes e 

Subsequentes, tanto na modalidade presencial como à distância, em todos os campi 

do Instituto Federal Fluminense entre os anos 2015 e 2018.  

Para análise dos dados retirados do banco de dados do Sistema Acadêmico da 

Instituição de Ensino, foi utilizado o programa WEKA (Waikato Environment for 

Knowledge Analysis) para minerar os dados, extrair padrões e transformar o 

conhecimento do perfil dos alunos em questão. Para um melhor entendimento das 

metodologias utilizadas para este estudo de caso, no Quadro 17 são apresentados 

os princípios das metodologias utilizadas resumidamente.   

 

Quadro 20: Metodologias de pesquisa utilizadas no trabalho. 
 

Metodologia Descrição Autor/Ano 

Pesquisa 

exploratória 

Seu objetivo é esclarecer o problema de forma a 

torná-lo mais fácil de entender, assim como 

descobrir práticas ou diretrizes que precisam de 

modificação ou substituição. 

Oliveira, 

1999 

Pesquisa 

quantitativa 

Aplicável a tudo que pode ser quantificado 

gerando resultados precisos, sendo assim 

bastante objetiva. 

Fonseca, 

2002 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1 Perfil de concorrência x perfil de ingresso: problemas na identificação das 

causas de evasão 

 

O Instituto Federal Fluminense, atualmente, possui um sistema de inscrições 

próprio, através do qual o candidato se registra no Portal de Inscrições, informando 

dados pessoais e socioeconômicos. No ato de inscrição para um determinado 

processo seletivo, o candidato precisa responder a um formulário de inscrição 
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informando se estudou ou não todo o ensino fundamental em escola pública, bem 

como informar sobre a renda familiar e autodeclaração de cor.  A partir dessas 

informações os candidatos são alocados para concorrer à vaga por cotas ou ampla 

concorrência. Como demonstrado anteriormente na Figura 11, ao todo, são quatro 

os tipos de cotas que são diferenciadas de acordo com informações de renda per 

capita e da autodeclaração de cor. Independente da cota que o candidato esteja 

concorrendo, é pré-requisito que ele tenha cursado todo o Ensino Fundamental em 

escola pública. Vale salientar que todo candidato que concorre à vaga por cota 

concorre concomitantemente à vaga reservada para ampla concorrência, ou seja, o 

candidato pode concorrer/ser convocado pelas vagas reservadas a cotas ou pelas 

vagas reservadas à ampla concorrência.  

Se, por um lado, concorrer simultaneamente aos dois tipos de reserva de 

vagas é bom para o candidato com perfil cotista, para a Instituição passa a ser um 

problema quando é preciso identificar o perfil do aluno que ingressou na Instituição. 

Isso porque, no ato da matrícula, ele é inserido no Sistema Acadêmico (software 

responsável pelo controle acadêmico) da Instituição com o perfil da vaga ao qual foi 

convocado (cota ou ampla concorrência). 

 Sendo assim, para que essa pesquisa obtivesse resultados reais e confiáveis, 

foi imprescindível o levantamento dos dados do Sistema de Inscrições do Instituto 

Federal Fluminense, a fim de obter informações sobre o perfil dos alunos, visto que, 

no Sistema Acadêmico da Instituição já constava a informação da forma de ingresso 

do aluno no curso. 

 

4.2 Coleta dos dados 

 

No primeiro momento, a coleta dos dados foi realizada a partir do Sistema de 

Inscrições do Instituto Federal Fluminense, do qual foram retiradas informações, tais 

como perfil do aluno e CPF, exportadas em arquivo na extensão .xls. 

No segundo momento, a coleta dos dados foi executada por meio do banco de 

dados do software de controle acadêmico da Instituição (Sistema Acadêmico), onde 

se pode obter uma planilha do Microsoft Office Excel contendo todas as informações 

dos alunos dos cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes. 

Após a etapa de extração de dados, ambas as planilhas foram combinadas 

em único arquivo. Desta forma, a linha relacionada à matrícula de um determinado 
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aluno da planilha de dados oriundos do sistema de controle acadêmico foi somada à 

respectiva linha do arquivo extraído do sistema de inscrições através da conferência 

do número do CPF e do processo seletivo, informações essas, presentes nas duas 

bases de dados. A operacionalização desta etapa foi realizada através de um script 

implementado na linguagem Python, no qual foi possível obter um arquivo com todas 

as informações. A Figura 13 exemplifica o passo-a-passo da coleta de dados 

realizada para esta pesquisa. 

 

 

 

Figura 13: Etapas da coleta de dados 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os registros encontrados se referem, basicamente, aos dados dos alunos 

conforme apresentado no Quadro 18. 

 

Quadro 21: Relação das modalidades e período de duração do cursos 
utilizados na pesquisa. 

 

MODALIDADE 
ANO DE 

INGRESSO 

PREVISÃO 

DE TÉRMINO 

Técnico concomitante e subsequente 2015.1 2016.2 

Técnico concomitante e subsequente 2015.2 2017.1 

Técnico concomitante e subsequente 2016.1 2017.2 

Técnico concomitante e subsequente 2016.2 2018.1 

Técnico concomitante e subsequente 2017.1 2018.2 

Técnico integrado 2015.1 2017.1 

Técnico integrado 2016.1 2018.1 

 

Fonte: Elaboração própria 
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No decorrer desta pesquisa são utilizadas as expressões constantes no 

Quadro 19, ao fazer referências aos anos/semestres de ingresso e previsão de 

término dos cursos: 

 

Quadro 22: Expressões definidas para identificação dos semestres/anos 
letivos 

 

Expressões Identificação 

2015.1 Primeiro semestre/ano letivo de 2015 

2015.2 Segundo semestre letivo de 2015 

2016.1 Primeiro semestre/ano letivo de 2016 

2016.2 Segundo semestre letivo de 2016 

2017.1 Primeiro semestre letivo de 2017 

2017.2 Segundo semestre letivo de 2017 

2018.1 Primeiro semestre letivo de 2018 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3 Limpeza dos dados 

 

Como os dados foram retirados do Sistema Acadêmico da Instituição de 

Ensino, todas as informações referentes aos alunos constavam na planilha Excel. 

Em virtude disso, houve a necessidade de retirar alguns atributos, a fim de preservar 

os dados pessoais dos alunos, ao passo que, para a pesquisa, tais dados seriam 

desnecessários para a análise pretendida. Logo, na limpeza de dados, foram 

retiradas informações, como: agrupamento, área de procedência da escola de 

origem, bairro, CEP, complemento, CPF, e-mail, endereço, matrícula, matriz 

curricular, naturalidade, número de pasta, nome, nome da mãe, nome do pai, 

número de identidade, número da casa, período, polo municipal, regime internato, 

renda familiar, renovação de matrícula, situação do período, telefones, tipo da forma 

de ingresso no período e turma. 

 Além disso, foram excluídos da base de dados registros referentes aos alunos 

matriculados no componente curricular Seminário de Formação Profissional dos 

Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes. O componente curricular em 
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questão é oferecido aos alunos após a conclusão do quarto módulo para 

continuarem com vínculo institucional devido a estágios. Os alunos dos cursos 

técnicos integrados também possuem essa disciplina em sua grade curricular, no 

entanto, não houve registro de matrícula. 

Com o objetivo de identificar grupos com características comuns entre os 

alunos evadidos com perfil de cota, foi utilizado o algoritmo de clusterização k-

means. Para este procedimento, a base de dados foi filtrada de modo que 

permanecessem apenas os registros referentes aos alunos considerados “evadidos”, 

e que tivessem o perfil referente à um dos quatro tipos de cota possíveis. 

 

4.4 Transformação dos dados 

 

Na fase da transformação de dados, alguns atributos essenciais para a análise 

precisaram passar por adequação para serem lidos pelo software WEKA, como por 

exemplo, o atributo “data de nascimento” que ao final da transformação passou a ser 

“faixa etária”. Para essa transformação, foi necessário inserir no programa Excel, em 

uma nova coluna, a data (sendo essa considerada mais ou menos de acordo com a 

data da previsão de término de cada ano/semestre letivo, por exemplo: uma pessoa 

que ingressou no Curso Técnico Integrado no ano letivo de 2015 teoricamente 

terminaria no final do ano letivo de 2017. Assim, para os ingressantes 2015.1 a data 

inserida foi 31/12/2017). Em uma nova coluna foi utilizada a função “INT” do próprio 

Excel, para a qual foram passados os valores da data (do término do curso), 

diminuídos da data de nascimento do aluno, dividido por 365 dias, chegando, dessa 

forma, na idade que o aluno teria ao término do curso. Ainda em outra coluna, foi 

criada uma condição utilizando a função “SE” para identificar a faixa etária de cada 

aluno. Na Figura 14 é apresentada a faixa etária definida pela autora da pesquisa. 
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Figura 14: Definição da faixa etária por intervalo de idade 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Outro procedimento importante foi a alteração do atributo “Renda familiar per 

capita”. Esse campo continha informações com vírgulas que impossibilitavam a 

leitura pelo software WEKA, criando a necessidade de trocar as vírgulas para pontos 

finais. Outro problema que impede a leitura no WEKA é a presença de aspas nos 

campos, elas também foram retiradas para posterior aplicação no WEKA. 

O atributo “coeficiente de rendimento” originalmente é valor numérico com 

variação contínua e precisou ser transformado em valor discreto. Na Tabela 4 são 

apresentas as faixas definidas. 

 

Tabela 5: Definição da faixa para o atributo coeficiente de rendimento 
 

Faixa do coeficiente 

Entre 0 e 1,9 

Entre 2 e 3,9 

Entre 4 e 5,9 

Entre 6 e 7,9 

Entre 8 e 10 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 



73 

 

O termo evasão escolar tem uma infinita e bastante diversificada abordagem 

(VITELLI, 2016). Nesse sentido, dentro do atributo “situação de matrícula” foi 

classificado como “evadido” o aluno que estivesse no sistema acadêmico com a 

situação de matrícula: “evasão”, “transferido externo” e “cancelamento”. Já para o 

aluno classificado como “Concluinte”, foi considerada a situação de matrícula 

“egresso” e “concluído”. 

Vale ressaltar que, antes de executar o arquivo no software WEKA, a planilha 

Excel deve estar isenta de caracteres, tais como: traços, underlines e vírgulas. A 

planilha também não pode ter nenhum tipo de filtro e deve-se atentar para a 

possibilidade de uma mesma informação estar escrita de duas maneiras diferentes, 

como por exemplo, a mesma palavra diferenciada apenas por letra maiúscula e/ou 

minúscula, pois estas geram duplicidade da mesma informação, tanto na planilha em 

extensões .xls e .csv, como também no próprio WEKA. Isto posto, no arquivo foram 

alteradas as palavras que possuíam o mesmo valor, mas que estavam duplicadas 

devido à escrita estar diferenciada por letra maiúscula ou minúscula, como também 

foram padronizados os nomes dos cursos, que embora fossem iguais, em alguns 

campi do Instituto Federal Fluminense a nomenclatura estava distinta. 

Ao final de todo o processo de coleta, limpeza e transformação dos dados, os 

atributos considerados essenciais para a mineração de dados são descritos no 

Quadro 20: 

 

Quadro 23: Atributos e suas respectivas descrições (continua) 
 

Atributo Descrição 

Escola de Origem 
Escola que o aluno estudava antes de ingressar na 

Instituição 

Perfil 
Tipo de concorrência no processo seletivo (Cota ou 

Ampla concorrência) 

Cidade Cidade que o aluno reside 

Curso Nome do curso que o aluno está matriculado 

Campus Campus do IFFluminense que o aluno está matriculado 

Turno Período que o aluno está matriculado 

Faixa etária 
Faixa etária do aluno prevista na data de conclusão do 

curso 
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Quadro 24: Atributos e suas respectivas descrições (conclusão) 
 

Atributo Descrição 

Período letivo inicial Ano e período que o aluno ingressou na Instituição 

Renda familiar per 

capita 
Renda familiar baseada no salário mínimo por pessoa 

Sexo Gênero informado pelo aluno 

Situação de matrícula Situação atual da matrícula do aluno 

Forma de Ingresso Forma de ingresso no ato da matrícula 

Faixa de coeficiente Faixa de coeficiente de rendimento acadêmico 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Para iniciar a mineração de dados, foi necessário transformar o arquivo da 

extensão .xls na extensão .csv para posterior utilização no programa WEKA (Figura 

15).  

 

 

 

Figura 15: Tela inicial do WEKA versão 3.8 
Fonte: WEKA 3.8 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Utilização do algoritmo Naive Bayes para identificação de alunos evadidos 

e concluintes nos cursos técnicos 

 

A partir da base de dados unificada obtida por meio do Sistema Acadêmico e 

do Portal de Inscrições do Instituto Federal Fluminense, e após todo o processo de 

limpeza e transformação dos dados associado à mineração de dados por meio do 

classificador Naive Bayes, foi possível identificar a forma de ingresso, o perfil e o 

quantitativo de alunos evadidos e concluintes dos cursos técnicos integrados, 

concomitantes e subsequentes.  

O atributo classificador escolhido para geração dos resultados nos gráficos foi 

a “situação de matrícula”, que apresentou 92,4% de confiança nos resultados para 

os cursos técnicos integrados e, 93,7% de confiança para os cursos técnicos 

concomitantes/subsequentes, valores que demonstram o potencial dos padrões e 

informações geradas. 

A seguir serão apresentados os gráficos com os resultados dos alunos 

concluintes e evadidos, de acordo com a forma de ingresso no processo seletivo, e 

logo em seguida os resultados dos alunos com seu respectivo perfil de concorrência. 

 

 

Figura 16: Comparação de alunos ingressantes nos cursos técnicos 
integrados do Instituto Federal Fluminense, pela forma de ingresso e pelo 

perfil de concorrência, entre os anos 2015 e 2018. 
 

Fonte: Elaboração própria 
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 Observa-se, na Figura 16, que há grande discrepância entre a relação da 

forma de ingresso no Sistema Acadêmico com o perfil de concorrência do aluno, 

tanto na ampla concorrência, como na cota.  

Do total de alunos ingressantes, 60,69% (1286 alunos) possuem perfil de 

cotas, contudo apenas 17,37% (368 alunos) efetivamente ingressaram neste perfil. 

Na ampla concorrência, percebe-se que apenas 39,31% (833 alunos) dos alunos 

ingressantes poderiam concorrer exclusivamente pela ampla concorrência, no 

entanto, 82,63% (1751 alunos) das vagas foram preenchidas nesta forma de 

ingresso. Considerando a diferença entre os alunos que possuíam perfil de cotas e 

os que efetivamente ingressaram neste perfil, nota-se que 43,32% do total de alunos 

ingressantes (2119 alunos) não são sinalizados para a Instituição como um grupo 

que requer um melhor acompanhamento visando a sua permanência e êxito escolar. 

Os dados, relativos à quantidade de alunos evadidos e concluintes por perfil 

de concorrência, estão apresentados na Figura 17. 

 

 

Figura 17: Alunos evadidos e concluintes de acordo com o perfil de 
concorrência dos cursos técnicos integrados, entre os anos 2015 e 2018. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Verifica-se que, mesmo o número de concluintes cotistas (718 alunos) sendo 

maior que o número de evadidos cotistas (568 alunos), a quantidade de evadidos 

(44,17%) é bem expressiva se comparada ao número de concluintes (55,83%). São 

considerados evadidos quase a metade dos alunos que concluem o curso, 

sinalizando a necessidade da criação de mecanismos de acompanhamento do aluno 
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com perfil de concorrência cotista independente da maneira de como ele ingressa na 

Instituição de Ensino.  

Quanto aos alunos que possuem exclusivamente perfil de ampla 

concorrência, observa-se um melhor sucesso escolar, visto que 72,15% deles 

concluem o curso e 27,85% evadem (Figura 17). Nota-se que a evasão dos alunos 

cotistas é de 16,32 pontos percentuais superior aos alunos com perfil exclusivo de 

ampla concorrência. 

Na Figura 18 são apresentados os dados dos alunos evadidos e concluintes 

referentes à forma de ingresso na Instituição. 

 

 

Figura 18: Alunos evadidos e concluintes de acordo com a forma de ingresso 
dos cursos técnicos integrados, entre os anos 2015 e 2018. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pela ampla concorrência, o percentual de alunos concluintes é de 65,22% 

(1142 alunos) e é superior aos 34,78% evadidos (609 alunos). Este comportamento 

não se repete nos ingressantes pela cota, nesse cenário, o percentual de 

concluintes é de 48,10% (177 alunos) e evadidos 51,90% (191 alunos). 

Considerando o universo de evadidos (800 alunos), tanto pelo perfil de 

concorrência como pela forma de ingresso na Instituição, repara-se que 71% (568 

alunos) possuem perfil cotista, ao passo que apenas 23,87% (191 alunos) são 

ingressantes na cota. No que tange os alunos que possuem exclusivamente perfil de 

ampla concorrência, constata-se o inverso, sendo 29% (232 alunos) possuidores 

deste perfil, enquanto que 76,12% (609 alunos) são ingressantes nele. Isso mostra 
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que a forma de ingresso na Instituição pode não representar verdadeiramente um 

parâmetro que deve ser seguido pelos gestores de políticas públicas e responsáveis 

pelo acompanhamento da trajetória de alunos cotistas Sendo necessário o 

conhecimento do perfil de concorrência do aluno para que haja um 

acompanhamento tendo em vista o desenvolvimento e o sucesso escolar. 

A partir da Figura 19, serão apresentados os valores referentes aos Cursos 

Técnicos Concomitantes e Subsquentes. Ressalta-se que, nessas categorias, são 

considerados os cursos nas modalidades presenciais e à distância do Instituto 

Federal Fluminense. 

 

 

Figura 19: Comparação de alunos ingressantes nos cursos técnicos 
concomitantes e subsequentes do Instituto Federal Fluminense, pela forma de 

ingresso e pelo perfil de concorrência, entre os anos 2015 e 2018. 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando a Figura 19 identifica-se que, assim como nos Cursos Técnicos 

Integrados (Figura 16), a forma como o aluno ingressa na Instituição não representa, 

necessariamente, o perfil de cota que o aluno possui. Do total de alunos 

ingressantes nos cursos técnicos concomitantes e subsequentes, nota-se que 

65,80% deles possuem perfil de cota (2022 alunos), enquanto apenas 12,92% (397 

alunos) ingressam por essa categoria. No perfil de ampla concorrência acontece o 

contrário. Do total de alunos ingressantes, somente 34,20% deles possuem 

exclusivamente o perfil de ampla concorrência (1051 alunos), porém 87,08% deles 

ingressam nessa categoria (2676 alunos). 
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A Figura 20 apresenta dados referentes ao perfil de concorrência dos cursos 

técnicos na modalidade concomitante e subsequente. 

 

 

Figura 20: Alunos evadidos e concluintes de acordo com o perfil de 
concorrência dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes, entre os 

anos 2015 e 2018. 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação ao perfil de concorrência (Figura 21), o percentual de alunos 

cotistas que evadem, 53,21% (1076 alunos), é ligeiramente superior aos 46,79% que 

concluem (946 alunos). Para os que se encaixam exclusivamente no perfil de ampla 

concorrência, identifica-se que 50,62% dos estudantes concluem o curso (532 

alunos), enquanto 49,38% deles evadem (519 alunos). Apesar de haver similaridade 

quanto aos percentuais de conclusão e evasão comparativamente entre os perfis de 

cota e de ampla concorrência, no primeiro, o percentual de evadidos é superior ao 

de concluintes e na ampla concorrência, ocorre o oposto.  

Na Figura 21 será possível visualizar os resultados dos alunos evadidos e 

concluintes pela forma de ingresso nas modalidades concomitantes e subsequentes 

dos cursos técnicos da Instituição e, por conseguinte, uma comparação entre a 

forma de ingreso e o perfil de concorrência nessa modalidade.  
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Figura 21: Alunos evadidos e concluintes de acordo com a forma de ingresso 
dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes, entre os anos 2015 e 

2018. 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

É possível detectar, a partir da Figura 21, que na forma de ingresso pela ampla 

concorrência 52,77% evadem (1412 alunos), enquanto 47,23% concluem (1264 

alunos). Já na forma de ingresso por cota, a porcentagem é de 53,90% para 

concluintes (214 alunos) e 46,10% para os que são evadidos (183 alunos). 

Ao comparar o quantitativo de alunos evadidos (1595), considerando a forma 

de ingresso e o perfil de concorrência, nota-se que 67,46% (1076 alunos) possuem 

perfil de cota, enquanto somente 11,47% (183 alunos) ingressam por essa categoria. 

Para os que possuem perfil exclusivo de ampla concorrência, verifica-se que 32,54% 

(519 alunos) evadem do curso, todavia, 88,53% (1412 alunos) são reconhecidos 

como evadidos, pela forma de ingresso na Instituição. Este resultado mostra que a 

forma de ingresso não pode ser classificada efetivamente como único método de 

acompanhamento para redução da evasão escolar de cotistas, já que há muitos 

alunos que possuem perfil de cota e ingressam pela ampla concorrência na 

Instituição. 

 

5.2 Utilização do algoritmo Simple K-Means na identificação do perfil do aluno 

evadido nos cursos técnicos 
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Para identificar o perfil do aluno evadido nos cursos técnicos, assim como 

conhecer um breve histórico sobre qual curso o aluno frequenta, qual a renda 

familiar per capita, entre outras informações foi utilizada a técnica de Clusterização 

por meio do algoritmo Simple K-Means. Ou seja, esta etapa consistiu no 

agrupamento dos casos mais comuns pela clusterização, o qual foram definidos 5 

clusters, tanto para a base de dados dos cursos Técnicos Integrados como do 

cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes. Os resultados são apresentados nos 

Quadros 21 e 22, respectivamente.   

 

Quadro 25: Técnica de clusterização na base de dados dos alunos dos cursos 
Técnicos Integrados 

 

Atributo/Cluster Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Forma de 
Ingresso 

Ampla 
Concorrência 

Ampla 
Concorrência 

Ampla 
Concorrência 

Ampla 
Concorrência 

Ampla 
Concorrência 

Perfil Cota 1 Cota 1 Cota 1 Cota 1 Cota 1 

Escola de 
origem 

Pública 
Estadual 

Pública 
Estadual 

Pública 
Estadual 

Pública 
Estadual 

Pública 
Estadual 

Renda familiar 
per capita 

RFP* < 0,5 
SM** 

RFP* < 0,5 
SM** 

RFP* < 0,5 
SM** 

RFP* < 0,5 
SM** 

RFP* < 0,5 
SM** 

Sexo Feminino Feminino Feminino Masculino Feminino 

Faixa etária Adolescente Jovem Jovem Jovem Jovem 

Cidade 
Bom Jesus 

do 
Itabapoana 

Cabo Frio 
São João da 

Barra 
Campos dos 
Goytacazes 

Maricá 

Período Letivo 
Inicial 

2016/1 2016/1 2016/1 2015/1 2015/1 

Turno Diurno Diurno Integral Integral Integral 

Curso 
Integrado em 

Química 

Integrado em 
Petróleo e 

Gás 

Ensino 
Médio 

Integrado 

Integrado em 
Eletrotécnica 

Integrado em 
Edificações 

Campus Bom Jesus Cabo Frio 
Avançado 

São João da 
Barra 

Campos-
Centro 

Avançado 
Maricá 

Faixa de 
coeficiente 

Entre 6 e 7,9 Entre 6 e 7,9 Entre 2 e 3,9 Entre 0 e 1,9 Entre 6 e 7,9 

* RFP = Renda familiar per capita 

** SM = Salário mínimo 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Baseado no Quadro 21, e considerando os resultados apenas dos alunos 

evadidos, nota-se que todos os alunos ingressaram na Instituição pela “ampla 

concorrência”, sendo advindos de Escola Pública Estadual. Entretanto, observa-se 
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que os cinco clusters indicam o perfil de cota 1 (pessoas que se autodeclaram 

pretas, pardas ou indígenas, e que possuem renda menor ou igual a um salário 

mínimo e meio per capita) para estes grupos. Ou seja, muitos alunos ingressantes 

pela “ampla concorrência” podem não ter um acompanhamento especial durante a 

trajetória escolar por não serem reconhecidos como sendo perfil de “cota” no 

Instituto.  

O cluster 0 é representado por alunos que residem na cidade de Bom Jesus 

do Itabapoana, cursistas do técnico integrado em química, pertencentes ao campus 

Bom Jesus do IFFluminense no turno diurno, sendo considerados pela faixa etária 

como adolescentes, que iniciaram o curso no primeiro semestre do ano letivo de 

2016, do sexo feminino com renda per capita menor que meio salário mínimo, com 

faixa de coeficiente entre 6 e 7,9. 

Assim como o cluster 0, o cluster 1 apresenta mesmas características quanto 

ao turno, período letivo inicial, sexo e faixa de coeficiente. Diferencia-se apenas pelo 

curso que é o Integrado em Petróleo e Gás cursado pelos considerados pela faixa 

etária como “jovens”, no campus Cabo Frio pelos próprios moradores da cidade de 

Cabo Frio. 

O cluster 2 é constituído por alunos que iniciaram o Ensino Médio Integrado 

no campus Avançado São João da Barra, com residência no próprio município do 

campus, sendo o turno integral, cursado por jovens que iniciaram os estudos no 

primeiro semestre letivo do ano de 2016, com renda menor que meio salário mínimo 

por pessoa, do sexo feminino, no entanto, com rendimento muito abaixo (entre 2 e 

3,9) do valor mínimo (6) adotado pela Instituição para aprovação. 

O cluster 3 é o único que apresenta o sexo masculino entre os 5 clusters e 

também o único com a menor faixa de coeficiente (de 0 a 1,9) entre eles. É 

caracterizado por jovens que iniciaram o curso Integrado em Eletrotécnica no 

primeiro semestre do ano de 2015, no campus Campos Centro, residentes de 

Campos dos Goytacazes, com renda menor que meio salário mínimo per capita. 

O cluster 4 é formado por alunas consideradas “jovens”, da cidade de Maricá, 

que ingressaram no curso Integrado em Edificações, no campus Avançado Maricá, 

no primeiro semestre letivo do ano de 2015, possuintes de renda familiar per capita 

menor que meio salário mínimo e faixa de coeficiente superior ao que a Instituição 

adota para aprovação nos cursos técnicos. 
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O Quadro 22 apresenta o perfil dos alunos evadidos nos cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes dos campi do Instituto Federal Fluminense. 

 

Quadro 26: Técnica de clusterização na base de dados dos alunos dos cursos 
Técnicos Concomitantes/Subsequentes 

 

Atributo/Cluster Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Forma de 
Ingresso 

Ampla 
Concorrência 

Ampla 
Concorrência 

Ampla 
Concorrência 

Ampla 
Concorrência 

Ampla 
Concorrência 

Perfil Cota 1 Cota 1 Cota 1 Cota 1 Cota 1 

Escola de 
origem 

Escola 
Pública 

Estadual 

Escola 
Pública 

Estadual 

Escola 
Pública 

Estadual 

Escola Pública 
Estadual 

Escola 
Pública 

Estadual 

Renda familiar 
per capita 

RFP* <= 0,5 
SM** 

RFP* <= 0,5 
SM** 

RFP* <= 0,5 
SM** 

0,5 SM** < 
RFP* <= 1 

SM** 

0,5 SM** < 
RFP* <= 1 

SM** 

Sexo Masculino Masculino Masculino Feminino Masculino 

Faixa etária Adulto Jovem Jovem Adulto Adulto 

Cidade 
Campos dos 
Goytacazes - 

RJ 

Campos dos 
Goytacazes 

– RJ 

Campos dos 
Goytacazes - 

RJ 
Cabo Frio - RJ 

Campos dos 
Goytacazes - 

RJ 

Período Letivo 
Inicial 

2015/1 2017/1 2016/1 2017/1 2015/2 

Turno Noturno Noturno Noturno Noturno Integral 

Curso 

Técnico em 
Segurança 

do Trabalho - 
Ead 

Técnico em 
Mecânica 

Técnico em 
Segurança 

do Trabalho - 
Ead 

Técnico em 
Eletromecânica 

Técnico em 
Segurança 

do Trabalho - 
Ead 

Campus 
Campus 
Campos-
Centro 

Campus 
Campos-
Centro 

Campus 
Campos-
Centro 

Campus Cabo 
Frio 

Campus 
Itaperuna 

Faixa de 
coeficiente 

Entre 0 e 1,9 Entre 6 e 7,9 Entre 0 e 1,9 Entre 0 e 1,9 Entre 0 e 1,9 

* RFP = Renda familiar per capita 

** SM = Salário mínimo 

Fonte: Elaboração própria 

 

O cluster 0 compreende os alunos com perfil de Cota 1, residentes de 

Campos dos Goytacazes, matriculados no curso Técnico em Segurança do 

Trabalho, no turno noturno, de faixa etária adulto, que iniciaram no período letivo 

2015/1, com renda familiar per capita menor ou igual a 0,5 salário mínimo, do sexo 

masculino, com faixa de coeficiente entre 0 e 1,9. Nota-se que os alunos estão na 

menor taxa de rendimento.  
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O cluster 1 tem alguma similaridade com o anterior, diferenciando-se quanto 

ao curso, majoritariamente Técnico em Mecânica, a faixa etária jovem, período letivo 

inicial 2017/1 e a faixa do coeficiente entre 6 e 7,9. Pode-se observar que este grupo 

compreende jovens, com um rendimento suficiente para aprovação, mas que ainda 

assim são evadidos.  

O cluster 2 agrupa predominantemente alunos do curso Técnico em 

Segurança do Trabalho - EAD, que iniciaram o curso no período letivo 2016/1, e que 

assim como o cluster 0, têm um coeficiente entre 0 e 1,9. 

O cluster de número 3 descreve estudantes do sexo feminino - sendo este o 

único dos 4 clusters com essa característica - residentes de Cabo Frio e estudantes 

do respectivo campus do município, que iniciaram seus estudos no período letivo 

2017/1, com renda familiar per capita entre 0,5 e 1 salário mínimo, e igualmente com 

a menor faixa de rendimento.  

O último cluster, de número 4, compreende os alunos do campus Itaperuna, 

adultos, do sexo masculino, com matrícula iniciada no período letivo 2015/1, faziam 

o curso Técnico em Segurança do Trabalho - EAD, também compreendendo a 

menor faixa de coeficiente. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A partir da mineração de dados é possível utilizar técnicas para obter 

informações importantes e relevantes acerca do perfil do estudante, já que o volume 

de dados em uma instituição de ensino é grande e crescente. Além disso, há que se 

destacar a importância de sua descoberta no que tange ao perfil do aluno para que a 

Instituição busque melhorias e supere as dificuldades para diminuir o abandono 

escolar, seja por evasão, cancelamento ou transferência. 

O levantamento referente à pesquisa bibliográfica demonstrou que há 

somente 42 artigos em periódicos, indexados na base Scopus, envolvendo a 

mineração de dados e a evasão escolar. Apenas cinco periódicos possuem mais de 

uma publicação, sendo o International Journal Of Applied Engineering Research 

responsável pela maior quantidade de publicação. É possível verificar a queda 

drástica do número de publicações por autor quando o tema é “evasão escolar e 

mineração de dados”, talvez por se tratar de um tema bem específico e pouco 

explorado por pesquisadores. Os autores Lizcano, D. e Márquez-Vera, C. se 

destacam nas publicações sobre esse tema, no entanto, possuem apenas duas 

publicações. Das instituições que se destacam nas pesquisas, três são da Espanha 

e uma do México. Um dado inusitado é o fato de o estudo incluindo as duas 

vertentes ser recente, sendo que somente no ano de 2006 as publicações tiveram 

início, sendo o ano de 2019 o seu ápice. O Brasil apresenta-se na quarta posição 

com 4,8% de artigos indexados acerca de “mineração de dados e evasão escolar”. 

As áreas de conhecimento que mais publicam sobre o tema são: Engenharias, 

Ciências sociais e Ciência da computação, respectivamente. 

Ainda, sobre a pesquisa bibliográfica, foi possível identificar cinco artigos que 

se relacionam ao tema desta pesquisa. 

Na aplicação da técnica de classificação utilizando o algoritmo Naive Bayes 

no programa WEKA, foi possível identificar que a forma de ingresso dos alunos nos 

cursos Técnicos Integrados e nos cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes 

não condiz com o perfil de concorrência. Isso quer dizer que muitos alunos 

ingressam na Instituição pela “ampla concorrência” quando na verdade possuem 

perfil de “cota”.  Tal fato comprova que pode haver dificuldade da Instituição de 

Ensino na identificação do perfil do aluno evadido, assim como no acompanhamento 
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durante sua trajetória escolar. Observou-se que, em relação ao perfil de 

concorrência pela cota nos cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes, há mais 

evasão escolar do que conclusão de curso, ao contrário do que acontece nos cursos 

Técnicos Integrados. Na relação da forma de ingresso por cota, nos cursos Técnicos 

Integrados, a quantidade de alunos evadidos é maior que a de concluintes, quase 

não havendo muita significância entre evadidos x concluintes. Já no cursos Técnicos 

Concomitantes/Subsequentes constata-se que, em relação a forma de ingresso, o 

número de evadidos pela ampla concorrência é superior ao número de concluintes, 

em contraste com o comportamento observado no atributo relativo ao perfil de 

concorrência. 

Os resultados obtidos com as técnicas de Mineração de Dados comprovaram 

que tanto utilizando o algoritmo Naive Bayes quanto o Simple K-Means, o mesmo 

perfil dos alunos evadidos são traçados quando se trata da relação da forma de 

concorrência com a do perfil de ingresso do aluno na Instituição. 

Com a aplicação das técnicas de mineração de dados utilizando o algoritmo 

Simple K-Means, pode-se concluir que o perfil do aluno evadido nos cursos Técnicos 

Integrados e Concomitantes/Subsequentes são predominantemente oriundos de 

Escola Pública Estadual; possuem perfil de concorrência por cota 1; a forma de 

ingresso na Instituição é pela “ampla concorrência”; são residentes no município 

pertencente ao próprio campus que estudam e possuem renda familiar per capita 

menor ou igual a meio salário mínimo. Há três atributos que os resultados são 

distintos, sendo para os cursos Técnicos Integrados o sexo feminino, faixa etária 

considerada como jovem e coeficiente de rendimento superior ao mínimo adotado 

pela Instituição ao passo que, para o curso Técnico Concomitante, o aluno que mais 

evade é do sexo masculino e considerado adulto. 

Conclui-se, também, que o acompanhamento e a preocupação com o aluno 

ingressante não deve ser apenas para com os que ingressaram por algum tipo de 

cota, mas sim, pelo perfil de cota que o aluno possui, que é obtido pelo perfil de 

concorrência através do Sistema de Inscrições que a Instituição administra em seus 

processos seletivos. Como pode ser visto no decorrer da pesquisa, muitos 

ingressam pela ampla concorrência, mas possuem perfil de cota. É essencial o 

conhecimento do perfil de concorrência de todos os ingressantes, por ser 

basilarmente um facilitador na tomada de decisão, por parte dos gestores em 
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relação ao grupo específico de estudantes cotistas, que necessitam de apoio 

durante a sua trajetória na Instituição. 

 

6.1 Contribuições 

 

Acredita-se que este estudo irá auxiliar o Instituto Federal Fluminense na 

tentativa de resolução dos problemas identificados, assim como na busca por 

melhorias e métodos para a permanência dos alunos até a conclusão do curso, 

principalmente os estudantes que se encaixam no perfil de aluno evadido 

descoberto nesta pesquisa. 

A partir desta análise a instituição poderá ter o conhecimento de que 

identificar o perfil de concorrência do aluno logo que ele ingressa no instituto é 

extremamente importante para que ele tenha um suposto sucesso durante sua 

trajetória escolar, e, assim, verificará a necessidade da construção de uma base de 

dados unificada, para que seja possível consultar se o aluno ingressante tem perfil 

de cota e em qual tipo de cota ele se encaixa. Com essa unificação de informações, 

acredita-se que os responsáveis pelas políticas estudantis, educacionais e/ou 

afirmativas conseguirão trabalhar eficazmente no combate à evasão escolar. 

Com base no resultado dessa análise de dados, acredita-se que os gestores 

se empenharão ainda mais em trabalhar arduamente no combate à evasão desse 

perfil de alunos da Instituição, seja por programas de permanência ou utilizarão 

outra estratégia para dirimir a taxa de evasão de alunos com perfil cotista. 

Além do mais, foram originadas duas produções (MONTEIRO, F.N.C.; 

GOMES, G.R.R.; SHIMODA, E. Mineração de dados aplicada à evasão escolar: um 

estudo bibliométrico e MONTEIRO, F.N.C.; GOMES, G.R.R. Identificação do perfil 

de alunos evadidos nos cursos técnicos do IFFluminense utilizando técnicas da 

mineração de dados) deste trabalho que já estão sendo revisadas para submissão. 

 

6.2 Trabalhos futuros 

 

Como trabalho futuro, sugere-se que sejam utilizadas outras bases de 

conhecimento para aumentar a amostra da pesquisa. Propõe-se também que seja 

realizada uma análise comparativa entre os alunos que ingressaram na Instituição 

pelos demais tipos de cotas por ela ofertadas e, paralelamente a isso, com o objetivo 
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de ajudar os gestores na mitigação da evasão escolar, que seja executada uma 

pesquisa com todos os ingressantes da instituição, de modo que seja possível 

identificar quais os principais motivos da evasão segundo percepção discente.   

Este trabalho pode ser complementado com a utilização de outras 

abordagens de mineração de dados, assim como também pode abranger os 

diversos cursos ofertados pelo Instituto Federal Fluminense. 
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