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RESUMO

Partindo do pressuposto de que a avaliação da aprendizagem não se restringe apenas à aferição

quantitativa da aprendizagem discente, se constata sua contribuição como ferramenta de análise

em várias fases do processo educativo. A avaliação pode cada vez mais contribuir de forma

significativa e representativa na formação discente, na qual se pode destacar alguns dos fatores

a serem analisados, tais como: a influência do docente; o ambiente escolar; o currículo do

curso; modalidade de avaliação; dentre outros. Desta forma, este estudo apresenta resultados

referentes à aplicação de um instrumento de avaliação dos processos vinculados à aprendizagem

dos estudantes, e sua consequente aplicação para análise e estabelecimento de inferências. O

instrumento de pesquisa baseou-se em uma metodologia de avaliação existente, denominada

SETE (Students’ Evaluation of Teaching Effectiveness), desenvolvida para captar a opinião

dos estudantes sobre onze fatores que levam em consideração a efetividade do ensino. O

instrumento de medida desta pesquisa foi aplicado aos alunos matriculados no curso de graduação

em Engenharia de Teleinformática da Universidade Federal do Ceará, e que concluíram o

primeiro ano do curso. As respostas do instrumento quantificadas deram origem a um banco

de dados, o que possibilitou sua análise através de dois métodos da estatística multivariada,

Principal Component Analysis (PCA) e Linear Discriminant Analysis (LDA), de natureza não-

supervisionada e supervisionada, respectivamente. Os resultados mostraram a viabilidade do

uso dos métodos propostos para analisar aspectos relacionados a avaliação da aprendizagem na

perspectiva dos estudantes. Esta pesquisa indica que o instrumento e os métodos propostos são

capazes de contribuir para a avaliação educacional de forma a produzir resultados que podem

gerar ações para fins de melhoria dos processos de formação dos estudantes, servindo ainda

como como indicador da qualidade do ensino para a área de avaliação educacional.

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. SETE. PCA. LDA. Estatística Multivariada.

Técnicas Não-Supervisionadas. Técnicas Supervisionadas.



ABSTRACT

Assuming that the evaluation of learning is not restricted to the quantitative measurement of

student learning, it appears his contribution as an analysis tool in various stages of education.

Evaluation can increasingly contribute in a meaningful and representative way in student training,

where we can highlight some of the factors and be analyzed, such as the influence of the teacher;

the school environment; the course curriculum; evaluation mode; among others. Thus, this

study presents results of the application of an evaluation instrument of the processes related to

student learning, and its consequent application for review and establishment of inferences. The

research instrument was based on an existing assessment methodology, called SETE (Students’

Evaluation of Teaching Effectiveness), designed to capture the views of students on eleven

factors that take into account the effectiveness of teaching. The measuring instrument of this

research was applied to students enrolled in undergraduate degree in Computer Engineering

from the Federal University of Ceará, and who have completed the first year of the course.

Quantified instrument response gave rise to a database, allowing their analysis by two methods of

multivariate statistics, Principal Component Analysis (PCA) and Linear Discriminant Analysis

(LDA), nature unsupervised and supervised, respectively. The results showed the feasibility

of using the proposed methods to analyze aspects related to evaluation of learning from the

perspective of students. This research indicates that the instrument and the proposed methods

are able to contribute to the educational evaluation in order to produce results that can generate

actions for improvement purposes of the training process of students, serving also as an indicator

of the quality of education for the area educational evaluation.

Keywords: Assessment of Learning. SETE. PCA. LDA. Multivariate Statistics. Non-Supervised

Techniques. Supervised Techniques.
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1 INTRODUÇÃO

Com as modernas condições de globalização econômica e sociocultural, a expansão

das aplicações em tecnologias e a constante inovação dos recursos tecnológicos, surge no cenário

global a necessidade de formação de engenheiros cada vez mais qualificados com competências

singulares para enfrentar esses desafios (DENIZ, 2015), (EKATERINA et al., 2015), (MARTIN,

1982). Neste cenário, cada vez mais a demanda das indústrias, centros de investigação e várias

empresas em todo o mundo por profissionais e pesquisadores em engenharia tem aumentado,

provocando um contínuo crescimento desta carreira (YUEH et al., 2012).

O engenheiro faz uso dos conhecimentos matemáticos e das ciências naturais e exatas

adquiridos através do estudo, experiência e prática ao longo de sua formação, o que tem tornado

complexo os sistemas em engenharia onde as demandas e expectativas do mercado de trabalho

sobre os engenheiros tem crescido, fazendo com que, hoje, os engenheiros precisem obter

uma formação interdisciplinar mais ampla, para serem capazes de se adaptarem às inovações

tecnológicas e para terem sucesso em um mundo de negócios globalmente competitivo através de

um sistema de ensino de engenharia reestruturado e de qualidade (SONMEZ, 2014), com base na

aprendizagem cooperativa e baseada em projetos ponderados pela transmissão e disponibilização

de conhecimentos científicos e tecnológicos em várias formas e conteúdos.

Um caminho apontado por determinados estudos para se reestruturar e melhorar a

eficiência do ensino em engenharia é atualizar e melhorar o currículo desses cursos continuamente

(VASCONCELOS et al., 2013), (SILVA et al., 2012), (SILVA, 2013). Um estudo mais detalhado

em (SONMEZ, 2014) indica e destaca inclusive as habilidades que o currículo dos cursos de

engenharia devem buscar para se chegar ao sucesso de um ensino de qualidade: (i) capacidade

de aplicar conhecimentos de matemática, ciência e engenharia; (ii) A capacidade de projetar e

conduzir experimentos, bem como analisar e interpretar os dados; (iii) capacidade de projetar

um sistema, componente ou processo para atender as necessidades desejadas; (iv) habilidade

para atuar em equipes multi e interdisciplinares; (v) capacidade de identificar, formular e

resolver problemas de engenharia; (vi) compreensão da responsabilidade ética e profissional; (vii)

capacidade de se comunicar de forma eficaz; (viii) ampla educação necessária para compreender

o impacto das soluções da engenharia no contexto global, econômico, ambiental e social; (ix)

conhecimento de questões contemporâneas; (x) capacidade de usar as técnicas, habilidades e

ferramentas modernas da engenharia necessárias para a prática de engenharia.

Para o alcance destes resultados, surge a avaliação educacional como um processo
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importante capaz de oferecer aos agentes educacionais, tais como, estudantes, professores,

coordenadores e gestores em geral, informações que permitam rever as práticas educacionais

de ensino e suas metodologias, ajustá-las durante seu desenvolvimento ou corrigir aspectos

inesperados, a fim de que os objetivos educacionais propostos pela instituição de ensino superior

sejam alcançados.

A avaliação impacta toda a estrutura de um sistema educacional por integrar um

conjunto de componentes interligados que influenciam nos resultados alcançados pela instituição

de ensino superior, tais como, os métodos de ensino, as estruturas dos cursos, o ambiente

acadêmico, os currículos, dentre outros. Nesse intuito, a avaliação é utilizada para fornecer

subsídios para análise e melhoria das aulas, projetos, programas e processos institucionais

chegando até aos sistemas mais complexos, como os sistemas de ensino que tratam de vários

níveis (NUNES et al., 2013).

Devido a grande importância para se entender as práticas avaliativas e seu delinea-

mento, o conceito de avaliação vem sendo muito discutido nos últimos anos por pesquisadores

da área, especialmente, a avaliação da aprendizagem, a qual é apresentada como um elemento

fundamental do processo educativo, trazendo consigo a expectativa do surgimento de novas

metodologias pedagógicas e propostas avaliativas, de forma a assegurar, no mínimo, o mesmo

nível de aprendizagem dos métodos tradicionais de avaliação e sondagem da aprendizagem

discente. Na verdade, se deseja favorecer os avanços na direção da obtenção de uma melhor

relação de ensino/aprendizagem com plenitude de seus efeitos para todo o corpo discente.

Apesar de haver uma busca cada vez mais intensa para se explorar as vertentes de

otimização do processo avaliativo, sua aplicação tem que ser pensada levando-se em conta o

contexto realístico em que se dá o processo da aprendizagem. Nesta perspectiva a escolha do

processo avaliativo é considerado como um desafio a ser enfrentado, haja vista que, os objetivos

inseridos nesse processo devem estar alinhados aos objetivos de ensino (BERNINI, 2012). O

desafio é ainda maior quando se considera as necessidades e carências dos sujeitos envolvidos no

processo de ensino e aprendizagem (DAVID et al., 2007). Desta forma, além do uso de recursos

tradicionais como a realização de exames, testes teóricos e práticos e atividades em geral, a

aplicação de instrumentos padronizados e categorizados por meio de questionários, enquetes,

fichas e outros recursos de extração de informações também integram o processo de investigação

e verificação fiel da qualidade do ensino por meio da atuação direta do trabalho do professor e da

avaliação do estabelecimento ou programa de ensino didático e pedagógico (VASCONCELOS,
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2015).

Os resultados expostos na forma de classificações oriundos da avaliação apontam para

o desempenho educacional da instituição superior de ensino. Sob o ponto de vista da avaliação

da aprendizagem, vários fatores são concorrentes na obtenção dos resultados, desde o nível da

formação do corpo discente até a disponibilidade de recursos adequados as instituições. Dessa

forma, a avaliação da eficiência e o comprometimento da instituição, influenciam no resultado

de seu desempenho educacional, cujos processos avaliativos envolvem várias informações de

entrada e gerando importantes informações de saída (RUIZ et al., 2015). Ou seja, os processos

avaliativos necessitam de dados relevantes do sistema educacional, cuja análise através de

métodos multivariados, estatísticos ou determinísticos, permitem a observação de informações

latentes e classificáveis para fornecerem os indicadores de desempenho ao apoio do diagnóstico

e da reorientação do sistema.

1.1 Motivação

Os resultados retornados pela avaliação educacional fornecem fortes subsídios para

que ações efetivas possam ser tomadas pelos docentes no intuito de melhorar a qualidade do

ensino em sala de aula. As implicações das decisões tomadas podem oferecer sugestões que

orientem as políticas universitárias na realização de melhorias do desempenho educacional.

Assim, percebe-se que o desenvolvimento da capacidade da instituição superior

de ensino em inovar, reestruturar e melhorar a conjuntura de seu sistema educacional (como

métodos de ensino, ambiente acadêmico, currículo, etc.), passa pelo suporte oferecido por um

ensino eficiente. Para tanto, faz-se necessária a análise de informações obtidas dos diversos

fatores do processo de formação, e no caso desta dissertação, dos profissionais em engenharia,

o que pode ser obtido por meio da avaliação dos cursos e consequentemente intervenção, por

parte dos docentes, baseada nas informações coletadas. Frente ao exposto, é importante destacar

que os processos avaliativos devem fazer uso de ferramentas de análise diversas, dentre as quais

pode-se mencionar os métodos de exploração de dados, em especial os relacionados a estatística

multivariada, em que o uso dessas ferramentas podem permitir que os processos avaliativos

forneçam informações relevantes sobre os processos de formação educacional do engenheiro.

Diversos estudos aplicaram métodos de exploração de dados no sentido de agregar

valor às informações bem como observar a influência de fatores que integram o processo

avaliativo no contexto educacional, em particular sob a perspectiva do perfil de formação
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do engenheiro (SILVA et al., 2012), (VASCONCELOS et al., 2013), (NUNES et al., 2013),

(NUNES, 2015). Por exemplo, (SILVA et al., 2012), (VASCONCELOS et al., 2013) avaliaram

a eficácia do processo de ensino na perspectiva discente utilizando como indicadores suas

percepções em relação às disciplinas cursadas, onde o primeiro estudo fez uso de uma técnica de

extração de características latentes das informações, e o segundo estudo realizou uma comparação

dessa mesma técnica multivariada com um método de decomposição multilinear de dados. Já

(NUNES et al., 2013), (NUNES, 2015) se valem da análise multivariada no intuito de encontrar

os fatores educacionais na perspectiva da gestão e formação profissional de cursos de engenharia,

segundo a perspectiva dos docentes. Trabalhos ainda mais gerais como, (SOUZA et al., 2015b),

(SOUZA et al., 2015a), aplicaram métodos da estatística multivariada na identificação de

padrões de informações relacionadas a avaliação da aprendizagem discente em ambientes

virtuais de aprendizagem e na análise de um instrumento de avaliação da gestão acadêmica de

cursos de engenharia no intuito de extrair as variáveis mais significativas deste instrumento,

respectivamente.

A necessidade de efetivas análises não somente qualitativas, mas também quanti-

tativas abre espaço para o uso de métodos matemáticos cada vez mais robustos que permitam

extrair resultados eficazes que apontem para possíveis intervenções no contexto educacional,

o que sugere o fortalecimento de uma área de pesquisa denominada Educametria (do inglês

Educametrics) (SILVA, 2013), (VASCONCELOS et al., 2015a), (VASCONCELOS, 2015),

(NUNES, 2015), (NUNES et al., 2015a), (NUNES et al., 2015b). Em outras palavras a avalia-

ção educacional baseada em métodos matemáticos avançados, tanto multidimensionais como

multivariados, tem sido cunhada de Educametria. Neste contexto, esta dissertação motivada

pelo sucesso da aplicação desses métodos no contexto da avaliação educacional, visa também

aplicá-los no contexto da avaliação da aprendizagem.

1.2 Objetivos e contribuições do trabalho

Esta dissertação tem como objetivo geral aplicar técnicas de extração de característi-

cas em dados relacionados a avaliação da efetividade do ensino, especialmente a de estudantes do

Centro de Tecnologia (CT) em disciplinas do primeiro ano do curso de graduação em Engenharia

de Teleinformática (ETI) da Universidade Federal do Ceará (UFC), levando em consideração os

resultados/rendimentos obtidos por esses estudantes durante a realização daquelas disciplinas.

Para a obtenção desses resultados foi realizada a aplicação de duas técnicas da estatística multiva-
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riada: Análise de Componentes Principais - PCA (do inglês Principal Component Analysis) e a

Análise Discriminante Linear - LDA (do inglês Linear Discriminant Analysis). A PCA é uma téc-

nica não supervisionada da estatística multivariada pela qual um grupo de variáveis selecionadas

é transformado em um conjunto de variáveis não correlacionadas, a partir da projeção do con-

junto de dados originais em outro conjunto, cuja direção é tomada a partir de bases mutuamente

ortogonais, em que é possível preservar o maior conteúdo de energia dos dados originais nas

componentes mais representativas ou principais (FUKUNAGA, 1990), (YOUNG; CALVERT,

1974). Já a LDA é uma técnica supervisionada da estatística multivariada utilizada tanto para

a redução de dimensionalidade como para classificação, através de uma transformação linear

dos dados para um espaço dimensional inferior e que ao mesmo tempo fornece a discriminação

máxima entre as classes eventualmente existentes (DUDA et al., 2001), (WILKS, 1963).

Destacam-se os objetivos específicos deste trabalho:

• Utilizar um instrumento de avaliação na intenção de contribuir para a melhoria da qualidade

da aprendizagem discente, a partir de dados coletados por meio de uma enquete aplicada

aos alunos no contexto das disciplinas básicas do 1o ano curricular de um curso de

graduação em engenharia, baseada na metodologia SETE/SEEQ (do inglês Student’s

Evaluation of Teaching Effetivecness/Student’s Evaluation of Educational Quality);

• Comparar métodos de estatística multivariada em dados educacionais, no intuito de identi-

ficar as potencialidades dos mesmos no contexto dos processos da avaliação educacional

para a área das engenharias;

• Agrupar, a partir dos dados coletados sobre a percepção dos estudantes, os resultados retor-

nados pela aplicação dos métodos multivariados no contexto da avaliação da efetividade

do ensino em um curso de graduação de engenharia em disciplinas básicas e obrigatórias

dos seus currículos;

• Avaliar a confiabilidade dos grupos gerados por cada método.

Abaixo destacam-se as contribuições geradas por este trabalho:

• Abordagem diferenciada de técnicas de mineração de dados aplicada à dados relacionados

a avaliação da efetividade do ensino no contexto da educação;

• Nova aplicação para a educação, com potenciais interpretações e categorizações entre

variáveis extraídas do contexto da avaliação da efetividade do ensino.
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1.3 Organização

Esta dissertação está estruturada em 6 (seis) capítulos. Este capítulo descreveu o

contexto geral no qual o trabalho está inserido, destacando a motivação da pesquisa, além de

apresentar os objetivos e as contribuições da dissertação.

No Capítulo 2, apresenta-se uma visão geral sobre os métodos multivariados existen-

tes e aqueles utilizados nesta pesquisa, a qual é essencial para o entendimento dos resultados

propostos nesta dissertação. Além disso, descrevemos os principais conceitos, definições e

algumas ferramentas matemáticas relevantes para o contexto do trabalho.

No Capítulo 3, apresenta-se uma revisão da literatura sobre a avaliação educacio-

nal. Em particular, a avaliação da aprendizagem será considerada, fundamentando o contexto

investigado nesta pesquisa.

No Capítulo 4, descrevem-se os procedimentos metodológicos para avaliação do

curso investigado e aplicação das ferramentas matemáticas propostas.

No Capítulo 5, apresentam-se os principais resultados da análise e interpretação das

características extraídas, segundo a aplicação dos métodos propostos, com alguns comentários

sobre possíveis melhorias para o sistema educacional focado.

No Capítulo 6 encontram-se as considerações finais do trabalho, juntamente das

perspectivas de desenvolvimentos futuros.

Este trabalho de dissertação originou duas produções científicas em congressos

nacionais, apresentados no Apêndice B, e identificados abaixo:

1. Aplicação da Análise Discriminante Linear na Investigação de um Instrumento Avaliativo:

Avaliando a Gestão Acadêmica nos Cursos de Engenharia Segundo a Visão dos Seus

Docentes. Setembro, 2015 - COBENGE (XLIII Congresso Brasileiro de Educação em

Engenharia). Local: São Bernardo do Campo/SP. Autores: Thiago Iachiley Araújo de

Souza, Albano Oliveira Nunes, Wagner Bandeira Andriola e João Cesar Moura Mota.

Obs: É considerado o maior evento de ensino de engenharia do país.

2. Aplicação de técnicas de exploração de dados como apoio à avaliação de atividades

desenvolvidas em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Outubro, 2015 - VIII

WAvalia - Workshop sobre Avaliação e Acompanhamento da Aprendizagem em Ambientes

Virtuais. Local: Maceió/AL. Autores: Thiago Iachiley Araújo de Souza, Albano Oliveira

Nunes, Francisco Herbert Lima Vasconcelos, Wagner Bandeira Andriola, João Cesar

Moura Mota e André Lima Férrer de Almeida.
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Obs: É considerado o maior evento na área de pesquisa em informática na educação da

América Latina.
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2 MODELOS MATEMÁTICOS BASEADOS EM MÉTODOS MULTIVARIADOS

PARA ANÁLISE DOS DADOS

Neste Capítulo serão apresentadas as duas principais técnicas de análise de dados que

serão utilizadas nesta pesquisa. Entretanto, será realizada antes uma breve contextualização sobre

técnicas não-supervisionadas e supervisionadas da estatística multivariada. Por conseguinte,

serão apresentados ambos os métodos matemáticos oriundos da estatística multivariada, em

que o primeiro denomina-se Análise de Componentes Principais (PCA) (FUKUNAGA, 1990),

(YOUNG; CALVERT, 1974) e o segundo, Análise Discriminante Linear (LDA) (DUDA et

al., 2001), (WILKS, 1963). Será realizada uma descrição conceitual e teórica, bem como o

processo de cálculo para se alcançar os objetivos propostos pelas técnicas. Em relação à PCA,

dois tópicos serão abordados: (i) Cálculo da PCA, em que será exposto o cálculo para se obter as

componentes principais; (ii) e Algoritmo da PCA, em que é apresentada a estrutura do algoritmo

para se obter a PCA. Já em relação a LDA, serão tratados os seguintes tópicos: (i) Cálculo da

LDA, em que será apresentado os procedimentos para a busca por vetores de projeção; (ii) e

Algoritmo LDA, em que é apresentada a estrutura do algoritmo para se obter a LDA.

2.1 Técnicas Não-Supervisionadas e Supervisionadas da Estatística Multivariada

A análise de dados apresenta um problema muito comum que está relacionado ao

grande número de características que obscurece os padrões que estão presentes nos dados. No

intuito de resolver tal problemática, busca-se em muitos casos reduzir o número de características

através da aplicação de uma abordagem de extração de características latentes, haja vista que o

conhecimento sobre as características mais importantes e a forma como interagem entre si pode

ajudar na interpretação dos problemas (QUESTIER et al., 2005), bem como no esclarecimento

de padrões outrora não vislumbrados.

Diante deste contexto a estatística multivariada, no que concerne a extração de carac-

terísticas latentes, engloba dois tipos de métodos que tem como objetivo classificar o conjunto

de dados, a saber: as técnicas não-supervisionadas e técnicas supervisionadas (QUESTIER

et al., 2005). A primeira não necessita de qualquer informação sobre o conjunto de dados

analisado, ou seja, não se conhece a priori as classes de interesse. Entretanto, geralmente tais

métodos utilizam alguma medida de similaridade entre as características. Por outro lado, as

técnicas supervisionadas consistem na identificação prévia das classes de informações, ou seja,

sua utilização acontece quando se possui algum conhecimento a priori sobre as classes.
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É importante destacar que, durante o processo de análise de dados, geralmente

diversas técnicas tanto de natureza não-supervisionada como supervisionada são testadas e

combinadas a fim de que comparações possam ser estabelecidas e então a melhor técnica (ou

combinação de técnicas) seja utilizada.

Dentre as diversas técnicas não-supervisionadas e supervisionadas, aplicou-se nesta

dissertação a técnica multivariada não-supervisionada Análise de Componentes Principais (PCA)

e a técnica multivariada de natureza supervisionada Análise Discriminante Linear (LDA). Desta

forma, ambas as técnicas serão apresentadas nas seções seguintes, respectivamente.

2.2 Análise de componentes principais (PCA)

A Análise de Componentes Principais (PCA), sendo também denominada como

Transformada de Hotelling, é um dos métodos da estatística multivariada, a qual tem por

finalidade identificar a relação entre características extraídas dos dados visando sua redução,

eliminação de sobreposições desprezíveis e a escolha das formas mais relevantes das mesmas a

partir de combinações lineares das variáveis originais (MACHADO et al., 2004), (CAMACHO,

2010). Desta forma, a PCA transforma variáveis discretas em coeficientes descorrelacionados

através de uma transformação linear aplicada a dados, de modo que, os dados transformados

tenham suas projeções mais relevantes preservadas (componentes principais) para análise, em

detrimento daqueles menos relevantes, os quais são desprezados.

Reduzir a dimensionalidade de representação do conjunto de dados originados na

forma matricial, e estabelecer sua projeção para um subespaço dimensional inferior é um

procedimento necessário em muitos problemas multivariados. Desta maneira, a PCA é uma das

técnicas usadas com freqüência na redução da dimensionalidade do conjunto de dados. Sua idéia

básica consiste em reduzir a dimensão de um conjunto de dados que contém um grande número

de variáveis correlacionadas, mantendo ao mesmo tempo o máximo de variação possível presente

no conjunto de dados (SVRCEK; MCKAY, 1999). O método faz isso criando um novo conjunto

de variáveis, as componentes principais, que são descorrelacionadas. Para atingir esse objetivo, a

PCA envolve o cálculo da decomposição em autovalores de uma matriz de covariância de dados

ou da decomposição em valores singulares de uma matriz de dados.

Na subseção seguinte será descrito o cálculo da extração dessas componentes princi-

pais para um conjunto de dados qualquer.
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2.2.1 Cálculo da PCA

Para o cálculo da PCA considere uma matriz de dados X ∈ ℜm×n formada por n

vetores coluna, cada um de dimensionalidade m, e escrita como

X = [x1
...x2

... · · ·
...xn] e x̄ =

1
n
∑
∀x

x, (2.1)

em que x̄ é o vetor de médias de X. Desta forma, PCA trata-se de uma transformação linear da

forma

Y = WT X, com W = [w1
...w2

... · · ·
...wm]

T
, (2.2)

aplicada à matriz dos dados de entrada X em que W ∈ ℜm×m é uma matriz de transformação e

Y ∈ ℜm×n é a matriz do conjunto de dados na saída, escrita como

Y = [y1
...y2

... · · ·
...yn] e ȳ =

1
n
∑
∀y

y (2.3)

em que ȳ é o vetor de médias de Y.

O objetivo desta transformação linear é o de promover uma rotação do sistema

original de coordenadas dos dados em X, cujas entradas são estatisticamente correlacionadas,

para um novo sistema de coordenadas em Y, em que suas entradas são descorrelacionadas.

Portanto, o novo sistema de coordenadas representa as direções de maior variabilidade dos dados,

e W é uma matriz de transformação unitária (FUKUNAGA, 1990).

Logo, a matriz W é determinada pela matriz de covariância ΣX , centrada (dados com

média nula), representada por:

ΣX = E[(x− x̄)(x− x̄)T ], (2.4)

em que E[.] denota o valor esperado. A matriz ΣX é simétrica de ordem m e seus elementos da

diagonal principal são as variâncias de cada atributo (linha de X), enquanto os elementos fora da

diagonal são as covariâncias entre diferentes atributos (pares de linhas de X).

Desta forma, observando a transformação linear (Equação 2.2) podemos escrever:

ȳ = E[y] = E[WT x] = WT E[x] = WT x̄, (2.5)
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e assim a matriz de covariância de Y pode ser determinada por:

ΣY = E[(y− ȳ)(y− ȳ)T ], (2.6)

=⇒ ΣY = E[(WT x−WT E[x])(WT x−WT E[x])T ]. (2.7)

Colocando W em evidência, temos:

ΣY = WT E[(x− x̄)(x− x̄)T ]W (2.8)

=⇒ ΣY = WT ΣX W = Λ, (2.9)

em que Λ é uma matriz diagonal formada pelos autovalores, λ1 ≥ λ2 ≥ ...≥ λm, ordenados em

ordem decrescente da matriz ΣX , e W é a matriz de autovetores wi, i = 1,2, ...,m.

Diante do exposto acima, desde que ΣX é uma matriz simétrica contendo r ≤ m

autovetores ortonormais, em que r é o posto dessa matriz, a mesma pode ser decomposta da

seguinte forma:

ΣX = WΣY WT =
r

∑
i=1

λiwiwT
i . (2.10)

Desta forma, os autovetores wi representam os novos eixos coordenados definidos

pelas variáveis originais, e os autovalores λi definem as variâncias ou energia das componentes

sobre os novos eixos coordenados, de forma que as covariâncias tomadas aos pares entre os novos

eixos coordenados são nulas, significando dizer que as componentes são ortogonais. Geralmente,

a escolha das componentes mais relevantes (componentes principais) são aquelas que apresentam

maiores variâncias (GREEN, 2011). O número de componentes principais é definido a partir da

escolha de um referencial de energia no qual as componentes de energia de valores menores são

desprezadas.

Dentre as principais aplicações da PCA encontram-se redução de dimensionalidade

(YANG et al., 2007), reconhecimento de padrões (JAIN; DUBES, 1988), reconhecimento facial

(TURK; PENTLAND, 1991) e visão computacional (YANG et al., 2004).

Na subseção seguinte será descrito o algoritmo das etapas do cálculo da PCA.
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2.2.2 Algoritmo da PCA

O algoritmo para aplicar a PCA aos dados da matriz X é mostrado a seguir:

Algoritmo 1: Algoritmo PCA.
Entrada: A matriz X = [x1,x2, ...,xn] formada pelos n vetores de dados observados.
Saída: Y = WT

PCAX.
1. Subtrair de cada entrada de X a média de sua respectiva linha, gerando dados com média
nula.
2. Calcular a matriz de covariância ΣX de X (Equação 2.4).
3. Calcular os autovetores w e autovalores λ da matriz de covariância ΣX .
4. Ordenar os autovalores em ordem decrescente de seus valores, ou seja, λ1 ≥ λ2 ≥ ...≥ λm.
5. Organizar a matriz W das componentes principais de X, onde a primeira linha corresponde
ao autovetor associado ao maior autovalor a segunda linha correspondendo ao autovetor
associado ao maior autovalor, e assim por diante.
6. Aplicar a transformação linear Y = WT

PCAX aos dados originais.

A segunda técnica da estatística multivariada utilizada nesta dissertação será apre-

sentada na seção seguinte.

2.3 Análise discriminante linear (LDA)

A LDA é uma técnica supervisionada de classificação e redução de dimensionalidade

(JOHNSON, 1967). O método busca encontrar uma projeção ideal ou transformação dos dados

em alta dimensionalidade para um espaço dimensional inferior tal que os grupos formados a

priori alcancem maior discriminação após sua transformação, que pode ser obtida através da

análise da matriz de dispersão. Ou seja, a LDA maximiza as medidas da matriz de dispersão entre-

classes e simultaneamente minimiza a dispersão intra-classes. Dentre algumas possibilidades

existentes, o critério matemático em que se baseia a LDA pode ser calculado a partir do problema

de autovalores generalizados (YANG et al., 2007).

Na tentativa de separar e extrair as características mais significativas dessas variáveis,

a LDA apresenta como preponderantes, para o reconhecimento dos padrões de comportamento

intrínsecos dos parâmetros, os seguintes objetivos: (i) - determinar funções que discriminam a

classe mais significativa; (ii) - verificar a classificação prévia de uma variável em uma classe;

(iii) - indicar as potenciais variáveis discriminatórias.

Na subseção seguinte será descrito o cálculo para a LDA.
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2.3.1 Cálculo da análise discriminante linear

Para o cálculo da LDA considere uma matriz de dados X ∈ ℜm×n formada por n

vetores coluna, cada um de dimensionalidade m, e escrita como

X = [x1
...x2

... · · ·
...xn]. (2.11)

O rótulo da classe dos atributos, as quais são as componentes de xi (com i = 1, ..., m), está no

conjunto ω = {ω1,ω2, ...,ωc}, c ∈ {1,2, ...,m}, em que c é o número de classes, e define-se mk,

k = 1, 2, ..., c, como o número de atributos classificados na k-ésima classe (LI; YUAN, 2005).

Desta forma, LDA trata-se de uma transformação linear da forma

Y = WT X, (2.12)

aplicada à matriz dos dados de entrada X em que W é uma matriz de transformação com

dimensões m× (c−1) e Y é a matriz do conjunto de dados na saída com dimensões (c−1)×n,

escrita como

Y = [y1
...y2

... · · ·
...yn] (2.13)

O centróide x̄ de X e o centróide x̄k de Xk é determinado como:

x̄ =
1
m

∑
∀x

x e x̄k =
1

mk
∑

x∈ωk

x (2.14)

então as matrizes de dispersão intra-classes e entre-classes são definidas, respectivamente:

ΣI =
c

∑
k=1

∑
x∈ωk

(x− x̄k)(x− x̄k)
T (2.15)

ΣE =
c

∑
k=1

mk(x̄k − x̄)(x̄k − x̄)T (2.16)

Portanto, os vetores de projeção w que o LDA busca encontrar são selecionados

como os autovetores correspondentes aos primeiros maiores r autovalores de Σ−1
I ΣE , com r ≤ m

(SHARMA; PALIWAL, 2015).
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Assim, pode-se escrever o critério de maximização da LDA como:

J(w) =
wT ΣEw
wT ΣIw

(2.17)

em que o vetor de projeção wLDA maximiza J, a partir da maximização da dispersão entre-classes

e minimização simultânea da dispersão intra-classes (GREEN, 2011). No Apêndice A é mostrado

processo de maximização da função J(w).

Dentre as principais aplicações da LDA encontram-se redução de dimensionalidade

(YANG et al., 2007), reconhecimento de padrões (JAIN et al., 2000) e reconhecimento facial

(PHILLIPS et al., 1998).

Na subseção seguinte será descrito o algoritmo das etapas do cálculo para a LDA.

2.3.2 Algoritmo da LDA

O algoritmo para aplicar a LDA aos dados da matriz X é mostrado a seguir:

Algoritmo 2: Algoritmo LDA.
Entrada: A matriz X = [x1,x2, ...,xn] formada pelos n vetores de dados observados.
Saída: Y = WT

LDAX.
1. Calcular o vetor médio x̄ de X e os vetores médios x̄k de cada classe.
2. Calcular as matrizes de dispersão:
a. intra-classes ΣI (Equação 2.15).
b. entre-classes ΣE (Equação 2.16).
3. Calcular a inversa da matriz de dispersão intra-classes Σ−1

I .
4. Resolver o problema dos autovalores generalizados Σ−1

I ΣEw = λw, em que λ são os
autovalores de Σ−1

I ΣE e w são os autovetores associados.
5. Organizar a matriz W das funções discriminantes de X, onde a primeira linha corresponde
ao autovetor associado ao maior autovalor a segunda linha correspondendo ao autovetor
associado ao maior autovalor, e assim por diante.
6. Aplicar a transformação linear Y = WT

LDAX aos dados originais.

Neste capítulo, foram apresentadas as principais características e aspectos matemá-

ticos das duas técnicas da estatística multivariada utilizadas para analisar a interpretação dos

dados coletados nesta dissertação. Neste estudo, foram empregadas as ferramentas PCA e LDA,

de natureza não-supervisionada e supervisionada, respectivamente. Além disso, tais métodos

satisfazem o propósito desta dissertação no intuito de utilizar essas ferramentas no contexto da

avaliação da aprendizagem em engenharia. Entretanto, antes da aplicação dessas técnicas aos

dados coletados nesta pesquisa, faz-se necessário compreender importantes conceitos acerca
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da avaliação no contexto da aprendizagem. Desse modo, o capítulo seguinte desta dissertação,

tratará deste assunto.
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3 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO ENSINO

Na atualidade, a prática do processo avaliativo tem sido um dos temas educacionais

mais questionados e investigados. A avaliação de cursos do ensino superior, mesmo sendo uma

das tarefas mais difíceis de todo o processo de ensino e aprendizagem, é uma necessidade e

também é o caminho para melhorar e aumentar a qualidade do ensino nos cursos ofertados. Neste

contexto, a avaliação educacional no contexto da aprendizagem discente, deve ser vista como

um processo que se configura pela observação, coleta, análise e síntese de dados que delimitem

o objeto ou ato com o qual se está trabalhando. Em um sentido mais amplo, a avaliação da

aprendizagem recolhe e utiliza informações que sinalizam aos docentes as possíveis decisões

que possam ser tomadas em um programa educacional, em relação às ações pedagógicas e

didáticas futuras, seleções de conteúdos, materiais de apoio, teorias e métodos pedagógicos

utilizados e propostas de atividades, entre outros, devendo portanto, ser entendida como uma

atividade diversificada. Neste capítulo será apresentada uma revisão de literatura sobre a

avaliação da aprendizagem discente, considerando os instrumentos e procedimentos intrínsecos

ao delineamento do processo avaliativo. Em particular, é apresentada em maiores detalhes a

metodologia Student’s Evaluation of Teaching Effetivecness (SETE) e do seu instrumento de

avaliação Student’s Evaluation of Educational Quality (SEEQ) (MARSH; HOCEVAN, 1991), as

quais são empregadas neste trabalho.

3.1 O Processo da Avaliação da Aprendizagem

Nos últimos anos, com o crescimento da oferta de cursos em nível de graduação

e com o consequente aumento da demanda por essas vagas, as instituições de ensino superior

passaram a se preocupar com a qualidade desta oferta, processo que se inicia em seu plane-

jamento, incorporando estratégias e metodologias que visem a melhoria da aprendizagem do

aluno, na busca do aumento da eficiência da gestão do curso/programa (MEGNOUNIF et al.,

2013), (O’FLAHERTY; PHILLIPS, 2015). Neste sentido, a experiência tem provado que as

universidades podem melhorar seus serviços oferecidos à comunidade, se houver por parte delas,

uma preocupação pela contínua melhoria da qualidade da oferta desses serviços (YARMOHAM-

MADIANA et al., 2011). Como consequência dessa preocupação, a avaliação se mostra como

uma ferramenta em potencial para o desenvolvimento estratégico no ambiente do ensino superior

(SAAD, 2001), tornando-a uma necessidade atual, sendo o caminho para melhorar e aumentar a
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qualidade do ensino nos cursos de educação superior (YARMOHAMMADIANA et al., 2011).

Na literatura, um manancial de informações a respeito da avaliação e de suas diferentes técni-

cas são encontradas (ANGEL; CROSS, 1993), (LEONE, 1998), (SUSAN; COLBECK, 1998),

(HEIN, 1994).

O trabalho em (SAVIZ et al., 2001) esboça um paralelo entre a academia e a indústria,

afirmando que assim como a indústria perde a sua competitividade caso não haja um investimento

em seus serviços, ocasionando perda em sua produtividade, a universidade também não consegue

melhorar seus serviços de formação pelo ensino se não houver uma avaliação eficaz - isto é,

avaliar seus cursos, os currículos, a transmissão eficaz do conhecimento, seus recursos e serviços

de apoio em geral ao estudante. Um resultado negativo observado é a redução do número

de matrículas no ensino superior ao longo do tempo, o que está correlacionado a uma forte

evasão nos cursos. Embora a avaliação seja uma das tarefas mais difíceis, sua incorporação no

processo de ensino e aprendizagem é de fundamental importância, tendo fortes influências sobre

a abordagem da aprendizagem dos estudantes e seus resultados (MA; ZHOU, 2000).

Segundo (NG, 2014), no que concerne a avaliação no contexto da aprendizagem,

existe normalmente três diferentes abordagens para a mesma: (i) Avaliação da Aprendizagem

(AdA) - caracterizada por classificar as capacidades dos alunos no intuito de habilitar os profes-

sores para saber o quanto eles aprenderam e se alguns precisam de apoio; (ii) Avaliação para

Aprendizagem (ApA) - caracterizada pelo uso da avaliação no apoio ao aprendizado e incorpo-

ração da avaliação no processo de aprendizagem através do feedback formativo e orientações

explícitas; e (iii) Avaliação como Aprendizagem (AcA) - que desenvolve habilidades metacog-

nitivas dos alunos para que eles possam se ajustar e avançar em sua própria aprendizagem. O

autor ainda complementa enfatizando que o processo avaliativo centrado no professor tem se

movido para o processo centrado no estudante nessas mesmas abordagens da avaliação: na

abordagem AdA o professor é a única pessoa que avalia o aluno; a abordagem ApA requer a

colaboração de estudantes e de provavelmente de outros professores; e a abordagem AcA requer

auto-conhecimento e acompanhamento do aprendizado dos estudantes.

Considerando a natureza da avaliação centrada no aluno, bem como as abordagens

que definem as diferentes formas de avaliação, se faz necessário também entender acerca

do método avaliativo empregado. Dentre os métodos de avaliação do ensino universitário,

nenhum tem sido mais pesquisado do que o da avaliação dos estudantes (CENTRA, 2003). O

autor ainda enfatiza a positividade da relevância dessa abordagem concluindo que a avaliação
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da aprendizagem na perspectiva dos estudantes é: (i) confiável e estável; (ii) válida quando

comparada com a aprendizagem dos estudantes e outros indicadores da eficácia do ensino; (iii)

multidimensional em termos do que é avaliado; (iv) útil na melhoria do ensino; (v) apenas

minimamente afetado por várias características do curso, docente, ou dos próprios estudantes que

podem distorcer os resultados da avaliação. Considerando a importância e relevância deste tema,

abordaremos em específico nesta dissertação o método da avaliação da aprendizagem discente.

A avaliação é uma componente integral da aprendizagem, do ensino e da estimativa

ou magnitude de algum atributo de uma pessoa (ARIANI, 2014). Corroborando com essa

ideia, (KYRIAZIA, 2015) ressalta que a avaliação, o ensino e a aprendizagem formam um

pilar central para a educação, havendo destaque para o efeito majoritariamente positivo do

impacto dessa tríade na eficácia da aprendizagem dos estudantes (HATTIE et al., 1996), (BIGGS,

1999), (BIGGS; TANG, 2007). Tal efeito visa fornecer diferentes formas (MARSH, 1984): (i)

o feedback ao corpo docente do diagnóstico sobre a eficácia de seu ensino; (ii) uma medida

da eficácia do ensino a ser utilizada posteriormente em possíveis tomadas de decisões; (iii)

informações para os alunos usarem na avaliação dos cursos e formadores; e (iv) um resultado

sobre a descrição do processo de ensino. O autor ainda destaca que a primeira finalidade é quase

universal, sendo a mais utilizada. Em específico, na perspectiva da finalidade (i), em (ARIANI,

2014) se enfatiza que esse feedback pode ser alcançado pelos professores através da elaboração

de técnicas de avaliação em sala de aula, que podem ir desde uma pesquisa de opinião até a

enquetes e questionários de sondagem aplicados aos estudantes para coletar suas opiniões a

respeito do ambiente acadêmico e da eficácia do processo de ensino (VASCONCELOS, 2015).

O reconhecimento de que os estudantes do século 21 buscam por experiências

educacionais de alta qualidade tem levado as instituições de ensino superior a se concentrarem

cada vez mais em diferentes estratégias em que a qualidade do ensino e a experiência da

aprendizagem discente sejam melhoradas (CHALMERS; GARDINER, 2015), (HANBURY

et al., 2008). Uma estratégia para a efetividade dessa melhoria está em considerar o feedback

fornecido pelos estudantes em relação ao professor e o modo como ele está sendo ensinado

(VASCONCELOS, 2015), o que segundo (MARSH; ROCHE., 2000), pode promover uma

melhoria do curso/programa, mudanças na matriz curricular do curso, melhoria na postura do

professor em sala de aula e sugestões quanto a tomada de decisões por parte dos gestores de

ensino. Entretanto, a avaliação da efetividade do ensino na opinião dos estudantes é uma das

medidas mais controversas e tem sido fortemente debatida (VASCONCELOS, 2015), haja vista
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que, as percepções dos estudantes são influenciadas por uma variedade de características que

vão desde a dinâmica do professor, passando por sua personalidade, chegando até ao seu estilo

de ensino (SPRINKLE, 2008). Outros pesquisadores questionam como o momento da avaliação

pode influenciar os resultados do feedback dos alunos (MCNULTY et al., 2010). Porém, apesar

das controvérsias envolvendo a avaliação do ambiente do ensino na opinião dos estudantes, a

qual tem sido uma das ferramentas mais comuns utilizadas para avaliar o ensino em sala de

aula (WRIGHT, 2006), (SELDIN, 1999), (CENTRA, 1979), acreditando alguns que ela tem

influência sobre algumas decisões no campo educacional (FRANKLIN, 2001). Já outros, na

mesma perspectiva acreditam que os alunos são fontes confiáveis de dados sobre a relação entre

o ensino e a aprendizagem como fundamento de que os estudantes testemunham o ensino ao

longo do tempo e são os melhores juízes de seus efeitos sobre a aprendizagem (MARSH, 1984).

De fato, se acredita que os estudantes podem realmente contribuir neste processo quando os

mesmos são colocados em um ambiente e condições de responsabilidade condizentes com as

hipóteses de coleta de dados para o processo.

Estudos como os de (BERAN et al., 2007), (SCHMELKIN et al., 1997), (MARSH,

1987), apontam que os resultados da avaliação da opinião dos estudantes, a respeito do ambiente

acadêmico e eficácia do processo de ensino, podem oferecer medidas úteis do comportamento da

aprendizagem e por sua vez contribuir para a melhoria do ensino. Desta forma, uma vez que os

resultados retornados pela avaliação apontam para o desempenho educacional da instituição de

ensino superior (SOUZA et al., 2015b), esse feedback fornecido pelas avaliações dos estudantes

nos cursos, embora questionado sobre a capacidade dos estudantes medirem com precisão a

eficácia da qualidade do ensino, pode promover na prática mudanças significativas no compor-

tamento do docente em sala de aula. Corroborando com essa ideia, (RUIZ et al., 2015) afirma

que os processos avaliativos permitem que informações relevantes do sistema educacional sejam

extraídas e coletadas podendo, por conseguinte, serem analisadas através de diferentes métodos

de análise de dados inclusive estatísticos, podendo partir de uma análise mais clássica com a

estatística descritiva chegando até ao uso de métodos mais robustos como os oferecidos pela

estatística multivariada.

Na seção seguinte será abordada a utilização de instrumentos formais de avaliação

na perspectiva da avaliação dos professores, a partir do feedback retornado pela opinião dos

estudantes sobre a efetividade do ensino, bem como a satisfação dos mesmos em relação

aos programas em que estão inseridos e suas percepções sobre a qualidade do ensino. Nesta
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oportunidade, será apresentada também a metodologia SETE juntamente com o instrumento

SEEQ que foi utilizado nesta pesquisa.

3.2 Instrumentos da avaliação educacional

Historicamente, o feedback dos estudantes nas avaliações tem sido essencial para

a prestação de contas no ensino superior (ZABALETA, 2007). Desde os anos 1970, pesquisas

sobre o tema concluíram que a validade de escalas de avaliação dos estudantes são adequadas

(GREENWALD, 1997). Entretanto, ainda nos dias de hoje persiste um conflito na academia

com indagações não respondidas sobre a validade e a utilidade de tais avaliações na sua forma

atual (ANNAN et al., 2013). Tais discussões aumentam a preocupação das instituições de

ensino superior sobre como a avaliação da eficácia da aprendizagem discente afeta a medição da

qualidade do ensino e aprendizado, levando as universidades a aumentarem o uso de escalas de

avaliação dos estudantes como um componente avaliativo de seu sistema de ensino (SELDIN,

1993). Segundo (DOMMEYER et al., 2002), (ONWUEGBUZIE et al., 2009), essa prática faz

com que a maioria dos professores das universidades administrem algum tipo de questionário

como instrumento de avaliação do ensino de seus estudantes durante a oferta dos cursos.

Partindo do princípio de que os estudantes sejam capazes de expressar com seriedade,

compromisso e honestidade de propósito, suas implicações no processo avaliativo, alguns

resultados de instrumentos de avaliação dos estudantes oferecem aos gestores em geral uma

visão global da eficácia do currículo, produzido por seus programas e dos membros do corpo

docente. Isto sugere que certas formas de avaliação dos estudantes fornecem feedback importante

que pode ser utilizado para melhorar o desempenho do ensino (MARSH; BAILEY, 1993),

(MARSH; ROCHE, 1997). Neste contexto, destaca-se a metodologia de Avaliação da Eficácia da

Aprendizagem dos Estudantes (SETE) (do inglês Student’s Evaluation of Teaching Effetivecness),

criada e desenvolvida em (MARSH; HOCEVAN, 1991), cujo instrumento de avaliação é um

questionário conhecido como Avaliação da Qualidade da Educação (SEEQ) (do inglês Student’s

Evaluation of Educational Quality) (MARSH, 1987), (MARSH, 2001), (MARSH; HOCEVAN,

1991).

O questionário SEEQ, é um instrumento que permite a obtenção de fatores subjetivos

a partir de um procedimento quantitativo que se utiliza de uma escala uniforme do tipo Likert ao

se fazerem mediações sobre um conjunto de assertivas respondidas pelos alunos, viabilizando

uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa. Desenvolvido e utilizado por especialistas em
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psicometria e da área da avaliação em todo o mundo, os valores objetivos dos fatores educacionais

do instrumento, obtidos na forma de assertivas, podem apresentar graus de correlação estatística

conforme apontado em estudos anteriores por (MARSH, 1987), (MARSH, 2001), (MARSH;

HOCEVAN, 1991). Nesta dissertação, o resultado da utilização deste instrumento em um curso

de graduação foi utilizado para uma avaliação sobre o conjunto de disciplinas do primeiro ano do

curso de engenharia, de forma a avaliar o aspecto da formação dos alunos, os quais se encontram

no segundo e terceiro ano do curso no momento da aplicação da enquete.

A metodologia SETE procura obter e contextualizar, através das assertivas do SEEQ,

a opinião dos estudantes sobre diversas perspectivas e fatores relacionados a atuação dos docentes

naquelas disciplinas por eles ministradas, desde a avaliação do entusiasmo do professor ao

ministrar as aulas, à relação entre o docente e o aluno e a disciplina em si (BURDEN, 2008).

Além dessas questões, existem outros itens no questionário que mostram a relação entre o aluno

e disciplina, bem como também com o seu conteúdo (VASCONCELOS, 2015). Em (SPOOREN;

LOON, 2012) é sintetizado os seguintes objetivos da metodologia SETE: (i) a melhoria da

qualidade do ensino; (ii) exercícios de avaliação que contribuem para as tomadas de decisões;

e (iii) responsabilização institucional, demonstrando procedimentos adequados para garantir a

qualidade do ensino.

Na atualidade, o SETE tem sido utilizado como uma medida de desempenho dos

docentes em instituições de ensino superior no mundo (SPOOREN; LOON, 2012), envolvendo

uma extensa literatura que lhe indica o peso de sua significância (MCPHERSON, 2006). Em

(MCPHERSON, 2006) é argumentado que tamanha importância se deve às informações rela-

cionadas à qualidade e a eficácia do ensino que o SETE comporta, o que favorece a sua ampla

utilização pelos professores e gestores na avaliação do ensino. Tal uso pode-se efetuar tanto de

forma formativa (ou seja, utiliza-se o feedback dos alunos para a melhoria do ensino) como de

forma somativa (ou seja, utiliza-se do mapeamento de competências relacionadas ao ensino para

as tomadas de decisões administrativas e auditorias institucionais) (SPOOREN; LOON, 2012).

O autor ainda destaca que essa dupla possibilidade de abordagem de utilização do SETE o torna

delicado estando, entretanto, a maioria dos professores convencidos da utilidade do SETE como

um instrumento de feedback sobre o seu ensino. Nesta perspectiva, (ALAUDDIN; KIFLE, 2014)

destaca em seu trabalho algumas vantagens de se utilizar tal metodologia:

• o feedback através do SETE aponta para a melhoria da qualidade do ensino assumindo que

os professores tomam nota de seus pontos fortes e fracos para fazer alterações necessárias
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em seus métodos de ensino;

• classifica as decisões mais importantes a serem tomadas;

• fornece à melhoria nos padrões de qualidade do ensino, responsabilizando assim as

instituições de ensino superior por seu ensino e outras atividades;

• fornece uma fonte de dados para a pesquisa sobre questões de ensino e afins.

Corroborando com tais vantagens, alguns autores enfatizam as seguintes caracte-

rísticas contidas no SETE (MARSH, 1987), (MARSH, 2001), (MARSH; HOCEVAN, 1991),

(ALAUDDIN; KIFLE, 2014):

• multidimensional;

• seguro e estável;

• importante quando o instrutor ensina em um curso diferente de sua formação;

• válido quando comparado à variedade de indicadores de qualidade de ensino;

• pouco ou nada afetado por variedades de variáveis hipotéticas ou latentes;

• útil nas instituições de ensino superior, como ferramenta de avaliação do ensino, atra-

vés dos estudantes e nas decisões dos gestores acadêmicos, administradores de curso e

pesquisadores.

Embora a literatura não defina com precisão e clareza os aspectos que caracterizam

o ensino eficaz, haja vista que tal ensino apresenta uma natureza multidimensional (KUZMA-

NOVIC et al., 2013), esse conjunto de vantagens oriundas das características do SETE indica

que sua construção também se dá de forma multidimensional, agregando diferentes informações

sobre as abordagens do professor em sala de aula e sua relação com o estudante. Desta forma,

considerando a qualidade do ensino dos docentes como um fator importante de satisfação dos

estudantes e estando relacionada a componente do sistema de ensino, o SETE foi adotado e seus

resultados nesta pesquisa para fins de monitoramento da qualidade do ensino e aprendizagem

dos estudantes, mapeando não apenas os aspecttos da qualidade de ensino do corpo docente,

mas também permitindo a sugestão sobre a elaboração de políticas administrativas no intuito de

melhorar os padrões de qualidade do ensino e aprendizagem do curso, e por extensão, do sistema

de educação superior.

Diante dos argumentos apresentados, abordamos neste capítulo conceitos de ava-

liação da aprendizagem na opinião dos estudantes, além de uma revisão da literatura sobre

as diferentes percepções da avaliação e visões dos efeitos de seus resultados. Também foi

apresentada algumas características presentes nos instrumentos de avaliação da aprendizagem,
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assim como a relevância do feedback. Enfatizou-se ainda a metodologia SETE aplicada nesta

pesquisa, bem como a enquete SEEQ originado da mesma, apontando a importância de suas

principais características e vantagens para o estudo. No capítulo que se segue, serão apresentados

os procedimentos metodológicos da pesquisa e a modelagem matemática realizada com os dados

obtidos nesta pesquisa.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Neste capítulo são apresentados os aspectos metodológicos que nortearam o desen-

volvimento desta pesquisa, bem como a forma como as ferramentas dos modelos multivariados

foram aplicados no contexto do processamento, análise e extração de informações relevantes do

conjunto de dados em estudo.

4.1 Caracterização dos Dados

4.1.1 Contexto e amostra

Para a realização dos procedimentos metodológicos desta pesquisa, foram utilizados

dados obtidos em (VASCONCELOS, 2015), oriundos dos alunos matriculados no curso de

graduação em Engenharia de Teleinformática (ETI) do Centro de Tecnologia (CT) da área de

tecnologia com ênfase em informática e telecomunicações, da Universidade Federal do Ceará

(UFC), localizada no nordeste brasileiro. O curso ETI criado em 2003, pertence ao Departamento

de Engenharia de Teleinformática (DETI), que atualmente, além do curso de graduação, em

fase de extinção, também oferta outros cursos de graduação, Engenharia de Telecomunicações

e Engenharia de Computação, bem como cursos de mestrado e doutorado em Engenharia de

Teleinformática que se dividem em duas áreas de concentração: Eletromagnetismo Aplicado e

Sinais e Sistemas.

Atualmente, as empresas e a sociedade exigem engenheiros com uma vasta gama

de conhecimentos e habilidades que lhes permitam satisfazer as expectativas do mercado de

trabalho e se ingressar com sucesso em um mercado de trabalho de contínuas mudanças. Para

ser capaz de atender a essa demanda, instituições de ensino superior estão a propor diferentes

metodologias de aprendizagem, em que os responsáveis pelas instituições estão a realizar um

conjunto de atividades, a fim de alcançar a melhorar formação dos futuros profissionais.

Neste contexto, o curso de ETI propõe uma sólida, consistente e extensa formação

profissional técnica e científica na perspectiva de habilitar seus concludentes a absorverem e

desenvolverem novas tecnologias capacitando os alunos a exercerem o pensamento crítico, a

resolução criativa dos problemas, interação eficaz com o ambiente profissional que o cerca e

aprendizagem contínua.

Dentre os objetivos específicos do curso, podem-se destacar (PCC, 2003):
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• Fornecer conhecimentos multidisciplinares das tecnologias atuais usadas em sistemas de te-

lecomunicações e sistemas informáticos, incluindo aspectos de processamento, transmissão

e recepção de informações;

• Oferecer treinamento em ETI com ênfase em engenharia de telecomunicações e engenharia

da computação, condizente com a realidade da necessidade de mão de obra qualificada

nos mercados emergentes;

• Capacitar o engenheiro em formação para realizar atribuições nas seguintes áreas técnicas:

transmissão do sinal, antena e computação, sistemas de transmissão, dados, vídeo e voz

por cabo, fibra ótica, links de microondas, satélites, televisão e sistemas de rádio; sistemas

e redes de telefonia móvel, sistemas ópticos de comunicação, redes de alta velocidade,

internet e computação móvel.

Para o alcance desses resultados o curso dispõe de laboratórios em parceria com

empresas de sociedade produtiva, promovendo além da formação de profissionais engenheiros, o

desenvolvimento do senso de investigação científica e tecnológica focada no aperfeiçoamento

intelectual e industrial de diversos setores do mercado de trabalho.

4.1.2 Alunos e as disciplinas analisadas

A pesquisa foi desenvolvida com os estudantes dos 3o e 4o ano do curso de ETI que

haviam concluído todas as disciplinas do primeiro ano, tendo tido acesso a assuntos fundamentais

de disciplinas de áreas do conhecimento que formam a base matemática e científica da formação

de futuros engenheiros. Desta forma, o instrumento de coleta de dados desta pesquisa, SEEQ, foi

aplicado em quatro turmas, duas noturnas e duas diurnas, de alunos que estavam matriculados

nas disciplinas de Sinais e Sistemas e Processamento Digital de Sinais. Os alunos das turmas de

ambas as disciplinas foram convidados a participar voluntariamente nesta pesquisa, garantindo o

seu anonimato.

Todos os dados foram coletados entre a última quinzena do mês de Abril de 2012 e na

primeira quinzena de Maio de 2012. Do total de 120 alunos que se inscreveram nas quatro turmas,

100 alunos responderam completamente o questionário. As disciplinas analisadas foram: Físca

Fundamental para Engenharia (FF), Física Experimental para Engenharia (FE), Química Geral

para Engenharia (QG), Desenho para Engenharia (DE), Cálculo Fundamental (CF), Introdução

à Álgebra (IA), Técnicas de Programação para Engenharia (TE) e Projetos Lógicos Digitais

(LD). A tabela a seguir (Tabela 1), indica as disciplinas analisadas e os respectivos números de
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estudantes que participaram e responderam o instrumento.

Tabela 1 – Caracterização da amostra.
Disciplinas Estudantes Inscritos Estudantes Participantes Período

Sinais e Sistemas 31 20 Noturno
Processamento Digital de Sinal 14 14 Noturno

Sinais e Sistemas 46 40 Diurno
Processamento Digital de Sinal 29 26 Diurno

Total de Estudantes 120 100 -

4.1.3 Instrumento de coleta de dados

O SETE, utilizado nas últimas décadas na medição da efetividade do ensino de

cursos do ensino superior (MARSH; ROCHE, 1997), foi a metodologia de avaliação da eficácia

da aprendizagem discente utilizada naquela pesquisa (VASCONCELOS, 2015). Para aplicação

desta metodologia foi utilizado o instrumento SEEQ na forma de uma enquete avaliativa em

todas as disciplinas cursadas pelos estudantes e que estavam relacionadas com as áreas citadas

neste estudo.

O instrumento SEEQ permite medir o conjunto mais representativo dos onze do-

mínios utilizados na metodologia SETE. Desta forma, foram considerados os onze fatores do

SEEQ relacionados à qualidade do processo de ensino e aprendizagem discente. A tabela 2 a

seguir, apresenta os onze fatores considerados para análise e suas respectivas descrições quanto à

avaliação.

Os onze fatores do SEEQ abrangem 35 itens, onde todos foram avaliados de acordo

com uma escala do tipo Likert de cinco pontos, a saber: (1) Discordo Fortemente; (2) Discordo;

(3) Indiferente; (4) Concordo; (5) Concordo Fortemente.

4.2 Modelagem matemática dos dados

Nesta seção, será apresentada a modelagem matemática aplicada aos dados do

questionário SEEQ. Primeiro, será descrita a organização desses dados, haja vista que, a partir de

sua estruturação, diferentes formas de organização podem ser elaboradas para o melhor manuseio

e flexibilidade da base em estudo. Por conseguinte, é descrito a aplicação das ferramentas

matemáticas de exploração de dados.
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Tabela 2 – Fatores do instrumento SEEQ.

Fatores Descrição dos Fatores

F1: Aprendizado Reflete uma visão do conteúdo, sua importância e quanto o aluno aprendeu.

F2: Entusiasmo Reflete sobre o grau de motivação, dinamismo e entusiasmo do professor na ministração da aula.

F3: Organização Avalia a qualidade da transmissão e clareza do conteúdo exposto pelo professor, bem como se os objetivos

foram alcançados e as lições ensinadas facilitaram a assimmilação do conteúdo.

F4: Interação com o Grupo Investiga o estímulo que o professor provoca para que os alunos façam intervenções em sala de aula

e se os mesmos são instigados a participar com suas próprias ideias ou responder a questões

elaboradas pelo professor.

F5: Desenvolvimento Individual Explora as relações entre os estudantes e professores em atividades extracurriculares.

F6: Abordagem do Conteúdo Investiga a opinião dos estudantes quanto às habilidades, conceitos e ideias desenvolvidas

e utilizadas pelo professor em sala de aula.

F7: Exames/Avaliações Demosntra a opinião dos estudantes em relação à competência do professor em avaliar e julgar se

seus métodos avaliativos são adequados.

F8: Atividades Avalia se a carga de trabalho, bem como as leituras extras e textos disponíveis contribuem para a

efetividade da aprendizagem.

F9: Curso no Geral Compara diretamente a opinião do estudante em relação à qualidade da disciplina, curso ou componente

curricular em comparação aos outros que ele fez.

F10: Professor no Geral Compara o professor em relação a outros, sendo portanto, análogo ao fator anterior.

F11: Outras Características dos Estudantes Conjunto de características que não são consideradas como um único fator,

abrindo margem para receber ou retirar mais questões do seu cálculo.

4.2.1 Organização dos dados

Os dados obtidos naquela pesquisa, (VASCONCELOS, 2015), são multidimensio-

nais, organizados assim em um arranjo tridimensional (Figura 1), semelhantes a de um conjunto

de dados da área de análise sensorial (CRUZ et al., 2012), campo de pesquisa que se aplicam

ferramentas de análise multidimensionais a fim de extrair relações a partir das informações

coletadas de avaliadores (SMILDE et al., 2004).

Desta forma, os dados apresentam as seguintes dimensões: i (8 Disciplinas) x j (11

Fatores SEEQ) x k (115 Estudantes Avaliadores). Para a aplicação dos métodos multivariados

neste trabalho, os dados obtidos e organizados de forma multidimensional foram transformados

em um arranjo matricial (Figura 1), através da realização da média das respostas dos estudantes.

Portanto, a matriz de dados X, com dimensões i (8 Disciplinas) x j (11 Fatores

SEEQ), obtida a partir da média das respostas dos alunos ao questionário, corresponde a um
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Figura 1 – Organização dos dados.

Fonte: o autor.

arranjo bidimensional. Entretanto, para esta pesquisa utilizamos a matriz X transposta, isto é, i

(11 Fatores SEEQ) x j (8 Disciplinas), sendo explorada tanto pela PCA como pela LDA, em que

a informação média dos alunos é considerada.

Após organizados os dados na matriz, as simulações computacionais foram realizadas

no software Matrix Laboratory - MATLAB.

4.2.2 Análise de componentes principais

A PCA foi aplicada a fim de detectar possíveis relações entre os atributos analisados.

Neste sentido, a redução de dimensionalidade proposta pelo método permite a extração das

características mais relevantes do conjunto de dados original, trasformando-os em novas variáveis

descorrrelacionadas.

4.2.2.1 Validação da PCA

Para se executar os procedimentos metodológicos de análise dos dados, é necessário,

ao se iniciar uma análise fatorial, que seja feito alguns testes na matriz do conjunto de dados, afim

de investigar a eficácia da utilização do método. Para tanto, utilizamos os testes de Esfericidade

de Bartlett e a Medida de Adequacidade da Amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para analisar

a estrutura de correlação dos dados quanto à sua adequação ou não à aplicação da análise fatorial

(GREEN, 2011). Ambos os testes multivariados foram aplicados tanto para o primeiro estudo de

caso, como para o segundo estudo de caso.

Esses testes também validam a aplicação da análise de componentes principais,

indicando desta forma o grau de correlação entre os dados estudados. Se os dados estiverem
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muito correlacionados, então é interessante aplicar um método para descorrelacionar os dados,

como é o caso da análise de componentes principais.

Descrevemos resumidamente a seguir, o objetivo dos dois testes utilizados nesta

pesquisa (GREEN, 2011):

i. Teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) - Indica a proporção da variância dos dados

que pode ser considerada comum a todas as variáveis, ou seja, que pode ser atribuída a um fator

comum, então: quanto mais próximo de 1 (unidade) melhor o resultado, ou seja, mais adequada

é a amostra à aplicação da análise fatorial.

ii. Teste de esfericidade de Bartlett - É verificado se a matriz de correlação é uma

matriz identidade, o que indicaria que não há correlação entre os dados. Dessa forma, procura-se

para um nível de significância assumido em 5% rejeitar a hipótese nula de matriz de correlação

identidade.

Juntos, esses testes fornecem um padrão mínimo que deve ser passado antes que a

análise de componentes principais seja relizada.

4.2.3 Análise discriminante linear

A LDA, assim como a PCA, foi aplicada para extração das características mais

relevantes do conjunto de informações. Entretanto, antes de sua aplicação, dada a sua natureza

supervisionada, faz-se necessário rotular previamente as classes que englobam o conjunto de

dados originais. O tópico a seguir descreve como se deu o procedimento de classificação a priori.

4.2.3.1 Classificação a priori e escolha do número de classes

Um passo importante antes da aplicação da técnica proposta (LDA) é a classificação

a priori dos grupos, haja vista que a LDA é um método supervisionado, fazendo-se necessário

rotular previamente as classes. Para tal procedimento se aplicou a Análise de Agrupamento

(AA).

Análise de Agrupamento é uma tarefa de classificação não-supervisionada que tem

como objetivo encontrar uma partição de dados de modo em que as amostras pertencentes ao

mesmo grupo são similares, enquanto as amostras agrupadas em grupos diferentes são dissi-

milares (JAIN; DUBES, 1988). Tal procedimento é executado pelos métodos de agrupamento

utilizados principalmente para identificar grupos de itens semelhantes em um universo de dados

e assim extrair conhecimento útil. Os métodos de agrupamento são divididos em duas categorias:
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particionado e hierárquico (BHARGAVI; GOWDA, 2015).

A Análise de Agrupamento Particionado tem como objetivo minimizar um determi-

nado critério de agrupamento de forma iterativa realocando os pontos dos dados entre os grupos

até que a partição ideal seja atingida (RASHEDI et al., 2015).

A Análise de Agrupamento Hierárquico (AAH) se divide por sua vez em dois méto-

dos: divisivo e aglomerativo (JOHNSON, 1967). O método divisivo tem como objetivo criar

na forma "top-down", um grupo contendo todos os padrões criados e, em seguida, dividi-lo em

outros grupos no que diz respeito a quantidade de separação entre padrões. O processo continua

até que os grupos finais contenham apenas um padrão (JAIN; DUBES, 1988), (KAUFMAN;

ROUSSEEUW, 1990). Já o método aglomerativo tem como objetivo fundir os grupos mais pró-

ximos na forma "botton-up", em que cada padrão individual é atribuído ao primeiro agrupamento

contendo apenas este padrão. O processo continua até que todos os grupos contenham todos os

padrões (JAIN; DUBES, 1988), (KAUFMAN; ROUSSEEUW, 1990).

Nesta dissertação, utilizou-se o método aglomerativo da AAH para estabelecer os

agrupamentos entre as características do conjunto de dados e para determinar o número de

grupos, o método de Ward (WARD, 1963). O objetivo do método de Ward é encontrar em cada

estágio de agrupamento dois conjuntos cuja fusão minimiza a soma dos quadrados dos erros

dentro de cada grupo (distâncias entre os centróides dos grupos fundidos) (WARD, 1963). Por

esta razão, o método de Ward é conhecido como método da variância mínima, ou seja, o método

minimiza a variância dentro do grupo. Ou seja, a cada passo um par de grupos com distância

mínima são mesclados. Para implementar este método, encontra-se em cada estágio um par

de grupos que leva ao aumento mínimo da variância dentro do grupo após a fusão. Portanto,

utilizou-se de forma semelhante a (SILVA, 2013) o procedimento de fusão de Ward e a medida

de distância Euclidiana como métrica para calcular a distância inicial entre os atributos dos

dados. A ideia é utilizar a saída retornada pela AAH como entrada para a LDA, isto é, como

os rótulos de classificação. O resultado retornado pela AAH pode ser vislumbrado através da

árvore dendrograma, como será observado no Capítulo 5.

Neste capítulo, foi realizada uma caracterização dos sujeitos participantes desta

pesquisa, assim como a organização e a estrutura dos dados que serão analisados neste trabalho.

Além disso, apresentamos o curso em que esta pesquisa foi realizada. Por fim, foi exposto

como as ferramentas dos dois métodos multivariados, PCA e LDA, foram aplicados no contexto

do processamento, análise e extração de informações relevantes do conjunto de dados desta
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dissertação. No próximo capítulo, será realizada a análise e discussão dos resultados desta

pesquisa a partir da aplicação da PCA e LDA nos dados coletados, com o objetivo de obter

potenciais indicadores dos dados das avaliações realizadas.
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5 RESULTADOS

Neste capítulo, são descritos os principais resultados obtidos pela aplicação dos dois

métodos multivariados, estando organizado em três partes com seus respectivos apontamentos

e discussões. Na primeira parte será realizada uma análise obtida a partir da decomposição

dos dados através da PCA, considerando a validação dos dados, matriz de correlação, seleção

de componentes principais do modelo e os resultados da análise da modelagem. Na segunda

parte serão analisados os resultados obtidos com a aplicação da LDA, considerando a análise de

agrupamento e os resultados da modelagem. Por fim, na terceira e última parte será apresentada

uma comparação entre ambos os métodos no que concerne a identificação de padrões, extração

de características relevantes e avaliação da confiabilidade dos grupos gerados por cada método.

5.1 Resultados da Análise de Componentes Principais

Nesta seção, serão analisados alguns parâmetros importantes para o delineamento

da extração das componentes principais. Desta forma, será analisada a matriz de correlação

dos dados, bem como a análise dos resultados de alguns testes que validam o processamento da

informação através da PCA.

5.1.1 Validação dos resultados

Conforme apresentado na seção da metodologia, para a validação do uso da PCA

foram realizados os testes de Esfericidade de Bartlett e a medida da adequação da Amostra de

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (GREEN, 2011), cujos resultados são apresentados na Tabela 3.

O teste de KMO examina o ajuste dos dados tomando todas as variáveis simultaneamente e

provê uma informação sintética sobre os dados indicando a proporção da variância dos dados

que pode ser considerada comum a todas as variáveis. O teste indica que, quanto mais próximo

da unidade, melhor o resultado. Já o teste de esfericidade de Bartlett, testa a hipótese de que a

matriz de correlação é uma matriz identidade, isto é, que não há correlações entre as variáveis

(DUNTEMAN, 1989).

Tabela 3 – Testes de validação da PCA.
Adequação da Amostra - KMO Esfericidade de Bartlett

0,806 489,075
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Juntos, ambos os testes fornecem um padrão mínimo que deve ser observado antes

que a análise de componentes principais seja relizada. Neste contexto, os valores obtidos

pelos testes (KMO > 0,6 e Esfericidade de Bartlett com rejeição da hipótese nula conforme

recomendado por (GREEN, 2011)) apontam para a validação sobre a utilização da PCA com

respeito à matriz de correlação referente aos fatores do instrumento SEEQ, viabilizando assim a

efetiva utilização do método.

5.1.2 Análise da matriz de correlação

Para estabelecer as relações entres as variáveis avaliadas utilizou-se o coeficiente de

correlação. O coeficiente de correlação Pearson varia de -1 a 1. O sinal algébrico indica direção

positiva ou negativa do relacionamento e o valor sugere a força da relação entre as variáveis.

Desta forma, a matriz de correlação (Tabela 4) apresenta a relação entre os 11 fatores SEEQ, que

estabelece a correlação linear entre os dados.

Tabela 4 – Matriz de correlação dos fatores SEEQ.
Matriz de Correlação

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
F1 1
F2 0,707 1
F3 0,587 0,948 1
F4 0,819 0,962 0,853 1
F5 0,555 0,934 0,841 0,891 1
F6 0,713 0,885 0,743 0,950 0,868 1
F7 0,583 0,871 0,814 0,817 0,944 0,763 1
F8 0,840 0,642 0,562 0,753 0,542 0,754 0,523 1
F9 0,758 0,379 0,253 0,555 0,307 0,551 0,269 0,912 1

F10 0,784 0,882 0,818 0,930 0,796 0,889 0,707 0,883 0,732 1
F11 0,413 0,148 0,108 0,299 0,063 0,315 0,048 0,715 0,865 0,590 1

Analisando a matriz de correlação, pode-se ressaltar que o fator "entusiasmo"(F2) tem

uma alta correlação com a pontuação dos fatores "organização"(F3), "relações individuais"(F5)

e "interação com o grupo"(F4). Esses fatores estão relacionados com o comportamento do

professor para com os alunos (SILVA, 2013). Outros fatores que demonstram uma relação de um

para o outro são abordagens do conteúdo (F6) e da "interação com o grupo"(F4), o que caracteriza

uma tendência aos professores em apresentarem aspectos teóricos nas disciplinas, mais por meio

de exemplos práticos relacionados com assuntos e temas reais, e incentivando a participação

dos estudantes. O fator "relações individuais"(F5) se correlaciona com o fator "exames"(F7),

de modo que na opinião dos estudantes, há professores que se preocupam com os alunos e
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demonstram interesse genuíno em ajudá-los, além de também darem um bom feedback sobre

o resultado das avaliações e de aplicá-las adequadamente de acordo com o nível do conteúdo

ensinado (SILVA, 2013).

Os fatores de maior destaque nesta pesquisa são a "análise global da disciplina"(F9)

e a "análise global do professor"(F10). Para um estudante de engenharia é muito importante

que a metodologia de ensino incentive a prática de resolução de problemas, promovendo um

aprendizado no estudante para além do que o professor pede e é uma habilidade fundamental

para os engenheiros (VASCONCELOS, 2015). Assim, "análise global da disciplina"(F9) tem

também uma relação alta com o fator "atribuições dos alunos"(F8), o que significa que um bom

curso é o que conduz o aluno a fazer leituras e atividades que contribuam para aumentar o tempo

de estudo fora da sala de aula. Já a "análise global do professor"(F10) tem uma relação de

correlação elevada com a "interação de grupo"(F4), porque quando o professor é muito bem

aceito pela turma em relação aos outros docentes, ele incentiva os alunos a participarem e a

expressarem suas ideias em sala de aula com maior frequência (VASCONCELOS, 2015).

5.1.3 Seleção das componentes da PCA

Os procedimentos de seleção das componentes principais da PCA compreendem-

se em duas etapas, a saber: (i) análise do percentual da variância total explicada por cada

componente associado ao seu respectivo autovalor; (ii) e o critério de Kaiser, o qual diz que as

componentes a serem consideradas devem apresentar autovalores superiores a unidade (GREEN,

2011).

Observando o percentual de variância explicada que cada componente principal

preserva, pode-se reduzir o conjunto de dados original que englobava os 11 fatores SEEQ

analisados, para um número menor que apresente significativo percentual de informação útil

para ser analisada. Desta forma, reduziu-se o conjunto original de dados para 2 componentes

principais, as quais representam um percentual de variância explicada em torno de 91% de

informação dos dados originais (Tabela 5).

No intuito de fundamentar a escolha das componentes principais que serão objetos

de análise, considerou-se além do valor do percentual de variância explicada retida por cada

componente principal, o critério de Kaiser, que de acordo com (GREEN, 2011), deve-se utlizar

apenas as componentes principais associadas aos autovalores acima da unidade. Portanto,

este critério corrobora com o percentual de variância explicada retida pelas duas primeiras
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Tabela 5 – Variância explicada.

Parâmetros Analisados
Componentes Autovalores % Variância % Variância Acumulativa

1 7,859 71,449 71,449
2 2,152 19,563 91,012
3 0,411 3,735 94,747
4 0,273 2,503 97,250
5 0,203 1,990 99,240
6 0,083 0,339 99,579
7 0,016 0,149 99,728
8 0,011 0,09 99,818
9 0,08 0,13 99,948
10 0,01 0,009 100,957
11 4,3 ×10−16 3,0 ×10−16 100,00

componentes.

5.1.4 Descrição dos grupos identificados

A partir da retenção do número de componentes principais, buscou-se explorar as

relações tanto entre os fatores do instrumento SEEQ quanto entre as disciplinas desta pesquisa

no novo espaço gerado. Tal relação é perceptível através da plotagem gráfica dos dados originais

no espaço das duas primeiras componentes principais selecionadas nesta pesquisa. A análise das

relações entre as componentes principais busca fortalecer as interpretações mais consistentes,

permitindo que padrões no comportamento dos dados possam ser extraídos e examinados

(NUNES, 2015). Desta forma, a descrição dos resultados para os grupos identificados se dividem

em duas etapas, a saber: análise dos fatores SEEQ, gerados pela plotagem dos fatores de

carregamento da PCA; e análise das disciplinas, a partir da plotagem dos scores da PCA.

5.1.4.1 Fatores de carregamento da PCA - análise dos fatores SEEQ

O gráfico com os fatores de carregamento das componentes principais foi gerado

(Figura 2), no qual as duas componentes principais extraídas são relacionadas. A plotagem dos

fatores de carregamento, permite vislumbrar os padrões de agrupamento entre os fatores SEEQ.

Em relação à componente 1, há destaque para o Grupo I, com o fator F9 que trata a

respeito da opinião geral dos alunos sobre uma determinada disciplina do curso em relação às
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Figura 2 – Distribuição dos fatores SEEQ no espaço das componentes principais.

Fonte: o autor.

demais e o fator F11 que trata acerca de outras características dos estudantes, como por exemplo,

o nível de dificuldade da disciplina, quantidade de trabalhos extra classe e o ritmo, em relação às

demais (VASCONCELOS, 2015). Este resultado aponta para o padrão encontrado encontrado

em (VASCONCELOS, 2015), inferindo que as atividades avaliativas e a própria dificuldade do

aprendizado em uma disciplina são fatores de forte influência na percepção do aluno como um

todo.

O Grupo II, formado pelos demais fatores aponta para um padrão de proximidade

entre os valores dos fatores de carregamento, permitindo inferir que todos os fatores SEEQ

que formam o Grupo II influenciam de modo equilibrado tanto a primeira como a segunda

componente.

5.1.4.2 Scores da PCA - análise das disciplinas

A plotagem dos scores da PCA (Figura 3), permite vislumbrar os padrões de agrupa-

mento entre as disciplinas avaliadas.
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Figura 3 – Distribuição das disciplinas no espaço das componentes principais.

Fonte: o autor.

Analisando os grupos identificados, as disciplinas do Grupo I apresentam maiores

scores para a componente 1 quando comparadas com às demais. Desta forma, considerando que

as disciplinas Técnicas de Programação (TE) e Projetos Lógicos Digitais (LD) foram as mais

ligadas à área tecnológica, bem como as que foram melhor avaliadas pelos discentes conforme

(VASCONCELOS, 2015), a componente 1 está relacionada à avaliação dos critérios listados

através dos fatores SEEQ. Portanto, este resultado corrobora com a análise estabelecida em

(VASCONCELOS, 2015), que permite classificar a componente 1 como sendo um indicador de

Qualidade de Ensino.

O Grupo II, é constituído por disciplinas de áreas do conhecimento relacionadas a

conceitos mais teóricos e científicos de estudo (VASCONCELOS et al., 2013), apresentando

maiores scores para a componente 2. Conforme verificado por (VASCONCELOS, 2015) essas

disciplinas apresentam, dentre outros, o fator avaliação como um aspecto comum, o que classifica

a componente 2 como indicador de Procedimentos Avaliativos.
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5.2 Resultados da análise discriminante linear

Nesta seção, serão analisados os agrupamentos retornados pela classificação a priori

através do uso da Análise de Agrupamento Hierárquico (AAH), bem como a análise das funções

discriminantes extraídas da LDA.

É importante destacar que as funções discriminantes foram selecionadas com base

na observação do maior percentual de variância explicada dos dados. Desta forma, as duas

primeiras funções discriminantes (FD1 e FD2) representam, respectivamente, 90,9% e 4,6%

da variabilidade das atribuições dos agrupamentos dos dados. Portanto, buscou-se analisar as

relações entre os padrões de comportamento tanto dos fatores SEEQ quanto das disciplinas no

novo espaço gerado pela LDA.

5.2.1 Resultado da classificação a priori

Nesta seção é proposto a utilização da AAH para analisar os fatores do instrumento

SEEQ. Tal método foi escolhido porque não existia nenhum conhecimento a priori sobre as

classes de agrupamento desses fatores, de modo que utilizando-se o procedimento de Ward

buscou-se conhecer essa estrutura interna. Desta forma, a Figura 4 apresenta a árvore den-

drograma do agrupamento dos fatores SEEQ usando o método AAH, conforme descrito no

capítulo de metodologia desta pesquisa. O comprimento das linhas verticais no dendrograma

indica a diferença no que concerne as características dos dados entre dois conjuntos intercalados.

Iniciando com uma solução de um agrupamento, soluções mais detalhadas são formadas de

acordo com o grau de similaridade entre os fatores analisados nesta pesquisa, em que neste caso

finalizou com uma solução de três grupos encontrados.

A partir do grau de similaridade entre os grupos, verificada no dendrograma, observa-

se que os fatores são agrupados em três grupos distintos. Os fatores, "Interação com o Grupo"(F4),

"Abordagem do Conteúdo"(F6), "Professor no Geral"(F10), "Entusiasmo"(F2), "Organiza-

ção"(F3), "Desenvolvimento Individual"(F5) e "Exames/Avaliações"(F7) se destacam na forma-

ção do Grupo I, respectivamente. Já os fatores, "Aprendizado"(F1), "Atividades"(F8) e "Curso

no Geral"(F9) formam o Grupo II, respectivamente. Por fim, o Grupo III surge com o único fator,

"Outras Características dos Estudantes"(F11).
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Figura 4 – Classicação a priori - agrupamento dos fatores SEEQ.

Fonte: o autor.

5.2.2 Descrição dos grupos identificados

A análise das FD extraídas pelo método LDA foi realizada para verificar as dife-

renças entre os grupos multivariados tanto em termos dos fatores SEEQ analisados quanto das

disciplinas avaliadas nesta pesquisa. Assim como a PCA, a análise das relações entre as funções

discriminantes busca fortalecer as interpretações mais consistentes, permitindo que padrões no

comportamento dos dados possam ser extraídos e examinados. Desta forma, a descrição dos

resultados para os grupos identificados se dividem em duas etapas, a saber: análise dos fatores

SEEQ, gerados pela plotagem dos fatores de carregamento da LDA; e análise das disciplinas, a

partir da plotagem dos scores da LDA.

5.2.2.1 Fatores de carregamento da LDA - análise dos fatores SEEQ

Foram gerados gráficos com os valores de carregamento das funções discriminantes

(Figura 5), nos quais são relacionadas as duas funções mais significativas (FD1 e FD2). A

plotagem dos fatores de carregamento, permite vislumbrar os padrões de agrupamento entre os

fatores SEEQ.

A formação do Grupo I permite inferir que a motivação, o dinamismo e o entusiasmo

com que o professor ministra os conteúdos devem estar aninhados com suas habilidades e

estratégias de ensino desenvolvidas em sala de aula.
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Figura 5 – Distribuição dos fatores SEEQ no espaço das funções discriminantes.

Fonte: o autor.

Já o Grupo II aponta para uma avaliação geral tanto em relação aos professores

quanto ao curso, levando-se em conta nessa avaliação, tanto a qualidade da disciplina em seus

aspectos metodológicos e pedagógicos, bem como na qualidade com que o docente ministra

os conteúdos em sala de aula e os trabalha ao longo do processo de ensino e aprendizagem,

comparando sempre à outras experiências que os discentes tiveram ao longo de sua carreira

acadêmica.

Por fim, o Grupo III aponta para as condições em que se dá o aprendizado do

estudante, relacionandos-as com o grau de interação tanto em relação aos demais estudantes

quanto ao próprio professor, como também ao nível de dificuldade da disciplina e a carga de

atividades extracurriculares.

5.2.2.2 Scores da LDA - análise das disciplinas

A plotagem dos scores da LDA (Figura 6), permite vislumbrar os padrões de agrupa-

mento entre as disciplinas avaliadas.
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Figura 6 – Distribuição das disciplinas no espaço das funções discriminantes.

Fonte: o autor.

O Grupo I, com elevados scores para a FD2, é formado por disciplinas que compõem

áreas tecnológicas e com maior atividade de prática profissional e laboratorial (VASCONCELOS

et al., 2015b).

Analisando o Grupo II, verifica-se um conjunto de disciplinas de áreas que são

teóricas e pertencentes às ciências mais fundamentais, tais como Álgebra (IA), Cálculo (CF) e

Física (FF) (VASCONCELOS et al., 2015b), que apresentam uma similaridade entre si.

Por fim, o Grupo III com as disciplinas Química Geral (QG) e Física Experimental

(FE) apresentam distinção em relação a esses dois primeiros grupos e compõem um terceiro

agrupamento por similaridade de características (VASCONCELOS et al., 2015b).

5.3 Comparação entre os resultados extraídos da PCA e LDA

A aplicação dos métodos multivariados, PCA e LDA, produziram diferentes agrupa-

mentos tanto para os fatores do instrumento SEEQ quanto para as disciplinas avaliadas. Cada

grupo, com seu conjunto de fatores e disciplinas apresentaram diversas relações entre as suas
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características, o que permitiu que significativas análises fossem estabelecidas.

Em particular, os grupos identificados pela PCA, a partir da plotagem dos fatores

de carregamento, separam o conjunto dos fatores SEEQ em dois grupos, havendo destaque

para o Grupo I em relação a componente 1 e o Grupo II em relação a componente 2 (Figura

2). Por outro lado, os agrupamentos gerados pela LDA aumentam a dispersão entre as classes,

vislumbrando a formação de três grupos distintos, o que torna mais clara a observação dos

padrões de comportamento entre os grupos dos fatores SEEQ (Figura 5). Conforme se observa,

o Grupo I gerado pela PCA absorve os fatores F7, F8 e F10 formando o Grupo II na LDA. Por

outro lado, o Grupo II da PCA é decomposto formando dois novos agrupamentos na LDA, Grupo

I e Grupo III.

Os grupos identificados pela PCA separam o conjunto de disciplinas analisadas

através da plotagem dos scores, em dois grupos que distinguem disciplinas de natureza mais

tecnológicas das de áreas de conhecimento relacionadas a conceitos mais teóricos e científicos

(Figura 3). Já os agrupamentos gerados pela LDA torna novamente maior a dispersão entre as

classes, vislumbrando a formação de três agrupamentos distintos (Figura 6) para as disciplinas

avaliadas. O Grupo I retornado pela LDA confirma o padrão identificado pela PCA, no entanto,

acrescentando a disciplina DE ao grupo, o que fortalece o agrupamento das disciplinas de

natureza tecnológica. Por outro lado, o Grupo II da PCA é decomposto formando dois novos

agrupamentos na LDA, Grupo II e Grupo III.

Em termos de representatividade da informação, observada de acordo com o percen-

tual de variância explicada, a PCA se apresenta com um percentual em torno de 91% da variância

acumulada para as duas primeiras componentes principais, enquanto que a LDA apresenta para

as duas funções discriminantes um percentual de 95,5% da variabilidade. Desta forma, a LDA

retém mais informação útil, preservadas nas duas funções discriminantes extraídas, do que a

PCA com suas duas componentes principais selecionadas.

No intuito de verificar a confiabilidade dos agrupamentos gerados pelos métodos mul-

tivariados PCA e LDA foi aplicado a cada grupo o coeficiente de α de Cronbach (CRONBACH,

1951) (Equação 5.1)

α = (
k

k−1
)X(1−

∑
k
i=1 σ2

i

σ2
T

) (5.1)

onde k é o número de itens dentro de cada agrupamento, σ2
i a variância de cada item e σ2

T é a

soma da variância de todos os itens que pertecem ao respectivo agrupamento, isto é, variância
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total.

O α de Cronbach é um método amplamente utilizado em psicometria fornecendo o

grau de consistência interna de uma medida, isto é, uma medida de fiabilidade estável (CRON-

BACH, 1951). Este índice apresenta um valor que pode variar entre 0 e 1, de forma que quanto

mais próximo da unidade, maior é a consistência interna dos dados, em outras palavras, maior é a

fiabilidade dos dados. Por outro lado, se o coeficiente é o mais próximo de zero, não há nenhuma

relação entre as covariâncias dos itens considerados naquele agrupamento (SILVA, 2013).

A fiabilidade calculada por α de Cronbach para cada agrupamento gerado encontram-

se nas tabelas que se seguem, para cada método multivariado PCA e LDA, Tabela 6 e Tabela 7,

respectivamente.

Tabela 6 – α de cronbach para os grupos gerados pela PCA.
Análise Grupo α de Cronbach

Análise das Disciplinas
Grupo I 0,685
Grupo II 0,692

Análise dos Fatores SEEQ
Grupo I 0,728
Grupo II 0,784

A partir dos agrupamentos gerados pela PCA na Figura 2 e Figura 3, o α de Cron-

bach foi calculado para cada agrupamento como pode ser visto na Tabela 6. Entretanto, os

agrupamentos constituídos pelos fatores SEEQ obtiveram um índice de confiabilidade interna

melhor comparado com os grupos formados pelas disciplinas analisadas. Esse resultado mostra

que os dados obtidos não seguem a mesma linha de raciocínio, ou seja, o Grupo I e Grupo II das

disciplinas apresentam variância alta, que é refletida no baixo valor do α de Cronbach.

Tabela 7 – α de cronbach para os grupos gerados pela LDA.
Análise Grupo α de Cronbach

Análise das Disciplinas
Grupo I 0,898
Grupo II 0,818
Grupo III 0,938

Análise dos Fatores SEEQ
Grupo I 0,910
Grupo II 0,955
Grupo III 0,900

Para os agrupamentos gerados pela LDA, Figura 5 e Figura 6, o α de Cronbach

também foi calculado para cada agrupamento como pode ser visto na Tabela 7. Destaca-se a alta

consistência interna desses grupos, garantindo a uniformidade dos agrupamentos formados.

Nesta perspectiva, os resultados gerados pelos métodos multivariados apresentaram
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significativas contribuições para o processo de ensino e aprendizagem no contexto da avaliação

da aprendizagem discente. É importante ainda destacar que, o método LDA com apenas duas

funções discriminantes acumulou uma maior carga de informação do que a PCA, fato que permite

a realização de inferências sobre um conjunto de dados com maior percentual de informação

útil, o que fornece um ganho no que concerne ao tratamento da informação e extração das

características latentes mais relevantes. Este fato permite-nos inferir que uma classificação a

priori, isto é, obter um conhecimento prévio sobre o conjunto de dados antes da aplicação do

método multivariado fornece um ganho com relação ao método não-supervisionado.

Após a realização da análise dos dados obtidos neste capítulo, revela-se o potencial

dos métodos multivariados PCA e LDA na área da avaliação educacional. Podemos concluir que

ambos os métodos apresentaram resultados satisfatórios, havendo destaque para a LDA, pois

consiste em uma metodologia matemática que não apenas reúne as projeções mais significativas,

como também se utiliza de informações previamente obtidas através da classificação a priori. Por

fim, o capítulo seguinte corresponde ao último capítulo desta dissertação e apresentará algumas

conclusões e considerações finais deste trabalho.
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Buscou-se nesta dissertação apresentar a viabilidade da aplicação de ferramentas

matemáticas oriundas da estatística multivariada no contexto da avaliação da aprendizagem

discente, com o intuito de contribuir com a melhoria da qualidade da formação do perfil do

profissional em engenharia. Tal objetivo, se delineou com a utilização do SETE na avaliação

do primeiro ano do curso de Engenharia de Teleinformática da Universidade Federal do Ceará,

através de medidas retornadas pelas experiências de aprendizagem dos discentes ao longo de

seu processo de formação com base em 11 fatores sobre a percepção do discente a respeito das

disciplinas cursadas.

As principais conclusões fornecem evidências de que os estudantes apresentam

precepções positivas das disciplinas relacionadas à área de tecnologia. Tais disciplinas são mais

práticas do que as relacionadas ao ciclo de ciências básicas. Estes resultados, sugerem que os

docentes devem estar atentos às peculiares características dos alunos, a fim de melhorar sua

participação e expectativas nas disciplinas em geral. Além disso, os professores podem ser

capazes de convencer os estudantes de que a disciplina, ministrada por ele, irá ajudá-los nas

situações práticas que surgem no mundo real do mercado de trabalho.

Neste trabalho foi verificada a aplicação de métodos não-supervisionados e supervi-

sionados, PCA e LDA, respectivamente, como potenciais ferramentas para a análise de dados

relacionados à eficácia da avaliação da aprendizagem na perspectiva do estudante. Desta forma,

as respostas dos estudantes à enquete sobre as discplinas, Físca Fundamental para Engenharia,

Física Experimental para Engenharia, Química Geral para Engenharia, Desenho para Engenha-

ria, Cálculo Fundamental, Introdução à Álgebra, Técnicas de Programação para Engenharia e

Projetos Lógicos Digitais, retornaram um conjunto de informações que quando analisadas pelos

métodos matemáticos identificaram não apenas um padrão de informações, mas também, as

semelhanças e diferenças entre determinados fatores outrora não tão claros.

Os resultados obtidos com a aplicação do método não-supervisionado, PCA, forneceu

dois padrões de agrupamentos tanto na análise dos fatores SEEQ (Figura 5.1) quanto das

disciplinas (Figura 5.2). Na primeira análise, o método aponta para dois indicadores que devem

ser considerados na avaliação da qualidade do curso: (i) qualidade de ensino; e (ii) procedimentos

avaliativos. A segunda análise, sugere que o professor considere as atividades avaliativas e a

dificuldade do aprendizado do estudante como fatores que influenciam em suas percepções.

Por outro lado, diferente da PCA, o método supervisionado LDA, gerou três agru-
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pamentos tanto na análise da relação entre os fatores SEEQ (Figura 5.4) quanto as discplinas

(Figura 5.5), apresentando uma estrutura latente mais completa e rica do que o modelo não-

supervisionado. Na primeira análise é verificado o mesmo padrão de tendência encontrado

na análise realizada por meio da matriz de correlação, bem como um melhor vislumbre da

diferença entre o grupo de disciplinas de áreas teóricas do grupo de disciplinas pertencentes às

ciências mais fundamentais. A segunda análise, embora apresente um conjunto de agrupamentos

diferentes daqueles gerados pela AAH, este fato sinaliza positivamente na direção possíveis

análises de informações que não tinham ficado claras nas análises anteriores.

Desta forma, nesta dissertação, a partir de um instrumento de avaliação que forneceu

informações acerca da eficácia da aprendizagem discente, verificou-se que os grupos de fatores e

disciplinas em conjunto podem ser considerados como indicadores qualitativos para os docentes,

no intuito de que medidas possam ser pensadas e ações tomadas para a melhoria no sistema

educacional, tanto em seu nível pedagógico como na sua dimensão mais metodológica.

Como perspectivas de trabalhos futuros, sugere-se a realização de um estudo com um

maior número de sujeitos, podendo ainda ser considerada a natureza multidimensional dos dados

e utilizar métodos tensoriais de decomposição de dados. Há ainda a possibilidade de se utilizar

outras técnicas multivariadas de extração de características e classificação das informações.
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APÊNDICE A – ANÁLISE DISCRIMINANTE LINEAR (LDA)

O principal objetivo da LDA é a separação de populações. No entanto, pode também

ser utilizada para classificar um conjunto de dados. É importante destacar que não é preciso

assumir que as c populações apresentem uma distribuição normal multivariada, entretanto

assume-se a homogeneidade das matrizes de covariâncias, ou seja, assume que Σ1 = Σ2 = ... =

Σc = Σ. A ideia da LDA é obter transformações lineares que que preservem grande parte da

variabilidade original dos dados e realizar separações entre várias populações por intermédio da

inspeção visual em representações gráficas.

Para apresentar o método LDA, considera-se que a k-ésima população possui média

µk, para k = 1, 2, ..., c. A média combinada das c populações é dada por

µc =
1
c

c

∑
k=1

µk (A.1)

Seja B a matriz (n X n) de somas de quadrados e produtos entre os c vetores de

médias populacionais, então obtemos B por

B =
c

∑
k=1

(µk −µc)(µk −µc)
T (A.2)

A combinação linear y = wT x do vetor aleatório n-dimensional x, que buscamos,

tem valor esperado condicional dado por

E(y|πi) = µiy = E(wT x|πi) = wT E(x|πi) = wT µk para populacao πi (A.3)

e variância dada por

Var(y|πi) = σ2
y =Var(wT x|πi) = wTVar(x|πi)w = wT Σw (A.4)

Pode-se observar que as médias de cada população são diferentes, mas a covariância

é única, independentemente da população da qual x é selecionado. Definindo uma média global

µy das c populações

µy =
1
c

c

∑
k=1

µky =
1
c

c

∑
k=1

wT µk = wT (
1
c

c

∑
k=1

µk) = wT µc (A.5)



69

A ideia inicial da LDA é buscar o vetor de combinações lineares w que maximizasse

a soma das distâncias generalizadas entre as médias de cada população µky e a média global das

c populações µy. Essa distância estatística é definida por

∑
c
k=1(µky −µy)

2

σ2
y

=
∑

c
k=1(w

T µk −wT µc)
2

wT Σw
=

∑
c
k=1 wT (µk −µc)w

wT Σw
(A.6)

que pode ser escrita por

∑
c
k=1(µky −µy)

2

σ2
y

=
wT Bw
wT Σw

(A.7)

É importante destacar que análogo a matriz B, define-se a matriz de dispersão

entre-populações

ΣE =
c

∑
k=1

nk(µk −µ)(µk −µ)T (A.8)

onde µ é a média do vetor aleatório n-dimensional x.

Além disso, uma estimativa de Σ baseia-se na matriz de dispersão intra-populações

ΣI =
c

∑
k=1

nk

∑
i=1

(xi −µk)(xi −µk)
T (A.9)

Logo podemos resscrever a equação (A.7) como

∑
c
k=1(µky −µy)

2

σ2
y

=
wT ΣEw
wT ΣIw

(A.10)

Essa razão pode ser interpretada como a razão entre a variabilidade entre populações

e a variabilidade comum dentro de populações. A ideia básica é buscar o vetor w que maximiza

essa razão. Pode-se identificar o problema como um problema de maximização de uma razão

entre formas quádricas. Assim, temos um número s de soluções que é dado por s = min(n,c−1),

ou seja, existem s soluções não-nulas de combinações lineares igual ao mínimo entre o número

de variáveis n e o número de populações menos 1 (c-1).
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Pelo teorema da maximização de razão de formas quádricas da Álgebra Linear, o

máximo de λ (w) = wT Bw
wT Σw

sob a restrição wT Σw = 1 é obtido quando derivamos a função λ (w)

e igualamos a sua derivada de primeira ordem a zero e resolvemos o sistema formado. Assim,

∂λ (w)

∂w
=

2ΣEw(wT ΣIw)−2(wT ΣEw)ΣIw
(wT ΣIw)2 (A.11)

=
2

wT ΣIw

(

ΣE −
wT ΣEw
wT ΣIw

ΣI

)

w (A.12)

Igualando a derivada de primeira ordem a zero e considerando λ (w), teremos o

seguinte sistema de equações para um ponto estacionário i qualquer

(ΣE −λiΣI)wi = 0,∀i ∈ [1,n] (A.13)

Para solucionar esse sistema, adotamos a transformação linear do vetor wi dada por

wi = Σ−1
I zi e pré-multiplicamos o sistema por Σ−1

I de onde obtemos

(Σ−1
I ΣEΣ−1

I −λiI)zi = 0,∀i ∈ [1,n] (A.14)

em que λi e zi são os autovalores e autovetores da matriz Σ−1
I ΣEΣ−1

I .

Obtidos os autovetores, que são invariantes a transformação realizada e os autovetores

zi, i = 1, 2, ..., s, então devemos recuperar o vetor de combinações lineares por

wi = Σ−1
I zi (A.15)

Assim, as funções discriminantes são dadas por

y = wT
i x (A.16)

para i = 1, 2, ..., s, sendo s = min(n, c-1).
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APÊNDICE B – PRODUÇÕES DO MESTRADO

Artigo 1 - Artigo publicado nos Anais do XLIII Congresso Brasileiro de Edu-

cação em Engenharia (2015).
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Resumo: Nos últimos anos o aumento do ingresso de estudantes no ensino superior, 

sobretudo nos cursos de engenharia, tem trazido o desafio da contínua melhoria de sua 

qualidade, tanto na aprendizagem do aluno como na eficiência da gestão acadêmica. Neste 

contexto, com o intuito de diagnosticar as necessidades de melhoria, a avaliação educacional 

surge como um significativo processo de apoio, capaz de oferecer informações que mensurem 

o desempenho e indiquem ações que promovam melhoria no sistema educacional de ensino. 

Desta forma, o presente trabalho através da análise de um instrumento de avaliação da 

gestão acadêmica de seis cursos de engenharia da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

tem como objetivo identificar as variáveis mais significativas desse instrumento através da 

aplicação da técnica da estatística multivariada, Análise Discriminante Linear (LDA). O 

instrumento, destinado ao público dos professores desses cursos, constituiu-se em uma lista 

de 15 assertivas relacionadas aos aspectos da gestão do ensino superior, sendo suas 

respostas quantificadas para análise. Os resultados mostraram a viabilidade da aplicação da 

LDA em dados educacionais no contexto da gestão acadêmica, extraindo padrões de 

comportamento das informações e indicando através das correlações entre as assertivas, 

quais apresentam maior poder discriminatório. O estudo sugere à gestão acadêmica os 

potenciais indicadores para a melhoria da qualidade dos cursos de engenharia. 

 

Palavras-chave: Avaliação educacional, Análise discriminante linear, Gestão acadêmica. 



 

1. INTRODUÇÃO 
 Nos últimos anos, com o crescimento da oferta de cursos em nível de graduação e com 

o consequente aumento da demanda por essas vagas, as instituições de ensino superior 

passaram a se preocupar com a qualidade da oferta desses cursos, processo que se inicia em 

seu planejamento, estratégias e metodologias que visem a melhoria da aprendizagem do 

aluno, demonstrando a eficiência da gestão do curso/programa (MEGNOUNIF, et al., 2012) 

(O’FLAHERTY & PHILLIPS, 2015). Tal preocupação tem se observado também nos cursos 

de formação em engenharia (NUNES, et al., 2015). Nesse contexto, a avaliação educacional 

surge como um processo importante capaz de oferecer aos agentes educacionais, tais como, 

estudantes, professores, coordenadores e gestores em geral, informações que permitam rever 

as práticas educacionais de ensino e suas metodologias, ajusta-las durante seu 

desenvolvimento ou corrigir aspectos inesperados, afim de que os objetivos educacionais 

propostos pela instituição sejam alcançados. 

 A avaliação impacta toda a estrutura de um sistema educacional por integrar um 

conjunto de componentes interligados que influenciam nos resultados alcançados pela 

instituição de ensino superior, tais como, os métodos de ensino, as estruturas dos cursos, o 

ambiente acadêmico, os currículos dos cursos, dentre outros. Nesse intuito, a avaliação é 

utilizada para fornecer subsídios para análise e melhoria das aulas, projetos, programas e 

processos institucionais chegando até aos sistemas mais complexos, como os sistemas de 

ensino que tratam de vários níveis (NUNES, et al., 2013). 

 Os resultados retornados pela avaliação apontam para o desempenho educacional da 

instituição superior de ensino, no entanto, (RUIZ, et al., 2014) salienta que sob o ponto de 

vista da gestão acadêmica é importante não apenas a obtenção dos resultados, mas também a 

disponibilidade de recursos das instituições para que haja real efeito. Dessa forma, (RUIZ, et 

al., 2014) defende que a avaliação da eficiência da instituição mostra o resultado da avaliação 

do seu desempenho educacional em um processo que envolve várias informações de entrada 

para produzir diferentes informações de saída. Ou seja, os processos avaliativos permitem que 

informações relevantes desse sistema educacional sejam coletadas podendo, por conseguinte, 

serem analisadas, inclusive através de métodos de análise de mineração de dados, 

especialmente da estatística multivariada. 

 Na literatura algumas pesquisas vêm trabalhando na perspectiva da utilização desses 

métodos de exploração de dados no sentido de agregar valor às informações bem como 

observar a influência de fatores que integram o processo avaliativo no contexto educacional. 

(SILVA, et al., 2012) faz uso da estatística multivariada na análise da eficácia do processo do 

ensino promovido pelas disciplinas e em relação ao desempenho do professor. Utilizando o 

mesmo método multivariado, (NUNES, et al., 2015) busca encontrar os fatores no âmbito 

educacional, que na perspectiva da gestão e formação profissional de cursos de engenharia, 

podem promover melhorias em seu sistema gerencial.  

 Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo aplicar uma técnica da estatística 

multivariada, denominada Análise Discriminante Linear – LDA, do inglês Linear 

Discriminant Analysis – no intuito de apontar para os indicadores mais relevantes de um 

instrumento de avaliação que fornece a análise de competências da gestão acadêmica dos 

cursos de engenharia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Assim, a análise busca 

encontrar padrões de comportamento nos dados, gerando ainda agrupamentos que 

possibilitem compreender acerca de relações não tão claras e contribuir para a avaliação da 

gestão acadêmica e consequentemente para a melhoria de seus métodos, ações e sistemas de 

ensino. Como existe uma intencionalidade por parte deste trabalho de contribuir para a gestão 



 

2. AVALIAÇÃO DA GESTÃO NO ENSINO SUPERIOR 
 A gestão é considerada como um dos principais fatores de desenvolvimento 

acadêmico, sendo um dos mais importantes para a evolução da educação (MOHAMMADI, et 

al., 2012). Corroborando com essa ideia, (NUNES, et al., 2015) destaca que a gestão 

educacional envolve os mais diversos conhecimentos que, através da busca de contribuições 

mais efetivas no processo formativo do ensino superior, fortalecem suas características. Nesse 

sentido, avaliar a gestão educacional se torna útil para se obter informações adequadas, 

relevantes e atualizadas sobre os fatores constitutivos do sistema avaliado. 

 A avaliação surge no cenário do ensino superior com a proposta não apenas de utilizar 

procedimentos e técnicas que permitem medir a aprendizagem do aluno, mas também, como 

um processo que se delineia no planejamento estratégico sejam nos aspectos pedagógicos ou 

administrativos como: métodos pedagógicos de ensino, análise de programas e currículo do 

curso. Essa proposta apresenta duas vertentes. De um lado, primeiramente, tal processo 

avaliativo quando aplicado, permite que informações sejam coletadas viabilizando a tomada 

de decisões por parte do professor em relação, às ações didáticas futuras, seleções de 

conteúdos, materiais de apoio, recursos tecnológicos e propostas de atividades. Por outro lado, 

o processo avaliativo pode diagnosticar e indicar ao gestor do curso/programa, acerca dos 

parâmetros que precisam ser remodelados e ajustados para que haja melhoria no desempenho 

da instituição de ensino superior. Desta forma, o processo avaliativo proporciona o 

desenvolvimento de habilidades de cunho pedagógico auxiliando na relação entre 

aluno/professor, mas também aprimora as ações em nível de gestão sinalizando aos gestores 

as possíveis decisões que devam ser tomadas. 

 Ainda segundo (MOHAMMADI, et al., 2012), para que as universidades 

desempenhem e executem seu papel no âmbito do ensino, se faz necessário uma gestão 

coordenada e com requisitos, haja vista que, um sistema educacional com qualidade 

proporciona uma base sólida para as tomadas de decisões gerenciais. Com esse intuito, a 

prática de processos avaliativos torna-se fundamental para garantir esse elo de qualidade às 

ações gestoras. (NUNES, et al., 2015) corrobora com essa ideia, frisando que a avaliação deve 

dar apoio à gestão, sendo útil para verificar os vários aspectos que passam pela simplicidade 

do processo institucional e da aprendizagem, tais como: missão, políticas de plano do 

desenvolvimento institucional, pesquisa e extensão, pós-graduação, responsabilidade social, 

políticas de recursos humanos, infraestrutura física e materiais educativos.  

 Diante disso e levando-se em conta a abordagem de (LEONHARDT, 2008) que realça 

a interdisciplinaridade do engenheiro como uma de suas características mais significativas, 

dada à multidisciplinaridade dos processos que são objetos de seu vasto campo de trabalho, 

refletir sobre o processo avaliativo na formação desse profissional por meio da análise de 

desempenho e de sua mensuração se torna importante para entender toda a complexidade que 

envolve essa categoria. Sendo mais especifico, a avaliação deve atender as necessidades 

apontadas pelas informações resultantes de sua aplicação, tanto no nível da aprendizagem do 

aluno como em uma dimensão mais abrangente como a gestão do curso. Por essa razão, 

(AHMADI, et al., 2011) ressalta o efeito positivo e a melhoria contínua da qualidade de um 

sistema educacional causado pela aplicação de uma avaliação eficaz. 

 Considerando a relevância de se investigar mais sobre a gestão no ensino superior, sua 

avaliação nos cursos de engenharia da UFC é importante para se buscar uma maior eficiência 

dessa gestão, nortear a criação de planejamentos para sua melhoria, aprimorar o 

desenvolvimento acadêmico e melhorar seus padrões de desempenho. 



 

3. ANÁLISE DISCRIMINANTE LINEAR (LDA) 
 A LDA é uma técnica matemática da estatística multivariada que tem como proposta, 

separar um conjunto de informações em duas ou mais classes. Ou seja, essa técnica permite 

que as variáveis observadas na análise sejam distinguidas, além de separa-las em classes 

previamente definidas. 

 Na tentativa de separar e extrair as características mais significativas dessas variáveis, 

a LDA apresenta como preponderantes, para o reconhecimento dos padrões de 

comportamento intrínsecos dos parâmetros, os seguintes objetivos: (i) – determinar funções 

que discriminam a classe mais significativa; (ii) – verificar a classificação prévia de uma 

variável em uma classe; (iii) – desenvolver uma regra para classificação das variáveis nas 

classes; (iv) – indicar as potencias variáveis discriminatórias. Para tanto, se faz necessário 

encontrar a projeção ou transformação ideal que melhor separa as diferentes classes. Tal 

projeção é obtida através da maximização da dispersão entre as classes, e simultaneamente, 

minimização da dispersão dentro das classes, alcançando assim a discriminação entre classes 

(YE, et al., 2015). Tal projeção pode ser calculada através da decomposição em valores 

singulares (EVD) (SHARMA & PALIWAL, 2015). 

 Com efeito, para realização dos procedimentos considera-se os n vetores de 

características X = [x1, x2, ..., xn] em um espaço d-dimensional, em que n é o tamanho da 

amostra e d a dimensionalidade. O rótulo da classe da variável xi está no conjunto {1, 2, ..., 

c}, onde c é o número de classes. Definimos nk como o número de variáveis classificadas na 

k-ésima classe. 

 Sendo µk o centroide de xk e µ o centroide de X, então SG é a matriz de dispersão 

global, SI a matriz de dispersão intra-classes e SE a matriz de dispersão entre-classes, indicada 

cada uma na Equação (1), Equação (2) e Equação (3), respectivamente, a seguir: 
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 Portanto, a LDA procura por um vetor v discriminante que maximiza a razão da 

Equação (4) 

 
 

(4) 

 

  

em que F expressa o critério de Fisher. Desse critério v representa os vetores de projeção 

selecionados, que são os autovetores correspondentes aos primeiros p autovalores de (SI)
-1

SE, 

diferentes de zero, λ1, λ2, ..., λp > 0, onde 1 ≤ p ≤ d (YE, et al., 2015). Desta forma, o resultado 

dos dados originais projetados sobre o primeiro autovetor correspondente ao primeiro 
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autovalor gera uma nova variável latente que recebe a denominação de primeiro 

discriminante, e a segunda projeção dos dados originais sobre o segundo autovetor 

correspondente ao segundo autovalor gera a segunda variável latente, denominada como 

segundo discriminante. O processo se repete até que se calculem todas as projeções. Assim, 

os vetores de projeção são concatenados em uma matriz, denominada matriz de transformação 

V, podendo então expressar a discriminação das variáveis através da seguinte combinação 

linear: 

 
 

(5) 

 

onde as variáveis x que apresentam uma alta dimensionalidade (com dimensão d), através da 

matriz de transformação V
T
, são representadas em um espaço dimensional reduzido z, onde p 

é a dimensionalidade desse novo espaço. Logo, a Equação (5) retorna o score de 

discriminação da função discriminante.   

4. METODOLOGIA 
 Os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados junto a 23 professores de seis 

cursos de graduação em engenharia dos Centros de Tecnologia e Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Ceará. Os cursos que participaram do estudo foram: Engenharia 

Civil, Engenharia de Pesca, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de 

Teleinformática, Engenharia Elétrica e Engenharia Química. A pesquisa buscou identificar o 

ponto de vista sobre os procedimentos, métodos e ações tomadas pelas coordenações de cada 

curso, na perspectiva do professor.  

 Para que as informações acerca dos professores fossem coletadas, foi utilizado um 

instrumento na forma de sondagem/enquete, contendo 15 assertivas (Tabela 1) as quais os 

docentes marcavam o grau de concordância. Tais assertivas, posteriormente quantificadas 

como mostra a Tabela 2, buscam por um direcionamento que aponte para as ações que devem 

ser tomadas pela gestão do ensino superior, como por exemplo, funções políticas, funções 

gerenciais, fuções acadêmicas e as funções institucionais. 

 
Tabela 1 – Assertivas do Instrumento Aplicado. 

Número Assertivas 

A1 
A Coordenação do curso contribui com a formação acadêmica dos alunos, 

acompanhando seus desempenhos e auxiliando-os quando necessário. 

A2 
A Coordenação do curso contribui para que, alunos e professores, realizem o 

Projeto Pedagógico do Curso no que lhes cabe. 

A3 

A Coordenação do curso estimula os alunos a participarem de eventos 

acadêmicos (congressos científicos, reuniões tecnológicas, atividades esportivas, 

extensionistas e/ou artísticas, etc.). 

A4 
A Coordenação do curso esclarece os alunos acerca da importância em participar 

do Exame Nacional de Desempenho Estudantil (ENADE). 

A5 
A Coordenação do curso discute os resultados do ENADE com a comunidade 

interna. 

A6 
A Coordenação do curso promove sistematicamente momentos de diálogos sobre 

a formação, o currículo e o mercado de trabalho. 

A7 A Coordenação do curso incentiva os alunos a avaliarem os professores. 

A8 
A Coordenação do curso incentiva os alunos a avaliarem as disciplinas (ou 

módulos). 

T
=



 

A9 
A Coordenação do curso contribui para que haja um clima acadêmico propício ao 

aprendizado significativo e duradouro por parte dos alunos. 

A10 
A Coordenação adota ações cabíveis para garantir a manutenção dos 

equipamentos de suporte específicos (computacionais, laboratoriais, etc.). 

A11 
A Coordenação do curso procura manter o acervo bibliográfico atualizado e em 

condições de pleno uso por docentes e discentes. 

A12 
A Coordenação do curso contribui para o desenvolvimento dos estágios 

curriculares. 

A13 
A Coordenação do curso adota ações cabíveis para garantir a manutenção das 

instalações físicas utilizadas pelo curso. 

A14 A Coordenação do curso tem reconhecida competência acadêmica. 

A15 
A Coordenação do curso tem reconhecida competência na gestão acadêmico-

administrativa. 

 

 A resposta de cada enquete foi quantificada com uma medida de intensidade que 

aponta para um determinado grau de concordância ou não. Tal medida escolhida foi a escala 

de Likert de seis alternativas (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Grau de Concordância das Assertivas. 

Concordância 
das 

Assertivas 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Fortemente 
Discordo Concordo 

Concordo 

Fortemente 

Concordo 

Totalmente 

Grau de 
Intensidade 

1 2 3 4 5 6 

 

 Outro ponto importante no estudo é a classificação a priori dos grupos, haja vista que a 

LDA é um método supervisionado, fazendo-se necessário rotular previamente as classes. Para 

realização de tal procedimento, utilizou-se a análise de agrupamento. A ideia é utilizar a saida 

retornada por esse método como entrada para a LDA, isto é, como os rótulos de classificação. 

 Para se utilizar a análise de agrupamento se faz necessário escolher uma função de 

agrupamento denominada distância, isto é, um critério matemático de agrupamento. Para esta 

pesquisa, o critério escolhido foi a distância Euclidiana, dada a sua simplicidade e eficiência. 

 A análise de agrupamento se classifica em dois métodos: os hierárquicos e não 

hierárquicos. Assim, para esta pesquisa optou-se pelo método hirárquico de (WARD, 1963), 

cujo objetivo está na procura por partições que minimizem a perda associada a cada grupo.  

 A organização dos dados coletados nesta pesquisa, bem como as simulações 

computacionais e as análises, foram realizadas no software Matrix Laboratory – MATLAB

5.    RESULTADOS 

       5.1.   Classificação a Priori 
 O resultado retornado com a aplicação da análise de agrupamento, realizada antes da 

LDA, indicou o número de classes e às quais delas cada respondente das assertivas pertence. 

A Tabela 3 indica essas classes, através dos três grupos formados, e os 23 professores que 

responderam as 15 assertivas, alocadas em cada grupo. 



 

Tabela 3 – Grupos Indicados pela Análise de Agrupamento. 

Agrupamentos Assertivas (Variáveis) 
Grupo I A8, A9, A10 e A12 

Grupo II A5 e A15 

Grupo III A1, A2, A3, A4, A6, A7, A11 e A14 

 
       5.2.   A Análise Discriminante Linear 
 Depois de verificado o número de classes, o segundo passo é avaliar as variáveis 

através da diferença entre as suas médias, testando a hipótese de que as mesmas sejam 

estatisticamente iguais (ver Tabela 4). Caso sejam, significa que as variáveis não são capazes 

de discriminar as três classes. 

 O primeiro teste que a tabela mostra é o valor do λ de Wilks, que varia de 0 a 1, 

propiciando a avaliação da existência de diferenças de médias entre os grupos de cada 

variável. Nesta análise, o menor valor do λ indica a variável com maior poder discriminatório. 

Portanto, a assertiva A12 é a que mais discrimina os grupos. Por outro lado, a assertiva A13 

com λ elevado (0,84), demonstra ser a pior em termos de discriminação. 

 O segundo teste, calcula a distribuição F do λ de Wilks, em que valores próximos de 

zero indicam médias mais distintas. Considerando uma significância de 5% para o teste, 

verifica-se que as assertivas A1, A4, A11 e A13 têm médias semelhantes nos três grupos, por 

apresentarem baixos valores de F e significância acima do valor de referência. Então, 

podemos inferir que pelo padrão estatístico apresentado por estas assertivas, um mesmo nível 

de importância é dado para as ações executadas pela coordenação dos cursos. Tais ações se 

repercutem na formação acadêmica do aluno e na sua participação em uma avaliação de 

desempenho (assertivas A1 e A4), e no apoio pedagógico e na manutenção das instalações 

físicas da instituição de ensino (assertivas A11 e A13). Desta forma, estas quatro variáveis 

não discriminam os três grupos sendo, portanto, excluídas da análise discriminante. 

 
Tabela 4 – Teste de Igualdade de Médias dos Grupos. 

Variáveis λ de Wilks Estatística F Nível de Significância 
A1 0,81 2,43 0,11 

A2 0,49 10,40 0,00 

A3 0,73 3,77 0,04 

A4 0,78 2,91 0,08 

A5 0,50 10,18 0,00 

A6 0,55 8,05 0,00 

A7 0,58 7,31 0,00 

A8 0,55 8,32 0,00 

A9 0,45 12,14 0,00 

A10 0,54 8,38 0,00 

A11 0,77 2,92 0,08 

A12 0,40 14,78 0,00 

A13 0,85 1,83 0,19 

A14 0,45 12,27 0,00 

A15 0,74 3,52 0,05 



 

 Depois de definidas as variáveis a serem utilizadas na análise, procede-se com o 

terceiro teste que avalia o autovalor, apresentado na Tabela 5. Neste contexto, o autovalor 

representa uma medida relativa de quão diferente são os grupos na função discriminante.  

 
Tabela 5 – Avaliando os Autovalores. 

Função Autovalor Variância Explicada (%) Variância Acumulada (%) 
1 15,34 89,9 89,9 

2 1,72 10,1 100,0 

 

 Quanto mais distantes da unidade estiverem os autovalores, maiores serão as variações 

entre os grupos em cada função discriminante. Assim, verifica-se que o resultado aponta para 

duas funções, em que a primeira indica uma variância explicada correspondendo a 89,9%, e a 

segunda função corresponde a 10,1% em termos de diferenças entre os grupos. Desta forma, a 

primeira função discrimina substancialmente melhor que a segunda. 

 Portanto, é possível afirmar que as duas funções discriminantes são significantes para 

separar as observações e verificar as diferenças nos grupos. De acordo com esse resultado 

pode-se escrevê-las com base nos valores das correlações entre as duas funções geradas e as 

assertivas, explorando assim suas relações (Tabela 6). 

 
Tabela 6 – Coeficientes da Função Discriminante. 

 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A15 

Função 1 0,26 0,15 0,25 0,23 0,21 0,23 0,28 0,23 0,31 0,15 

Função 2 0,06 -0,16 -0,2 -0,09 -0,15 -0,15 -0,06 -0,08 -0,12 -0,09 

 

 Analisando os padrões de comportamento das assertivas em cada função, verifica-se 

que em alguns casos elas apresentam coeficientes estatisticamente iguais. Tais casos 

observam-se entre as assertivas: A5 e A15, A6 e A10, A7 e A8. No primeiro caso (A5 e A15), 

a forte semelhança aponta para o papel da coordenação na reflexão dos resultados alcançados 

por avaliações externas, causando efeitos tanto na formação acadêmica do aluno como na 

estrutura administrativa. Ou seja, a relação entre essas duas assertivas aponta para uma 

importante reflexão que considera as ações relacionadas à avaliação em suas diferentes 

manifestações, passando inclusive pelo processo avaliativo no decorrer das disciplinas. Já o 

segundo caso (A6 e A10), se justifica na tomada de ações por parte da coordenação no intuito 

de proporcionar um ambiente estruturalmente adequado com condições que garantam o 

desenvolvimento do ensino acadêmico em consonância com as demandas da sociedade e o 

apelo do mercado de trabalho. Assim, a afinidade entre essas assertivas caracteriza o papel da 

coordenação do curso na função de promover condições necessárias para o desenvolvimento 

das competências do engenheiro, tanto ao longo de sua formação superior, quanto após sua 

formação, preparando também o egresso para o mercado de trabalho ao qual será inserido. Por 

fim, o terceiro caso (A7 e A8) aponta para um evento regido pelos alunos sobre a avaliação 

dos professores e das disciplinas. A afinidade entre ambas as assertivas destaca a importância 

de uma avaliação na perspectiva discente como uma ferramenta de apoio à coordenação no 

intuito de melhorar o desempenho do ensino, mostrando também a necessidade do 

desenvolvimento de instrumentos avaliativos que coletem informações satisfatórias, tanto 

acerca dos procedimentos metodológicos do professor em sala de aula e seus métodos de 

ensino, quanto da estrutura do curso e seu currículo. 

 Por se tratar de uma análise de correlação, através dos coeficientes das duas funções 

discriminantes, as assertivas se associam positivamente com a primeira, e negativamente com 

a segunda função. Portanto, verifica-se que as variáveis mais importantes para discriminar as 



 

ações da gestão acadêmica dos cursos de engenharia são as assertivas A12 e A14, que tratam 

respectivamente sobre o estágio e a liderança acadêmica das coordenações. A análise 

qualitativa deste resultado sugere à gestão educacional a implementação de estratégias e 

métodos acadêmicos voltados para o desenvolvimento da formação acadêmica e o 

aperfeiçoamento profissional do engenheiro. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Buscou-se no decorrer desta pesquisa investigar possíveis técnicas e processos para o 

apoio à gestão de cursos superiores em engenharia, isto por meio da identificação de 

competências da gestão acadêmica através da análise da visão dos docentes da UFC. 

 Os resultados do método multivariado utilizado, LDA, indicaram que tanto as 

variáveis como a própria função discriminante apresentam forte significância para a análise, 

sobretudo a primeira função que carrega uma porcentagem de 89,9% de variância explicada.

 A variável que mais discrimina a primeira função é a assertiva A12, sinalizando que, 

na visão do professor de engenharia, também faz parte das atribuições da gestão acadêmica o 

acompanhamento e a inserção do formando no mercado de trabalho por meio dos estágios 

curriculares. Já para a segunda função, com 10,1% de variância explicada, a variável com 

maior poder discriminatório é a assertiva A14, se referindo ao papel da gestão acadêmica na 

responsabilidade do planejamento e execução de suas competências. 

 Neste presente estudo, a partir da avaliação de um instrumento que forneceu 

informações acerca da gestão acadêmica na perspectiva dos professores, verificou-se que 

existem determinadas assertivas que em conjunto com outras devem ser consideradas como 

indicadores qualitativos para a gestão, no intuito de que medidas possam ser pensadas e ações 

tomadas para que haja melhoria na educação como um todo, tanto em seu nível pedagógico de 

ensino como em uma dimensão mais estrutural do sistema. 

 Como trabalho futuro sugere-se uma análise mais minuciosa das variáveis 

discriminatórias e o desenvolvimento matemático de cada função discriminante. Há ainda a 

possibilidade de se utilizar outras técnicas multivariadas de identificação e classificação de 

grupos bem como estabelecer uma análise na perspectiva do aluno. 
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THE LINEAR DISCRIMINANT ANALYSIS APPLICATION 
RESEARCH IN AN EVALUATIVE INSTRUMENT: ASSESSING 

ACADEMIC MANAGEMENT IN SECOND ENGINEERING COURSES 
VISION OF THEIR TEACHERS. 

 

 

 

Abstract: In recent years the increase in the inflow of students in higher education, especially 

in engineering courses, has brought the challenge of continuous improvement of its quality, 

both in student learning as in the academic management efficiency. In this context, in order to 

diagnose needs for improvement, the educational assessment comes as process support, able 

to offer information that measure performance and indicate actions that promote improvement 

in the educational school system. Thus, this paper through the analysis of a measure to assess 

academic management six engineering courses at the Federal University of Ceará (UFC), 

aims to identify the most significant variables that instrument through the application of 

multivariate statistical technique, Linear discriminant analysis (LDA). The instrument for the 

public teachers of these courses, was on a list of 15 assertions related to aspects of higher 

education management, and their responses quantified for analysis. The results showed the 

feasibility of applying the LDA in educational data in the context of academic management, 

extracting information from behavioral patterns and indicating through the correlations 

between the statements, which present greater discriminatory power. The study suggests the 

academic management potential indicators to improve the quality of engineering courses. 
 

Key-words: Educational evaluation, Linear discriminant analysis, Academic management. 
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Abstract. In recent years the expansion of distance education has brought the

challenge of continuous improvement of its quality. In this context, this work

by assessing student learning occurred in a course at the Federal University of

Ceará (UFC), aims to identify the patterns of information obtained through the

application of two techniques of multivariate statistics. Students were assessed

during the development of a discipline in 14 activities in a Virtual Learning

Environment (VLE). The results point to groups of standards between activities,

and the most significant correlations that enable the identification of subject

characteristics in relation to students.

Resumo. Nos últimos anos a expansão do ensino a distância tem trazido o desa-

fio da contı́nua melhoria de sua qualidade. Neste contexto, o presente trabalho

através da avaliação da aprendizagem discente ocorrida em um curso da Uni-

versidade Federal do Ceará (UFC), tem como objetivo identificar os padrões

de informações obtidos através da aplicação de duas técnicas da estatı́stica

multivariada. Os alunos foram avaliados ao longo do desenvolvimento de uma

disciplina em 14 atividades em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Os resultados apontam para padrões de agrupamentos entre as atividades, in-

dicando as correlações mais significativas que possibilitam a identificação de

caracterı́sticas da disciplina em relação aos alunos.

1. Introdução

Com o advento da Internet a sociedade vem sofrendo mudanças em suas várias esferas,

sobretudo no campo da educação. A rede mundial de computadores com a evolução das

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) promoveu significativas tranformações

nas metodologias e propostas educacionais, permitindo a expansão de uma modalidade

mais dinâmica e eficiente de ensino: a Educação a Distância (EAD).

DOI: 10.5753/cbie.wcbie.2015.528 528

Anais dos Workshops do IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2015)

CBIE-LACLO 2015

DOI: 10.5753/cbie.wcbie.2015.528 528

Anais dos Workshops do IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2015)

CBIE-LACLO 2015

DOI: 10.5753/cbie.wcbie.2015.528 528

Anais dos Workshops do IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2015)

CBIE-LACLO 2015

DOI: 10.5753/cbie.wcbie.2015.528 528

Anais dos Workshops do IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2015)

CBIE-LACLO 2015



A EAD se diferencia das demais modalidades de ensino não apenas pela distância

fı́sica existente entre o aluno, o docente e a instituição educacional, mas também pelo

uso de plataformas de ensino eletrônico. Tais sistemas, denominados como Ambientes

Virtuais de Aprendizagem (AVAs), além de se caracterizarem por fornecerem um pacote

de programas que comportam uma gama de funções de comunicação entre aluno e pro-

fessor, proporcionam a este monitorar o progresso daquele através da utilização de vários

recursos [Green 2006]. Nesta perspectiva, os AVAs permitem que sejam agrupados em

um espaço virtual, recursos definidos em meios eletrônicos como: fórum, wiki, bate-

papo, conferências, envios de mensagens, material de leitura, banco de questões e outras

tecnologias que colaboram para o processo de ensino e aprendizagem [Rosemann 2014].

Tais recursos comportam uma significativa quantidade de informações, que no contexto

da EAD podem ser utilizadas na avaliação do processo de aprendizagem discente.

O ato de avaliar é uma prática imprescindı́vel presente tanto no sistema tradicio-

nal de educação, caracterizado pela presença do aluno em sala de aula, como na EAD.

Dada essa importância, se faz necessário atentar para as diferenças existentes entre os

dois sistemas. [Kuo 2014] realça essas diferenças apontando que no ensino tradicional

a interação dos alunos com os professores, colegas e conteúdos é mais limitada do que

na EAD. Além disso, destaca ainda que diferente da modalidade tradicional, na EAD o

aluno tem mais liberdade para participar de seu próprio processo de aprendizagem. Cor-

roborando com essas diferenças, [Karal 2012] enfatiza que no âmbito da EAD existe a

necessidade de se aplicar além de métodos avaliativos que acompanham o sistema tradi-

cional de educação, isto é, aqueles caracterizados pela cobrança de provas e trabalhos,

métodos alternativos no intuito de aumentar a eficácia do processo avaliativo em ter-

mos do desempenho discente. Quando esses métodos são aplicados nessa perspectiva,

o processo avaliativo permite que informações de desempenho do aluno sejam coletadas,

fornecendo então subsı́dios ao docente para que decisões sejam tomadas em relação, às

ações didáticas futuras, seleções de conteúdos, materiais de apoio, recursos tecnológicos

e propostas de atividades [Piconez 2011]. Tais informações quando coletadas podem ser,

por conseguinte, analisadas inclusive através de métodos de mineração de dados, especi-

almente da estatı́stica multivariada.

Na literatura algumas pesquisas vêm trabalhando na perspectiva da utilização des-

ses métodos de exploração de dados em um AVA. Em seu trabalho, [Gottardo 2012]

utiliza técnicas de mineração de dados para a obtenção de um modelo de previsão de

desempenho de estudantes, a partir de dados coletados em séries temporais durante o

perı́odo de realização de um curso a distância. [Dias 2008] também utiliza esses métodos

de exploração no intuito de descobrir informações relevantes sobre o perfil do aluno em

relação ao uso dos AVAs. Na mesma linha, [Santos 2012] propõe a aplicação de métodos

de mineração na predição do desempenho discente, visando identificar os possı́veis indi-

cadores de evasão na EAD.

Neste contexto, este artigo é motivado pelo fato dos AVAs gerarem grandes quan-

tidades de informações relativas à performance do aluno, que no contexto da EAD, podem

ser utilizadas para avaliar o processo de aprendizagem. Assim, é proposto neste trabalho

a aplicação de duas técnicas da estatı́stica multivariada, Análise de Componentes Princi-

pais (ACP) e Análise de Agrupamento (AA), no intuito de identificar e agrupar as ativi-

dades mais relevantes no processo de aprendizagem dos alunos. A análise busca encon-
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trar padrões de comportamento nos dados, gerando ainda agrupamentos que possibilitem

compreender acerca de relações não tão claras e contribuir para a avaliação discente e

melhoria de seu processo de aprendizagem na EAD.

Este artigo está estruturado em 6 seções. Na seção 2, será discutido o deline-

amento da avaliação no processo de ensino-aprendizagem na perspectiva discente. Na

seção 3, apresentam-se as descrições das duas ferramentas estatı́sticas utilizadas, ACP e

AA. Na seção 4, descrevem-se os procedimentos metodológicos de investigação e coleta

de dados desta pesquisa. Na seção 5, é apresentada a análise dos resultados obtidos com

a aplicação de ambos os métodos multivariados. Por fim, na seção 6 são discutidas as

considerações finais e as perspectivas de continuidade do estudo.

2. Avaliação no Processo de Ensino/Aprendizagem Discente em AVA

A utilização das TIC na educação tem sido fortemente fomentada durante a última década

com a adaptação generalizada dos AVAs, que cada vez mais se destacam nesse cenário por

proporcionarem um espaço de trabalho personalisado, podendo o docente projetar e ins-

tanciar atividades de aprendizagens individuais e colaborativas [Hoyos 2013]. Desta ma-

neira, por apresentarem um conjunto de recursos tecnológicos que permitem uma maior

interação e dinâmica na trasmissão dos conteúdos disciplinares, esses sistemas se mos-

tram como potenciais ferramentas no apoio da aprendizagem e no acompanhamento do

processo avaliativo do discente [Sales 2011].

Neste escopo, entender como o delineamento do processo avaliativo acontece é

importante para que haja planejamento no desenvolvimento dos métodos pedagógicos

e eficácia quanto a sua aplicação. [Ramos 2009] destaca que essa compreensão faz-se

necessária para que os objetivos propostos nos cursos sejam alcançados, ainda que se

apresente como complexo. Para [Junior 2009] o sucesso do alcance dessas metas pré-

concebidas reside em uma avaliação revestida de um caráter processual focada no sujeito

desse processo, o aluno. Por isso, [Dario 2009] destaca que a avaliação no processo de

ensino-aprendizagem oferece para esse sujeito informações que lhe permitam conhecer

suas dificuldades e corrigir seus erros.

Como sujeitos do processo avaliativo, as diferentes caracterı́sticas dos alunos de-

vem ser levadas em conta a fim de que seus traços cognitivos e estilos de aprendizagem

sejam considerados [Kurilovas 2014]. O que na EAD essa tarefa se torna desafiadora

pelo fato de não haver proximidade fı́sica entre o aluno e o professor. A saı́da então é

observar todas as etapas do processo de aprendizagem desses sujeitos, capturando todas

as informações armazenadas nos AVAs a partir das atividades desenvolvidas por eles.

Neste sentido, vários trabalhos apontam para o uso das informações armazena-

das nos AVAs como úteis para se compreender as etapas do processo de aprendizagem

discente. Em seu trabalho, [Dias 2008] destaca bem isso apontando para a utilidade das

ferramentas disponibilizadas pelos AVAs nessas etapas. Corroborando com essa ideia,

[Guércio 2014] enfatiza que com o uso desses ambientes pode-se formar um grande repo-

sitório de dados educacionais com informações sobre os alunos, professores, disciplinas,

bem como outras. Neste contexto [Morais 2014] defende que após o entendimento e

interpretação dos dados coletados, uma investigação sobre o perfil dos cursos, profes-

sores e alunos pode ser realizada visando a melhoria e o amadurecimento dos cursos e

das disciplinas. Portanto, explorar o conjunto de informações guardadas nesses sistemas,
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relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem discente, é de fundamental relevância

para que o processo avaliativo se fortaleça no contexto da EAD.

3. Estatı́stica Multivariada na Identificação de Agrupamentos

3.1. Análise de Componentes Principais (ACP)

A ACP é um método estatı́stico multivariado que permitir obter, a partir de um conjunto

de variáveis correlacionadas, um conjunto de vetores linearmente independentes denomi-

nados de componentes principais. No método, o primeiro componente principal explica a

variação máxima dos dados, já o segundo componente principal explica o desvio máximo

dos dados que não foi explicada pelo primeiro e assim por diante [Santos 2013]. Seguindo

essa definição, [Eder 2014] em seu trabalho descreve bem o principal objetivo da ACP:

identificar por meio da redução de dimensionalidade os modos recorrentes e independen-

tes de variações dentro de um grande conjunto de dados ruidosos, resumindo assim sua

informação essencial de modo que inferências significativas possam ser estabelecidas.

Assim, o método ACP permite expressar as novas variáveis geradas como

combinações lineares das informações originais. Com efeito, considera-se os n vetores de

caracterı́sticas originais X = [x1, x2, ..., xn]
T , com T denotando a transposta. Cada vetor

xi corresponde a uma variável, possuindo um arranjo contendo os n vetores de médias

X = [x1, x2, ..., xn]
T , e o arranjo X possuindo uma matriz de correlação denotada por

Rn×n. A matriz de correlação é simétrica, além disso, não negativa. Essa condição im-

plica que os autovalores da matriz Rn×n, denotados por, λ1, λ2 . . . λn, são não negativos,

ou seja, λi ≥ 0, estando ainda dispostos em ordem decrescente, λ1 ≥ λ2 . . . ≥ λn. Assim,

o i-ésimo componente principal yi é definido por

yi = eTi X = ei1x1 + ei2x2 + ...+ einxn (1)

em que o vetor ei, representado matematicamente pelos autovetores calculados da matriz

de correlação, constitui as novas variáveis e estabelece a i-ésima combinação linear, para

i = 1, 2, ..., n. Desta forma, surge a ideia de utilizar as combinações lineares em y na

perspectiva de se obter uma redução dimensional, passando da dimensão n, para uma

dimensão menor k, k≤n. Portanto, utiliza-se as k combinações lineares principais para a

análise.

3.2. Análise de Agrupamento (AA)

AA também é uma técnica da estatı́stica multivariada que tem como objetivo agrupar

variáveis com caracterı́sticas semelhantes em grupos distintos, em função do grau de si-

milaridade ou dissimilaridade entre os indivı́duos [Ben-Dor 1999]. A técnica segrega as

variáveis alocando as mais similares em um mesmo grupo, enquanto as menos similares

são alocadas em outro grupo.

Nas análises exploratórias de dados os métodos de agrupamento se dividem em

técnicas hierárquicas e técnicas não-hierárquicas. Para esta pesquisa, optou-se pela pri-

meira, fazendo uso do método de [Ward 1963]. Seu objetivo é procurar por partições que

minimizem a perda associada a cada agrupamento bem como identificar e determinar os

possı́veis grupos. Para tanto, em um algoritmo de agrupamento a similaridade ou dissi-

milaridade entre as varı́aveis é medida em função de uma distância [Cao 2012]. Ainda
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segundo o autor, a função de distância mais utilizada é a métrica de Minkowski que inclui

a distância Euclidiana, sendo essa a utilizada nesta pesquisa.

Logo, considerando-se novamente os n vetores de caracterı́sticas X =
[x1, x2, ..., xn]

T , as distâncias euclidianas entre os vetores xi e xj é dada por:

d(xi, xj) = [(xi − xj)
T (xi − xj)]

1

2 (2)

A partir da similaridade dos dados, calculada pela medida de distância da equação

acima, pode-se construir um dendrograma, isto é, um gráfico em forma de árvore no qual

a escala vertical indica o nı́vel de similaridade (ou dissimilaridade), e a escala horizontal

indica as variáveis agrupadas.

4. Metodologia

4.1. Procedimentos

A realização da pesquisa se deu através da investigação de alguns parâmetros extraı́dos

da disciplina do curso de Licenciatura Plena em Fı́sica na modalidade semipresencial da

Universidade Federal do Ceará (UFC). Os dados coletados são notas extraı́das de plani-

lhas fornecidas pelos professores através do AVA desenvolvido pela própria instituição

denominado SOLAR. Para o experimento considerou-se as medidas de desempenho de

70 alunos avaliados na disciplina do primeiro semestre, Fı́sica Introdutória I, ao longo

de 14 atividades virtuais compostas por 8 fóruns, 1 chat e 5 portfólios. Neste sentido, o

experimento buscou examinar os padrões das correlações existentes entre as atividades e

conteúdos executados pelos discentes.

4.2. Descrição dos Conteúdos das Atividades Analisadas

Os conteúdos trabalhados em cada atividade na qual o discente foi avaliado versam sobre

os conceitos inerentes a fı́sica básica. A Tabela 1 apresenta a agenda das atividades de

fórum e portfólio, especificando os conteúdos que foram abordados em cada atividade.

Entretanto, a atividade de chat por apresentar discussões livres entre os alunos quanto

as temáticas abordadas ao longo da disciplina, não apresentou nenhuma especificação

quanto ao conteúdo, conforme observado na tabela.

Atividade Conteúdo

1 Grandezas Fı́sicas

2 Movimentos

3 Movimentos

Fórum 4 Leis de Newton

5 Movimento Circular Uniforme

6 Energia Mecânica

7 Ondas Mecânicas

8 Dilatação

Chat 9 -

10 Lista de Exercı́cios - Grandezas Fı́sicas

11 Lista de Exercı́cios - Movimentos

Portfólio 12 Lista de Exercı́cios - Movimentos

13 Lista de Exercı́cios - Leis de Newton

14 Lista de Exercı́cios - Movimento Circular Uniforme

Tabela 1. Conteúdos das Atividades Virtuais - Fı́sica Introdutória I.
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4.3. Estrutura da Disposição dos Dados

Os dados coletados nesta pesquisa, conforme descrito na subseção 4.1, foram organizados

em um arranjo matricial. Os elementos que compõem as linhas dessa matriz são os alu-

nos, enquanto que as suas colunas são as atividades desenvolvidas pelos alunos ao longo

do curso da disciplina. Então, a organização dos dados compreende-se em um arranjo

matricial com dimensões 70 (alunos) X 14 (atividades virtuais).

Após organizados os dados na matriz, as simulações computacionais foram reali-

zadas no software Matrix Laboratory - MATLAB.

5. Análise e Discussão dos Resultados

A primeira etapa da análise dos resultados consiste em examinar a aplicação da ACP. Pos-

teriormente, a segunda etapa analisa os resultados multivariados obtidos com a aplicação

da AA.

5.1. Análise Multivariada dos Resultados da ACP

5.1.1. Realização dos Procedimentos da ACP

Antes da aplicação da ACP, o conjunto de dados foi submetido a dois testes de adequação

da amostra para a aplicação do método. O primeiro teste indica a proporção da variância

dos dados que podem ser consideradas comuns a todas as variáveis. Essa indicação varia

no intervalo de 0 à 1, em que, quanto mais próximo de 1 (unidade) melhor é o resultado, ou

seja, os dados se adequam a aplicação da ACP. Já o segundo teste, verifica se as variáveis

são correlacionadas entre si gerando a hipótese da matriz de correlação desses parâmetros

ser a matriz identidade [Green 2011].

O resultado dos testes validaram o uso do método multivariado (Tabela 2). Com

um valor de 0,6 para o teste de KMO, os dados se adequam à aplicação do método mul-

tivariado, e com um valor de significância inferior a 0,05, o teste de Bartlett rejeita a

hipótese nula da matriz de correlação ser uma matriz identidade.

Após a validação dos testes, utilizou-se dois critérios clássicos para a seleção do

número de componentes principais. O primeiro se baseia na observação da quantidade de

informação que cada componente principal armazena, representada pelo valor percentual

da variância explicada. Já o segundo fundamenta-se na retenção dos autovalores superi-

ores à unidade, conhecido como critério de Kaiser [Green 2011]. A Tabela 2 discrimina

apenas os autovalores que satisfazem a esse critério e suas respectivas variâncias expli-

cada. Portanto, dos 14 componentes principais calculados pela ACP, selecionou-se os 5

primeiros que explicam mais de 70% da informação.

Valores dos Testes de Validação

Fı́sica Introdutória I

Componente Principal 1 2 3 4 5

Autovalor 3,572 2,522 1,676 1,338 1,002

Variância (%) 25,511 18,014 11,975 9,557 7,158

Variância Acumulada (%) 25,511 43,525 55,500 65,057 72,216

KMO 0,600

Significância de Bartlett 0,000

Tabela 2. Testes de Validação.
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5.1.2. Análise dos Padrões da ACP

A partir da retenção do número de componentes principais, buscou-se explorar as relações

entre as variáveis desta pesquisa no novo espaço gerado. Tal relação é perceptı́vel através

da plotagem gráfica das variáveis originais no espaço dos dois primeiros componentes

principais. A análise das relações entre os componentes principais busca fortalecer as

interpretações mais consistentes, permitindo que padrões no comportamento entre as ati-

vidades avaliadas possam ser extraı́dos e examinados.

Figura 1. Agrupamento - Fı́sica Introdutória I

Verifica-se na Figura 1 a formação de dois agrupamentos e um outlier (Atividade 9

- Chat). Tais configurações nos padrões de comportamento retornados pela ACP apontam

para uma tendência presente nos dados que se manifesta nos agrupamentos.

No intuito de garantir que esses padrões de agrupamentos apresentem confiabili-

dade, aplicou-se o coeficiente α de Cronbach na perspectiva de mensurar a consistência

interna de cada grupo gerado pela ACP [Cronbach 1951]. Assim, com um α = 0, 87 para

o agrupamento I, e um α = 0, 73 para o grupo II, destaca-se a alta consistência interna

dos dados, garantindo a uniformidade dos agrupamentos formados.

Analisando o primeiro grupo, as atividades do Agrupamento I, têm em comum o

fato de serem as atividades de portfólio, havendo destaque para os altos fatores de carre-

gamento para o segundo componente principal. Logo, pode-se interpretar o componente

2 como aquele relacionado às atividades postadas nos portfólios. Isto indica o portfólio

como um instrumento facilitador do processo de ensino e aprendizagem para a formação

discente no contexto da EAD. Ou seja, o uso do portfólio oferece uma nova metodologia

que descentraliza o antigo modelo pedagógico, como a aplicação tradicional de provas, da

figura do professor e foca no aluno lhe oferecendo motivação, responsabilidade e exercı́cio

da autonomia.

O Agrupamento II reune as atividades de fórum, estando as correlações associadas

fortemente com o primeiro componente principal. Portanto, infere-se que o componente

1 é aquele que reflete o forte grau de participação dos discentes nas atividades realizadas

nos fóruns. Nesta perspectiva, a análise destaca a utlização do fórum como um recurso

fundamental de comunicação entre os alunos, seus colegas e os professores. Desta forma,

além de proporcionar a utilização dos suportes tecnológicos disponı́veis como canal de

comunicação, o fórum permite que se estabeleça conexões entre os participantes, reunindo
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os alunos em torno de um mesmo objetivo de aprendizagem.

Por fim o outlier (Atividade 9 - Chat), encontra-se isolado dos dois agrupamentos.

Sendo o chat também uma ferramenta de comunicação voltada para a discussão de temas

relacionados à aprendizagem, tal isolamento se justifica quando o comparamos com os

dois grupos. Primeiro, quando comparado com o agrupamento das atividades de fórum,

infere-se que o chat é vantajoso por permitir uma comunicação sı́ncrona (em tempo real),

proporcionando discussões interativas entre assuntos distintos. Segundo, quando compa-

rado com o agrupamento das atividades de portfólio, infere-se que enquanto no chat per-

mite avaliar a aprendizagem através da interação nas discussões inerentes aos conteúdos

entre os alunos, nos portfólios se observa a evolução do aluno sob a perspectiva do ama-

durecimento do conhecimento através dos materiais produzidos e postados em todas as

fases do curso.

5.2. Análise Multivariada dos Resultados da AA

Os resultados da aplicação da AA, discutidos nesta seção, tem a finalidade de comple-

mentar a análise iniciada pela ACP. Desta forma, através do método de Ward, buscou-se

identificar e determinar os possı́veis agrupamentos não encontrados pela ACP.

Conforme discutido na seção 3, a distância Euclidiana foi a medida utilizada para

calcular as distâncias entre as variáveis e assim agrupa-las. Tais agrupamentos são vis-

lumbrados na Figura 2 através do dendrograma.

Figura 2. Dendrograma - Fı́sica Introdutória I

A análise através do dendrograma permite identificar dois agrupamentos.

Observa-se que o primeiro grupo abrange as atividades de fórum, corroborando com o

agrupamento II da ACP. Já o segundo grupo engloba as atividades de portfólio, incluindo

o chat. Entretanto, como observado no eixo das distâncias a atividade de chat apresenta

uma medida de distância relativamente superior às demais variáveis de seu grupo po-

dendo, portanto, ser considerada como um outlier. Tal inferência também concorda com

o resultado da ACP, que agrupa as atividades de portfólio em um segundo agrupamento e

a atividade de chat como outlier.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Apresentou-se nesta pesquisa um estudo qualitativo a partir de uma análise quantitativa

acerca do processo da aprendizagem discente no curso de Licenciatura Plena em Fı́sica
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na modalidade semipresencial da Universidade Federal do Ceará. Para tanto, os discentes

matriculados na disciplina do primeiro semestre do curso, Fı́sica Introdutória I, foram

avaliados ao longo de 14 atividades.

As análises discutidas neste trabalho podem fornecer aos professores do curso

subsı́dios para a melhoria na qualidade do seu ensino. Os resultados apontam para o

potencial uso da atividade de fórum como instrumento a ser considerado no decorrer do

processo da aprendizagem discente.

Os resultados dos testes estatı́sticos de validação multivariados mostraram-se sig-

nificativos à base de dados educacional usada nesta pesquisa. Tais análises não apenas

proporcionaram resultados estatı́sticos, mas também apontaram e indicaram possı́veis

ações práticas à serem tomadas pelos docentes quanto ao uso de determinadas ferramentas

virtuais de comunicação afim de potencializar as interaçãos dos alunos com os conteúdos

abordados e buscar assim formas alternativas de avaliar a apredizagem discente através

da participação nessas atividades.

A aplicação dos dois métodos da estatı́stica multivariada, ACP e AA, mostraram-

se como potenciais ferramentas na análise e exploração de dados relacionados a

avaliação do processo da aprendizagem discente. Assim, padrões no comportamento

das informações analisadas foram vislumbrados e percepções acerca da aprendizagem

discente tornaram-se mais claras.

Como trabalho futuro sugere-se uma análise mais minuciosa dos agrupamentos

gerados por cada método multivariado. Há ainda a possibilidade de se utilizar outras

técnicas multivariadas de identificação e classificação de grupos bem como estabelecer

uma análise na perspectiva do professor.
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Informática na Educação, pages 2225–2234.

Ramos, J.; Gomes, A. (2009). Processo de elicitação de requisitos para sistemas de

avaliação em ambientes virtuais de aprendizagem. Anais do XX Simpósio Brasileiro
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na Educação.

Ward, J. (1963). Hierarchical grouping of otimize an objetive function. Journal of the

American Statistical Association, 58:236–244.

537

Anais dos Workshops do IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2015)

CBIE-LACLO 2015

537

Anais dos Workshops do IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2015)

CBIE-LACLO 2015

537

Anais dos Workshops do IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2015)

CBIE-LACLO 2015

537

Anais dos Workshops do IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2015)

CBIE-LACLO 2015


