Descoberta dos fatores preditivos de sucesso dos alunos do Curso de Tecnologia
em Logística, nos exames do ENADE, por meio da Mineração de Dados
Educacionais.

Resumo
O objetivo desse estudo foi descobrir por meio da Mineração de Dados Educacionais, quais fatores estavam mais
associados aos melhores desempenhos obtidos pelos alunos do curso de Tecnologia em Logística nos exames do
ENADE, da edição de 2018. Os dados coletados no website do INEP, foram tratados e formatados com intuito de se
retirar os brancos ou nulos. A fase de Mineração de Dados Educacionais contemplou a execução dos algoritmos Árvore
de Decisão, Random Forest, Gradient Boosted Tree e Naive Bayes. Após todos os testes serem executados o algoritmo
que mostrou melhor desempenho foi o Naive Bayes com Acurácia = 98,21%, Índice Kappa = 0,964, Recall = 83,32% e
Precision=82,40%. Os resultados indicaram que os fatores relacionados ao Quantidade de horas para estudo, o Nível de
Escolaridade do Pais, se a Instituição de Ensino disponibiliza Materiais e Equipamentos adequados para as aulas, se os
Professores utilizam recursos de Tecnologia de Informação e se o Curso propõe Nível de Conhecimento Atualizado,
estavam mais associados aos melhores desempenhos nas avaliações do ENADE. A descoberta desses fatores pode
contribuir para o desenvolvimento de planos de ação, por profissionais da educação, que possam propor melhorias no
ambiente educacional.
Palavras-Chave. Logística; ENADE; Fatores de Desempenho; Mineração de Dados Educacionais.

Abstract
The objective of this study was to discover, through Educational Data Mining, which factors were most associated with
the best performances obtained by students of the Technology in Logistics course in the ENADE exams, of the 2018
edition. The data collected on the INEP website were treated and formatted in order to remove whites or nulls. The
Educational Data Mining phase included the execution of the Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosted Tree and
Naive Bayes algorithms. After all tests were performed, the algorithm that showed the best performance was Naive
Bayes with Accuracy = 98.21%, Kappa Index = 0.964, Recall = 83.32% and Precision = 82.40%. The results indicated
that the factors related to the Number of hours for study, the level of education of the country, whether the Educational
Institution provides adequate materials and equipment for classes, whether teachers use IT resources and whether the
Course proposes Level Updated Knowledge, were more associated with better performance in ENADE assessments. The
discovery of these factors can contribute to the development of action plans, by education professionals, that can propose
improvements in the educational environment.
Keywords. Logistics; ENADE; Performance Factors; Educational Data Mining

Resumen
El objetivo de este estudio fue conocer, a través de la Minería de Datos Educativos, qué factores estaban más asociados a
los mejores desempeños obtenidos por los estudiantes en la asignatura de Tecnología Logística en los exámenes de
ENADE, de la edición de 2018. Se trataron los datos recolectados en la página web del INEP y formateado para eliminar
blancos o nulos. La fase de Minería de Datos Educativos incluyó la ejecución de los algoritmos Decision Tree, Random
Forest, Gradient Boosted Tree y Naive Bayes. Una vez realizadas todas las pruebas, el algoritmo que mostró el mejor
rendimiento fue Naive Bayes con precisión = 98,21%, índice Kappa = 0,964, recuperación = 83,32% y precisión =
82,40%. Los resultados indicaron que los factores relacionados con la cantidad de horas a estudiar, el nivel de educación
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del país, si la institución educativa proporciona materiales y equipos adecuados para las clases, si los docentes utilizan
recursos de tecnología de la información y si el curso propone el nivel de Conocimiento actualizado, se asociaron más
con un mejor desempeño en las evaluaciones de ENADE. El descubrimiento de estos factores puede contribuir al
desarrollo de planes de acción, por parte de los profesionales de la educación, que puedan proponer mejoras en el entorno
educativo.
Palabras clave. Logística; ENADE; Factores de desempeño; Minería de datos educativos
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Introdução

Os sistemas produtivos, de um modo geral, têm evoluído muito a partir dos anos 2000. Novas
tecnologias de produção, sistema de informação e inteligência artificial são apenas alguns exemplos
das modernizações na área de produção (Yamada & Martins, 2019). Outra área que também vem se
aprimorando em relação às suas técnicas de produção é a de Agropecuária, como exemplo a previsão
é de novo recorde para a produção de grãos em relação à safra do período 2020/2021, com total
aproximado de 268,7 milhões de toneladas, sendo 4,2% maior que a safra anterior (BRASIL, 2020).
Em relação à modernização dos sistemas produtivos, a área de Logística não ficou esquecida,
pois sistemas inteligentes de rastreamento, uso de robótica nos processos de armazenagem e
controles automatizados de estoque e distribuição vem sendo implantados nas empresas como
alternativas para conter e controlar os custos totais da produção (Silva et al., 2020).
Diante de um cenário onde as empresas buscam por melhorias em toda a cadeia produtiva,
incluindo a distribuição, se torna necessário observar como os futuros profissionais dessa área estão
sendo capacitados para atuar neste contexto. Especificamente, sobre avaliação do conhecimento, os
cursos superiores são incentivados a encaminhar os egressos dos seus cursos para a realização das
avaliações em larga do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. Cada curso
superior é avaliado trienalmente por meio da aplicação dos testes para os alunos egressos. Os
resultados dessas avaliações, incluindo os questionários sociodemográficos aplicados aos alunos, são
disponibilizados publicamente por meio do website do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira-INEP (INEP, 2020).
Entender como está o nível de conhecimento dos egressos do curso de Tecnologia em
Logística pode ser primordial para que ações no ambiente educacional sejam desenvolvidas com
objetivo de atualizar os currículos educacionais, os estágios práticos e a implantação de conteúdos
mais atualizados e com foco no mercado de trabalho. Na edição de 2015 do ENADE, o total de
alunos que realizaram o exame foi de 10.597 já na edição seguinte que foi em 2018, esse total foi de
15.437, representando com isso um aumento de aproximadamente 45,67% em relação à edição de
2015.
Em relação ao desempenho dos alunos, o ENADE divulga a Nota Geral que cada aluno
obteve no exame, sendo que essa nota pode variar de 0 a 100 pontos. Uma questão preocupante está
no nível de desempenho apresentado pelos egressos do curso de Tecnologia em Logística, pois na
edição de 2015 o percentual de alunos que não ultrapassaram 50 pontos no exame foi de
aproximadamente 59,19%, já na edição de 2018 esse percentual aumentou para 75,77%. Esse
aumento pode refletir um cenário em que os alunos estejam necessitando de mais apoio, seja este da
família, dos professores, das Instituições de Ensino, das empresas onde trabalham, dentre outros
fatores.
Descobrir fatores que estão mais associados aos melhores desempenhos dos alunos em
avaliações de larga escala pode contribuir para que os profissionais da educação bem como as
Instituições de Ensino tenham condição de elaborar planos de ação que possam propor melhorias no
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sistema de ensino. Diante de um grande volume de dados disponibilizado a partir dos resultados do
exame ENADE, se torna necessário uma estratégia de análise que pudesse ser utilizada para esse fim,
por isso surge como alternativa as técnicas de Mineração de Dados Educacionais.
A Mineração de Dados Educacionais tem se tornado uma importante alternativa para análise
de grande volume de dados, pois utiliza algoritmos e aprendizado de máquina, para identificar
padrões de comportamento que poderão contribuir no processo de tomada de decisão (Romero &
Ventura, 2013; Provost & Fawcett, 2016).
Com base nessas informações, o objetivo desse estudo é descobrir por meio da Mineração de
Dados Educacionais, quais fatores estavam mais associados aos melhores desempenhos obtidos pelos
alunos do curso de Tecnologia em Logística nos exames do ENADE, da edição de 2018.
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Revisão da Literatura

Periodicamente vários estudos são publicados com foco na área de Logística. Apenas como
exemplo, utilizando o sistema de busca do Google Acadêmico, ao realizar uma pesquisa com a
palavra-chave “Logística Empresarial”, o sistema retornou 15.100 publicações realizadas no período
de 2017 em diante, e combinando “Logística Empresarial” e “Ensino”, o retorno foi de apenas 1440
publicações para o mesmo período. E esses estudos, em sua maioria, têm foco em transporte, cadeia
de abastecimento, armazenagem e aquisição de materiais. No entanto faltam estudos com foco na
preparação do profissional dessa área ou ainda na divulgação de fatores que podem contribuir para
melhorar o desempenho dos alunos nas avaliações do ENADE.
Alguns estudos observados utilizaram os resultados das avaliações do ENADE e tinham como
proposta entender quais fatores estavam presentes em alunos com melhores desempenhos. Como
exemplo, o estudo de Araújo (2017) tinha como objetivo investigar os fatores determinantes do
desempenho acadêmico dos alunos de Instituições de Ensino Superior no Brasil. A autora utilizou os
dados da edição de 2013 do ENADE. Os resultados obtidos por modelos econométricos de regressão
linear e quantílica indicaram que idade, sexo, raça e renda familiar dos alunos e características da
própria Instituição de Ensino, como a região onde ela está inserida e se ela é pública ou privada,
podem influenciar os desempenhos dos alunos nas avaliações.
O estudo de Rocha et al. (2018) tinha como objetivo observar os fatores que estavam associados
ao desempenhos dos alunos do curso de Nutrição. Os autores utilizaram a técnica de regressão linear
simples e múltipla nos dados do ENADE das edições 2004,2007,2010 e 2013 e como resultados
constataram que alunos com menor desempenho nas avaliações eram estudantes negros, que
trabalham eventualmente, com renda familiar de até três salários mínimos, de pais e mães com
nenhuma escolaridade, que cursaram metade do ensino médio em escola pública e metade em escola
privada, que receberam bolsa de estudos ou financiamento e não ingressaram no ensino superior por
políticas afirmativas.
Com o objetivo de observar se as características das famílias dos estudantes estavam associados
ao desempenho nas avaliação do ENADE, Filho et al. (2019), utilizaram dados da edição de 2017
para o curso de Educação Física. Por meio de técnicas de estatística os autores encontraram como
resultado que estudantes que possuem na família integrantes com formação no ensino superior ou em
cursos de pós-graduação, apresentaram melhores desempenhos nas avaliações do ENADE.
A pesquisa de Guimarães (2020) a partir dos resultados da avaliação ENADE de 2012, para o
curso de Logística, de uma Instituição de Ensino do estado de Tocantins, tinha como objetivo
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produzir contribuições para o desenvolvimento desse curso. A autora por meio de pesquisa
qualitativa, descritiva e documental obteve como resultado que os alunos possuem dificuldades na
interpretação das questões na avaliação do ENADE e ainda desconheciam alguns conteúdos
presentes na prova. Isso pode representar uma situação de que os currículos acadêmicos não estão
atualizados com as necessidades da área, dessa forma os alunos obtêm a formação profissional com
deficiência de aprendizado.
Em outro estudo Handro et al. (2020) observaram como os egressos do curso de Tecnologia em
Logística de Instituição de Ensino localizada em Salvador se inseriam no mercado de trabalho. Por
meio de aplicação de questionários para 51 egressos e 12 empresas, os egressos do curso indicaram
que houve desenvolvimento de habilidades importantes durante o curso, mas que seria necessário
mais apoio em relação aos estágios práticos.
A pesquisa de Cohen et al. (2020) tinha com proposta analisar se características
sociodemográficas e acadêmicas estavam relacionadas com o desempenhos dos estudantes do curso
de Engenharia de Produção, do estado de Santa Catarina, na avaliação do ENADE de 2017. Por meio
de técnicas estatísticas ANOVA e teste Qui-Quadrado, os resultados indicaram que renda familiar
mensal, a faixa etária e a categoria administrativa da Instituição de Ensino Superior estavam
relacionadas aos melhores desempenhos dos alunos no ENADE.
Além desses estudos outros também foram coletados e os seus resultados puderam contribuir
para o desenvolvimento dessa pesquisa.
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Método

Para compor esse estudo inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica em bases de
dados científicas, com objetivo de identificar nas publicações fatores que estão mais associados aos
melhores desempenhos educacionais. Como resultado dessa etapa, um conjunto de fatores relevantes
para o desempenho dos alunos foi selecionado, e partir desse conjunto, a etapa de coleta e seleção
dos dados pode ser definida e planejada.
O próximo passo foi coletar os dados das avaliações do ENADE, da edição de 2018, no website
do INEP. Junto aos resultados, o INEP também disponibiliza os resultados dos questionários
preenchidos pelos alunos e o arquivo contendo um dicionário de dados, utilizado para interpretar as
variáveis dos questionários (INEP, 2020).
O total de registros presentes no banco de dados disponibilizado pelo INEP, referente aos alunos
do curso de Tecnologia em Logística é de 12.675. Nesse total já estão inclusos os alunos dos cursos
ofertados na modalidade presencial e à distância (EAD). O questionário preenchido pelos alunos
possui 68 perguntas que tem por objetivo obter informações sobre o perfil sociodemográfico dos
alunos e como esses percebem a qualidade do curso. A partir dos dados coletados a próxima fase foi
a de pré-processamento dos dados.
3.1 Fase de pré-processamento dos dados
Esse estudo teve como foco os questionários preenchidos e os resultados obtidos na
Avaliação ENADE de 2018, pelos alunos do curso de Tecnologia em Logística em nível nacional.
Para compor a base de dados para a fase de Mineração de Dados, denominada “AlunosLogistica”,
inicialmente foram separadas as variáveis ou atributos necessários para esse estudo, com base na
literatura observada e em conjunto com os questionários preenchidos pelos alunos. Do total de
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questões disponíveis foram separadas 14 com base nos fatores mencionados na bibliografia. A lista
de fatores e questões está descrita no Quadro 1.
Quadro 1. Fatores presentes nos questionários dos Alunos
Atributos

Questões dos formulários

Questões relacionadas aos Formulários aplicados aos Alunos
MAE_ESTUDOU

Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu?

PAI_ESTUDOU

Até que etapa de escolarização seu pai concluiu?

SE_TRABALHA

Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação de
trabalho (exceto estágio ou bolsas)?

QUEM_INCENTIVOU_CURSAR

Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação?

FAMILIA_CONCLUIU_SUPERIOR

Alguém em sua família concluiu um curso superior?

QUANTAS_HORAS_ESTUDO

Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedicou
aos estudos, excetuando as horas de aula?

QUAL_MOTIVO_ESC_CURSO

Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso?

QUAL_MOTIVO_ESC_IES

Qual a principal razão para você ter escolhido a sua
instituição de educação superior?

CURSO_PROP_CONHEC_ATUALIZADO

O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou
contemporâneos em sua área de formação.

PROF_DOMINA_CONTEUDO

Os professores demonstraram domínio dos conteúdos
abordados nas disciplinas.

PROF_USA_TICS

Os professores utilizaram tecnologias da informação e
comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor
multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de
aprendizagem).

AMB_EQUIP_AULAS_ADEQUADOS

Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas
foram adequados ao curso.

EQUIP_MAT_AULAS_ADEQUADOS

Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas
práticas foram adequados para a quantidade de estudantes.

NT_GER

Nota Geral na Avaliação ENADE

NIVEL

Classificação da nota de acordo com os quartis.

Fonte: Desenvolvido pelos Autores (2021)

Com a base de dados “AlunosLogistica” pronta, o próximo passo foi a tarefa de tratamento
desses dados, ou seja, todos os dados presentes nessa base foram analisados e os dados brancos,
nulos ou preenchidos erroneamente foram eliminados. Essa tarefa foi primordial para que não
ocorressem erros de interpretação e análise, na fase de Mineração de Dados. Após realizada essa
tarefa, do total de 12.675 registros disponíveis na base de dados, só puderam ser utilizados 5.053.
Importante ressaltar que, só foi utilizado na fase de Mineração de Dados os registros que tinham
respostas válidas para as questões presentes no Quadro 1. Como próxima fase, foi realizada a
formatação dos dados que consistiu na substituição das respostas presentes nos registros, por uma
palavra ou sigla que proporcionasse maior ganho de informação, na fase de análise. Com isso, e
utilizando o atributo “MAE_ESTUDOU” como exemplo, onde estava presente a letra “A”, foi
inserido o valor correspondente ao formulário, para esse caso a palavra utilizada foi “Nenhuma”.
Em relação ao desempenho dos alunos, as notas obtidas nas avaliações podem variar de 0 a
100 pontos, e esses valores estão descritos no atributo “NT_GER”. Os desempenhos obtidos pelos
alunos foram classificados de acordo com a técnica dos quartis, sendo que o Quartil_1 compreende
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os valores entre 0 e 24,99 pontos, o Quartil_2 de 25 a 49,99 pontos, o Quartil_3 de 50 a 74,99 pontos
e finalmente o Quartil_4 de 75 pontos em diante. Para guardar essa classificação foi criado o atributo
“NIVEL” na base de dados.
Finalmente com a base devidamente preparada a próxima fase consistiu no processo de
Mineração de Dados e os resultados alcançados foram analisados com base na bibliografia
inicialmente observada.
2.2.2 Fase de Mineração de Dados Educacionais
Com a base de dados pronta o próximo passo foi executar os algoritmos de mineração, para
isso foi utilizado o software RapidMiner versão estudante. Os algoritmos escolhidos, conforme já
descrito, foram Naive Bayes, Árvore de Decisão, Random Forest e Gradient Boosted Tree.
O algoritmo Naive Bayes é considerado um classificador probabilístico baseado no Teorema
de Bayes criado pelo matemático Thomas Bayes, que tem como lógica a probabilidade condicional,
ou seja, qual a probabilidade do evento X ocorrer dado o evento Y. A fórmula que esse algoritmo
utiliza para prever os resultados é:
𝐴𝑖

𝑝 (𝐵) =

𝑃(𝐴𝑖 ∩𝐵)
𝑃(𝐵)

=

𝐵
𝐴𝑖
𝐵
∑ 𝑃(𝐴𝑖)𝑃( )
𝐴𝑖

𝑃(𝐴𝑖) 𝑃( )

(
(1)

Onde Ai são as causas e B os resultados observados
Já as Árvores de Decisão são normalmente utilizadas em modelos de classificação e
regressão, podem ser supervisionadas ou não e são baseadas em algoritmos como J48, C.45, ID3,
CART, Random Forest, Gradient Boosted Tree. Quando utilizado o método supervisionado, é
necessário que exista um atributo alvo de predição para o desenvolvimento das árvores, e nesse
modelo, o algoritmo se encarrega de encontrar os melhores pontos de poda para montar a Árvore,
com os atributos que apresentaram os melhores ganhos de informação com base no cálculo da
Entropia. Após efetuados todos os cálculos é indicado como nó principal aquele que apresentou
maior ganho de informação, e a partir desse nó todas as outras ramificações ou folhas são
acrescentadas. Para calcular o ganho de informação é necessário escolher um dos critérios que são:
Accuracy, Information_gain, Gain_ratio, Least_Square. Dessa forma pode-se entender que o
atributo mais importante, com base na Entropia e no Ganho de Informação, está no topo da árvore. A
fórmula utilizada para o cálculo da Entropia e:
(2)

Onde pi é a proporção de dados em S que pertencem a classe i.
As árvores Random Forest e Gradient Boosted Tree são consideradas como algoritmos mais
robustos e os seus resultados normalmente são por meio de um conjunto de árvores, que podem ser
analisadas com base nos fatores de maior ganho de informação ou de importância da árvore. Elas são
consideradas um método de aprendizado em conjunto (Ensemble) onde, para criar a floresta de
árvores, o algoritmo utiliza o método de Bootstrap Agregating, ou Bagging, que gera um conjunto de
dados por amostragem bootstrap da base de dados utilizada no processo, e o conjunto de resultados
pode proporcionar um melhor resultado geral. São criadas várias pequenas árvores com baixo
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desempenho, mas que quando analisadas em conjunto se tornam uma boa alternativa para predição
de atributos, pois utiliza a média entre as árvores para indicar os atributos de maior importância.
Nesse estudo os modelos de classificação foram conduzidos pelo método supervisionado, ou
seja, os algoritmos foram executados utilizando o atributo alvo “NIVEL” e todos os critérios
utilizados na Mineração de Dados estão descritos no Quadro 2
Quadro 2. Critérios para execução dos algoritmos na fase de Mineração de Dados Educacionais.
Critérios
Split de dados
CrossValidation
Depth
Total de Árvores
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Algoritmos
Decision
Random
Gradient
Naive Bayes
Tree
Forest
Boosted Tree
70/30
70/30
70/30
70/30
k=10
k=10
k=10
K=10
n=10
n=10
n=10
Não se aplica
1
100
100
Não se aplica
Fonte: Desenvolvido pelos Autores (2021)

Resultados e Discussão

Após a fase metodológica envolvendo coleta, tratamento e seleção dos dados, a próxima fase foi
migrar os dados prontos para o software específico para Mineração de Dados. Para esse estudou foi
utilizado o RapidMiner na versão educacional.
Após executados todos os algoritmos o que apresentou melhor desempenho foi o Naive
Bayes. As métricas de desempenho foram Acurácia = 98,21%, Índice Kappa = 0,964, Recall =
83,32% e Precision=82,40%. Lembrando que o Atributo alvo utilizado para todos os algoritmos foi o
“Nivel” de desempenho dos alunos egressos do curso de Logística. Os resultados para os fatores
utilizados na Mineração de Dados estão ilustrados nas figuras de 1 a 6.

Figura 1. Resultado para o Atributo Quantas_Horas_Estudo.

O resultado apresentado para esse atributo indica que os alunos que procuram dedicar uma
parcela de seu tempo para os estudos, possuem mais condições de obter melhores desempenhos nas
avaliações do ENADE. Esse resultado converge com os estudos de Faria (2017). Na Figura 1,
observa-se que os alunos que dedicaram “De quatro a Sete” e “Mais de doze” horas de estudo
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semanais alcançaram melhores resultados nas avaliações. Alunos que se dedicam mais e destinam
mais tempo para os estudos podem desenvolver mais habilidades e competências necessárias ao
entendimento dos conteúdos do seu curso, como exemplo desenvolvimento do raciocínio lógico e
crítico, habilidades com recursos tecnológicos, habilidades em realizar análise críticas por meio de
leitura e interpretação de textos, entre outras, além disso podem estar mais preparados para
realização de avaliações de larga escala.

Figura 2. Resultado para o Atributo EQUIP_MAT_AULAS_ADEQUADOS.

Em relação à questão do formulário” Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas
práticas foram adequados para a quantidade de estudantes”, os resultados para o atributo
EQUIP_MAT_AULAS_ADEQUADOS ilustram que as Instituições de Ensino que disponibilizam
equipamentos e materiais adequados para o exercício de suas práticas pedagógicas, podem
proporcionar melhores condições de aprendizado, e com isso, os alunos podem obter melhores
desempenhos nas avaliações do ENADE. Observa-se que os alunos que percebiam bom nível de
qualidade na oferta de equipamentos e materiais apresentaram resultados relativamente melhores nas
avaliações.
O resultado desse atributo pode proporcionar um ganho de informação bem importante, pois
as Instituições de Ensino, a partir dessa informação, podem criar estratégias para obtenção e oferta de
recursos e equipamentos mais modernos e atualizados com a realidade do mercado de trabalho, com
objetivo de melhorar o aprendizado dos seus alunos e consequentemente elevar o desempenho dos
egressos nas avaliações do ENADE.
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Figura 3. Resultado para o Atributo PROF_USA_TICs.

Em relação ao atributo se os Professores utilizam recursos de Tecnologia da Informação em
suas aulas, observa-se que professores que possuem mais habilidades em tecnologias de aprendizado
por meio de informática, conseguem proporcionar maior nível de aprendizado para seus alunos. O
uso de tecnologia pode proporcionar um nível maior de aprendizado aos alunos, por meio do uso de
softwares específicos para aprendizagem e internet os docentes e alunos podem compartilhar
conteúdos, fazer simulações e propor testes de forma prática e em tempo real. Além disso o uso de
ferramentas tecnológicas pode desenvolver habilidades intelectuais nos alunos permitindo que esses
alcancem um nível maior de criatividade e inventividade (da Silva et al., 2020).

Figura 4. Resultado para o Atributo PAI_ESTUDOU.
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Figura 5. Resultado para o Atributo MAE_ESTUDOU.

Os atributos PAI_ESTUDOU e MAE_ESTUDOU podem representar a importância da
formação educacional dos pais na vida escolar dos alunos. Observa-se que quando os Pais possuem
curso superior ou de Pós-Graduação os alunos apresentaram melhores desempenhos nas avaliações.
Da mesma forma, aqueles alunos em que suas Mães possuem o Ensino Médio completo ou Curso
Superior, também apresentaram melhores resultados. Esses resultados também foram observados nos
estudos de Faria (2017) e de Filho et al. (2019).
Os alunos podem se sentir mais motivados aos estudos quando percebem a presença e o
acompanhamento do pais, e quando esses possuem formação acadêmica compatível com os estudos
do filho, o nível de diálogo e orientação pode ser fundamental para que os alunos desenvolvam mais
segurança no aprendizado e melhores e desempenhos em avaliações de larga escala.

Figura 6. Resultado para o Atributo CURSO_PROP_CONHEC_ATUALIZADO.

10

Importante observar que a formação educacional de nível superior tem como uma de suas
propostas preparar o aluno para exercer a função para a qual o curso se destina. Nesse quesito, a
percepção dos alunos em relação aos conteúdos ministrados durante o curso, inclusive se esses
conteúdos estão atualizados com o mercado de trabalho, pode ser fundamental para que os alunos
possam obter melhores desempenhos nas avaliações. Dessa forma, observa-se que os alunos que
perceberam que o curso propunha um nível de conhecimento mais atualizado apresentaram melhores
desempenhos no ENADE.
Ofertar um curso que prepare melhor os alunos em relação ao nível de conhecimento, sem
ultrapassar o tempo máximo para a formação do indivíduo, se torna um grande desafio para as
Instituições de Ensino, pois os planos de cursos devem atender as Diretrizes Curriculares Nacionais
tanto em relação ao tempo de integração do curso quanto aos conteúdos considerados como
requisitos mínimos para a formação profissional.
Diante dessa situação, compete as Instituições de Ensino criar estratégias e metodologias de
ensino inovadoras que consigam disponibilizar aos alunos, um nível de conhecimento mais
atualizado possível tanto em relação às necessidades do mercado de trabalho quanto em relação às
novas abordagens literárias, observando sempre o tempo máximo para a formação profissional do
indivíduo.
5

Conclusão

O objetivo desse estudo foi descobrir por meio da Mineração de Dados Educacionais, quais
fatores estavam mais associados aos melhores desempenhos obtidos pelos alunos do curso de
Tecnologia em Logística nos exames do ENADE, da edição de 2018. Foram utilizados os dados
disponibilizados pelo INEP referentes à avaliação ENADE da edição de 2018. Após realizada a fase
de tratamento e formatação dos dados, para retirada dos registros em branco ou nulos, uma nova base
de dados foi criada, denominada “AlunosLogistica”, e com amparo do software RapidMiner, os
algoritmos Árvore de Decisão, Random Forest, Gradient Boosted Tree e Naive Bayes foram
executados.
O algoritmo que apresentou o melhor desempenho foi o Naive Bayes e os resultados
indicaram que os fatores QUANTAS_HORAS_ESTUDO, EQUIP_MAT_AULAS_ADEQUADOS,
PROF_USA_TICS,
PAI_ESTUDOU,
MAE_ESTUDOU
e
CURSO_PROP_CONHEC_ATUALIZADO estavam mais associados aos melhores desempenhos
dos alunos nas avaliações do ENADE.
A contribuição dessa pesquisa está no fato de que por meio da descoberta dos fatores que
estão mais associados aos desempenhos dos alunos, resultados desse estudo, os profissionais da área
da educação e de Instituições de Ensino podem desenvolver debates que tenham como objetivo
promover ações de melhorias para o ambiente de ensino, principalmente em relação a oferta de
equipamentos e materiais necessários às aulas, atualização rotineira dos planos de cursos, bem como,
no desenvolvimento de treinamentos para o corpo docente em relação ao uso de recursos de
Tecnologia de Informação.
As limitações encontradas estão primeiramente na escassez de estudos com esse tema, e na
dificuldade de utilização dos dados coletados por conta de haver muitos registros em branco ou
nulos. Como propostas para novos estudos seria observar a evolução desses fatores a partir de
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avaliações anteriores do ENADE, ou ainda, replicar a metodologia para outros cursos avaliados pelo
ENADE.
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