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Sumário 

O processo de seleção de candidatos ao mestrado do Centro de Informática da UFPE é 
baseado na análise curricular do aluno. Há cerca de seis anos, com o aumento do número de 
candidatos, esta avaliação passou a ser sistematizada através de fórmulas que ponderam 
cada atributo curricular do candidato, classificando-os em ordem decrescente de escore. 
 
Além de a definição dos pesos ser feita de forma intuitiva, tem acontecido de bons alunos 
não serem selecionados para o mestrado por terem um perfil peculiar que não está sendo 
captado pelo processo vigente. 
 
Esta dissertação propõe uma ampliação dos atributos analisados, que atualmente 
restringem-se aos atributos curriculares dos estudantes, e a criação de um modelo para 
apoio à decisão no processo de seleção baseado na redefinição dos pesos associados aos 
atributos avaliados. 
 
Foi feito um levantamento das informações sobre os 814 candidatos ao mestrado no 
intervalo de quatro anos, bem como o acompanhamento do desempenho dos 148 alunos que 
ingressaram no curso neste período, utilizados como base para o processo de mineração de 
dados.  
 
Foi usado um framework  baseado numa metodologia internacionalmente aceita, criada para 
descrever os passos do processo de descoberta do conhecimento em banco de dados, 
CRISP-DM, desde o levantamento do problema até a avaliação do conhecimento extraído. 
 
Foram escolhidas as técnicas mais apropriadas para a solução do problema levantado, e 
gerados os modelos com estas técnicas. Os modelos da regressão logística e da regressão 
linear foram comparados com o modelo atual, do especialista. Selecionou-se o modelo de 
melhor desempenho na classificação dos alunos que produziu um classificador confiável e 
menos restritivo que o atual. Mostrou-se que sistemas de decisão melhores que o atual são 
viáveis de serem implementados. Além das técnicas de inferência, outras foram usadas para 
se fazer uma caracterização dos perfis dos estudantes mais adequada ao curso de mestrado 
em informática desta instituição.  

 

 

 

 



 4

Abstract 

The candidates for the Center of Computer Science Postgraduate programme of UFPE, 
Brazil, are selected based on their CVs, subjectively. Six years ago, as the number of 
candidates increased, the task of selecting the candidates had to change. Since then, the 
CVs attributes are weighed as coefficients of  linear function variables for producing the 
candidates scores which are used as the criterion for ranking the students in descending 
order of  classification. 
 
The empiricism used for defining the weights is not a precise method, and another 
important fact is that some good students have not been selected because their peculiar 
profile have not been captured by the current selection process – the especialists’ selection 
process. 
 
This work has proposed an expansion of the attributes analyzed, since the current method is  
limited to CV information, and the construction of a decision support model based on the 
estimation of the attributes weights from the data. 
 
The relevant data for the data mining process was collected – information about 814 
candidates to the Postgraduate course in four years, and the performance of the approved 
candidates – 148 students, was carefully assessed. 
 
The framework used for the project development was CRISP-DM - the most widespread 
methodology describing the steps of the KDD process, for the construction of a classifier 
more precise and not so restrictive as the current classifier. 
 
The most appropriate techniques were chosen for solving the problem, and new models 
were generated. Logistic regression and linear regression models were compared with the 
especialists’ model, and then, that with the best performance was selected. It was proved 
that better decision support systems than the currently used are viable to be implemented. 
Other techniques were used for characterizing the students profile suited for the Computer 
Science Postgraduate programme from UFPE. 
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1. Introdução 
 

O processo de aquisição de conhecimento a partir de um conjunto de dados contido em 

um determinado espaço de busca é uma prática antiga. Para adquirir entendimento 

suficiente para atingir seus objetivos, caçadores procuravam acompanhar os hábitos dos 

animais, políticos procuram saber a opinião dos eleitores de sua cidade e supermercados 

procuram traçar detalhadamente  o perfil de cada um de seus consumidores. 

A mineração de dados tem como objetivo  extrair conhecimento relevante a partir de 

um conjunto de dados armazenado em computador. A mineração de dados envolve 

disciplinas tais como matemática, estatística, banco de dados – B.D. e inteligência artificial 

– I.A., englobando tanto a I. A. Simbólica quanto Conexionista. A mineração é uma 

evolução lógica da tecnologia de B.D. [Rubenking, 2001], e é importante observar-se que 

sua base é fundamentalmente estatística [Hirji, 2001], fazendo uma análise e extração não-

trivial de dados de bases de dados com o objetivo de descobrir informações novas e 

valiosas na forma de padrões e regras.  

O escopo deste trabalho é voltado para a aplicação da mineração de dados no processo 

de seleção de candidatos ao mestrado nas Instituições Públicas de Ensino Superior, 

baseando-se no atual sistema de seleção de candidatos ao mestrado do CIN – Centro de 

Informática da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE [CIN, 2000]. 

O procedimento de avaliação de alunos ao mestrado em Ciências da Computação 

obedece a critérios de resolução de um problema em que os avaliadores criam fórmulas 

matemáticas lineares ponderadas elaboradas a cada ano e pontos de corte para chegarem 

aos resultados de classificação dos candidatos mais preparados a ingressarem no mestrado. 
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Este sistema de pontuação tem sido questionado pelos professores por não captar o perfil de 

alunos que fogem aos padrões habituais, por se restringir a avaliar aspectos muito técnicos. 

Neste trabalho, é feita uma expansão dos atributos avaliados a cada ano – hoje restritos 

a atributos curriculares e a redefinição dos coeficientes do sistema de ponderação linear 

vigente, através de técnicas da mineração de dados, a fim de se encontrar os pesos 

adequados para a fórmula de pontuação dos candidatos.  

Será feita a extração de regras sobre perfis dos alunos, para se avaliar quais as 

características dos estudantes que são mais importantes neste processo de avaliação, 

usando-se regras de associação.  

Os modelos gerados serão executados com a massa de dados de todos os candidatos, 

inclusive os que foram reprovados, para comparação entre a metodologia de seleção 

vigente e a proposta por este trabalho, em relação aos estudantes que não entraram. 

Para se desenvolver todo um projeto em mineração de dados foi necessária a adoção de 

uma metodologia confiável. Foi utilizado o framework da metodologia CRISP-DM – Cross 

Industry Standard Process in Data Mining, em sua versão 1.0 [Chapman et al., 2000], 

porém com algumas modificações para adaptá- la às necessidades específicas do estudo de 

que trata este trabalho.  

1.1 Motivação 
 

A seleção de candidatos ao mes trado nas universidades públicas é um processo 

contínuo e que envolve dinheiro público e, sendo assim, uma má escolha dos candidatos 

pode trazer prejuízo tanto para a instituição de ensino, que espera um bom desempenho de 

seus alunos e fornece recursos para isso, quanto para o próprio aluno e para o governo 
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Federal, que distribui estes recursos. Assim, é fundamental uma escolha adequada dos 

alunos que cursarão o mestrado. Além disso, os custos para a seleção de pessoal para o 

mestrado nas instituições de ensino superior do Brasil são altos, pois envolvem grande 

parte do corpo docente e recursos da universidade. 

Ainda não foi desenvolvido no CIN um modelo baseado em Inteligência 

Computacional para apoio à decisão no processo de seleção de estudantes para cursarem o 

mestrado. Os modelos que serão utilizados neste trabalho para a solução de um problema 

de tal subjetividade usam uma combinação de tecnologias de reconhecimento de padrões e 

técnicas estatísticas para a resolução de problemas a partir de observações existentes.  

Este é um tema recente, porém já existem aplicações em mineração voltadas à 

educação, como o trabalho de Luan [2002], que usa mineração de dados para verificar a 

probabilidade de alunos de colégios nos EUA terem condição de serem transferidos para a 

universidade. O modelo gerado faz um escore que indica a probabilidade de transferência 

dos alunos para as universidades. Os alunos que têm um baixo escore durante a graduação 

(aqueles que provavelmente não serão transferidos) são analisados e suas informações 

enviadas para o departamento de assistência acadêmica apropriado, procurando-se evitar 

que estes alunos fracassem antes mesmo que saibam. Tanto os alunos com escore baixo 

quanto aqueles com escore alto ficam constantemente sendo monitorados pelo modelo. 

Outro estudo [Luan, 2001] começa mostrando que alunos antigos (aqueles que 

permanecem na mesma instituição por muito tempo) contribuem para os bons programas 

acadêmicos e conceito destas instituições. Portanto, uma das principais tarefas de 

gerenciamento da instituição é identificar os alunos que estão menos propícios a retornarem 
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às aulas no próximo semestre. Identificando estes alunos com antecedência, a instituição 

pode intervir e criar estratégias que podem diminuir bastante a taxa de evasão dos alunos. 

1.2 Objetivos 

O estudo feito neste trabalho tem vários objetivos importantes. O primeiro é propor 

uma metodologia que aprimore o processo atual de classificação dos candidatos através da 

redefinição dos coeficientes da fórmula vigente.  

A fim de permitir que alunos muito bons, mas que fogem ao perfil técnico exigido 

atualmente, possam ingressar no mestrado, é necessária a ampliação do sistema através da 

inclusão de novos atributos sobre candidatos. 

Uma tarefa que pode ser bastante útil para o aperfeiçoamento do processo de avaliação 

é  encontrar as variáveis mais relevantes a serem consideradas na classificação dos 

candidatos ao mestrado. 

Através de extração de regras, a caracterização do perfil dos alunos com alta chance de 

sucesso durante o curso pode ser obtida para complementação das informações obtidas com 

a obtenção das variáveis mais relevantes. 

1.3 Organização da Dissertação 
 

A estrutura dos próximos capítulos baseia-se no padrão internacional CRISP-DM 

[Chapman et al., 2000], em sua versão 1.0, com algumas modificações, para o 

desenvolvimento de um projeto em mineração de dados. CRISP-DM é o modelo padrão 

para o processo de desenvolvimento de sistemas de mineração de dados, não proprietário e 

gratuito, concebido no final de 1996 por veter anos deste mercado ainda recente. Esta 
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metodologia foi escolhida por auxiliar na solução de problemas de forma sistemática e por 

ser amplamente utilizada para a descrição dos passos no processo de KDD – Knowledge 

Discovery in Databases [Fayyad et al.,1996]. Vários autores abordam problemas práticos 

com soluções baseadas no padrão CRISP-DM, como é mostrado em [Cespivova et al., 

2004], [Gersten et al., 2000] e [Wieczorek, 2001]. As etapas CRISP-DM que serão 

abordadas neste trabalho serão as seguintes: 

1- Entendendo o problema 

2- Entendendo os dados 

3- Preparação dos dados 

4- Modelagem dos dados 

5- Avaliação de desempenho 

O apêndice A deste trabalho apresenta uma explicação detalhada sobre a metodologia 

CRISP-DM. 
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2. Entendendo o problema 
 

O processo de seleção de candidatos ao mestrado do Centro de Informática – UFPE se 

baseia na análise de aspectos tais como atributos curriculares, nota do histórico escolar 

ponderada pelo fator atribuído à universidade de graduação - com base na avaliação da 

CAPES , nas duas cartas de recomendação elaboradas por professores de Computação que 

conhecem o estudante, publicações realizadas pelo candidato e experiência profissional do 

candidato. Esses atributos são ponderados, de forma empírica, através de uma função linear 

que tem como saída uma pontuação de 0 a 10 para cada um dos estudantes concorrendo ao 

mestrado. Esse sistema de pontuação linear tem sido questionado pelo corpo docente por 

não pontuar satisfatoriamente alguns alunos que fogem aos padrões habituais, ou seja, 

alunos muito bons para pesquisadores, mas que não correspondem ao nível técnico exigido 

pelo sistema atual de pontuação. 

2.1 Determinando os objetivos da aplicação 
 

Para avaliar como andam os cursos do mestrado, é importante que sejam observados 

os índices de titulação no prazo ideal ou fora do prazo, alunos evadidos e alunos ainda em 

curso. A taxa de evasão de alunos do mestrado em ciência da computação na UFPE de 

1988 a 1995 chegou a 16,7 % [Sampaio et al., 1998, p.47]. Como a avaliação institucional, 

o processo de seleção dos candidatos ao curso de mestrado é, também, um processo 

contínuo. 

No período que abrange o escopo deste trabalho – 1999 a 2002 tem-se uma única 

seleção de alunos ao mestrado por ano, com uma média de 217 candidatos por seleção, 

concorrendo a aproximadamente 60 vagas. São dois avaliadores por aluno, e estes 



 17

preenchem os dados requisitados em uma planilha previamente formulada pelo colegiado 

da pós-graduação do CIn.  

Os principais objetivos desta aplicação são: 

- Manter o padrão de qualidade do curso perante a CAPES – Coordenação de 

aperfeiçoamento de pessoal de nível superior 

- Trazer para o mestrado o maior número possível de alunos com nível de excelência 

- Classificar os alunos por prioridade de bolsa   

- Melhorar o processo atual de classificação para se poderem enxergar os alunos que 

fogem aos padrões habituais 

 
As planilhas de todos os anos contêm os seguintes atributos: 

Nome Histórico 
Fator de 
redução Carta 1 Carta 2 Experiência Publicação Inglês Média Aval. Geral Classificação 

 

Tabela 2.1: Conjunto de atributos em comum de 1999 a 2002 
 

Além dessas variáveis de entrada, foram criadas outras que compõem a visão ampliada 

do sistema, que são: número de vezes em que concorreu, sexo e idade do candidato. 

2.2 Avaliação dos recursos 

Esta fase refere-se aos recursos materiais, pessoais, infra-estrutura e informações 

necessárias para o andamento do projeto, bem como os riscos durante a elaboração do 

projeto e nomenclatura usada na elaboração do trabalho. 

Inventário 

o Hardware 



 18

Em termos de hardware, foram utilizados os micros dos laboratórios de pesquisa do CIn e 

um micro pessoal. 

o Software  

Foram utilizados softwares livres de mineração de dados, bem como softwares livres de 

estatística e as ferramentas do Office 2000. 

o Infra-estrutura 

Foi necessário o auxílio de uma servidora da secretaria da Pós-graduação para  fornecer 

orientações sobre localização das informações durante a fase de levantamento dos dados.  

Foi necessário o acesso à biblioteca do Centro de Informática, acesso às bibliotecas virtuais 

e aos sites científicos.  

o Informações 

As informações necessárias para o andamento do trabalho foram basicamente duas: 

1) Os dados sobre os candidatos ao mestrado de 1999 a 2002, e estas informações estavam 

disponíveis através de planilhas eletrônicas, sendo necessária uma autorização da 

Coordenação do mestrado para se ter acesso às planilhas em Excel. Os dados pessoais sobre 

candidatos encontravam-se nas pastas da Pós-graduação. 

2) Os dados sobre o desempenho dos alunos efetivamente matriculados de 1999 a 2002,  

referindo-se às notas de todas as disciplinas já cursadas pelo aluno, publicações realizadas 

pelo aluno durante o curso, a situação atual dele no curso – abandonou, titulado no prazo, 

em curso ou fora do prazo e se já houve trancamento de curso. 

Explicação sobre normas do curso 

O aluno do curso de mestrado só poderá se submeter à defesa da dissertação após ter 

concluído o mínimo de vinte e quatro créditos, com rendimento acadêmico igual ou 
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superior a três, ter proficiência comprovada em inglês e ter a sua proposta de dissertação 

aceita [CIN,2000]. Será desligado do curso o aluno que obtiver dois conceitos finais “D” na 

mesma disciplina ou em disciplinas distintas cursadas no mesmo período letivo, ou cujo 

rendimento acadêmico não seja considerado satisfatório pelo Colegiado.  

Em relação ao prazo para conclusão do curso, o tempo mínimo é de 12 (doze) meses, e o 

tempo máximo é de 30 (trinta) meses, contados a partir da data da matrícula até a data da 

efetiva defesa da dissertação. Os alunos especiais terão este tempo acrescido de 12 meses. 

A definição de titulação dentro do prazo, para este trabalho, foi o aluno ter concluído o 

curso no prazo máximo de 32 meses. 

O aluno poderá efetuar o trancamento do curso por um período de 12 (doze) meses – dois 

semestres letivos, não sendo este tempo contado para efeito de contabilização do prazo 

máximo para a conclusão do mestrado. 

O aluno que não efetuar sua matrícula vínculo a cada semestre estará desligado 

automaticamente do programa, sendo esta situação definida como abandono de curso. 

Terminologias 

É importante ressaltarmos algumas terminologias que foram utilizadas naturalmente no 

decorrer deste trabalho. 

Aluno refere-se ao estudante que foi selecionado e se matriculou para cursar o mestrado. 

Candidato refere-se a todos os estudantes que concorreram ao mestrado, tanto aos que 

foram selecionados, tornando-se alunos efetivos, quanto aos que não foram aceitos pelo 

processo de seleção do CIn. 

Trancamento sempre se refere a trancamento de curso, nunca de disciplinas. 
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O aluno normal é aquele que, ao se matricular no curso, a data da sua matrícula já passa a 

contar como tempo de curso. Em geral, é um aluno com dedicação exclusiva ao mestrado. 

O aluno especial é aquele cuja data de matrícula não conta como tempo de curso durante o 

primeiro ano de mestrado, ou seja, o aluno tem seu prazo estendido por um ano, e é um 

aluno com dedicação parcial ao mestrado. 

Especialista refere-se ao colegiado responsável pela elaboração da fórmula de seleção de 

candidatos ao mestrado do CIN. 

2.3 Plano da aplicação proposto 

Atualmente, o cálculo da pontuação de cada candidato é uma soma ponderada de cinco 

variáveis de entrada obtidas da sua documentação de inscrição. Entram nesse cálculo a nota 

do histórico (Hist) ponderada pela nota da universidade de graduação (FRed), a nota de 

cada uma das duas cartas de recomendação (Carta1 e Carta2), a nota de publicações (Publ) 

e a nota de experiência profissional (Exp) conforme a equação abaixo. 

Y = a1*Hist*FRed + a2*Carta1 + a3*Carta2 + a4*Publ + a5*Exp                           (Eq.1) 

onde os coeficientes ai são constantes que somam a unidade (1), de forma que a pontuação 

final seja um valor entre zero e dez.  

Para a construção do modelo que propomos, outras variáveis, além dos atributos 

curriculares, foram criadas, e compõem a visão ampliada do sistema. Essas variáveis são 

histórico original e fator de ponderação da universidade - decomposição da nota do 

histórico escolar, o número de vezes em que o candidato concorreu ao mestrado, idade e 

sexo do candidato. 
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Os indicadores de desempenho dos alunos foram levantados a partir de relatórios da 

CAPES. Em entrevista com os especialistas, eles indicaram a conclusão do curso no prazo 

como sendo o objetivo mais importante do programa de formação de pessoal. Os fatores 

considerados relevantes para avaliação do desempenho dos alunos, que serão chamadas de 

variáveis alvos são os seguintes: 

1- Ter concluído o curso dentro do prazo; 

2- Ter publicado artigos resultantes do mestrado; 

3- Não ter feito trancamento do curso; 

4- Não ter tido reprovação em disciplinas (uma ou mais notas D ou duas ou mais notas 

C); 

5- Não ter abandonado o curso; 

Será utilizado apenas o primeiro alvo para o sistema de aprendizagem – titulação no 

prazo, e uma combinação dos alvos num “alvo composto” que define que um bom aluno 

atende a pelo menos três dos objetivos acima. Este alvo composto é chamado de 

“desempenho” do aluno. 

 Tendo em vista a intenção de preservar o sistema linear já existente, tanto pela sua 

facilidade de interpretação quanto pelo conhecimento disseminado entre os avaliadores, 

será feita uma análise de correlação, que é uma das formas mais adequadas de se medir o 

potencial de se resolver o problema decisório por meio de um sistema linear [Johnson and 

Wichern, 1998], para que se ache a melhor forma de se construir um classificador 

confiável. 

A indução de regras é um recurso fundamental para a análise das características dos 

candidatos bons, ou seja, daqueles com qualidade para cursarem o mestrado. Os valores de 
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alguns atributos foram discretizados em faixas – binning, para permitir a indução das regras 

pelo método “Apriori” [Han and Kamber, 2001].  Os detalhes sobre esta formatação podem 

ser encontrados na seção 4.6 deste trabalho. 
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3. Entendendo os dados 

3.1 Levantamento dos dados 

Num primeiro momento, foi feita a coleta dos dados sobre candidatos ao mestrado em 

Ciência da Computação da UFPE do período de março/1999 a março/2003. Estes dados 

encontravam-se em planilhas eletrônicas com os Coordenadores do curso da Pós-

graduação.  

Numa segunda etapa, foi feito um levantamento dos dados referentes ao desempenho 

dos candidatos que efetivamente cursaram o mestrado. Como havia pouca informação 

referente aos alunos que entraram em 2003, preferiu-se fazer um levantamento dos dados 

sobre os alunos que ingressaram no mestrado entre 1999 e 2002.  

O levantamento dos dados sobre candidatos e alunos foi uma etapa bastante trabalhosa, 

pois os dados sobre notas encontravam-se espalhados em planilhas e editores de texto. 

Os dados que foram levantados e preparados para o processo de mineração estavam 

espalhados por várias localidades do Centro de Informática e sites da Capes. Os dados 

sobre os alunos não se encontram em banco de dados, mas em planilhas e arquivos Word 

armazenados e fornecido pelo pessoal da Secretaria da Pós-Graduação. Muitos desses 

dados se encontram em papel, em pastas que foram abertas para a coleta das informações 

tais como data de nascimento do candidato, se ele concorreu como aluno normal ou 

especial e sexo do aluno. 
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Resumindo, os dados levantados foram os seguintes: 

 

Figura 3.1: Levantamento dos dados 
 

 Como se pode ver na figura 3.1, as informações coletadas foram de diversos tipos, 

sendo a primeira sobre avaliação dos candidatos, que são os dados referentes a todas as 

notas sobre os cand idatos avaliados no processo de seleção ao mestrado, e que são 

mostrados detalhadamente na descrição dos dados posteriormente. A informação sobre 
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dados pessoais refere-se à data de nascimento e sexo do candidato, tipo do aluno refere-se a 

se o aluno cursou em tempo integral (normal) ou parcial (especial), notas dos alunos são as 

notas já disponibilizadas na secretaria pelos professores do CIN, data da titulação refere-se 

à data em que os alunos titulados defenderam suas dissertações, a informação sobre se 

trancou o curso indica se o aluno trancou o semestre ao menos uma vez e se o aluno 

abandonou indica se o aluno evadiu-se durante o curso. Alguns indicadores de desempenho 

sobre o corpo discente encontram-se em formulário elaborado pela CAPES para serem 

respondidos pela secretaria da Pós, dando uma noção sobre os critérios relevantes na 

avaliação do curso feita por esta coordenação. A informação sobre publicações realizadas 

pelo candidato indica se o aluno fez publicações importantes durante o mestrado ou não fez 

nenhuma. 

As publicações realizadas pelos candidatos durante o mestrado foram encontradas no 

site da Capes, menu Serviços, Indicadores e estatísticas, Dados da PG – Pós-graduação. Já 

os dados referentes a abandono, trancamento, titulação e notas dos alunos foram fornecidos 

pela secretaria da pós-graduação em arquivos Word. Dados pessoais e tipos de candidatos 

foram encontrados na secretaria da pós-graduação nas pastas em papel. 

3.2 Descrição dos dados 
 

Esta etapa é muito importante, pois é o momento em que é criado um dicionário de 

dados para se ter clareza e entendimento sobre os dados que foram levantados até o 

momento. 

O dicionário de dados contém os campos de avaliação dos candidatos que são 

utilizados pelo colegiado no processo de seleção ao mestrado em Ciência da Computação 
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do CIN e os campos sobre desempenho dos alunos efetivamente matriculados no curso, que 

estão mostrados na tabela 3.1. 

Nome Tipo Descrição 
Ano Inteiro  Ano em que o candidato concorreu  
Seqüencial Inteiro  Seqüencial de identificação do candidato 
Nome  Caracter Nome do candidato 
Histórico Real Nota do histórico 
Fator de redução Real Fator de redução  
Carta 1 Real Nota da carta de  recomendação de maior valor 
Carta 2 Real Nota da outra carta de  recomendação 
Experiência Real Nota da experiência profissional do candidato   
Publicação Real Nota das publicações realizadas pelo candidato 
Inglês  Caracter / Real Fluência do candidato no idioma inglês 

Média  Real 
Histórico*FRedução*5+(Experiência + Carta 1 + Carta 
2)*1,5+Publicações*0,5 

Nota1, Nota2, Nota3, Nota4, Nota5, Nota6 Caracter Notas das disciplinas (A,B,C,D,T,I,X,O) 
Avaliador Caracter Letras iniciais do avaliador 
Avaliação geral Caracter Avaliação pessoal feita pelo avaliador 
Classificação Real Nota final de classificação  
Ponto de corte Real Ponto de corte  
Thist,Tfred,Tca1,Tcar2,Texp,Tpubl,Ting,Tag Caracter / Real Campos de verificação derivados de outros campos 
Dhist,Dfator,Dcar1,Dcar2,Dpub,Dmedia,DExp Real Diferenças absolutas entre as notas dos dois avaliadores 
FR OK Caracter Fator de redução OK 
Discrepância Caracter Diferença absoluta entre a média dos avaliadores  

Num_vezes Inteiro  
Número de vezes em que o candidato concorreu ao 
mestrado 

Data_Nascimento Data Data de nascimento do candidato 
Tipo_aluno Binário Aluno especial ou normal 
Trancamento_curso Binário 0 – Não 1 – Sim 
Data_defesa Data Data de defesa da dissertação de mestrado 
Situação Caracter Titulado, em curso, abandonou 
Publicou Binário 0 – Não 1 – Sim 
Sexo Caracter M-Masculino F-Feminino 
 

Tabela 3.1: Dicionário de dados 
 

A descrição analítica dos campos do dicionário de dados foi complementada com 

informações e tabelas auxiliares obtidas em entrevista com o coordenador da comissão de 

seleção do mestrado 2005 [Rosa, 2005], como mostrado a seguir: 
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- Ano: Ano em que o candidato concorreu ao mestrado. 

- Seqüencial: Este seqüencial foi gerado para que pudesse ser usado como uma chave 

primária dentro do banco de dados, para identificação de cada registro como sendo 

único. 

- Nome: Nome completo do candidato. 

- Histórico: Refere-se à nota do histórico escolar do aluno. Caso tenha pós-graduação 

latu sensu em Ciência da Computação, então são acrescentados 0.5 pontos a esta 

nota.  

- Fator de redução: O fator de redução é um índice que varia de 0.8 a 1.0. Este fator 

baseia-se na pontuação atribuída pela CAPES ao curso e à instituição onde o aluno 

cursou a graduação e na relação desse curso com a área de ciência da computação. 

A definição do fator de redução é fixo, e encontra-se definido por uma tabela da 

qual tiramos uma amostra: 

Curso Instituição Fator 

Administração FACAPE 0,8

Administração UFPE 0,9

Administração UPE 0,85

Administração UESBA 0,8

Administração UNICAP 0,8

Análise de Sistemas PUCCAMP 0,9

Análise de Sistemas FUCAPI 0,9

Análise de Sistemas UNIVERSO 0,85

Análise de Sistemas ASPER 0,85
 

Tabela 3.2: Amostra do fator de redução fixo 
 

- Carta 1: Nota da carta de recomendação de maior valor; 
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- Carta 2: Nota da outra carta de recomendação; 

Cada um dos itens da carta de recomendação mostrados a seguir é avaliado: 

Capacidade intelectual 

Motivação para estudos avançados 

Capacidade para trabalho individual 

Facilidade de expressão escrita 

Facilidade de expressão oral 

Assiduidade/perseverança 

Iniciativa,desembaraço e liderança 

Relacionamento com colegas e superiores 
                                

        Tabela 3.3: Itens da carta de recomendação avaliados 
 

- Experiência: Nota da experiência profissional que possui o candidato. A experiência 

do candidato divide-se em acadêmica e profissional, sendo pontuadas as seguintes 

atividades dentro de cada ramo: 

Experiência acadêmica – Atividades 
Iniciação Científica 
Experiência Docente em IES 
Monitoria 

                                               

Tabela 3.4: Atividades acadêmicas avaliadas 
 

Experiência profissional – Atividades 

Administração & Gerência & Coordenação 
Atividades afins (engenheiro de software, analista de sistema, arquiteto de 
software) 

Outras 
 

Tabela 3.5: Atividades profissionais avaliadas 
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Tempo Nota 

>3 10 

2,5 9 

2 8 

1,5 7 

1 6 

0,5 3 
 

             Tabela 3.6: Pontuação de acordo com o tempo de experiência 
 

- Publicação: Nota das publicações realizadas pelos candidatos. A nota é atribuída de 

acordo com os seguintes tipos de publicações: 

 

      Tabela 3.7: Pontuação de acordo com o tipo de publicação 
 

- Inglês: Se o aluno tem proficiência na língua inglesa; 

- Média: A média dos candidatos é estabelecida da seguinte forma, podendo variar de 

0 a 100.  

Fórmula até 2002, período objetivo da presente dissertação: 

Tipo de Produção Nota 
Artigos de Periódicos/Eventos Internacionais (Qualis A=10, B=9,5 C=9, 

D=8,5) 10 a 8,5
Artigos de Periódicos/Eventos Internacionais (Não Qualis) 8,50
Artigos de Periódicos/Eventos Nacionais (Qualis A=9,5 B=9, C=8,5 

D=8,0) 9,5 a 8,0
Artigos de Periódicos/Eventos Nacionais (Não-Qualis) 8,00
Resumos (máximo de 5) 3,00
Congressos de Iniciação Científica  3,00
Total (Máximo 10)   

  

* Bônus pela quantidade (0,5 a mais para cada publicação)  
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5*(Histórico*Fredução)+1,5*(Experiência + Carta 1 + Carta 

2)+0,5*Publicações 

 
A partir de 2003, a nota do Poscomp referente à prova que vem sendo realizada pelo 

governo federal desde então, passou a integrar a fórmula da média. 

- Nota1, Nota2, Nota3, Nota4, Nota5, Nota6: Conceitos recebidos pelos alunos nas 

disciplinas cursadas. Estes atributos serviram de base para a construção do atributo 

referente à média de cada aluno durante o curso, ou, mais precisamente, ao seu 

rendimento acadêmico. 

- Avaliador: Iniciais do nome de cada avaliador; 

- Avaliação geral: Expressão do sentimento do avaliador em relação ao candidato, 

cujo domínio se encontra na seção 3.2.1, mais adiante; 

- Classificação: A nota final de classificação é a soma das médias dos dois 

avaliadores. A ordem de classificação do candidato é estabelecida de acordo com 

sua nota final de classificação; 

- Ponto de Corte: Entra para o ponto de corte aquele candidato que estiver numa 

dessas condições: 

o A nota de histórico de um dos avaliadores menor do que sete (7); 

o Todas as cartas de recomendação com notas dos avaliadores menores do que 

sete (7); 

o As duas avaliações gerais com conceito NE – Não entra 

- Num_vezes: Número de vezes em que o candidato concorreu ao mestrado, para se 

ter uma idéia do número de reprovações que este sofreu como candidato; 
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- Data_Nascimento : A data de nascimento do candidato é importante para se saber 

com que idade este iniciou o mestrado, e a influência que a idade do mestrando tem 

no seu desempenho e motivação durante o curso; 

- Tipo_aluno: O candidato pode concorrer a aluno especial ou normal. O aluno 

especial é aquele que não se dedicará exclusivamente ao mestrado, pois trabalha em 

alguma empresa. Portanto, este aluno terá dedicação parcial ao curso e o seu 

primeiro ano de mestrado não contará como tempo de curso. Este tempo só será 

contado a partir do ano seguinte. O aluno normal é aquele que entra no curso com 

dedicação exclusiva, em geral concorrendo a uma bolsa de mestrado, sendo seu 

tempo de curso contado a partir de sua data de entrada, ou seja, a partir do ano em 

que este começou a cursar as disciplinas. No preenchimento da base de dados, o tipo 

de aluno pode ser 0 – normal ou 1 – especial. 

- Trancamento_curso: Se o aluno trancou o curso em algum período 

- Data_defesa: Data em que o aluno fez sua defesa, caso já seja um aluno titulado 

- Situação: Se o aluno já é titulado, está em curso ou abandonou 

- Publicou: Se o aluno publicou ou não durante o mestrado 

- Sexo: Sexo do candidato (M- Masculino ou F-Feminino) 

 As variáveis de checagem, que estão mostradas a seguir, foram utilizadas pelo 

colegiado para verificar se os avaliadores estavam divergindo muito em suas avaliações, 

já que, em geral, a pontuação está amarrada a tabelas pré-definidas. Portanto, os valores 

das notas dos avaliadores devem ser bem parecidos.  
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- Dhist: Se o valor absoluto da diferença entre as notas de histórico dos dois 

avaliadores for maior ou igual a 0.5, então este campo conterá a constante “ERRO”, 

senão conterá a constante “OK”; 

- Dfator: Se as notas de fatores de redução fornecida pelos dois avaliadores estiverem 

diferentes, então este campo conterá a constante “ERRO”, senão conterá a constante 

“OK”, para evitar maiores discrepâncias das notas dos avaliadores para os cursos 

que não foram avaliados pela CAPES; 

- Dcar1 e Dcar2: Se o valor absoluto da diferença entre as notas das cartas de 

recomendação fornecidas pelos dois avaliadores, dividido pela nota do primeiro 

avaliador for maior ou igual a 0.1, então este campo conterá a constante “ERRO”, 

senão conterá a constante “OK”; 

- Dexp: Se o valor absoluto entre a diferença entre as notas das experiências 

profissionais fornecidas pelos dois avaliadores for maior que 2.0, então este campo 

conterá a constante “ERRO”, senão conterá a constante “OK”;  

- Dpub: Se o valor absoluto entre a diferença entre as notas das publicações 

realizadas fornecidas pelos dois avaliadores for maior que 1.0, então este campo 

conterá a constante “ERRO”, senão conterá a constante “OK”;  

- Dmedia: Se o valor absoluto entre a diferença entre as notas das médias fornecidas 

pelos dois avaliadores for maior ou igual a 10, então este campo conterá a constante 

“ERRO”, senão conterá a constante “OK”; 

- FR OK: Este é um campo de checagem que contém a constante “ERRO”, caso a 

nota do fator de redução de um avaliador seja diferente da nota do outro avaliador, 

senão conterá a constante “OK”; 
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- Discrepância: Este é um campo de checagem que tem como resultado ERRO, caso a 

média resultante da avaliação feita por um avaliador difira da média resultante da 

avaliação feita pelo outro avaliador em dez ou mais pontos, senão o resultado é OK; 

 Foi armazenado um total de 814 registros de candidatos entre 1999 e 2002, e 148 

registros de alunos que cursaram o mestrado entre 1999 e 2002.  

3.2.1 Descrição dos domínios 
 

- Inglês : 

S – Suficiente 

I – Insuficiente 

- Nota do aluno : 

A : 9.0 a 10.0(excelente) 

B : 8.0 a 8.9 (bom) 

C : 7.0 a 7.9 

D: Abaixo de 7.0 (reprovado) 

T: Trancamento    I:  Incompleto   

X: Abandono       O : Transferido 

 

- Avaliação geral : 

E : entra 

ND: não definido, que é usado para indicar alunos muito bons, como por exemplo um 

laureado, ou um aluno que já vem trabalhando com algum professor e esse professor 

avaliza que o aluno é bom. Independente das notas desse aluno, ele vai cursar o 

mestrado, sem direito à bolsa.  

NE : não entra  
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NVD: Talvez entre para nivelamento  

NVE ou NV: É usado quando é um aluno muito bom só que de outro curso, como por 

exemplo, um médico muito bom, que foi aprovado no mestrado, mas vai ter que fazer 

um nivelamento pra adquirir conhecimentos em informática pra ingressar no mestrado.  

Como a avaliação geral é a expressão do sentimento do avaliador em relação ao 

candidato, e pode determinar sua aprovação ou reprovação no mestrado, esta 

subjetividade pode contribuir para que bons alunos não sejam selecionados e alunos 

fracos sejam selecionados. 
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4. Preparação dos dados 
 

Os dados a serem analisados no processo de mineração de dados, por fazerem parte do 

mundo real, são incompletos, com ruído, inconsistentes e redundantes. Técnicas de 

preparação de dados podem melhorar a qualidade desses dados, ajudando a melhorar a 

precisão e eficiência do processo de mineração de dados. 

 

4.1 Ferramentas de apoio 
 

Foram utilizadas duas ferramentas para o pré-processamento dos dados. Uma para 

armazenar os dados, o Banco de Dados Access 2000 da Microsoft, e o Delphi 7.0 para 

manipulação dos dados. 

4.1.1 Access 2000 
 

O Access 2000 faz parte do pacote Office 2000 da Microsoft e é um banco de dados 

relacional, simples de se entender, flexível e totalmente compatível com o Delphi 7.0 e com 

as planilhas em Excel – referentes aos dados sobre candidatos de 1999 a 2002, que foram 

importadas para as tabelas do Access 2000. 

4.1.2 Delphi 
 

A linguagem Delphi, produto da Borland – EUA, foi usada durante toda a fase de 

preparação de dados, para seleção,  construção e integração dos dados sobre candidatos ao 

mestrado. Numa fase posterior, o Delphi foi utilizado para a rotulação das instâncias 

referentes aos alunos que entraram no mestrado, rotulando-os como bons ou fracos, de 

acordo com o desempenho dos alunos no decorrer do curso. 
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Delphi é uma linguagem didática, derivada do Pascal, de alto nível, compilada, de 

tipos fortes, interface amigável e fácil conexão com bancos de dados, em sua versão 7.0, 

através do BDE - Borland Database Engine. A função do BDE é fazer a comunicação entre 

os componentes que acessam os dados da aplicação e o servidor [Maciel, 2000]. No BDE, 

configuramos tanto o acesso nativo quanto acesso a bancos de dados através de drivers. O 

Access 2000 possui o driver específico para este tipo de conexão, e foi usado neste 

trabalho. 

4.2 Seleção 
 

Podemos considerar a seleção de atributos como sendo a primeira etapa da preparação 

dos dados de entrada para o processo de mineração de dados. 

Em muitas situações práticas existe uma grande quantidade de atributos a serem analisados 

e muitos desses são redundantes ou irrelevantes em relação à semântica do problema. 

Então, os dados devem ser pré-processados no sentido de se poder escolher um subconjunto 

adequado do conjunto total de atributos.  

Segundo Witten and Frank [2000], experimentos mostram que a presença de atributos 

inúteis pode deteriorar o desempenho de esquemas de aprendizagem tais como árvores de 

decisão, regressão linear e agrupamento. 

A seleção manual de atributos deve ser baseada num entendimento profundo do 

problema e do significado de cada atributo, sendo assim um processo bastante preciso. O 

dicionário de dados pode ser bastante útil nesta etapa. 
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Com a criação do dicionário de dados e a ajuda do especialista, foram identificados 

campos de checagem e de resultados de avaliações anteriores, sendo estes eliminados das 

planilhas de 1999 a 2002: 

Os campos FR OK e Discrepância e os começando com a letra T e D são campos de 

checagem,  sendo assim atributos irrelevantes para o novo processo de mineração de dados 

proposto. O campo Média foi retirado porque além de estar implícita nos outros atributos, a 

fórmula que gera a média foi desenvolvida pelos avaliadores dos aluno. A fórmula para o 

cálculo dessa média será usada posteriormente neste trabalho como sendo a fórmula 

aplicada pelo especialista para classificação dos candidatos. O campo Avaliação Geral foi 

retirado por ser uma opinião pessoal do avaliador, sendo assim um atributo muito subjetivo. 

O que os métodos anteriores tiveram como saída é irrelevante, além de tornar os resultados 

atuais tendenciosos, inclinados para os resultados anteriores. O campo Avaliador refere-se 

às iniciais dos avaliadores que não interessam, pois o método de avaliação proposto 

independe do profissional que esteja avaliando os alunos. O campo Classificação foi 

retirado por ser o resultado do sistema de avaliação atual. O campo Ponto de corte foi 

eliminado por ser uma fórmula que utiliza outros atributos e que pode distorcer os 

resultados do modelo criado. O campo Nome foi retirado por ser uma identificação 

irrelevante para este estudo. 

A tabela 4.1 mostra o conjunto de atributos restantes sobre candidatos após a seleção 

dos campos relevantes para a mineração de dados. 
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Nome Tipo 
Ano Inteiro 
Seqüencial Inteiro 
Histórico Real 
Fator de redução Real 
Carta 1 Real 
Carta 2 Real 
Experiência Real 
Publicação Real 
Inglês  Caracter / Real 
Num_vezes  Inteiro 
Data_Nascimento Data 
Tipo_aluno Binário 
sexo Binário 
 
Tabela 4.1: Atributos sobre candidatos após seleção de atributos 
 
Nome Tipo 
Notas  Caracter 
Trancamento_curso Binário 
Data_defesa Data 
Situação Caracter 
Publicou Binário 
 

Tabela 4.2: Atributos alvos após seleção de atributos 

4.3 Limpeza 

Dados do mundo real tendem a ser incompletos, cheios de ruído e inconsistentes. 

Como cita Apte et al. [2002], a limpeza dos dados demanda uma grande quantidade de 

esforço e tempo. Esta fase tenta preencher valores ausentes, suavizar ruídos eliminando 

exceções, e corrigir inconsistências nos dados.  

4.3.1 Detecção de ruídos 

Corresponde aos erros aleatórios encontrados nas bases de dados. 

 Muitas linhas das planilhas estavam  com a palavra “ENTRA” ou “####” no final. Estes 

valores foram eliminados. 
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4.3.2 Dados ausentes 

Dados ausentes – missing data, refere-se aos atributos sem valor dentro de uma tupla. 

Existem várias formas de se resolver os problemas destes atributos [Han and Kamber, 

2001, p.109], e uma maneira é ignorar o registro em que o atributo está faltando 

(geralmente quando o atributo é a classe dentro de um conjunto de entrada para um método 

supervisionado). Esta forma de resolução de preenchimento dos dados é pobre caso o 

número de atributos sem valor por tupla varie muito. Outro método seria preencher os 

valores ausentes manualmente, o que resultaria numa perda de tempo e não é adequada para 

grandes bases de dados. Usar uma constante para preencher os dados faltando é uma opção, 

porém os algoritmos de mineração de dados podem erroneamente entender que as 

instâncias formam um conceito interessante, pois todas possuem um valor em comum. 

Neste trabalho, para a solução de dados ausentes, os atributos foram preenchidos usando-se 

um estimador bastante conhecido, média aritmética, cujo conceito está claramente 

explicado por Magalhães e Lima [Magalhães and Lima, 2002].  

Para as notas das cartas de recomendação faltando tirou-se a média aritmética dos 

valores das cartas da amostra de dados, obtendo-se os resultados Média carta 1 = 8.52 e 

Média carta 2 = 7.97. Os valores das cartas nulos ou contendo zero ou brancos foram 

substituídos por estas médias aritméticas resultantes. Supõe-se que as cartas que estão com 

nota 0 simplesmente estão faltando, pois um professor não aceitaria fazer uma carta de 

recomendação para um aluno com conceitos tão fracos a ponto de ser atribuída a nota zero 

ao estudante. 
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Para as notas de inglês ausentes, foi criado o valor “R” para preenchimento dos 

campos. O valor “R” significa “conceito razoável”, que representa um conceito médio para 

os atributos cujos valores estavam faltando. 

Para as idades ausentes, o valor passou a ser a média aritmética das idades, ou seja, 25 

anos. 

Para históricos com valor final 0, os registros foram eliminados, pois todos os outros 

atributos dos candidatos estavam com valor 0. Estes candidatos enviaram a ficha de 

inscrição sem a documentação anexada. Na época, era possível se inscrever e enviar a 

documentação após alguns dias. 

4.4 Integração 
 

A integração de dados é uma etapa que visa a juntar de forma coerente os dados de 

múltiplas fontes num só repositório de dados. Durante a integração dos dados, vários 

fatores devem ser observados. Os atributos com nomes diferentes, porém compatíveis, ou 

seja, que se referem à mesma entidade, devem ser identificados e unificados. A utilização 

de meta dados – dados sobre dados – pode ser bastante útil nesta pesquisa e unificação. 

Redundância é outro fator muito importante, e os atributos com essas características 

devem ser detectados. Um atributo pode ser considerado redundante se for derivado de 

outros atributos da mesma tabela. 

Um terceiro fator importante a ser considerado é a resolução de conflito de valores. 

Neste caso, atributos que representam uma mesma entidade do mundo real podem diferir 

em escala ou tipo.  
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4.4.1 Identificação de entidades 
 

        O dicionário de dados pode ajudar bastante na detecção de atributos semelhantes em 

significados, mas provenientes de repositórios diferentes e com nomes distintos. Uma 

maneira prática e clara de se solucionar este conflito é através da criação de um padrão para 

nome dos atributos. Para as variáveis conflitantes, foi criado o seguinte padrão de nomes: 

Exp e exper -> Experiência 

Pub e publ -> Publicação 

Avg1, avg2, av.ger1, av.ger2 -> Avaliação geral 

Discrepância e discr -> Discrepância 

4.4.2 Detecção e resolução de conflitos de valores 
 

Um problema que surgiu na integração de 1999 a 2002 foi reunir os dados numéricos 

referentes a Inglês (de 0 a 10) com os categóricos (S - Suficiente, I - Insuficiente).  

Para resolver este conflito, foi feita a discretização de atributos numéricos, de forma que as 

notas com valor >=7 passaram a ser consideradas “S”, enquanto que as notas com valor <7 

passaram a ser considerada “I”. Foi utilizada a nota 7.0 como limite por ser esta a média 

final exigida para aprovação de um aluno nas disciplinas ministradas pela UFPE.  

4.4.3 Integração de dados 
 

Integração de dados é a etapa em que os dados de múltiplas fontes são combinados de 

forma coerente num só repositório de dados. 
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Para um melhor entendimento da integração entre as planilhas de 1999 a 2002, foi feita 

uma lista dos atributos sobre candidatos concorrendo a cada ano, como se pode ver nas 

tabelas 4.3, 4.3, 4.5 e 4.6. 

Nome Tipo Domínio 
Seqüencial Inteiro  
Nome Caracter  
Histórico Real 0 a 10 
Fator de redução Real 0.8 a 1.05 
Carta 1 Real 0 a 10 
Carta 2 Real 0 a 10 
Experiência Real 0 a 10 

Avaliação geral Caracter 
E, NE, ND, NVE, 
NVD 

Publicação Real 0 a 10 
Inglês  Real 0 a 10 
Média Real 0 a 100 
Thist,Tfred,Tcar1,Tcar2,Texp,Tpub,Ting,Tag Real,Caracter  
Classificação Real  
 

Tabela 4.3: Atributos da planilha 1999 
 

Nome Tipo Domínio 
Seqüencial Inteiro  
Nome Caracter  
Histórico Real 0 a 10 
Fator de redução Real 0.8 a 1.05 
Carta 1 Real 0 a 10 
Carta 2 Real 0 a 10 
Experiência Real 0 a 10 
Avaliação geral Caracter E, NE, ND, NVE, NVD 
Publicação Real 0 a 10 
Inglês  Caracter S,s,I,i 
Média Real 0 a 100 
Avaliador Caracter[1]  [A - Z] 
Classificação Real  
Ponto de Corte Real classificação, -1 
FR OK Caracter ok,ERRO 
Discrepância Caracter ok,ERRO 
 

Tabela 4.4: Atributos da planilha 2000 
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Nome Tipo Domínio 
Seqüencial Inteiro  
Nome Caracter  
Histórico Real 0 a 10 
Fator de redução Real 0.8 a 1.05 
Carta 1 Real 0 a 10 
Carta 2 Real 0 a 10 
Experiência Real 0 a 10 
Avaliação geral Caracter E, NE, ND, NVE, NVD 
Publicação Real 0 a 10 
Inglês  Caracter S,s,I,i 
Média Real 0 a 100 
Classificação Real  
Ponto de Corte Real classificação, -1 
Discrepância Caracter ok,ERRO 
   

 

Tabela 4.5: Atributos da planilha 2001 
 

Nome Tipo Domínio 
Seqüencial Inteiro  
Nome Caracter  
Histórico Real 0 a 10 
Fator de redução Real 0.8 a 1.05 
Carta 1 Real 0 a 10 
Carta 2 Real 0 a 10 
Experiência Real 0 a 10 
Avaliação geral Caracter E, NE, ND, NVE, NVD 
Publicação Real 0 a 10 
Inglês  Caracter S,I 
Média Real 0 a 100 
Dhist,Dfred,Dcar1,Dcar2,Dpub,Dmedia Caracter ok,ERRO 
Classificação Real  
Ponto de Corte Real classificação, -1 
 
Tabela 4.6: Atributos da planilha 2002 
 

Antes de unificar os dados referentes às quatro planilhas, ao levantamento sobre 

candidatos e sobre desempenho de alunos, os atributos referentes aos dois avaliadores 
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foram unificados em um só atributo (como se fosse um só avaliador), calculando-se uma 

nota média para cada valor de atributo de cada candidato.  

Para atributos categóricos: No caso dos atributos Inglês1 e Inglês2  (nível de inglês), 

foi feita a seguinte combinação de acordo com os conceitos de cada avaliador: 

 

Inglês 1 Inglês 2 Inglês  
S S S 
S I R 
I S R 
I I I  
I NULL I 
S NULL S 
NULL I I 
NULL S S 
NULL NULL NULL 
  

Tabela 4.7: Junção das notas de inglês 
 

Onde S é suficiente , I é insuficiente e R é Razoável. 

Para a unificação das notas de inglês S e I, foi definida uma nota intermediária R. 

Apesar de um dos avaliadores ter achado insuficiente o nível do aluno em inglês, o outro 

avaliador reconheceu a proficiência do aluno neste idioma, de forma segura, pois o aluno é 

obrigado a comprovar que tem algum domínio sobre o idioma.  

Para atributos numéricos: Foi calculada a média aritmética dos valores dos dois 

atributos (cada um definido por um avaliador, para cada amostra). Nos casos de uma das 

notas terem sido NULAS, estabeleceu-se como média o valor da variável não nula. Caso as 

duas tenham sido nulas, estabe leceu-se a média como sendo NULA. Isso porque a variável 

nula é como se não tivesse havido avaliador para o atributo. 
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4.5 Construção 
 

Novos campos são construídos a partir de outros e novos atributos são adicionados ao 

conjunto já existente para ajudar no processo de construção do modelo de dados que 

ocorrerá numa etapa posterior. Os seguintes campos foram derivados de outros, de acordo 

com a tabela 4.8: 

Nome Tipo Fórmula 
Idade_entrou Inteiro Ano_Concorreu - Ano_Nascimento 
Tempo_curso Inteiro Ano_Defesa-Ano_entrou ou Ano_atual-Ano_entrou
Desempenho Caracter Alvo composto 
  
Tabela 4.8: Atributos construídos a partir de outros 
 

- Idade_entrou : Idade com que o candidato concorreu ao mestrado. A construção deste 

atributo foi feita subtraindo-se o ano em que o candidato concorreu do ano de seu 

nascimento, como está mostrado na tabela 4.8. 

- Tempo_curso : Tempo que o aluno levou para ser titulado ou tempo em que ele se 

encontra em curso (em meses).  

Para aqueles alunos já titulados, este tempo foi calculado subtraindo-se o ano de entrada 

do aluno no curso da data de sua defesa de dissertação, em meses, subtraindo-se os meses 

de trancamento de curso bem como os doze meses para aqueles que entraram como alunos 

especiais. 

Para os alunos ainda em curso, este tempo foi calculado subtraindo-se o ano de entrada 

do aluno no curso da data atual, em meses, subtraindo-se os meses de trancamento de curso 

bem como os doze meses para aqueles que entraram como alunos especiais. 
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- Desempenho: Bom (1) ou fraco(0), sendo esta variável uma combinação dos alvos 

“Conclusão no prazo”, “Ter publicações realizadas”, ”Sem trancamentos”, “Sem 

reprovação em disciplinas” e “Não ter abandonado” num alvo composto que define 

que um bom aluno atende a pelo menos três desses objetivos citados. 

4.6 Formatação 
 

A formatação dos dados refere-se às modificações sintáticas que não mudam o 

significado dos dados, mas que são necessárias para a adequação dos dados às técnicas 

escolhidas.  

Uma das técnicas a serem aplicadas no processo de mineração de dados e que será 

mostrada mais adiante é a técnica que gera regras de associação, e que se chama APriori. O 

algoritmo APriori não se aplica a dados numéricos, sendo assim necessária uma mudança 

da escala dos atributos numéricos para ordinais, que é uma escala não numérica e ordenada. 

Esta mudança de escala traz perda de informação para o modelo, pois dados diferentes 

passam a parecer serem a mesma coisa, mas é essencial para que as regras de associação 

sejam extraídas.  

Foi utilizada a técnica de binning para a discretização dos atributos numéricos. Nesta 

técnica que foi utilizada, os valores das variáveis numéricas foram particionados em 10 bins 

- decis, de intervalos iguais. 

       As figuras a seguir mostram as variáveis para as quais foram gerados os decis a partir 

da discretização dos seus valores contínuos. 
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Figura 4.1: Binning da variável histórico escolar 
 

 

 

 

Figura 4.2: Binning da variável fator de redução 
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Figura 4.3: Binning da variável carta1 
 

 

 

 

Figura 4.4: Binning da variável carta2 



 49

 

Figura 4.5: Binning da variável experiência (acadêmica e profissional) 
 

 

 

 

Figura 4.6: Binning da variável publicações do candidato 
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Figura 4.7: Binning da variável número de vezes concorreu 
 

 

 

 

Figura 4.8: Binning da variável idade entrou no curso de mestrado 
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4.7 Explorando os dados formatados 
 

Neste momento, já é possível extrairmos informações estatísticas sobre os dados que 

levantamos de 1999 a 2002 e que podem ser mostradas através de gráficos. 

Idade do candidato : 

 

 
 
Figura 4.9: Idades dos candidatos de 1999 a 2002 
 
Tipo de aluno : 

 

Figura 4.10: Tipo de candidatos de 1999 a 2002 
 

Nesta primeira análise dos dados, pode-se verificar que a maior parte dos alunos que 

concorrem ao mestrado possuem menos de 26 anos (77,52%), e a grande maioria pretende 

entrar com dedicação exclusiva (96,81%).  Portanto, conclui-se que o candidato ao 

mestrado é aquele estudante recém saído da graduação e que pretende continuar a carreira 

acadêmica. 
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Figura 4.11: Situação dos alunos que entraram entre 1999 e 2002 
 

Este gráfico mostra taxas sobre a situação dos alunos em abril/2004.  

Somando os alunos que abandonaram com os que estão fora do prazo, ou seja, aqueles 

alunos que extrapolaram o prazo para defesa - acima de 32 meses, que equivale 

aproximadamente a 2 anos e meio em curso, acha-se uma taxa de 35,13 %  em quatro anos. 
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5. Modelagem 
 

Esta é a fase de escolha das técnicas de mineração de dados que serão aplicadas no 

decorrer deste trabalho. Existem várias técnicas que se aplicam ao mesmo problema, 

cabendo ao pesquisador aplicar aquelas que sejam mais adequadas ao problema em 

questão. 

O ciclo de vida de um projeto em mineração de dados não segue uma sequência rígida 

de fases podendo ser necessário voltar para a fase anterior. Nesta fase de modelagem, foi 

necessário voltar para a fase de preparação dos dados para a adequação do formato dos 

dados às técnicas que foram escolhidas. 

5.1 Seleção das técnicas de análise e modelagem 
 

Seguindo os objetivos deste trabalho, as técnicas estatísticas e de mineração de dados 

que se mostraram mais adequadas para que se pudesse chegar aos resultados de forma 

eficaz foram a análise de correlação, regressão linear múltipla, regressão logística e regras 

de associação. 

5.1.1 Análise de Correlação 

O estudo da correlação tem por objetivo medir e avaliar o grau de relação existente 

entre duas variáveis aleatórias [Toledo and Ovalle, 1995]. 

A avaliação da correlação e covariância tem importantes aplicações em mineração de 

dados. O trabalho de Alqallaf [Alqallaf et al., 2002] faz um estudo sobre a avaliação em 

matrizes de complexidade exponencial no número de variáveis e complexidade quadrática 

no número de observações.  
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Existem várias aplicações que utilizam a análise de correlação como uma das 

ferramentas de apoio à decisão, como é o caso do trabalho de Zhang [Zhang et al., 2003], 

que aplica mineração de dados na investigação de um dos maiores crimes na sociedade 

atual, o de lavagem de dinheiro. 

A análise de correlação é uma das formas mais adequadas de se medir o potencial de 

se resolver o problema decisório por meio de um sistema linear, tendo em vista a intenção 

de preservar o sistema linear já existente. Isto se deve tanto pela sua facilidade de 

interpretação, quanto pelo conhecimento disseminado entre os avaliadores,  como foi dito 

anteriormente. 

A análise de correlação também é relevante no sentido de explicitar quais as variáveis 

de avaliação de candidatos – informações curriculares, que mais influenciam no sucesso ou 

insucesso de um futuro aluno. Os resultados estão mostrados na tabela 5.1.  
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Tabela 5.1: Correlação entre variáveis de entrada e os alvos titulação no prazo e 
desempenho 
 

Dadas duas variáveis aleatórias, y1 e y2, o coeficiente de correlação entre as duas é 

dado pela fórmula :  [Christensen, 1990, p.12], onde: 

A variância é definida pela fórmula , que é a medida de quão 

dispersa uma distribuição está do seu valor esperado; 
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A covariância é definida pela fórmula  , 

que é a medida da relação linear entre as variáveis aleatórias y1 e y2; 

O valor esperado de uma distribuição é , que é um número que 

caracteriza o meio da distribuição. Nas fórmulas anteriores, a constante m refere-se ao valor 

esperado de cada distribuição, ou seja, m=E(y). 

Os coeficientes de correlação próximos de +1 ou –1 indicam uma correlação forte 

entre as duas variáveis aleatórias. A ausência de qualquer correlação é indicada por 0.  

A matriz de correlação da tabela 5.1 apresenta em cada eixo (linhas e colunas) as 

variáveis de entrada e de saída do sistema. Cada célula contém o coeficiente de correlação 

entre as variáveis envolvidas, o nível de significância estatística da correlação medida e o 

tamanho da amostra. Neste estudo, as correlações estatisticamente significativas estão 

indicadas por (**), para 0,01 de significância, e por (*), para 0,05 de significância; sendo, a 

primeira, mais precisa que a segunda. 

Analisando a visão atual do problema (variáveis de hist a publ_candidato) e o alvo 

titulação no prazo – considerado pelo corpo docente como o objetivo mais importante no 

programa de formação do pessoal, vê-se que apenas a variável de entrada nota do histórico 

está correlacionada com o alvo titulação no prazo, ainda assim com baixa correlação e o 

menor grau de precisão. Ou seja, sistemas lineares não conseguem distinguir, de forma 

univariada, entre bons alunos e alunos fracos com base nessa visão do problema. Além 

disso, a matriz mostra que existe alguma correlação entre as variáveis de entrada; isto é, as 

variáveis de entrada possuem certo nível de redundância de informação, principalmente 

entre as cartas de recomendação. 
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Considerando os dois princípios mais importantes num processo binário de tomada de 

decisão: 

• Maximizar a “correlação” (similaridade) entre cada variável de entrada e a de saída; 

• Minimizar a “correlação” (similaridade) entre as variáveis de entrada. 

Percebe-se que o problema assim definido não permite, pelo menos de forma linear, que 

a decisão binária seja feita com qualidade. 

Considerando a visão ampliada do problema, têm-se mais três variáveis de entrada 

(num_vezes, idade_entrou, sexo_bin) e mais uma de saída - desempenho. As variáveis 

anteriores foram preservadas e sua inerente redundância foi reduzida de 86% para 66% - 

percentual de tuplas correlacionadas, minimizando-se assim a correlação entre as variáveis 

de entrada e agregando-se valor com a criação da variável de saída — desempenho — 

definida na seção 4.5. O alvo desempenho apresenta uma correlação acima de 0,2 ainda 

com o maior nível de precisão, com 4 das variáveis de entrada, duas das quais fazem parte 

apenas da visão ampliada. As variáveis num_vezes - número de candidaturas anteriores e 

idade_entrou são ambas negativamente correlacionadas com o desempenho, enquanto as 

duas cartas de recomendação são ambas positivamente correlacionadas.  Assim, o alvo 

desempenho criado oferece a perspectiva de, mesmo com sistemas lineares (simples) 

resolvermos o problema atacado. 

As variáveis de entrada que se correlacionam de forma significativa com o desempenho 

dos estudantes durante o curso são: 

o Nota de histórico: Quanto maior a nota de histórico, maiores a chances de o aluno 

ter um bom desempenho durante o curso; 
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o Carta de recomendação 1: Quanto maior a pontuação da carta de recomendação de 

maior nota, maiores a chances do aluno ter um bom desempenho durante o curso ; 

o Carta de recomendação 2: Quanto maior a pontuação da outra carta de 

recomendação, maiores as chances do aluno ter um bom desempenho durante o 

curso ; 

o Num_vezes: Quanto mais vezes o candidato concorre ao mestrado, menores são 

suas chances de ter sucesso durante o curso – correlação negativa; 

o Idade_entrou: Quanto mais velho o candidato concorre ao mestrado, menores são 

suas chances de ter sucesso durante o curso – correlação negativa; 

Portanto, observando-se cada variável de entrada do modelo estendido e o desempenho 

dos alunos em relação a cada uma dessas variáveis, vê-se que os atributos que se destacam na 

avaliação de um candidato são a nota do seu histórico escolar, a pontuação das duas cartas de 

recomendação, quantas vezes este candidato já concorreu ao mestrado e qual a sua idade ao 

concorrer. 

5.1.2 Regressão linear múltipla 

Uma equação de regressão linear é uma expressão utilizada para estimar uma variável 

dependente, por exemplo, Y, em função das variáveis independentes X1, X2 ... Xn. 

[Spiegel,2004]. Regressão linear múltipla é uma extensão da regressão linear simples 

envolvendo mais de uma variável previsora X i. 

Y = a0 + a1.X1 + a2.X2 + ... + an.Xn, onde n é a dimensão do espaço de entrada. 
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Os coeficientes de regressão podem ser solucionados pelo método dos mínimos 

quadrados, que minimiza o erro médio quadrático entre os dados e a função linear. Não 

cabe ao escopo deste trabalho entrar em detalhes sobre este método. 

Estudos recentes têm se voltado para a construção de algoritmos escalonáveis e 

precisos de classificação usando árvore de regressão linear para grandes bases de dados 

[Dobra and Gehrke, 2002]. 

Neste estudo, a regressão linear múltipla foi usada para a redefinição dos coeficientes 

do sistema de ponderação linear vigente, usando a visão ampliada do sistema.  

A equação obtida pela regressão linear a partir de todos os 148 exemplos da amostra 

rotulada é a seguinte: 

Y = 0.15 + 0.97*Carta1 – 0.39*NCand – 0.31*FRed – 0.30*Idade  + 

       +0.08*Sexo + 0.06*Hist + 0.03*Carta2 + 0.02*Publ + 0.02*Exp          (Eq.5.1) 

  Apenas os 4 maiores coeficientes (em negrito) foram considerados estatisticamente 

significativos com grau de 5% de significância e bem diferente das demais variáveis. 

Os valores absolutos dos coeficientes indicam a influência de cada variável na tomada 

de decisão e o sinal associado indica se a variável influencia positiva ou negativamente o 

sucesso do aluno.  

Comparando esses valores com os da fórmula do especialista, abaixo, 

Y = 0.5*Hist*FRed + 0.15*Carta1 + 0.15*Carta2 + 0.15*Publ + 0.05*Exp           

(Eq.5.2) 

Vê-se que não há muita semelhança nos pesos. 
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5.1.3 Regressão Logística 

Regressão logística é uma metodologia clássica em estatística para se modelar dados 

binários. Segundo McCullagh e Nelder [McCullagh and Nelder, 1989] e posteriormente, o 

trabalho de Hosmer e Lemeshow [Hosmer and Lemeshow, 2000], a regressão logística faz 

parte da classe dos modelos lineares genéricos, um conjunto de modelos projetados para 

generalizar os modelos lineares comuns para alvos de diferentes tipos. Esta técnica é 

adequada para aplicação em conjuntos de treinamento pequenos, como mostra o trabalho de 

Perlich et al. [2003], sendo assim uma das técnicas escolhidas para este trabalho, que conta 

com um conjunto de treinamento com apenas 148 exemplos rotulados. 

A regressão logística é uma técnica bem estudada e largamente usada em estatística e 

em aprendizado de máquina. Seus benefícios incluem um fundamento estatístico firme e 

um modelo probabilístico que explica os dados de forma clara [Komarek,2004].   

Enquanto o sistema linear apenas resolve problemas lineares, a regressão logística 

aplica uma transformação não linear sobre cada variável antes de ponderá- las linearmente, 

tem alto poder de generalização e não precisa de hipóteses especiais sobre a distribuição 

estatística dos dados [Pampel, 2000].  

Utilizando a mesma amostra de dados do sistema linear, a regressão logística produziu 

a equação abaixo e os cinco coeficientes em negrito foram considerados estatisticamente 

significativos com grau de 5% de significância. 

Logit(p) = – 7.76 + 10,26*Carta1 – 5.80*FRed – 3.13*Hist – 2.88*Idade  – 2.63*NCand 

+ 1.82* Carta2 + 0.80*Exp + 0.66*Sexo – 0.48*Publ                      (Eq.5.3) 
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A variável dependente é o logaritmo da razão entre as probabilidades dos dois 

possíveis resultados da variável de saída, { )]1/(log[ pp − } e pode ser expressa como 

1
22110 )]...exp(1[)1( −++++−+== kk xxxYP ββββ , onde Y é a variável dicotômica de saída, β0 é a 

interseção e os β i (i=1,...,k) são os coeficientes correspondentes a cada variável explicativa 

x i [Adeodato et al.,2004]. 

Os valores absolutos dos coeficientes indicam a influência de cada variável 

transformada na tomada de decisão e o sinal associado indica se a variável influencia 

positiva ou negativamente o sucesso do aluno. 

Vemos que o resultado é similar ao da regressão linear tendo Carta1, Fator de 

ponderação da universidade, Número de candidaturas anteriores e Idade como variáveis 

de maior peso e com significância comuns e com os mesmos sinais de correlação. Apenas a 

variável Nota do histórico foi acrescentada à lista das significantes. 

5.1.4 Regras de associação 

A extração de regras parece ser a técnica mais adequada para que sejam explicitadas as 

características que identificam um candidato fraco ou um bom candidato. 

Minerar regras de associação é procurar por relacionamentos interessantes entre itens 

dentro de um conjunto de dados. Os padrões encontrados podem ser representados na forma 

de regras de associação. Existem muitas formas de se minerar regras de associação. 

Algumas são baseadas em restrições, pois mineram aquelas regras que satisfazem um 

conjunto determinado de restrições, tais como suporte e confiança, outras baseadas em 

heurísticas, pois tentam extrair regras de previsão, porém não fornecem nenhuma garantia 

sobre as previsões encontradas ou sobre a completude do conjunto de regras encontrado. 
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Uma terceira classe de algoritmos de mineração de regras identifica apenas as regras de 

associação mais interessantes, ou ótimas, de acordo com algumas métricas de interesse, 

como propõem Bayardo  e Agrawal [Bayardo and Agrawal, 1999]. 

Apesar de o próprio processo de mineração reduzir muito o conjunto de padrões 

gerados, ainda assim o conjunto de regras de associação geradas pode ser muito grande, 

sendo necessária a especificação de medidas de interesse que estimam a simplicidade, 

certeza, utilidade e a descoberta de padrões novos e relevantes. 

Algoritmo Apriori 
 

O algoritmo Apriori e seus derivados tornaram-se padrão na descoberta de regras de 

associação [Webb, 2000]. O algoritmo Apriori foi publicado por Agrawal e Srikant 

[Agrawal and Srikant, 1994] e é baseado na freqüência de subconjuntos de exemplos e em 

restrições de suporte e confiança dos subconjuntos. Essas métricas refletem, 

respectivamente, a utilidade e a certeza das regras descobertas, e foram propostas por 

Agrawal et al. [1993]. 

A utilidade de um padrão pode ser estimada a partir de uma função de utilidade. O 

suporte de um padrão refere-se ao percentual de tuplas contendo A e B em relação ao 

conjunto total de tuplas. Dado um conjunto de tuplas e os conjuntos de itens A e B, a 

confiança A => B é definida como o percentual de tuplas contendo A e B em relação ao 

número de tuplas contendo A, sendo uma medida de veracidade e certeza da regra.  

Regras de associação são consideradas fortes quando estão dentro de um limite mínimo de 

suporte e um limite mínimo de confiança definido pelo usuário.  

Porém, um suporte muito baixo pode causar uma explosão no número de regras de 

associação geradas, mesmo em problemas de médio porte [Ma et al., 2000] , [Padmanabhan 
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and Tuzhilin, 2000]. Uma maneira de se evitar esta explosão de regras é a geração as regras 

de associação para a classe que é minoria no conjunto de instâncias. 

Uma característica específica desta abordagem é que a técnica Apriori só funciona com 

atributos de tipos lógicos e categóricos. Então, voltamos à fase de formatação dos dados 

para que as instâncias que serão usadas na construção do modelo tenham seus atributos 

numéricos discretizados. 

Com os dados já preparados na fase de formatação, em intervalos decis, foi feito o 

ajuste dos parâmetros da seguinte forma: 

o Suporte mínimo: 10 %, ou seja, no mínimo 15 instâncias do total de 148. 

o Precisão mínima: 80% de confiança. 

o Número máximo de pré-condições: 5 

As 179 regras geradas com estas condições estão todas mostradas no Apêndice B. 

A abordagem suporte-confiança mostrada nas regras pode ser enganosa no sentido de 

identificar uma regra de associação forte A => B, quando, de fato, a ocorrência de A não 

implica na ocorrência de B. Para se fazer uma análise detalhada de correlação entre A e B 

calculamos o lift da regra de associação. Se o lift da regra for menor que 1, a ocorrência de 

A desencoraja a ocorrência de B. Se o resultado for maior que 1, então A e B estão 

positivamente relacionados, significando que a ocorrência de um implica na ocorrência do 

outro. Se o resultado do lift for igual a 1, A e B são independentes. 

Foram levadas em conta as variáveis de maior peso e estatisticamente significantes dos 

modelos de regressão linear e de regressão logística gerados, e que se destacaram na análise 

de correlação com o grau de significância mais preciso (0,01) com a variável de saída – 

desempenho, como foi visto nas seções anteriores. Foram consideradas as regras com lift 
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mais altos, suporte mínimo de 10%, confiança mínima de 95% e foram excluídas aquelas 

regras de tipo lógicas (já que as regras Apriori estão apenas considerando as verdadeiras). 

Desta forma, seguintes regras mostram-se relevante para o estudo deste trabalho: 

o Primeira carta de recomendação 

Esta é sempre a carta de valor mais alto, sendo geradas as seguintes regras expressivas, 

onde o 3º item entre parênteses refere-se ao lift da regra: 

Regra 64 (25; 0,96; 1,110)  
Se (nota_publicações em  [9.44 , 10.00]) e (nota_carta1 em [9.73 , 10.00]) então 
desempenho=bom 
Regra 72 (24; 1,0; 1,156)  
Se (nota_carta1 em [9.73 , 10.00]) e (idade_entrou<25 anos) então desempenho=bom  
Regra 140 (15; 1,0; 1,156)  
Se (nota_carta1 em [9.73 , 10.00]) e (idade_entrou<25 anos) e (nota_experiência em [9.44 , 
10.00])  então desempenho=bom  
Regra 35 (15; 1,0; 1,156)  
Se (nota_carta2 em [8.95 , 9.65]) e (nota_carta1 em [9.73 , 10.00]) então desempenho=bom  
Regra 53 (22; 1,0; 1,156)  
Se (nota_carta1 em [8.68 , 9.20]) e  (exper em [9.44, 10.00]) então desempenho=bom   
 

Uma carta de recomendação com nota excelente - maior que 9.73 de um candidato que 

já tenha realizado publicações de qualidade é um indicador de qualidade. Um candidato 

jovem (<25 anos), ou um candidato jovem que tenha uma excelente experiência 

profissional, são indicações de que este terá um bom desempenho durante o mestrado. 

Uma carta de recomendação com nota excelente e a outra carta de recomendação 

também tendo uma nota muito boa são fatores que indicam que o aluno terá um bom 

desempenho durante o mestrado. 

Uma carta de recomendação com nota boa – maior que 8,68 e menor que 9,20, de um 

candidato com uma excelente experiência profissional são indicações de que este terá um 

bom desempenho durante o mestrado. 
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- Fator de redução 

Regra 3 (17; 1,0; 1,156)  
Se nota_fred em [0.89,0.92] então desempenho=bom  
 

Um aluno que tenha um fator de redução médio - entre 0,89 e 0,92, terá grande chance 

de ser um bom aluno de mestrado. Ou seja, não é essencial que o aluno venha de uma 

excelente universidade ou de um curso semelhante ao de Ciência da Computação para ter 

um bom desempenho no curso. Estes aspectos serão explicados na conclusão do trabalho. 

- Idade entrou 

Regra 60 (27; 0,963; 1,113)  
Se (nota_historico em [8.10, 8.64]) e (idade_entrou em [22,25]) então desempenho=bom  
Regra 72 (24; 1,0; 1,156)  
Se (nota_carta1 em [9.73 , 10.00]) e (idade_entrou em [22,25]) então desempenho=bom 
Regra 140 (15; 1,0; 1,156)  
Se (nota_carta1 em [9.73 , 10.00]) e (idade_entrou em [22,25]) e (nota_experiência em 
[9.44 , 10.00])  então desempenho=bom 
Regra 11 (33; 0,97; 1,121)  
Se (idade_entrou <= 22 anos) então desempenho=bom 
 

Pode-se observar que se um candidato concorre ao mestrado em Ciência da 

Computação muito jovem – até 22 anos, ele terá uma alta chance de ter um bom 

desempenho durante o mestrado. 

 

 

 

 

 

 



 66

6. Avaliação de desempenho 
 

Avaliação de desempenho é a medição dos resultados da mineração de dados em 

relação aos objetivos e critérios de sucesso da aplicação estabelecidos na seção 2.1. 

6.1 Métricas de desempenho 
 

Para se estimar a taxa de erros dos modelos que foram gerados, foi usada a técnica 

leave-one-out [Jain et al.,2000]. Esta técnica é ideal para conjuntos pequenos de dados, pois 

as instâncias são aproveitadas ao máximo para a avaliação de desempenho. Assim, esta 

técnica é adequada para o pequeno conjunto de dados sobre alunos que cursaram o 

mestrado no intervalo de quatro anos. Assim, é possível usar o maior número possível de 

instâncias para treinamento, o que aumenta a chance de se ter um classificador confiável. 

Este é um método, além de tudo, “determinístico”, no sentido de que sempre trará os 

mesmos resultados de taxa de erros para técnicas de inferência determinísticas, já que não 

envolve amostras aleatórias de dados para teste. 

Como o conjunto de dados rotulados sobre alunos contém 148 exemplos, o método 

leave-one-out também pode ser chamado de 148-cross-validation. Desta forma, cada uma 

das 148 instâncias é separada e os outros 147 exemplos são treinados. O modelo é avaliado 

pelo número de acertos relacionados a cada instância separada, sendo 1 para valor correto e 

0 para valor incorreto. Para cada uma das técnicas utilizadas nesse estudo – especialista, 

regressão linear múltipla e regressão logística, foram feitos 148 treinamentos usando leave-

one-out. Todos os gráficos de desempenho apresentados adiante foram produzidos de 

acordo com esta técnica. 
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Segundo Provost et al.[1997], a precisão nem sempre é uma medida apropriada de 

desempenho de um classificador. A precisão de um classificador leva em conta o número 

de exemplos corretamente rotulados, porém não leva em conta os custos em se tomar as 

decisões erradas. A técnica de avaliação de desempenho ROC – Receiver Operating 

Characteristics foi exautivamente usada em detecção de sinais. Em KDD, na análise ROC, 

em vez de um único valor de precisão, um par de valores é registrado para diferentes custos 

e frequencia de classes. Este par de valores gera um ponto no espaço ROC: os falsos 

positivos – positivos erroneamente classificados, no eixo dos x e os verdadeiros positivos – 

positivos corretamente classificados, no eixo dos y. Pelo método tradicional [Witten and 

Frank, 2000, p.141], foi produzida uma curva ROC para cada uma das três técnicas 

aplicadas, onde cada ponto representa os acertos e erros do classificador em relação ao 

conjunto de teste usando leave-one-out, plotando-os vertical e horizontalmente. Um ponto 

numa curva ROC domina outro se estiver acima e à esquerda dele. Se um ponto domina 

sobre um outro, ele terá um custo esperado menor que o outro [Drummond et al.,2000]. 

Neste trabalho, o melhor classificador, ou seja, o de menor custo esperado será aquele que 

possui o ponto da curva mais próximo da quina superior esquerda do gráfico e o valor da 

área abaixo da curva ROC mais próximo de 1. 

Em sistemas de decisão binária, o método estatístico KS – Kolmogorov-Smirnov é 

aplicado para se medir a não aderência entre os conjuntos de dados das duas classes. As 

curvas KS são a diferença entre as funções de distribuição cumulativas dos conjuntos de 

dados das duas classes e quanto mais alta a curva melhor o sistema. O ponto de valor 

máximo de KS é importante na avaliação de desempenho. O p-value indica a significância 

estatística dos resultados, e deve ser menor que 0,05 para que o gráfico tenha validade. 
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Como os sistemas decisórios considerados oferecem decisão suave (variável de saída 

contínua – escore), o desempenho foi medido por meio do teste Kolmogorov-Smirnov 

[Conover, 1999].  Em função de se ter apenas 148 exemplos na massa de dados rotulada, as 

curvas obtidas nos experimentos têm uma aparência “dentada” ao surgimento de cada novo 

elemento, ao longo da escala de pontuação contínua. 

6.2 Avaliação de desempenho dos modelos 
 

Foram gerados os gráficos de desempenho – curvas ROC e KS, usando cada uma das 

técnicas de modelagem, que são especialista, regressão logística e regressão linear múltipla, 

respectivamente, para o alvo composto “desempenho”.  
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Figura 6.1: Curvas ROC para o alvo composto desempenho usando as três técnicas de 
modelagem: modelo do especialista, regressão logística e regressão linear múltipla, 
respectivamente. 

. 

Observando os gráficos da figura 6.1, percebe-se que a área abaixo da curva é maior 

(mais próxima de 1) usando-se a técnica de regressão linear (3º gráfico). Isso mostra que o 

classificador gerado através da técnica de regressão linear múltipla é o que apresenta 

melhor desempenho dentre as técnicas que foram aplicadas neste estudo. 

Os resultados de desempenho com o KS-2 sobre o conjunto de dados rotulado (148 

exemplos) estão ilustrados abaixo para os três modelos: especialista, regressão linear e 

regressão logística. A pontuação foi normalizada entre 0 e 1.  
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Figura 6.2: Curvas KS para o alvo composto desempenho usando as três técnicas de 
modelagem 

 
A tabela abaixo mostra que para o alvo desempenho do aluno, todas as técnicas 

produziram resultados estatisticamente significativos a 5% de significância. O resultado 

obtido pela regressão linear, além de superior aos demais, foi o de melhor confiança. 
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Tabela 6.1 KS-2 máximo para os três modelos avaliados entre as distribuições 
dos bons alunos e dos alunos fracos. 
 

Portanto, tanto a curva ROC quanto a curva KS mostram que o modelo de melhor 

desempenho é o gerado através da regressão linear múltipla. 

6.3 Avaliação dos candidatos em relação aos alunos 
 

Depois de validar o sistema decisório linear e o logístico, podemos avaliar o impacto 

que decisões melhor apoiadas teriam tido no contingente de estudantes não selecionados. 

Dos 666 alunos que não ingressaram no curso, estima-se que cerca de 45 candidatos 

haviam sido aprovados no processo seletivo, mas fizeram outra opção profissional por não 

terem tido bolsa, por terem passado em outro curso ou por diversas outras razões. Eles 

correspondem a cerca de 30% dos 148 que ingressaram, porém não há registro sobre quem 

nem quantos desistiram de entrar no programa. 

Assim, submetendo os 666 candidatos não rotulados aos diversos sistemas podemos 

superpor a distribuição de pontuação dos candidatos não aceitos sobre a dos aceitos (alunos 

que cursaram o mestrado), gerando os gráficos abaixo: 
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Figura 6.3. Funções de Distribuição Acumuladas (FDAs) e Curva de Kolmogorov-
Smirnov (KS-2) para o modelo de classificação do especialista, sobre a massa dos 
candidatos que não cursaram o mestrado em relação aos que cursaram. 

 
 
Figura 6.4. Funções de Distribuição Acumuladas (FDAs) e Curva de Kolmogorov-

Smirnov (KS-2) para o modelo de classificação Logística, sobre a massa dos 
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candidatos que não cursaram o mestrado em relação aos que cursaram. 
 

 
 
Figura 6.5. Funções de Distribuição Acumuladas (FDAs) e Curva de Kolmogorov-

Smirnov (KS-2) para o modelo de classificação Linear, sobre a massa dos candidatos 
que não cursaram o mestrado em relação aos que cursaram. 

 
Neste caso, o KS-2  deve medir a aderência entre as distribuições, como é o seu 

propósito original na Estatística. Assim, quanto menor o KS-2, mais semelhantes são os 

perfis. O KS-2 de todos os modelos deu diferença a 5% de significância entre as 

distribuições de alunos e candidatos que não cursaram.  

Vê-se que, de fato, o perfil de pontuação dos candidatos selecionados (alunos) é muito 

superior ao dos que não cursaram. O KS máximo indica que há uma diferença 

estatisticamente significativa entre as distribuições, como pode ser visto na tabela 6.2 que 

resume as principais características quantificáveis. 
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Tabela 6.2. KS-2 máximo para os três modelos avaliados entre as distribuições 
dos candidatos que não cursaram o mestrado em relação aos que cursaram. 
 

Esses resultados confirmam a diferença na qualidade média dos selecionados, porém 

vários indivíduos não selecionados poderiam ter tido sucesso, caso tivessem ingressado no 

mestrado. A figura 6.6 mostra o percentual de aceitação dentre todos os candidatos para 

cada modelo avaliado em função do ponto de corte definido sobre o percentual dos alunos 

(quantis) que efetivamente cursaram o mestrado. A reta diagonal indica qual seria o 

percentual, caso as distribuições dos candidatos que não cursaram fosse idêntica à dos 

alunos efetivos. Vemos que a regressão linear e a logística são bem mais similares a essa 

reta que a pontuação do especialista, como era de se esperar pelo valor do KS-2 máximo. 
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Figura 6.6. Percentual de aceitação dos candidatos em função do percentual de alunos 
aceitos 

 
Os impactos da tomada de decisão com base na pontuação do modelo de regressão 

linear sobre os diversos universos considerados são apresentados na tabela 6.3. Os 

resultados abaixo, porém, devem ser interpretados com cuidado, uma vez que o KS-2 

máximo mostrou uma diferença estatisticamente significativa entre as distribuições de 

alunos e de candidatos. 

Percentual  
Rotulados  
Aceitos 

Percentual  
Candidatos  
Aceitos 

Número 
Candidatos  
Aceitáveis 

Percentual 
Insucesso 
Rotulados 

Número 
Insucessos  
Aceitáveis 

Número 
Sucessos 
Aceitáveis 

20% 17.9% 146 0.0% 0 146 
40% 30.6% 249 1.7% 5 244 
60% 49.8% 405 2.2% 9 396 
80% 66.0% 537 5.9% 32 505 

100% 100.0% 814 13.5% 110 704 
 
Tabela 6.3. Impactos do limiar de decisão sobre todos os candidatos e seu 
desempenho estimado pelo daqueles que cursaram o mestrado.  
 

Comparando o modelo linear proposto com o modelo do especialista, percebe-se que 

os perfis entre os que ingressaram no mestrado e os que não ingressaram são mais 

semelhantes usando-se regressão linear – KS menor. Assim, percebe-se que o modelo do 

especialista utilizado é mais restritivo, pois mais candidatos estariam próximos do perfil 

daqueles alunos que entraram usando-se o modelo linear proposto neste trabalho. Ou seja, 

seria possível o ingresso de um número maior de alunos qualificados usando-se o modelo 

proposto. 
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7. Conclusões 
 

Após o desenvolvimento deste trabalho, algumas conclusões importantes podem ser 

tiradas. De acordo com a análise de correlação efetuada neste estudo, foi visto que, para os 

alunos analisados, o critério de seleção vigente na época não fazia diferença 

estatisticamente significativa entre os alunos que concluiriam no prazo e os que se 

atrasariam ou não o concluiriam. 

De acordo com as técnicas de mineração aplicadas ao problema, chegou-se aos 

atributos de maior peso na avaliação de cada estudante no momento da sua candidatura ao 

mestrado. Estes são: a carta de recomendação de maior valor (carta1), o fator de redução, a 

idade do candidato, e o número de vezes em que ele concorreu ao mestrado.  

A extração das regras de maiores coberturas, confiança e lift confirmaram a 

importância desses atributos, mostrando com maior clareza as características de um bom 

aluno. 

O fator de redução que leva em conta a universidade de onde o estudante veio e de 

qual curso teve seu coeficiente negativo na fórmula linear proposta, o que leva a crer que os 

alunos que vêm de cursos ou instituições menos conceituadas tendem a ter melhor 

desempenho (serem mais esforçados) do que os alunos em geral. 

  A carta de recomendação 1 se destacou em todos os modelos com o coeficiente de 

maior peso, além de correlacionar-se positivamente com o desempenho do aluno com o 

grau mais preciso de significância. Os aspectos da carta levados em consideração são a 

capacidade intelectual do aluno, motivação para estudos avançados, capacidade para 

trabalho individual, facilidade de expressão escrita, facilidade de expressão oral, 

assiduidade, perseverança, iniciativa, desembaraço, liderança e relacionamento com colegas 
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e com superiores. Como pode se observar, estas são características bastante pessoais do 

estudante. 

A idade do aluno tem coeficiente negativo, tanto nos dois modelos de regressão 

gerados quanto na análise de correlação, o que mostra que alunos jovens são mais propícios 

a serem excelentes alunos. Esta afirmação é confirmada pelas regras mostradas na seção 

5.1.4. Quanto maior a idade, mais responsabilidade com outras atividades diárias tem o 

aluno, o que pode comprometer o seu desempenho nos estudos.  

Percebe-se que a única variável técnica de peso significante é o fator de redução, tendo 

as outras variáveis de peso, um caráter mais pessoal.  

Portanto, o modelo linear proposto inclui atributos sobre qualidades pessoais do 

estudante (idade e vezes em que concorreu) e que têm relevância comprovada na atuação 

destes no mestrado, expandindo um sistema que estava restrito à avaliação de aspectos 

técnicos e poucos aspectos pessoais. Esse foco em aspectos técnicos pode estar deixando de 

considerar qualidades mais importantes para o sucesso do aluno de um nível de formação 

com demandas distintas daquelas da graduação, o que representa uma restrição do sistema 

vigente. 

Finalmente, este estudo conclui que seria possível o ingresso de um número maior de 

alunos qualificados usando-se o modelo proposto, como foi mostrado na análise de 

desempenho do capítulo 6 sobre os alunos que entraram e candidatos que não entraram, 

aumentando-se o volume de candidatos aceitos preservando ou melhorando o nível de 

qualidade do programa. 
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7.1 Resumo 

O processo vigente de seleção de candidatos ao mestrado do CIn-UFPE tem se 

baseado na avaliação de cinco atributos curriculares. Estes atributos são, a nota do histórico 

escolar ponderada pelo fator de redução, as notas das duas cartas de recomendação, a nota 

da experiência acadêmica e profissional, e a nota das publicações realizadas pelo estudante 

em artigos de periódicos de eventos nacionais e internacionais. O nível do candidato no 

idioma inglês também tem sido avaliado. A equação usada pelo colegiado no período de 

quatro anos da pesquisa para este trabalho era a seguinte: 

Y = 0.5*Hist*FRed + 0.15*Carta1 + 0.15*Carta2 + 0.15*Publ + 0.05*Exp          

Este processo vinha sendo questionado pelos professores membros do Colegiado do 

CIn por não estar capturando aspe ctos relevantes do perfil dos estudantes que poderiam 

contribuir de forma positiva na escolha dos melhores alunos para cursarem o mestrado. 

Outro fator que aponta para uma necessária mudança no processo seletivo atual é o fato de 

que, a partir de 2005, houve uma expansão no número de alunos aceitos em torno de 35%. 

Desta forma, foi proposta uma nova metodologia de avaliação de candidatos ao 

mestrado do CIn usando-se Inteligência Computacional. Para a realização deste trabalho, 

foi usado o processo de mineração de dados seguindo-se as diversas etapas da metodologia 

CRISP-DM. 

Na fase de preparação dos dados, informações foram levantadas, tanto em forma 

documental quanto através de entrevistas concedidas pelo presidente da comissão de 

seleção ao mestrado 2005. As notas das avaliações dos 814 candidatos, no intervalo de 

quatro anos, estavam armazenadas em planilhas eletrônicas. As informações pessoais de 
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todos estes candidatos relevantes para a mineração estavam em pastas em papel. Foram 

coletados indicativos de desempenho dos 148 alunos (candidatos aprovados e matriculados) 

neste período. Estas informações encontravam-se em arquivos Word e site da Capes. 

Os dados foram selecionados, limpos, e as várias fontes de dados integradas e 

transformadas para passarem pelo processo de aplicação das técnicas de mineração 

escolhidas de acordo com o problema abordado. 

A análise de correlação foi fundamental para a conclusão de que seria viável uma 

solução linear, porém sendo necessária a expansão dos atributos atualmente avaliados, bem 

como reconsiderações sobre o que realmente define um bom desempenho de um aluno. 

Observou-se que o fato de defender uma dissertação no prazo não é o único fator que deve 

ser levado em consideração, mas a composição de vários fatores. 

Através da geração dos modelos por meio de diversas técnicas de inferência e da 

extração de regras sobre as características dos bons alunos, concluiu- se que as 

características pessoais sobre o candidato pesam mais que as características técnicas. 

Através da regressão linear, os coeficientes dos atributos da equação vigente foram 

redefinidos e, validando-se os modelos através da análise de desempenho, verificou-se que 

o modelo proposto por este trabalho é superior ao modelo atual de seleção de candidatos. 

7.2 Contribuições 

Várias contribuições foram feitas através deste trabalho.  

Em primeiro lugar, o desenvolvimento de uma metodologia de apoio à decisão 

baseado em inteligência computacional que poderá auxiliar o colegiado do Centro de 

Informática da UFPE. 
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Foi fundamental, neste processo, a ampliação das variáveis de entrada consideradas 

para a tomada de decisão, e que foi fundamentada pela melhora da qualidade do sistema 

com a visão expandida. 

Foi verificada uma melhora de desempenho obtida com as técnicas de regressão linear 

e logística em relação ao sistema de decisão linear do especialista. 

Na utilização do modelo de regressão linear proposto, observou-se uma maior 

flexibilização do processo de seleção para se aceitarem candidatos além daqueles com 

perfil técnico muito bom. Ou seja, alunos muito bons e que não possuem um perfil técnico 

excelente passaram a ser aceitos. Isso porque outros fatores passaram a ser considerados, 

tais como questões pessoais, tornando o sistema proposto mais abrangente que o atual. O 

grande impacto do modelo proposto seria aumentar o volume de candidatos aceitos 

preservando ou melhorando o nível de qualidade do programa. 

Através da análise de correlação, regressão linear múltipla e regressão logística, pode-

se mostrar com clareza quais as características dos estudantes que são mais relevantes na 

escolha dos que cursarão o mestrado em informática. 

As regras extraídas de maior lift confirmam estas características e permitem uma 

leitura mais ampla do perfil dos alunos que possivelmente terão um bo m desempenho 

durante o mestrado. 

7.3 Limitações 
 

Inicialmente, a idéia era a inclusão da modelagem em redes neurais como uma das 

técnicas a serem utilizadas, por serem bastante populares tanto em pesquisas quanto na 

parte prática, tendo comprovado valor em aplicações práticas há mais de uma década [Pratt 
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et al.,1990]. As RNA – Redes Neurais Artificiais são inspiradas nas redes neurais 

biológicas, e buscam implementar seu comportamento básico e dinâmico [Braga et al., 

2000]. Seria usada a rede MLP, que é a mais utilizada em aplicações de redes neurais, 

sendo composta por unidades dispostas em pelo menos uma camada intermediária 

[Rumelhart and McClelland, 1986]. Porém, não foi possível se usar esta rede, tanto pela 

natureza linear do problema quanto pela quantidade insuficiente de dados para fazer o hold-

out necessário para a validação. 

Outros fatores que reduziram a qualidade da inferência, já que se tinham pouquíssimos 

dados para treinamento, foram os dados ausentes, preenchidos pelos métodos descritos 

anter iormente, diminuindo-se assim a precisão dos resultados obtidos. 

Apesar de os dados terem sido levantados até abril de 2004, não foi possível 

acrescentar-se o ano de 2003 a este trabalho, pois muito poucas notas dos alunos que 

entraram em março/2003 estavam disponíveis para coleta. 

Finalmente, os resultados da avaliação de desempenho dos candidatos que não de 

tornaram alunos devem ser considerados com cautela porque foram calculados num 

universo da população que comprovadamente – pelo teste de aderência – tem uma 

distribuição estatística diferente daquela dos alunos. O que se pode afirmar é que o modelo 

proposto apresenta menor distorção nesse sentido e possui melhor poder discriminante. 

7.4 Trabalhos futuros 

A próxima tarefa pode ser a implementação da sexta etapa do processo CRISP-DM, 

que é o desenvolvimento de um sistema, com front-end amigável ao usuário, no caso os 
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professores do colegiado, com plano de monitoração e manutenção periódica. Então, o 

sistema seria colocado em funcionamento com a aprovação do colegiado. 

Em função dos resultados obtidos nesta dissertação, um caminho a ser seguido pode 

ser a extensão de todo o trabalho aqui desenvolvido para uma visão, ainda mais ampliada, 

que considere cada item das cartas de recomendação como variáveis de entrada, visando a 

contemplar aspectos bem mais subjetivos dos perfis dos candidatos. 

Dentro de algum tempo, existirá a possibilidade de se analisar a nota do Poscomp 

como variável de entrada do sistema. Para isso, é necessário que a informação de ao menos 

três anos – a partir de 2003, de desempenho dos alunos esteja disponível para geração de 

um novo modelo e análise de correlação da nota do Poscomp com o desempenho. 

Houve mudanças no sistema de seleção dos candidatos ao mestrado, mas todo o 

trabalho aqui desenvolvido continua válido para a classificação dos alunos que foram 

aceitos quanto à prioridade na alocação das bolsas de estudo. 

Por fim, poderia ser gerado o escore para os candidatos que concorreram em 2005 e 

analisado o desempenho dos que entraram após 30 meses. 
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Apêndice A  

A metodologia CRISP-DM 
 
Introdução 

A metodologia CRISP-DM (Cross -Industry Standard Process for Data Mining) foi 

concebida em meados de 1996 por três empresas veteranas do mercado até então recente de 

mineração de dados. A DaimlerChrysler , empresa alemã que aplica mineração de dados 

em suas operações de negócio, a SPSS, empresa americana que fornece serviços baseados 

em mineração de dados desde 1990, e que lançou a  sua primeira ferramenta comercial em 

mineração de dados, a Clementine, em 1994, e a NCR Systems Engineering Copenhagen, 

empresa americana e dinamarquesa, que possui consultores em mineração e especialistas da 

área para atenderem às necessidades de seus clientes. Esta metodologia foi desenvolvida e 

refinada através de uma série de Workshops (1997 a 1999) e aproximadamente 300 

organizações contribuíram para a construção do modelo proposto de processo em 

mineração de dados [Li, 2001] 

Esta metodologia surgiu da necessidade de se criar um modelo padrão de 

procedimentos para servir à comunidade envolvida com mineração de dados. Os principais 

objetivos desta metodologia são definir e validar um processo de mineração de dados que 

seja aplicável em diversos setores das indústrias, bem como tornar grandes projetos de 

mineração de dados mais confiáveis e mais fáceis de gerenciar. 



 83

Modelo vertical 

CRISP-DM é uma metodologia descrita em termos de um modelo de processo 

hierárquico, consistindo em um conjunto de tarefas descritas em quatro níveis de abstração 

(da mais geral para a mais específica), como se pode ver na figura A.1: fase, tarefas 

genéricas, tarefas específicas e instância de processo. 

 

                           Figura A.1: Modelo vertical de quatro níveis  

No nível mais alto, o processo de mineração de dados é organizado em um número de 

fases. Cada fase consiste em muitas tarefas genéricas de segundo nível. Este segundo nível 

é chamado genérico, pois pretende ser geral o suficiente para cobrir todas as possíveis 

situações em mineração de dados. As tarefas genéricas devem ser tão completas e estáveis 

quanto for possível. Completo significa cobrir o processo de mineração de dados como um 

todo e todas as possíveis aplicações em mineração de dados. Estável quer dizer que o 

modelo deve ser válido para desenvolvimentos nunca feito antes com novas técnicas de 

modelagem. 
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O terceiro nível, o nível de tarefas específicas, é onde se descreve como as ações do 

nível de tarefas genéricas devem ser conduzidas em situações específicas. Por exemplo, no 

segundo nível pode haver uma tarefa ge nérica chamada “tratamento de dados faltando”. O 

terceiro nível descreve como esta tarefa difere em diferentes situações, tais como tratar 

valores numéricos ou tratar valores categóricos faltando, ou se o tipo de problema envolve 

modelagem usando agrupamento ou previsão. 

A descrição de fases e tarefas como passos distintos executados numa ordem 

específica representa uma seqüência idealizada de eventos. Na prática, muitas dessas 

tarefas são executadas numa ordem diferente e sempre é necessário voltar a tarefas prévias 

e repetir certas ações. O processo proposto não tenta capturar todas as possíveis rotas 

através do processo de mineração de dados porque isto geraria um modelo de processo 

muito complexo e demorado. 

O quarto nível, a instância de processo, é um registro das ações, decisões e resultados 

de um processo real em mineração de dados. Uma instância de processo é organizada de 

acordo com as tarefas definidas nos níveis mais altos, mas representa o que realmente 

aconteceu em cada parte do processo, em vez de dar uma visão geral. 

Modelo horizontal 

Horizontalmente, a metodologia CRISP-DM possui o modelo de referência e o guia de 

usuário. O modelo de referência apresenta uma rápida explicação das fases do processo, 

tarefas e as saídas, e descreve o que fazer numa aplicação usando mineração de dados. O 

guia do usuário dá dicas mais detalhadas para cada fase e cada tarefa dentro de uma fase e 

auxilia em como fazer uma aplicação usando mineração. 
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Contexto em mineração de dados  

O contexto em mineração de dados faz o mapeamento entre os níveis genérico e 

específico em CRISP-DM. Existem quatro diferentes dimensões de contexto: 

o O domínio da aplicação: A área específica em que o projeto em mineração de dados 

vai fazer parte; 

o O tipo do problema em mineração de dados: Descreve as classes específicas de 

objetivos que o projeto em mineração trata; 

o  Os aspectos técnicos: Descreve os diferentes desafios técnicos que geralmente 

ocorrem durante a mineração de dados; 

o A Ferramenta e a técnica: Especifica quais ferramentas e técnicas de mineração de 

dados se aplicam durante o projeto de mineração de dados; 

A tabela A.1 faz um resumo das dimensões dos contextos em mineração de dados e 

mostra exemplos específicos de cada dimensão. 

Dimensão Domínio 
      da 
aplicação 

Tipo do 
problema 

Aspecto 
técnico 

Ferramenta 
         e 
    Técnica 

Exemplos 
 

Seleção de 
Candidatos 

Descrição 
Sumário 

Valores 
faltando 

Clementine 

  Segmentação Discretização de 
dados 

NeuralMiner 

  Descrição de 
Conceito 

 Regressão 
Linear 

  Classificação  Algoritmo 
APriori 

  Previsão   

  Análise de 
correlação 

  

                                              

                        Tabela A.1: Dimensões dos contextos e exemplos 
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Um contexto específico em mineração de dados é um valor concreto para uma ou mais 

dessas dimensões. Por exemplo, um projeto em mineração de dados tratando um problema 

de classificação de candidatos ao mestrado constitui um contexto específico. Quanto mais 

fixos forem os valores das diferentes dimensões do contexto, mais concreto é o contexto em 

mineração de dados. 

Modelo de referência 

Este modelo fornece uma visão do ciclo de vida de um projeto em mineração, como mostra 

a figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Ciclo de vida de um projeto usando CRISP -DM 

Como se pode ver na figura, este ciclo de vida consiste em seis fases, sobre as quais 

falaremos brevemente.  

1-  Entendendo o problema 

A fase inicial foca no entendimento do problema, definição dos objetivos e 

necessidades numa perspectiva do negócio, para que se possa converter este problema 
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numa definição de problema dentro da mineração de dados e para que se possa elaborar um 

plano para se alcançar os objetivos desejados. 

2-  Entendendo os dados 

Esta fase começa com a coleta inicial dos dados, e prossegue com a familiarização 

com esses dados, criação de dicionário de dados, e é uma fase em que podem ser 

alcançadas as primeiras percepções sobre informações relevantes e que estavam obscuras 

até o momento. 

 3-  Preparação dos dados 

Esta é a fase que cobre todas as atividades para se construir o conjunto final de dados 

que será usado como entrada para a fase de modelagem. É uma etapa que consome bastante 

tempo e atenção, e deve estar sempre sendo revista. 

4-  Modelagem 

Nesta fase, várias técnicas de modelagem podem ser selecionadas e aplicadas de 

acordo com os objetivos em questão. Algumas técnicas exigem formatos específicos dos 

dados e, portanto, é muito comum ter que voltar à fase de preparação, como se pode ver na 

figura 1. 

5-  Avaliação  

Neste estágio do projeto um ou vários modelos de dados foram construídos, e é 

importante que se faça uma avaliação dos modelos criados para que estes alcancem com 

precisão os objetivos do problema e que possam ser usados de maneira confiável.  

6-  Desenvolvimento 
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O conhecimento alcançado precisa ser organizado e apresentado de uma maneira 

amigável, ou seja, que o usuário possa utilizá- lo com flexibilidade e facilidade. Softwares 

são construídos neste sentido. 

Guia do usuário 

O guia do usuário mostra as fases do projeto de forma mais detalhada, como é mostrado a 

seguir. 

1 – Entendendo o problema 

Esta primeira fase do projeto deve ter como saída as seguintes tarefas: 

1.1- Determinando os objetivos da aplicação 

O primeiro objetivo do analista de dados é entender, da perspectiva da aplicação, o que 

o usuário realmente deseja. Em geral, o usuário possui muitos objetivos e restrições que 

devem ser balanceados apropriadamente. O objetivo do analista é descobrir fatores 

importantes no começo que possam influenciar nos resultados da aplicação. Uma 

conseqüência em se negligenciar este passo é desperdiçar muito esforço produzindo as 

respostas certas para as perguntas erradas. 

Bastidores 

Devem ser descritas as informações de bastidores, ou seja, o que se passa na 

organização em relação ao problema. Nesta etapa, é observado como são conduzidas as 

tarefas da empresa atualmente. 

Estes detalhes servem para identificar mais de perto as metas da aplicação e os 

recursos, humanos e materiais, que serão necessários no decorrer do desenvolvimento da 

aplicação em mineração de dados. 
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Objetivos da aplicação  

Descrição do objetivo principal do usuário, do ponto de vista da aplicação. Em adição 

a esse objetivo existem outras questões da aplicação que o usuário deseja direcionar para o 

projeto. 

Critérios de sucesso da aplicação 

Descrição dos critérios para que o projeto traga resultados precisos e úteis do ponto de 

vista da aplicação. Estes critérios devem ser bem específicos e aptos a serem medidos 

objetivamente, ou descritos subjetivamente. Neste último caso, devem ser indicadas quais 

as pessoas que fizeram o julgamento subjetivo. 

1.2- Avaliação dos recursos 

Esta tarefa envolve fatos detalhados sobre todos os recursos, restrições, afirmações e 

outros fatores que devem ser considerados na determinação das metas da análise de dados e 

do plano de projeto. 

Inventário de recursos 

Listagem dos recursos necessários e dos disponíveis para o projeto, incluindo pessoal, 

dados, recursos computacionais, como plataforma de hardware e softwares. 

Riscos e contingências 

Listagem dos riscos ou eventos que podem ocorrer para atrasar o projeto ou mesmo 

inviabilizá- lo. Devem ser listados os planos de contingência, ou seja, quais as ações devem 

ser planejadas para o caso dos riscos acontecerem. 

Terminologia 

Deve ser compilado um glossário de terminologias relevantes referentes à aplicação, 

para que o projeto possa ser lido de forma compreensível. 
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Custos e benefícios  

Neste momento, faz-se uma análise de custo versus benefício do projeto, comparando-

se os custos do projeto com os benefícios potenciais da aplicação. Esta comparação deve 

ser bem clara e específica, por exemplo, usando-se medidas monetárias no caso de 

aplicações comerciais. 

1.3- Determinando objetivos em mineração de dados  

Os objetivos em mineração de dados apontam para os objetivos do projeto em termos 

técnicos. Para d iferenciar os objetivos da aplicação dos objetivos específicos em mineração 

de dados, tem-se o seguinte exemplo: o objetivo da aplicação pode ser “Aumentar as 

vendas para os clientes existentes”. Em mineração de dados o termo seria: “Prever quantos 

produtos de limpeza um cliente irá comprar, tendo-se os dados sobre suas compras nos 

últimos três anos, informações pessoais, tais como localidade onde mora, idade, salário e o 

preço do item em questão”. 

Critérios de sucesso em mineração de dados 

Define os critérios para que se chegue a resultados técnicos bem-sucedidos. Por 

exemplo, através da definição de determinado nível de precisão da saída do modelo gerado. 

É necessário que estas definições sejam descritas subjetivamente, e, como nos critérios de 

sucesso da aplicação, as pessoas responsáveis pelo julgamento subjetivo devem ser 

identificadas. 

1.4-  Plano de Projeto da aplicação 

Descrição do plano para se alcançar os objetivos em mineração de dados e, portanto, se 

alcançar os objetivos em termos da aplicação. O plano deve especificar o conjunto de 
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passos a serem realizados durante o resto do projeto, incluindo uma seção inicial sobre 

ferramentas e técnicas. 

2- Entendendo os dados 

2.1- Coleta inicial dos dados 

Obter os dados que foram listados na fase de avaliação de recursos. Caso esteja 

aplicando uma ferramenta específica para entendimento dos dados, este é o momento de se 

carregar os dados para esta ferramenta. 

Mostrar os dados que foram adquiridos, em que local e através de que fontes. Registrar 

os problemas encontrados e soluções para auxiliar em futuros projetos com propostas 

similares. 

2.2- Descrição dos dados 

Identificar os dados que foram adquiridos, incluindo o formato dos dados, quantidade 

e descrição dos mesmos. 

2.3-  Exploração inicial dos dados  

Estas tarefas servem como um auxílio inicial para a mineração dos dados coletados, 

através do uso de consultas, visualização e relatórios. As tarefas incluem distribuição das 

classes no caso de previsão, relação entre pares de atributos, resultados de simples 

agregações e análises estatísticas simples. Estas análises podem contribuir diretamente com 

os objetivos em mineração, ou refinar a descrição dos dados. 

2.4-  Verificação da qualidade dos dados 

Examinar a qualidade dos dados, com questões diretas, tais como se os dados estão 

completos - se cobrem todos os casos.  Verificar se os dados contêm erros e qual a 
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freqüência desses erros, se há valores faltando – missing data, e, caso haja, onde ocorrem e 

com que freqüência. 

3- Preparação dos dados  

3. Seleção de dados 

Decidir quais os dados que serão usados para análise. Os critérios incluem importância 

de cada atributo para os objetivos da aplicação, qualidade e restrições técnicas, como limite 

no tamanho ou tipo de dados. Faz-se uma lista dos dados que serão excluídos e as razões 

das exclusões. 

3.1- Limpeza de dados  

Verificar o tratamento que deve ser dado a cada tipo de ruído que for encontrado, e aos 

dados faltando – missing data. Corrigir, remover ou ignorar ruídos e tratar os missing data. 

3.2- Construção de dados 

Esta tarefa inclui operações de construção tais como a produção de atributos derivados, 

inteiramente novos ou transformação de valores de atributos existentes. 

Atributos derivados  

Novos atributos são construídos a partir de um ou mais atributos existentes em um 

mesmo registro. 

3.3- Integração de dados 

Método em que a informação é combinada a partir de múltiplas fontes de dados para se 

criar novos registros. 

Dados consolidados  

Após tratamento de conflito de valores e redundância de atributos, tabelas diferentes 

podem ser unidas numa só, num processo conhecido como integração de dados. 
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3.4- Formatação de dados 

Fazer as modificações sintáticas necessárias nos dados que não mudem o significado 

desses, mas que são requeridas pelas técnicas de modelagem escolhidas. 

4- Modelagem 

4.1- Seleção das técnicas de modelagem 

Técnicas de modelagem 

Decidir quais as técnicas apropriadas para serem usadas na aplicação. Existem técnicas 

específicas para cada tipo de problema em mineração de dados. 

Concepções da modelagem 

Muitas técnicas de modelagem tratam os dados com restrições  

4.2- Construção do(s) modelo(s) 

Executar a ferramenta de modelagem com o conjunto de dados preparado, para a 

criação de um ou mais modelos. 

Atribuição de parâmetros 

Qualquer ferramenta de modelagem possui uma grande quantidade de parâmetros 

ajustáveis. Listar os parâmetros, os valores atribuídos e as razões de tais escolhas. 

Descrição do(s) modelo(s) 

Descrever o modelo resultante. Relate a interpretação de cada modelo gerado e 

documente as dificuldades encontradas com seus significados. 

4.3- Avaliação de cada modelo 

O analista interpreta o modelo de acordo com seu conhecimento do domínio, critérios 

de sucesso em mineração de dados e de acordo com o projeto de teste desejado. 
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Avaliação do modelo 

O analista deve fazer um ranking dos modelos. As qualidades dos modelos gerados – 

em termos de precisão, devem ser listadas e os modelos classificados uns em relação aos 

outros. 

Revisão de parâmetros 

De acordo com a avaliação dos modelos, revise o conjunto de parâmetros e ajuste-os 

para uma próxima construção do modelo, até se achar um modelo que possa ser visto como 

o melhor modelo. 

5- Estimação 

5.1- Estimação dos resultados 

O passo anterior trata de fatores tais como precisão e generalização do modelo gerado. 

Este passo avalia o grau em que o modelo alcançou os objetivos esperados, em termos da 

aplicação, e procura determinar se existe alguma razão para que este seja deficiente. Pode-

se também avaliar o modelo usando dados reais, caso o tempo permita. 

5.2- Revisão do processo 

Determinar se existe algum fator ou tarefa importante que foi negligenciada. Resumir 

o processo e sublinhar as atividades que foram esquecidas e/ou devem ser repetidas. 

5.3- Determinação dos passos seguintes 

De acordo com os resultados da estimação e da revisão do processo, o analista decide o 

que fazer a partir de agora. Termina-se o projeto para ir à fase de desenvolvimento do 

projeto, se for apropriado, ou iniciam-se interações ou novos projetos em mineração de 

dados. 
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6- Desenvolvimento 

6.1- Planejamento 

Resumo de estratégia de desenvolvimento, incluindo passos necessários e como 

executá- los. 

6.2- Plano de monitoramento e manutenção 

Monitoramento e manutenção são importantes se os resultados da mineração tornarem-

se parte do dia-a-dia da aplicação. Uma preparação cuidadosa de uma estratégia de 

manutenção ajuda a evitar longos períodos de utilização errada dos resultados da mineração 

de dados. Para se monitorar os resultados da mineração, o analista deve ter um plano 

detalhado do processo de monitoramento. 

6.3- Revisão de projeto 

Avaliação do que foi feito bem e do que precisa ser melhorado. É importante que   

experiências importantes sejam documentadas, tais como enganos cometidos ou dicas para 

se selecionar as melhores técnicas em aplicações similares. 
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Apêndice B  

Extração de regras 
 

As 179 regras geradas foram as seguintes: 

Rule 1 for 1 (148; 0,865)  
if 1  
Rule 2 for 1 (15; 0,8)  
if fred_BIN = 7 then 1  
Rule 3 for 1 (17; 1,0)  
if fred_BIN = 5 then 1  
Rule 4 for 1 (20; 0,9)  
if exper_BIN = 9 then 1  
Rule 5 for 1 (22; 0,864)  
if hist_BIN = 8 then 1  
Rule 6 for 1 (23; 0,826)  
if exper_BIN = 8 then 1  
Rule 7 for 1 (25; 0,92)  
if ing = R then 1  
Rule 8 for 1 (27; 0,889)  
if fred_BIN = 6 then 1  
Rule 9 for 1 (28; 0,893)  
if carta1_BIN = 9 then 1  
Rule 10 for 1 (31; 0,935)  
if carta2_BIN = 9 then 1  
Rule 11 for 1 (33; 0,97)  
if idade_entrou_BIN = 1 then 1  
Rule 12 for 1 (47; 0,83)  
if hist_BIN = 6 then 1  
Rule 13 for 1 (47; 0,915)  
if carta1_BIN = 8 then 1  
Rule 14 for 1 (50; 0,92)  
if hist_BIN = 7 then 1  
Rule 15 for 1 (51; 0,902)  
if publ_candidato_BIN = 10 then 1  
Rule 16 for 1 (52; 0,942)  
if carta1_BIN = 10 then 1  
Rule 17 for 1 (54; 0,907)  
if carta2_BIN = 8 then 1  
Rule 18 for 1 (62; 0,806)  
if fred_BIN = 8 then 1  
Rule 19 for 1 (74; 0,865)  
if idade_entrou_BIN = 2 then 1  
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Rule 20 for 1 (77; 0,87)  
if exper_BIN = 10 then 1  
Rule 21 for 1 (109; 0,89)  
if sexo = M then 1  
Rule 22 for 1 (111; 0,883)  
if ing = S then 1  
Rule 23 for 1 (17; 0,882)  
if exper_BIN = 9 and ing = S then 1  
Rule 24 for 1 (18; 0,833)  
if hist_BIN = 8 and sexo = M then 1  
Rule 25 for 1 (16; 0,938)  
if hist_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 26 for 1 (17; 0,941)  
if exper_BIN = 8 and sexo = M then 1  
Rule 27 for 1 (18; 0,833)  
if exper_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 28 for 1 (20; 0,9)  
if ing = R and sexo = M then 1  
Rule 29 for 1 (16; 0,813)  
if car ta2_BIN = 7 and ing = S then 1  
Rule 30 for 1 (15; 0,8)  
if fred_BIN = 6 and idade_entrou_BIN = 2 then 1  
Rule 31 for 1 (23; 0,913)  
if fred_BIN = 6 and sexo = M then 1  
Rule 32 for 1 (18; 0,889)  
if carta1_BIN = 9 and idade_entrou_BIN = 2 then 1  
Rule 33 for 1 (21; 0,905)  
if carta1_BIN = 9 and sexo = M then 1  
Rule 34 for 1 (20; 0,85)  
if carta1_BIN = 9 and ing = S then 1  
Rule 35 for 1 (15; 1,0)  
if carta2_BIN = 9 and carta1_BIN = 10 then 1  
Rule 36 for 1 (19; 0,895)  
if carta2_BIN = 9 and idade_entrou_BIN = 2 then 1  
Rule 37 for 1 (18; 0,944)  
if carta2_BIN = 9 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 38 for 1 (24; 0,917)  
if carta2_BIN = 9 and sexo = M then 1  
Rule 39 for 1 (25; 0,92)  
if carta2_BIN = 9 and ing = S then 1  
Rule 40 for 1 (17; 0,941)  
if idade_entrou_BIN = 1 and carta1_BIN = 10 then 1  
Rule 41 for 1 (15; 0,933)  
if idade_entrou_BIN = 1 and carta2_BIN = 8 then 1  
Rule 42 for 1 (15; 0,933)  
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if idade_entrou_BIN = 1 and fred_BIN = 8 then 1  
Rule 43 for 1 (25; 0,96)  
if idade_entrou_BIN = 1 and sexo = M then 1  
Rule 44 for 1 (28; 0,964)  
if idade_entrou_BIN = 1 and ing = S then 1  
Rule 45 for 1 (21; 0,905)  
if hist_BIN = 6 and carta1_BIN = 8 then 1  
Rule 46 for 1 (24; 0,875)  
if hist_BIN = 6 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 47 for 1 (31; 0,839)  
if hist_BIN = 6 and sexo = M then 1  
Rule 48 for 1 (36; 0,833)  
if hist_BIN = 6 and ing = S then 1  
Rule 49 for 1 (15; 0,867)  
if carta1_BIN = 8 and publ_candidato_BIN = 10 then 1  
Rule 50 for 1 (28; 0,929)  
if carta1_BIN = 8 and carta2_BIN = 8 then 1  
Rule 51 for 1 (23; 0,913)  
if carta1_BIN = 8 and fred_BIN = 8 then 1  
Rule 52 for 1 (24; 0,833)  
if carta1_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 then 1  
Rule 53 for 1 (22; 1,0)  
if carta1_BIN = 8 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 54 for 1 (36; 0,944)  
if carta1_BIN = 8 and sexo = M then 1  
Rule 55 for 1 (38; 0,947)  
if carta1_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 56 for 1 (21; 1,0)  
if hist_BIN = 7 and publ_candidato_BIN = 10 then 1  
Rule 57 for 1 (18; 0,944)  
if hist_BIN = 7 and carta1_BIN = 10 then 1  
Rule 58 for 1 (20; 1,0)  
if hist_BIN = 7 and carta2_BIN = 8 then 1  
Rule 59 for 1 (18; 0,889)  
if hist_BIN = 7 and fred_BIN = 8 then 1  
Rule 60 for 1 (27; 0,963)  
if hist_BIN = 7 and idade_entrou_BIN = 2 then 1  
Rule 61 for 1 (25; 0,88)  
if hist_BIN = 7 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 62 for 1 (37; 0,946)  
if hist_BIN = 7 and sexo = M then 1  
Rule 63 for 1 (35; 0,914)  
if hist_BIN = 7 and ing = S then 1  
Rule 64 for 1 (25; 0,96)  
if publ_candidato_BIN = 10 and carta1_BIN = 10 then 1  
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Rule 65 for 1 (17; 0,824)  
if publ_candidato_BIN = 10 and carta2_BIN = 8 then 1  
Rule 66 for 1 (28; 0,857)  
if publ_candidato_BIN = 10 and fred_BIN = 8 then 1  
Rule 67 for 1 (31; 0,871)  
if publ_candidato_BIN = 10 and idade_entrou_BIN = 2 then 1  
Rule 68 for 1 (27; 0,926)  
if publ_candidato_BIN = 10 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 69 for 1 (36; 0,889)  
if publ_candidato_BIN = 10 and sexo = M then 1  
Rule 70 for 1 (41; 0,878)  
if publ_candidato_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 71 for 1 (21; 0,857)  
if carta1_BIN = 10 and fred_BIN = 8 then 1  
Rule 72 for 1 (24; 1,0)  
if carta1_BIN = 10 and idade_entrou_BIN = 2 then 1  
Rule 73 for 1 (31; 0,935)  
if carta1_BIN = 10 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 74 for 1 (37; 0,946)  
if carta1_BIN = 10 and sexo = M then 1  
Rule 75 for 1 (41; 0,951)  
if carta1_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 76 for 1 (30; 0,833)  
if carta2_BIN = 8 and fred_BIN = 8 then 1  
Rule 77 for 1 (23; 0,913)  
if carta2_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 then 1  
Rule 78 for 1 (28; 0,893)  
if carta2_BIN = 8 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 79 for 1 (40; 0,925)  
if carta2_BIN = 8 and sexo = M then 1  
Rule 80 for 1 (43; 0,907)  
if carta2_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 81 for 1 (32; 0,844)  
if fred_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 then 1  
Rule 82 for 1 (37; 0,811)  
if fred_BIN = 8 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 83 for 1 (43; 0,86)  
if fred_BIN = 8 and sexo = M then 1  
Rule 84 for 1 (55; 0,818)  
if fred_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 85 for 1 (34; 0,941)  
if idade_entrou_BIN = 2 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 86 for 1 (53; 0,887)  
if idade_entrou_BIN = 2 and sexo = M then 1  
Rule 87 for 1 (55; 0,891)  
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if idade_entrou_BIN = 2 and ing = S then 1  
Rule 88 for 1 (54; 0,87)  
if exper_BIN = 10 and sexo = M then 1  
Rule 89 for 1 (60; 0,883)  
if exper_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 90 for 1 (81; 0,914)  
if sexo = M and ing = S then 1  
Rule 91 for 1 (16; 0,875)  
if carta1_BIN = 9 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 92 for 1 (15; 0,867)  
if carta2_BIN = 9 and idade_entrou_BIN = 2 and ing = S then 1  
Rule 93 for 1 (15; 0,933)  
if carta2_BIN = 9 and exper_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 94 for 1 (20; 0,9)  
if carta2_BIN = 9 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 95 for 1 (15; 0,933)  
if idade_entrou_BIN = 1 and carta1_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 96 for 1 (22; 0,955)  
if idade_entrou_BIN = 1 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 97 for 1 (19; 0,895)  
if hist_BIN = 6 and carta1_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 98 for 1 (15; 0,8)  
if hist_BIN = 6 and carta2_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 99 for 1 (15; 0,8)  
if hist_BIN = 6 and fred_BIN = 8 and sexo = M then 1  
Rule 100 for 1 (21; 0,81)  
if hist_BIN = 6 and fred_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 101 for 1 (20; 0,9)  
if hist_BIN = 6 and exper_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 102 for 1 (24; 0,833)  
if hist_BIN = 6 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 103 for 1 (16; 0,875)  
if carta1_BIN = 8 and carta2_BIN = 8 and fred_BIN = 8 then 1  
Rule 104 for 1 (21; 0,952)  
if carta1_BIN = 8 and carta2_BIN = 8 and sexo = M then 1  
Rule 105 for 1 (25; 0,92)  
if carta1_BIN = 8 and carta2_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 106 for 1 (15; 0,867)  
if carta1_BIN = 8 and fred_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 then 1  
Rule 107 for 1 (17; 0,941)  
if carta1_BIN = 8 and fred_BIN = 8 and sexo = M then 1  
Rule 108 for 1 (21; 0,905)  
if carta1_BIN = 8 and fred_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 109 for 1 (16; 0,875)  
if carta1_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 and sexo = M then 1  
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Rule 110 for 1 (19; 0,895)  
if carta1_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 and ing = S then 1  
Rule 111 for 1 (16; 1,0)  
if carta1_BIN = 8 and exper_BIN = 10 and sexo = M then 1  
Rule 112 for 1 (19; 1,0)  
if carta1_BIN = 8 and exper_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 113 for 1 (29; 0,966)  
if carta1_BIN = 8 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 114 for 1 (15; 1,0)  
if hist_BIN = 7 and publ_candidato_BIN = 10 and sexo = M then 1  
Rule 115 for 1 (15; 1,0)  
if hist_BIN = 7 and publ_candidato_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 116 for 1 (15; 0,933)  
if hist_BIN = 7 and carta1_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 117 for 1 (15; 1,0)  
if hist_BIN = 7 and carta2_BIN = 8 and sexo = M then 1  
Rule 118 for 1 (15; 0,867)  
if hist_BIN = 7 and fred_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 119 for 1 (21; 0,952)  
if hist_BIN = 7 and idade_entrou_BIN = 2 and sexo = M then 1  
Rule 120 for 1 (20; 1,0)  
if hist_BIN = 7 and idade_entrou_BIN = 2 and ing = S then 1  
Rule 121 for 1 (19; 0,895)  
if hist_BIN = 7 and exper_BIN = 10 and sexo = M then 1  
Rule 122 for 1 (17; 0,882)  
if hist_BIN = 7 and exper_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 123 for 1 (25; 0,96)  
if hist_BIN = 7 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 124 for 1 (17; 0,941)  
if publ_candidato_BIN = 10 and carta1_BIN = 10 and sexo = M then 1  
Rule 125 for 1 (20; 0,95)  
if publ_candidato_BIN = 10 and carta1_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 126 for 1 (15; 0,8)  
if publ_candidato_BIN = 10 and carta2_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 127 for 1 (17; 0,824)  
if publ_candidato_BIN = 10 and fred_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 then 1  
Rule 128 for 1 (18; 0,889)  
if publ_candidato_BIN = 10 and fred_BIN = 8 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 129 for 1 (21; 0,857)  
if publ_candidato_BIN = 10 and fred_BIN = 8 and sexo = M then 1  
Rule 130 for 1 (26; 0,846)  
if publ_candidato_BIN = 10 and fred_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 131 for 1 (15; 0,933)  
if publ_candidato_BIN = 10 and idade_entrou_BIN = 2 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 132 for 1 (22; 0,864)  
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if publ_candidato_BIN = 10 and idade_entrou_BIN = 2 and sexo = M then 1  
Rule 133 for 1 (25; 0,84)  
if publ_candidato_BIN = 10 and idade_entrou_BIN = 2 and ing = S then 1  
Rule 134 for 1 (20; 0,9)  
if publ_candidato_BIN = 10 and exper_BIN = 10 and sexo = M then 1  
Rule 135 for 1 (23; 0,913)  
if publ_candidato_BIN = 10 and exper_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 136 for 1 (31; 0,871)  
if publ_candidato_BIN = 10 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 137 for 1 (15; 0,867)  
if carta1_BIN = 10 and fred_BIN = 8 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 138 for 1 (15; 0,867)  
if carta1_BIN = 10 and fred_BIN = 8 and sexo = M then 1  
Rule 139 for 1 (20; 0,9)  
if carta1_BIN = 10 and fred_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 140 for 1 (15; 1,0)  
if carta1_BIN = 10 and idade_entrou_BIN = 2 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 141 for 1 (17; 1,0)  
if carta1_BIN = 10 and idade_entrou_BIN = 2 and sexo = M then 1  
Rule 142 for 1 (19; 1,0)  
if carta1_BIN = 10 and idade_entrou_BIN = 2 and ing = S then 1  
Rule 143 for 1 (22; 0,909)  
if carta1_BIN = 10 and exper_BIN = 10 and sexo = M then 1  
Rule 144 for 1 (26; 0,962)  
if carta1_BIN = 10 and exper_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 145 for 1 (29; 0,966)  
if carta1_BIN = 10 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 146 for 1 (15; 0,867)  
if carta2_BIN = 8 and fred_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 then 1  
Rule 147 for 1 (15; 0,8)  
if carta2_BIN = 8 and fred_BIN = 8 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 148 for 1 (20; 0,85)  
if carta2_BIN = 8 and fred_BIN = 8 and sexo = M then 1  
Rule 149 for 1 (26; 0,846)  
if carta2_BIN = 8 and fred_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 150 for 1 (15; 0,933)  
if carta2_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 and sexo = M then 1  
Rule 151 for 1 (19; 0,895)  
if carta2_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 and ing = S then 1  
Rule 152 for 1 (19; 0,895)  
if carta2_BIN = 8 and exper_BIN = 10 and sexo = M then 1  
Rule 153 for 1 (20; 0,9)  
if carta2_BIN = 8 and exper_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 154 for 1 (31; 0,935)  
if carta2_BIN = 8 and sexo = M and ing = S then 1  
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Rule 155 for 1 (15; 0,933)  
if fred_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 and exper_BIN = 10 then 1  
Rule 156 for 1 (24; 0,875)  
if fred_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 and sexo = M then 1  
Rule 157 for 1 (28; 0,821)  
if fred_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 and ing = S then 1  
Rule 158 for 1 (25; 0,84)  
if fred_BIN = 8 and exper_BIN = 10 and sexo = M then 1  
Rule 159 for 1 (32; 0,844)  
if fred_BIN = 8 and exper_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 160 for 1 (37; 0,892)  
if fred_BIN = 8 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 161 for 1 (24; 0,917)  
if idade_entrou_BIN = 2 and exper_BIN = 10 and sexo = M then 1  
Rule 162 for 1 (27; 0,963)  
if idade_entrou_BIN = 2 and exper_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 163 for 1 (40; 0,9)  
if idade_entrou_BIN = 2 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 164 for 1 (41; 0,902)  
if exper_BIN = 10 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 165 for 1 (15; 0,867)  
if carta1_BIN = 8 and carta2_BIN = 8 and fred_BIN = 8 and ing = S then 1  
Rule 166 for 1 (19; 0,947)  
if carta1_BIN = 8 and carta2_BIN = 8 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 167 for 1 (15; 0,933)  
if carta1_BIN = 8 and fred_BIN = 8 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 168 for 1 (15; 1,0)  
if hist_BIN = 7 and idade_entrou_BIN = 2 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 169 for 1 (15; 0,933)  
if publ_candidato_BIN = 10 and carta1_BIN = 10 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 170 for 1 (16; 0,813)  
if publ_candidato_BIN = 10 and fred_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 and ing = S then 
1  
Rule 171 for 1 (17; 0,882)  
if publ_candidato_BIN = 10 and fred_BIN = 8 and exper_BIN = 10 and ing = S then 1  
Rule 172 for 1 (20; 0,85)  
if publ_candidato_BIN = 10 and fred_BIN = 8 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 173 for 1 (19; 0,842)  
if publ_candidato_BIN = 10 and idade_entrou_BIN = 2 and sexo = M and ing = S then 1 
Rule 174 for 1 (18; 0,889)  
if publ_candidato_BIN = 10 and exper_BIN = 10 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 175 for 1 (18; 0,944)  
if carta1_BIN = 10 and exper_BIN = 10 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 176 for 1 (17; 0,882)  
if carta2_BIN = 8 and fred_BIN = 8 and sexo = M and ing = S then 1  
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Rule 177 for 1 (20; 0,85)  
if fred_BIN = 8 and idade_entrou_BIN = 2 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 178 for 1 (21; 0,905)  
if fred_BIN = 8 and exper_BIN = 10 and sexo = M and ing = S then 1  
Rule 179 for 1 (19; 0,947)  
if idade_entrou_BIN = 2 and exper_BIN = 10 and sexo = M and ing = S then 1  
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