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RESUMO 

 

A evasão estudantil é um problema enfrentado por grande parte das instituições de 

ensino do Brasil e provoca uma série de consequências negativas na sociedade. Tendo isso em 

vista, este trabalho buscou analisar a tendência de evasão discente no curso Bacharelado em 

Sistemas de Informação do Instituto Federal da Bahia campus Feira de Santana mediante o uso 

de técnicas de Aprendizado de Máquina selecionadas a partir de revisão bibliográfica. Para 

realização da análise proposta, foi necessário a criação de modelos preditivos capazes de 

fornecer com alta performance estimativas para a saída ou permanência dos estudantes. A partir 

das probabilidades encontradas, constatou-se que os principais indicadores de evasão no curso 

Bacharelado em Sistemas de Informação são a idade e etnia dos estudantes. Estudos como os 

realizados neste trabalho podem favorecer às instituições de ensino o estabelecimento de 

estratégias preventivas no combate ao problema. 

 

Palavras-chave: Evasão escolar, Aprendizado de Máquina, Mineração de Dados, Descoberta 

de conhecimento, Instituto Federal da Bahia. 

  



 

ABSTRACT 

 

Student dropout is a problem faced by most educational institutions in Brazil and causes 

a series of negative consequences in society. Considering that, this work sought to analyze the 

trend of student dropout in the Bachelor of Information Systems course at the Federal Institute 

of Bahia campus Feira de Santana through the use of Machine Learning techniques selected 

from a literature review. To carry out the proposed analysis, it was necessary to create predictive 

models capable of providing high-performance estimates for student dropout or permanency. 

From the probabilities found, it was found that the main dropout indicators in the Bachelor of 

Information Systems course are the age and ethnicity of the students. Studies such as those 

carried out in this work can help educational institutions to establish preventive strategies to 

combat the problem. 

 

Keywords: Student dropout, Machine Learning, Data Mining, Knowledge Discovery, Federal 

Institute of Bahia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A evasão escolar caracteriza-se pela saída do aluno de uma instituição de ensino sem a 

finalização de seus estudos, este fenômeno ocorre em todos os níveis educacionais, e é um 

problema enfrentado pelas mais diversas instituições, sejam elas públicas ou privadas (SILVA 

FILHO & ARAÚJO, 2017). Além disso, os prejuízos causados em decorrência da saída precoce 

dos estudantes são enormes, mensuráveis do ponto de vista econômico e imensuráveis do ponto 

de vista social. Nessa ótica, Lobo afirma que: 

 

O abandono do aluno sem a finalização dos seus estudos representa perda social, de 

recursos e de tempo de todos os envolvidos no processo de ensino – alunos, 

professores, instituições de ensino, o sistema de educação, a sociedade e todo o País 

(LOBO, 2012, p.11). 

 

No que tange o ensino superior, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) (2019) divulgou por meio do Censo de educação superior em 2019, dados 

que revelam que apenas 40% dos estudantes matriculados em cursos superiores em 2010 

concluíram os estudos até o período de 2019 no Brasil, o que indica um alto índice de evasão 

durante esse período. É observado um agravamento do problema quando as áreas de formação 

dos cursos desta modalidade se relacionam com as ciências exatas. Segundo Marques et al. 

(2020 apud HOED, 2016) os cursos de tecnologia, como Sistemas de Informação e Ciência da 

Computação estão entre os que mais sofrem evasão, apresentando taxas de 67,3% e 73% 

respectivamente, com altos níveis de desistência ainda nos períodos iniciais do curso. 

Para lidar com a evasão discente, a tecnologia pode desempenhar um importante papel. 

A inteligência artificial viabiliza a realização de “previsões” por meio de algoritmos de 

aprendizado de máquina (do termo inglês: machine learning) (GÉRON, 2019). No contexto da 

evasão escolar, o aprendizado de máquina possibilita por exemplo, a identificação das variáveis 

de maior importância para a caracterização da evasão, podendo assim estimar a tendência para 

a saída de um aluno. 

Assim como grande parte das instituições, o campus de Feira de Santana do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), instituição de ensino no qual é 

desenvolvido este trabalho, também sofre com a evasão de estudantes. Dados extraídos da 

Plataforma Nilo Peçanha (2020) revelam que a taxa total de evasão é de 17%, com o curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI), único na modalidade superior, apresentando 
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um índice de 26,1%. O BSI, ofertado pelo IFBA campus Feira de Santana desde 2017, é o 

primeiro e único curso da modalidade superior da instituição, não possuindo turmas formadas 

até o presente ano de 2021. 

A evasão escolar representa um dos maiores desafios enfrentados pela educação 

brasileira e provoca graves consequências que implicam não só no desenvolvimento do aluno, 

mas da sociedade como um todo. Dados levantados pela Fundação Roberto Marinho, 

juntamente com o Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) (BARROS et al., 2021) apontam que 

o Brasil perde anualmente 220 bilhões de reais em decorrência da evasão escolar. Além disso, 

a ausência de profissionais qualificados reflete diretamente na economia do país e acarreta na 

marginalização desses indivíduos. 

Considerando as taxas de evasão apresentadas pela Plataforma Nilo Peçanha no curso 

Bacharelado em Sistemas de Informação do IFBA campus Feira de Santana, o presente estudo 

se justifica devido às repercussões negativas do problema. Nesse sentido, pode-se contemplar 

a importância da abordagem proposta, que possibilitará a identificação dos principais fatores 

relacionados à saída dos alunos, possibilitando a gestão do campus estabelecer medidas para 

prevenção de evasão. 

Tendo em vista a grande quantidade de registros acadêmicos que são armazenados pela 

instituição, a aplicação de técnicas de Aprendizado de Máquina será de grande valor não só 

para identificar os motivos de evasão, mas também para acelerar a análise sobre o grande 

volume de dados, além de reduzir os erros causados por falha humana durante este processo. 

Atualmente no IFBA campus Feira de Santana não existem processos bem definidos e 

institucionalizados para extração de conhecimento a partir dos dados discentes registrados. O 

desenvolvimento deste trabalho pode estimular reflexões sobre a importância de conhecer e 

analisar os registros para a tomada de decisões dos setores que realizam a gestão do campus. 

O objetivo geral desta pesquisa é prover uma análise para auxiliar na redução da evasão 

escolar no curso Bacharelado em Sistemas de Informação do IFBA campus Feira de Santana 

mediante uso de técnicas de Inteligência Artificial que possibilitem estimativas sobre a 

continuidade dos estudos e os principais motivos para fuga do aluno. 

Os objetivos específicos constituem em: 

● Criar modelos preditivos capazes de fornecer com alta performance estimativas 

para a saída ou permanência dos estudantes no curso Bacharelado em Sistemas de 

Informação. 
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● Conhecer os principais fatores relacionados à fuga dos alunos do campus 

mediante a análise das probabilidades encontradas, viabilizando informações que 

possibilitem à gestão do campus a realização de ações para prevenção de evasão. 

 

A partir das estimativas produzidas pelo melhor classificador obtido foi possível 

verificar o impacto de cada um dos fatores analisados na saída ou permanência dos discentes 

do curso, posteriormente foi realizada uma análise dos principais indicadores de evasão 

encontrados a fim de entender como eles se relacionam com o problema. 

O capítulo 2 apresenta conceitos que se relacionam com a evasão escolar, bem como 

definições importantes relacionados à Aprendizado de Máquina e Mineração de Dados, além 

de apresentar trabalhos na área de Mineração de Dados Educacionais. No capítulo 3 será 

mostrado a metodologia aplicada. Já o capítulo 4 expõe os resultados alcançados. 

Posteriormente, o capítulo 5 apresenta as considerações finais e sugestões para trabalhos 

futuros. Por fim, as referências bibliográficas são exibidas, e em seguida, encontram-se os 

apêndices, que contém todos códigos utilizados no desenvolvimento deste trabalho. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta, percepções e definições que auxiliam a compreender o 

problema em questão, a evasão escolar, além de conceitos importantes relacionados à 

Aprendizado de Máquina e Mineração de Dados, provedores de técnicas que serão aplicadas 

neste trabalho como estratégia para ataque à problemática. Será exposta, ainda, a utilização 

destes conceitos no contexto da evasão a partir de trabalhos relacionados. 

 

2.1 Evasão Escolar 

A evasão e o abandono escolar são conceituados de diferentes maneiras, por diferentes 

autores. Silva Filho & Araújo (2017) enfatizam a pluralidade de interpretações do que se 

entende por evasão e abandono escolar, que ocorre devido à complexidade intrínseca a estes 

processos. Apesar de serem fenômenos bastante abrangentes, alguns autores possibilitam um 

entrelaçamento entre seus conceitos, trazendo conhecimentos que serão basilares para a 

abordagem a se realizar. 
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Prestes & Fialho (2018 apud. FIALHO, 2014) definem evasão como a não finalização 

de uma unidade educacional institucionalizada. Nessa perspectiva, Johann (2012) conceitua a 

evasão como um fenômeno onde o discente rompe o vínculo jurídico estabelecido com a 

instituição, não renovando sua matrícula. Já o INEP (1988) conceitua evasão como um evento 

onde o aluno deixa de frequentar o período letivo, não retornando no período seguinte, e a 

distingue de abandono, onde o estudante retorna. 

Wentz & Zanelatto (2018) consideram evasão como um processo de exclusão que 

ocorre por desistência em decorrência de motivos não relacionados à diplomação, a exemplo 

de atividades laborais, problemas de saúde, entre outros. Steinbach (2012) e Pelissari (2012) 

utilizam o termo abandono, pois consideram evasão um ato completamente solitário do aluno 

(SILVA FILHO & ARAÚJO, 2017). 

Outro ponto importante que deve ser observado quando se discute evasão é o 

responsável pela ação, pois o fracasso escolar no contexto de evasão é caracterizado por um 

fenômeno onde a iniciativa para tal parte unicamente do estudante. Do contrário, o fenômeno 

se configura como exclusão, conforme aponta Bueno (1993). 

De acordo com a Coordenação de Registros Escolares (CORES) do Instituto Federal da 

Bahia campus Feira de Santana, a instituição considera um aluno como evadido quando o 

estudante abandonou ou desistiu do curso sem uma justificativa ou solicitação de trancamento, 

portanto, este trabalho adotará esta definição. 

A evasão discente é um problema bastante complexo, principalmente porque são 

diversos os fatores que podem levá-la a ocorrer, fatores estes que podem ser internos ou 

externos à instituição. A escola pode ser responsável pelo sucesso ou fracasso dos alunos 

(SILVA FILHO & ARAÚJO, 2017), mas boa parte dos motivos da evasão escolar estão fora 

dela (FERREIRA & OLIVEIRA, 2020).  

Temp & Coutinho (2020) apontam a qualidade do ensino público, inadequação 

curricular e falta de incentivo dos professores como alguns dos fatores internos à escola que 

são motivos para o abandono e evasão escolar. Figueiredo & Salles (2017 apud RUMBERGER, 

2011) destacam motivos relacionados à escola, família e trabalho como impulsionadores da 

evasão escolar, e afirmam que existe uma relação entre estes fatores que impede a demonstração 

de uma relação causal entre um fator isolado e a evasão. 
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2.2 Aprendizado de Máquina 

A Inteligência Artificial, área em constante crescimento nas últimas décadas, viabiliza 

a execução de diversas tarefas de forma autônoma, imitando os processos de pensamento 

humano, a capacidade de aprendizagem e o armazenamento de conhecimento por meio da 

computação (BRAGA et al., 2018). O Aprendizado de Máquina é uma subárea da Inteligência 

Artificial que por meio de técnicas computacionais torna o software capaz de aprender mediante 

a experiências passadas (GÉRON, 2019). Por meio deste aprendizado, softwares que 

implementam aprendizado de máquina são capazes de identificar padrões e até mesmo tomar 

suas próprias decisões, exigindo o mínimo de interferência humana neste processo. 

Para Faceli et al. (2011), o Aprendizado de Máquina consiste em programar 

computadores para aprender com a experiência passada. Brink et al. (2017) cita alguns 

exemplos de aplicações de Aprendizado de Máquina, sendo eles problemas como detecção de 

fraude, recomendação de produtos, monitoramento industrial em tempo real, análise de 

sentimentos ou até mesmo tarefas delicadas como diagnóstico médico, o que expressa uma 

confiabilidade por parte dos algoritmos. 

Além de possuir uma vasta aplicabilidade, o aprendizado de máquina possui 

desempenho superior aos humanos em problemas que lidam com uma grande quantidade de 

dados, já que consegue processar um volume de dados que manualmente seria impossível. É 

também capaz de encontrar relacionamentos tão sutis entre esses dados que um humano não 

notaria (Brink et al., 2017). 
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Figura 1 - Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina 

 

Fonte: Cherifa & Pirracchio, 2019. 

 

Fundamentalmente existem três tipos principais de aprendizado de máquina - o 

supervisionado, não supervisionado e por reforço, como ilustra a Figura 1. Essas abordagens se 

diferem principalmente pelo nível de influência humana em seu processo de aprendizagem, 

podendo, inclusive, não existir nos casos do aprendizado não supervisionado e por reforço 

(GÉRON, 2019). 

No aprendizado supervisionado os algoritmos aprendem a associar um dado x (também 

chamado de variável preditora) à uma variável alvo y, a partir de um conjunto de dados de 

exemplo contendo x e y que são fornecidas por um supervisor humano (GOODFELLOW et al., 

2016). Já o aprendizado não supervisionado caracteriza-se pelo fato de que o algoritmo por si 

só deve descobrir padrões nos dados a ele submetido, sem a presença de um supervisor, o que 

significa que os dados fornecidos não possuem uma variável alvo associada (GÉRON, 2019). 

No aprendizado por reforço, o algoritmo aprende de maneira autônoma a partir da sua 

experiência com o ambiente, que se dá por meio de recompensas positivas ou penalidades que 

recebe ao executar ações. Um exemplo da utilização de aprendizado por reforço são robôs que 

implementam estes algoritmos para aprender a andar (GÉRON, 2019). 

Existem ainda algoritmos que combinam características do aprendizado supervisionado 

e não supervisionado. Este híbrido é denominado aprendizado semi-supervisionado, onde, de 
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acordo com Géron (2019), os algoritmos podem lidar com dados de treinamento parcialmente 

rotulados. 

 

2.2.1 Aprendizado Supervisionado 

O aprendizado de máquina supervisionado possui dois subtipos: classificação e 

regressão. O objetivo de ambos é prever valores a partir de dados de entrada, onde na 

classificação o objetivo é prever rótulos e, na regressão, valores numéricos (GÉRON, 2019). 

Este trabalho trata de um problema de classificação e, para a construção da pesquisa, foram 

selecionados alguns dos principais algoritmos para esse tipo de abordagem, que serão 

apresentados na próxima seção. 

 

2.2.2 Técnicas de Aprendizado De Máquina 

Existem vários algoritmos de aprendizado de máquina, com diferentes características e 

aplicações. Quando utilizados em um mesmo problema, diferentes algoritmos tendem a 

alcançar resultados distintos. Tendo isso em vista, foram utilizados para esta pesquisa os 

algoritmos Naive Bayes, Árvore de Decisão, Floresta Aleatória, Gradient Boosting, Máquina 

de Vetores de Suporte (SVM) e K-Vizinhos Mais Próximo (KNN), conceituados nas subseções 

a seguir. Apesar destes algoritmos também serem utilizados para problemas de regressão, 

somente serão consideradas suas aplicações em problemas de classificação. 

 

2.2.2.1 Naive Bayes 

 Naive Bayes trata-se de um modelo de aprendizado de máquina do tipo probabilístico 

que se enquadra na categoria de algoritmos Bayesianos, que são aqueles baseados no Teorema 

de Bayes. O teorema de Bayes, apresentado na equação (1), define a probabilidade condicional 

entre dois eventos (RAMASUBRAMANIAN & SINGH, 2017). 

 

P(A|B) =  
𝑃(𝐵|𝐴).𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
,            (1) 
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 na qual P(A) é a probabilidade a priori de A; P(B) é a probabilidade a priori de B; P(A|B) 

é a probabilidade a posteriori de A ocorrer dado o evento B; P(B|A) é a probabilidade a 

posteriori de B ocorrer dado o evento A; P(B|A).P(A) é a probabilidade de ambos os eventos A 

e B ocorrerem. 

 O algoritmo Naive Bayes computa todas as probabilidades necessárias para a geração 

do modelo de classificação a partir dos dados de treinamento (FACELI et al., 2011). Ao 

classificar um novo registro, o Naive Bayes estima as probabilidades condicionais para cada um 

de seus atributos e o classifica conforme a classe que apresenta a maior probabilidade para esse 

conjunto de atributos (BRUCE & BRUCE, 2019). 

  

2.2.2.2 Árvore de Decisão 

 Na técnica Árvore de Decisão (do termo inglês: Decision Tree - DT), o algoritmo divide 

o conjunto de treinamento em duas partes utilizando uma única característica k e um limiar tk. 

O algoritmo escolhe k e tk a partir do par (k, tk) que produz os subconjuntos mais puros - em 

outras palavras, mais homogêneos (GÉRON, 2019). 

Após dividir o conjunto de treinamento, o algoritmo divide o subconjunto até que a 

árvore atinja a profundidade máxima ou se não consegue encontrar uma divisão que reduza a 

impureza (GÉRON, 2019). Tais subconjuntos são denominados nós e existem dois tipos: 1) nó 

folha, que indica a classe e; 2) nó de decisão, que especificam algum teste, e contém um ramo 

e sub-árvore para cada resultado possível do teste (RAMASUBRAMANIAN & SINGH 2017). 

 Para a seleção dos nós existem duas medidas que são amplamente utilizadas: a Entropia 

na equação (2); e coeficiente de Gini, apresentada na equação (3), ambas disponíveis em 

Ramasubramanian & Singh (2017). 

 

E = ∑ 𝑃(𝑚𝑘)𝑙𝑜𝑔2(1 − 𝑝(𝑚𝑘))𝐾
𝑘=1 ,          (2) 

  

 sendo E igual é zero quando todos os elementos do conjunto são iguais (GÉRON, 2019), 

ou seja, o algoritmo irá escolher o nó com menor entropia (E). 

 

G = ∑ 𝑝(𝑚𝑘)𝑘
𝑘=𝑖  . (1- pmk),           (3) 
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 que, assim como na entropia, caso todas as classes de um mesmo nó sejam de um único 

tipo, o valor de Gini (G) será igual a zero (BROWNLEE, 2016). 

 Em ambas as fórmulas pmk é a proporção de observações de treinamento na m-ésima 

região que são da k-ésima classe (RAMASUBRAMANIAN & SINGH, 2017). 

 Após determinar a pureza do nó utilizando a Entropia ou coeficiente de Gini, as Árvores 

de Decisão utilizam a métrica Ganho de Informação para mensurar a relevância dos atributos, 

selecionando o nó de maior importância (RAMASUBRAMANIAN & SINGH, 2017). 

O algoritmo de árvore de decisão classifica um novo registro partindo do seu topo, 

denominado nó raiz e se propaga pela árvore por meio dos nós de decisão até alcançar um nó 

folha, onde é feita a classificação, assim como ilustrado na figura 2 (RAMASUBRAMANIAN 

& SINGH, 2017). 

 

Figura 2 – Árvore de decisão 

 

Fonte: Rolim et al., 2014. 

 

Um dos maiores problemas enfrentados pelos algoritmos de aprendizado de máquina é 

o overfitting, onde o algoritmo se adapta demais aos dados de treinamento, mas produz 

resultados ruins ao classificar um novo registro. Para evitar o overfitting, as DT implementam 

algumas técnicas de controle conhecidas como poda, onde se reduz o tamanho da árvore, 

evitando que ela se torne muito específica (BRUCE & BRUCE, 2019). Outro problema 

enfrentado pelas árvores de decisão é sua instabilidade, onde pequenas mudanças no conjunto 

de dados de treinamentos podem gerar modelos bem diferentes (VALLETTA et al., 2017). 

 

2.2.2.3 Floresta Aleatória 

 O algoritmo Floresta Aleatória (do termo inglês: Random Forest) baseia-se no 

agrupamento de múltiplas árvores de decisão, onde cada arvore estima uma classificação e a 
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partir da obtenção dos resultados produzidos por cada uma delas ocorre a classificação 

conforme a classe que obteve mais votos, como ilustrado na figura 3. O classificador é 

construído por meio do método denominado Bagging (Abreviação de Bootstrap Aggregation), 

onde cada árvore recebe uma amostra aleatória dos dados originais de treinamento (GÉRON, 

2019).  

 

Figura 3 – Floresta Aleatória 

 

Fonte: Elbeltagi et al., 2021. 

 

De acordo com Soner (2020), o sucesso deste algoritmo depende da utilização de 

árvores de decisão não correlacionadas, pois a utilização de árvores iguais ou muito semelhantes 

implica em um resultado próximo ao de uma única árvore de decisão. Tendo isso em vista, o 

algoritmo Floresta Aleatória utiliza atributos selecionados aleatoriamente para cada amostra 

definida pelo método Bagging. Esta técnica é denominada feature randomness e pode ser 

visualizada na figura 4. 

 

Figura 4 – Feature randomness 

 

Fonte: Soner, 2020. 
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 Os Ensemble methods – modelos gerados utilizando a técnica a partir da combinação de 

classificadores, destacam-se pelo seu desempenho, sendo na maioria das vezes superior ao 

melhor classificador presente no ensemble – conjunto de classificadores que compõem um 

Ensemble method (BRUCE & BRUCE, 2019). Devido ao alto desempenho, as soluções 

vencedoras em diversas competições de Aprendizado de Máquina envolvem estes algoritmos 

(GÉRON, 2019). 

 

2.2.2.4 Gradient Boosting 

 Os algoritmos de boosting possuem a finalidade de produzir um modelo “forte” a partir 

da combinação de vários modelos “fracos” (GÉRON, 2019). A técnica Gradient Boosting é 

muito utilizada em algoritmos de árvores de decisão, ela combina várias árvores de maneira 

sequencial, onde cada árvore tenta corrigir os erros da árvore anterior (MÜLLER & GUIDO, 

2016). Mesmo em problemas de classificação, o Gradient Boosting de árvores de decisão é 

composto por árvores de regressão, onde as saídas dos modelos são convertidas em 

probabilidades por meio da aplicação da função sigmoid ou softmax (JOHANSSON, 2019). A 

figura 5 ilustra o funcionamento do algoritmo Gradient Boosting. 

 

Figura 5 – Gradient Boosting 

 

Fonte: Baturynska & Martinsen, 2021. 
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 Na técnica Gradient Boosting utilizando árvores de decisão, cada árvore busca 

minimizar o erro por meio de uma função de perda que é estimada a partir de um algoritmo de 

Gradiente Descendente, onde a cada iteração tomamos uma descida na direção de decréscimo 

da função de perda (FONSECA, 2019). As principais funções de perda são: 1) Mínimos 

quadrados; 2) Perda de Huber; e 3) Perda Absoluta. Sendo os mínimos quadrados, apresentada 

na equação (4), a mais indicada para problemas binários (FORTI, 2018). 

 

Perda = MSE = ∑ (yi - yip)2           (4) 

 

2.2.2.5 Máquina de Vetores de Suporte 

O algoritmo Máquina de Vetores de Suporte (do termo inglês: Support Vector Machines 

- SVM) consegue lidar tanto com problemas lineares quanto não-lineares. A proposta do 

algoritmo é dividir as classes da melhor maneira possível, utilizando um hiperplano de 

separação com a margem máxima que separe as classes (BRINK et al., 2017). Em problemas 

linearmente separáveis, é possível a visualizar o hiperplano de separação como uma linha que 

divide os dados no espaço conforme a classe que eles pertencem, podendo ser observado na 

figura 6: 

 

Figura 6 – Hiperplano de separação 

 

Fonte: Liu et al., 2019. 

 

 Os elementos que se encontram à margem que separa as amostras azuis e vermelhas 

são denominados vetores de suporte e determinam o hiperplano de separação, representado 
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pela equação �⃗⃗� ⋅  𝑥 + 𝑏 = 0. Em alguns casos, podem existir elementos que não são capazes 

de serem separados linearmente, neste caso é introduzida a variável slack, que lida com esses 

dados ao criar uma margem de erro, evitando a super especialização do modelo. A margem, 

representada por 
2

||𝑤||
, pode ser otimizada pelo usuário por meio do parâmetro C, onde quanto 

maior o valor de C, maior a penalização por erros de classificação, ou seja, menor a margem 

(LIU et al., 2019). 

 

Figura 7 – Kernel trick 

 

Fonte: Hachimi et al., 2020. 

 

 Para lidar com problemas não-lineares, o SVM utiliza uma técnica matemática chamada 

kernel trick, que possibilita distorcer o espaço onde os dados estão. Dessa forma o algoritmo 

pode encontrar uma separação linear no espaço distorcido, realizando assim, uma separação 

não linear no espaço original, conforme apresentado na figura 7 (BRINK et al., 2017). Os tipos 

mais comuns de kernel utilizados pelo SVM são o polinomial, rbf e sigmoidal, apresentados na 

tabela 1. 

 

Tabela 1- Tipos de kernel 

Kernel Equação 

Polinomial k(xi, xj) = (xi . xj)d 

Sigmoidal k(xi, xj) = tanh(y(xi . xj)2 + r) 

RBF k(xi, xj) = exp(-y ||xi - xj||2) 
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Além do parâmetro C anteriormente citado, existe o parâmetro gamma - coeficiente de 

kernel para os kernels RBF, polinomial e sigmoidal, que também pode ser explorado na busca 

de um melhor resultado para o aprendizado destes algoritmos, onde quanto maior o valor de 

gamma, mais o algoritmo se ajustará aos dados de treinamento (BRINK et al., 2017). 

 

2.2.2.6 K-Vizinhos Mais Próximos 

 O K-Vizinhos Mais Próximos (do termo inglês: K-Nearest Neighbors – KNN) é uma 

técnica que realiza a classificação de elementos por meio de sua distância em relação aos K 

registros de treinamento mais próximos, o rotulando conforme a classe que possui o maior 

número de K vizinhos a ele naquela amostragem, sendo que K é um parâmetro especificado 

pelo usuário. Além disso, no algoritmo KNN não existe uma aprendizagem, ele simplesmente 

armazena todos os dados de treinamento (BROWNLEE, 2016). 

 O KNN trabalha apenas com valores numéricos e para classificar os novos registros de 

maneira eficiente é necessário que esses valores estejam na mesma escala. Dessa forma as 

variáveis com alta escala não irão dominar a métrica de distância (BRUCE & BRUCE, 2019). 

As métricas mais utilizadas para calcular a distância entre os registros são: 1) distância 

euclidiana; 2) distância de Hamming; 3) distância de Manhattam e; 4) distância de Minkowski 

(BROWNLEE, 2016). 

 

2.3 Otimização de hiperparâmetros 

Os hiperparâmetros de um algoritmo de Aprendizado de Máquina são parâmetros que 

podem ser ajustados pelo usuário antes da realização do treinamento e são capazes de 

determinar o desempenho dos modelos. A otimização de hiperparâmetros consiste na escolha 

do melhor conjunto de hiperparâmetros que maximizem o desempenho e dependendo da 

abordagem utilizada pode tornar-se uma tarefa trabalhosa, pois para testar um conjunto de 

hiperparâmetros é necessário treinar o modelo, e para otimizá-los é necessário repetir o 

treinamento diversas vezes (RAMASUBRAMANIAN & SINGH, 2017). 

Apesar de ser possível ajustá-los manualmente, existem técnicas que automatizam a 

seleção dos hiperparâmetros ótimos, a exemplo do Grid Search, que tem como princípio a busca 

exaustiva, onde, dado um conjunto de hiperparâmetros, é realizado o treinamento do algoritmo 

de Aprendizado de Máquina utilizando cada uma das combinações possíveis de 
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hiperparâmetros, a fim de encontrar a mais eficiente seguindo alguns critérios de desempenho 

(WU et al., 2019). 

Segundo Brink et al. (2017), o Grid Search utiliza validação cruzada K-Fold para 

determinar qual é a melhor combinação de hiperparâmetros. O método de validação cruzada 

com a técnica K-Fold consiste em dividir aleatoriamente os dados em k partes, utilizando uma 

destas partes para validação e o restante para treinar o modelo, repetindo todo o processo até 

que todas as partes sejam utilizadas para validação (RAMASUBRAMANIAN, SINGH, 2017). 

A figura 8 ilustra um exemplo de validação cruzada K-Fold com k igual a 10. 

 

Figura 8 – Validação cruzada 10 Fold 

 

Fonte: Andrade et al., 2020. 

 

2.4 Métricas de avaliação de desempenho 

As métricas de avaliação determinam quão bom é um modelo seguindo determinados 

critérios. Estas métricas podem ser obtidas por meio da matriz de confusão conforme a Tabela 

2, onde a diagonal principal representa a quantidade de acertos do modelo, sendo Vp e Vn os 

acertos das classes positiva e negativa respectivamente. A diagonal secundária representa a 
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quantidade de erros, onde Fp é a quantidade de elementos da classe negativa que foram 

previstos como positiva, e Fn, os elementos da classe positiva classificados como negativa. 

 

Tabela 2 - Matriz de confusão binária 

 Classe positiva Classe negativa 

Classe positiva Verdadeiro Positivo (Vp) Falso Positivo (Fp) 

Classe negativa Falso Negativo (Fn) Verdadeiro Negativo (Vn) 

 

A precisão (Eq. 4) representa o percentual de observações classificados como classe 

positiva que realmente são da classe positiva; revocação (Eq. 5) representa o percentual de 

observações da classe positivas que foram classificados corretamente; a especificidade (Eq. 6) 

representa o percentual de observações da classe negativa classificadas corretamente; e a 

acurácia (Eq. 7) representa a taxa total de acertos do modelo. 

 

Precisão =  
𝑉𝑝

𝑉𝑝 + 𝐹𝑝
          (4) 

Revocação = 
𝑉𝑝

𝑉𝑝 + 𝐹𝑛
          (5) 

Especificidade = 
𝑉𝑛

𝑉𝑛 + 𝐹𝑛
         (6) 

Acurácia = 
𝑉𝑝 + 𝑉𝑛

𝑉𝑝 + 𝐹𝑝 + 𝑉𝑛 + 𝐹𝑛
         (7) 

 

Outra métrica muito utilizada para avaliar os modelos é a AUC (Area Under the ROC 

Curve), ela representa a acurácia do modelo, onde quanto mais próximo de 1 for o valor de 

AUC, maior a capacidade de o modelo classificar corretamente. A AUC é gerada a partir da 

curva ROC (Receiver Operating Characteristics), que apresenta a relação entre revocação e 

especificidade por meio de uma curva (BRUCE & BRUCE, 2019). 

 

2.5 Dados desbalanceados 

Dados desbalanceados – nos quais os resultados de interesse são raros, representam um 

problema para os algoritmos de classificação. As principais alternativas para lidar com este 

problema são: usar menos registros da classe prevalente; usar mais registros da classe rara; 

atribuir diferentes pesos para as classes (BRUCE & BRUCE, 2019). 
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Figura 9 – Reamostragem 

 

Fonte: Mohammed et al., 2020. 

 

Os métodos baseados em amostragem são os mais simples para lidar com o 

desbalanceamento de dados. Estas técnicas consistem em reamostrar conjunto de dados 

desbalanceados, a fim de igualar a quantidade de amostras para as classes, por meio da remoção 

ou adição de novas amostras, conforme ilustra a figura 9 (MAIONE, 2020). 

 

2.6 Etapas do Processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD) 

O processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (do termo inglês: 

Knowledge Discovery in Databases - KDD) engloba todas as atividades envolvidas na extração 

de conhecimento útil em grandes volumes de dados, e muitas vezes é confundido com o termo 

Mineração de Dados, que consiste em apenas uma de suas etapas (FAYYAD ET AL., 1996). 

 De acordo com Fayyad et al. (1996), o KDD é composto por cinco etapas: seleção dos 

dados; pré-processamento dos dados; transformação dos dados; mineração de dados e; 

interpretação dos resultados. Estas etapas além de interativas, são iterativas, podendo ocorrer 

loops entre duas ou mais atividades e podem ser visualizadas na figura 10. 

 

Figura 10 – Processo KDD 

 

Fonte: Fayyad et al., 1996. 
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● Seleção: A etapa de seleção compreende na seleção do subconjunto de variáveis ou 

amostra de dados, onde o processo de descoberta será aplicado. Nesta etapa deve ser 

levada em conta a relevância dos dados para o domínio do problema. De maneira geral, 

a coleta dos dados acontece de diversas maneiras, podendo ser feita por meio de 

planilhas, banco de dados, formulários, entre outros. 

● Pré-processamento: A etapa de pré-processamento consiste na preparação dos dados 

selecionados, onde ocorre a verificação e posterior remoção ou substituição de possíveis 

ruídos, valores faltantes, duplicados ou inconsistentes, tornando-os mais adequados para 

serem utilizados posteriormente no processo de Mineração de Dados (FACELI et al., 

2011). 

● Transformação: A etapa de transformação consiste em modificar os dados, seja para 

prepará-los para a etapa de Mineração de Dados – a exemplo do mapeamento de valores 

textuais em valores numéricos; ou para extrair características relevantes - como a 

criação de novas variáveis com base nos dados existentes. 

● Mineração de Dados: A etapa de mineração de dados consiste na aplicação de 

algoritmos de aprendizado de máquina e métodos estatísticos para a identificação de 

padrões nos dados. 

● Interpretação: Esta etapa consiste na interpretação dos padrões minerados, 

possivelmente retornando para as etapas anteriores, esta etapa pode envolver 

visualização dos padrões extraídos e dos modelos gerados. 

 

De acordo com Géron (2019), o objetivo da Mineração de Dados (do termo inglês: Data 

Mining) é se aprofundar em grandes quantidades de dados para descobrir padrões que até então 

não eram aparentes por meio de técnicas de Aprendizado de Máquina, que, segundo Faceli et 

al. (2011), estão entre as mais utilizadas neste processo. Sugiyama de forma semelhante afirma 

que Mineração de Dados é o processo de extrair conhecimento útil a partir de dados e 

aprendizado de máquina é a tecnologia chave para extrair conhecimento útil (SUGIYAMA, 

2016). 

Além das etapas supracitadas, Fayyad et al. (1996) citam a identificação do objetivo do 

processo na perspectiva do cliente, sendo este o primeiro passo a ser realizado ao aplicar o 

processo KDD, e a análise exploratória, que consiste na investigação dos dados de modo a 

auxiliar na seleção dos métodos a serem utilizados para buscar padrões ou para compreensão 

destes dados. 
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2.7 Mineração de Dados e Evasão Escolar 

Técnicas de Aprendizado de Máquina e Mineração de Dados vem sendo amplamente 

utilizadas em estudos sobre a evasão escolar, principalmente por prover uma maior eficácia na 

identificação do problema, possibilitando a realização de medidas preventivas. Diversos 

trabalhos utilizando essa abordagem lograram êxito na identificação de fatores relacionados à 

evasão discente. Dentre eles, cita-se as pesquisas de Filho et al. (2020), Teodoro & Kappel 

(2020), Saraiva et al. (2019). 

 A pesquisa de Filho et al. (2020) teve como objetivo a construção de modelos preditivos 

para a evasão discente de cinco campi do Instituto Federal do Ceará. Para isso, os autores 

utilizaram os classificadores Naive Bayes, Decision Tree, Support Vector Machines, K-Nearest 

Neighbors e Gradient Boost. Os melhores resultados obtidos foram entre 60% e 87% de AUC. 

Além disso, com o experimento foi possível identificar as variáveis com maior influência na 

evasão de alunos da instituição. 

 Em Teodoro & Kappel (2020) também foi possível a identificação das variáveis mais 

influentes no processo de evasão, utilizando os classificadores Naive Bayes, KNN, Decision 

Tree, Redes Neurais Artificiais e Random Forest, este último obtendo o melhor desempenho. 

O objetivo da pesquisa foi predizer o risco de evasão em instituições públicas de ensino 

superior, onde os dados discentes foram obtidos por meio do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP). 

 Na pesquisa de Saraiva et al. (2019) foram utilizadas técnicas de Aprendizado de 

Máquina e Mineração de Dados para prever a evasão de estudantes do Instituto Federal do 

Ceará, a partir de dados acadêmicos e socioeconômicos dos estudantes. Em seus experimentos 

foram utilizados os algoritmos Naive Bayes, K-Nearest Neighbors, Decision Tree, Random 

Forest, Redes Neurais Artificiais e Support Vector Machines (SVM). Os autores utilizaram a 

técnica de validação cruzada k-fold e o melhor resultado alcançado foi de 97.97% de acurácia 

com o algoritmo SVM. 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se propõe a realizar um estudo de caso no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Feira de Santana, utilizando técnicas de 

Aprendizado de Máquina para resolver um problema de classificação do tipo binária, onde se 
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deseja classificar novos registros de alunos em evadidos e não evadidos. Para este trabalho 

definiu-se a utilização do aprendizado supervisionado em decorrência das características do 

problema em questão, onde se deseja classificar a tendência à evasão dos estudantes a partir de 

variáveis já conhecidas e disponíveis. 

A pesquisa empírica foi desenvolvida a partir de técnicas relatadas na literatura 

(BRUCE & BRUCE, 2019; RAMASUBRAMANIAN & SINGH, 2017; FACELI et al., 2011; 

BROWNLEE, 2016; GÉRON, 2019; MÜLLER & GUIDO, 2016; BRINK et al., 2017), e 

consistiu de cinco etapas orientados pelo processo de extração de conhecimento (KDD): coleta 

dos dados, seleção e transformação dos dados, pré-processamento dos dados, treinamento de 

modelos de Aprendizado de Máquina e, por fim, análise e interpretação dos resultados. Os 

códigos produzidos em cada uma das etapas podem ser encontrados nos apêndices. 

O experimento foi construído utilizando a linguagem de programação Python1, que 

atualmente é uma das linguagens mais utilizadas para ciência de dados e possui a comunidade 

mais ativa, com uma vasta quantidade de bibliotecas voltadas para Aprendizado de Máquina. 

Além disso, Python é a segunda linguagem de programação mais utilizada por programadores 

de acordo com o survey2 do Stack Overflow de 2020. Dentre as bibliotecas e ferramentas 

utilizadas neste estudo, destacam-se: 

● Jupyter Notebook: O Jupyter Notebook3 trata-se de um ambiente de 

desenvolvimento que permite, dentre outras coisas, a escrita de códigos 

iterativos por meio de um navegador web e possibilita o desenvolvimento de 

projetos voltados para ciência de dados. 

● Pandas: A pandas4 é uma biblioteca de análise de dados para a linguagem de 

programação Python, oferecendo uma vasta quantidade de recursos que 

permitem manipular bases de dados. 

● Numpy: O numpy5 (Numeric Python) é uma biblioteca para a linguagem de 

programação Python que possui um conjunto de funções matemáticas que 

permitem realizar operações com arrays e matrizes multidimensionais. 

 
1 https://www.python.org/ 
2 https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-programming-scripting-and-markup-

languages-professional-developers/ 
3 https://jupyter.org/ 
4 https://pandas.pydata.org/ 
5 https://numpy.org/ 
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● Seaborn: O seaborn6 trata-se de uma biblioteca para a linguagem de 

programação Python voltada para visualização de dados que fornece uma vasta 

quantidade de gráficos. 

● Sklearn: O sklearn7 é uma ferramenta para análise preditiva que fornece um 

conjunto de recursos pré-programados para aprendizado de máquina, incluindo 

diversos algoritmos de regressão, classificação e agrupamento. 

 

3.1 Coleta dos dados 

Neste estudo, a coleta dos dados foi realizada por meio da extração de dados do SUAP 

(Sistema Unificado de Administração Pública), plataforma utilizada pelo Instituto Federal da 

Bahia para a gestão dos processos administrativos e registros escolares, que contém, além de 

outras informações, dados acadêmicos e pessoais dos alunos. 

 

Figura 11 – Coleta de dados a partir do SUAP 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

A partir de filtros configurados dentro do SUAP, foram selecionados os dados históricos 

referente aos alunos das variáveis apresentadas na figura 11. O SUAP possibilita a exportação 

 
6 https://seaborn.pydata.org/ 
7 https://scikit-learn.org/ 
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dos dados para diferentes formatos, incluindo xls (formato do programa Excel), o que permitiu 

sua importação direta para a biblioteca pandas, que, além de ler, é responsável por apresentar 

e fornecer meios para manipular os dados. Os dados obtidos correspondem a um total de 302 

estudantes do curso Bacharelado em Sistemas de Informação do IFBA campus Feira de 

Santana. 

 

3.2 Seleção e Transformação Dos Dados 

Após a importação dos dados utilizando a biblioteca pandas, foi realizada a seleção das 

seguintes variáveis: 1) é ingressante no período ou não; 2) é cotista ou não; 3) é natural do 

município da instituição ou não; 4) etnia; 5) sexo; 7) tipo de instituição de ensino anterior; 8) 

idade; 9) encontra-se semestralizado ou não e; 10) a variável alvo, que diz se o aluno evadiu ou 

não. 

As variáveis foram escolhidas a partir do experimento realizado em Filho et al. (2020), 

no qual foi abordado um problema semelhante e por serem consideradas, neste estudo, como 

bom ponto de partida para estudo da evasão escolar, contudo, foram feitas adaptações conforme 

a disponibilidade dos dados. 

Filho et al. (2020) utilizou em sua análise a variável “nível de ensino” (técnico, 

graduação ou básico), não utilizada neste estudo já que somente foram analisados os estudantes 

do curso de graduação. A variável “faixa etária” foi substituída neste trabalho pela variável 

“idade”, e para a variável “encontra-se retido no curso ou não” - que determina se um estudante 

se encontra matriculado ou não após o tempo de duração do curso, foi criada a variável 

“encontra-se semestralizado ou não”, visto que um discente não semestralizado tem grandes 

chances de tornar-se retido. Além disso, foi incluída a variável “tipo de instituição de ensino 

anterior”. A tabela 3 descreve as variáveis extraídas do SUAP que foram utilizadas na criação 

dos dados que compõem a base de dados final. 

 

Tabela 3 - Descrição das variáveis extraídas do SUAP que foram utilizadas 

Nome da Variável Tipo de dado Descrição 

Ano de Ingresso int Representa o ano em que o 

estudante ingressou na 

instituição. 

Forma de Ingresso String Representa a forma de 
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ingresso do estudante. 

Naturalidade String Representa o município de 

origem do aluno. 

Etnia String Representa a etnia do 

estudante, podendo assumir 

os valores “Amarela”, 

“Branca”, “Não Declarado”, 

“Parda” ou “Preta”. 

Sexo String Representa a etnia do 

estudante, podendo assumir 

os valores “M” e “F”. 

Idade int Representa a idade do 

estudante. 

Tipo de Instituição nível de 

Ensino Anterior 

String Representa o tipo da 

instituição de ensino anterior 

do estudante, podendo 

assumir os valores “Pública” 

ou “Privada”. 

Ano de Ingresso int Representa o ano em que o 

estudante ingressou na 

instituição. 

Período de Ingresso int Representa o período em que 

o estudante ingressou na 

instituição, podendo assumir 

os valores 1 ou 2, e 

correspondem ao primeiro e 

segundo semestre do ano 

respectivamente. 

Período Atual int Representa o período no qual 

o estudante se encontra 

matriculado, ou último 

período cursado no caso dos 

discentes que não possuem 

mais vínculo com a 

instituição. 

Situação no Curso String Representa a situação de 

matrícula dos estudantes, 

podendo assumir os valores 

“Cancelado”, “Jubilado”, 

“Matriculado”, “Trancado”, 

ou “Trancado 

voluntariamente”. 
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Algumas das variáveis extraídas do SUAP foram copiadas diretamente para a base de 

dados final, outras foram criadas a partir de transformações realizadas em variáveis disponíveis, 

conforme apresentadas na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Transformação dos dados (Criação de variáveis) 

Nome da Variável Tipo de dado Descrição 

É ingressante no período ou não String Criada a partir da variável “Ano de 

Ingresso”, onde foi atribuído o valor 

“Sim” aos estudantes que ingressaram no 

período de 2021.1 e “Não” aos alunos 

ingressantes nos períodos anteriores. 

É cotista ou não String Criada a partir da variável “Forma de 

Ingresso”, onde foi atribuído o valor 

“Sim” aos estudantes que ingressaram por 

meio de cota e “Não” aos demais. 

É natural do município da 

instituição ou não 

String Criada a partir da variável “Naturalidade”, 

onde foi atribuído o valor “Sim” aos 

estudantes naturais do município da 

instituição e “Não” para os que são 

naturais de outros municípios. 

Etnia String Foi copiada da base de dados extraída do 

SUAP e não sofreu alterações. 

Sexo String Foi copiada da base de dados extraída do 

SUAP e não sofreu alterações. 

Idade int Foi copiada da base de dados extraída do 

SUAP e não sofreu alterações. 

Tipo de instituição de ensino 

anterior 

String Foi copiada da base de dados extraída do 

SUAP e não sofreu alterações. 

Encontra-se semestralizado ou 

não 

String Criada a partir das variáveis “Ano de 

Ingresso”, “Período de Ingresso” e 

“Período Atual”. Utilizou-se as variáveis 

“Ano de Ingresso” e “Período de 

Ingresso”, que determinam quando o 

estudante ingressou na instituição - 

exemplo: 2019.1. A partir desta 

informação, fez-se o cálculo para 

identificar o período no qual o estudante 

deve estar caso o mesmo esteja 
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semestralizado e baseando-se neste dado, 

foi possível verificar os estudantes 

semestralizados e os não semestralizados 

ao comparar estes resultados com o 

período que o estudante se encontra 

atualmente, disponível na variável 

“Período Atual”. Além disso, os períodos 

2020.1 e 2020.2 não foram considerados 

nos cálculos realizados, pois estes 

sofreram trancamento compulsório em 

decorrência da pandemia do COVID-19. 

Classe String Foram selecionadas somente as instâncias 

nas quais os valores da variável Situação 

no Curso correspondiam a “Matriculado” 

ou “Evasão”. 

 

Posteriormente, todas as variáveis textuais do conjunto de dados foram transformadas 

em variáveis numéricas com o auxílio do método LabelEncoder, disponível na biblioteca 

sklearn. A tabela 5 apresenta de forma ordenada os novos valores atribuídos a cada uma das 

variáveis. 

 

Tabela 5 - Transformação das variáveis textuais 

Nome da Variável Valores originais Novos valores numéricos 

É ingressante no período ou não Sim; Não 1; 0 

É cotista ou não Sim; Não 1; 0 

É natural do município da 

instituição ou não 

Sim; Não 1; 0 

Etnia Branca; Não 

Declarado; Parda; 

Preta 

0; 1; 2; 3 

Sexo M; F 1; 0 

Tipo de instituição de ensino 

anterior 

Pública; Privada 1; 0 

Encontra-se semestralizado ou 

não 

Sim; Não 0; 1 

Classe Matriculado; Evasão 1; 0 
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3.3 Análise Exploratória 

Após a seleção das variáveis, iniciou-se a análise exploratória, que apesar de não ter 

sido realizada de maneira profunda em razão de as variáveis terem sido escolhidas com base 

em outro trabalho, foi de grande importância para este estudo, pois permitiu a compreensão dos 

dados e definição das técnicas a serem aplicadas nas etapas posteriores. 

A biblioteca pandas possui um conjunto de métodos que são capazes de fornecer 

descrições estatísticas do conjunto de dados, como a média, o valor mínimo e máximo, desvio 

padrão e quantidade total de cada uma das variáveis (THE PANDAS DEVELOPMENT TEAM, 

2021). Estas informações podem dizer muito sobre o conjunto de dados, como a proporção de 

valores entre as classes (evadido e não evadido) ou a identificação de valores inconsistentes, 

como, por exemplo, uma idade negativa. 

Primeiramente, os dados selecionados foram verificados a fim de identificar valores que 

representam um problema, mediante o uso da biblioteca pandas constatou-se que o conjunto de 

dados não possui valores nulos ou inconsistentes. Em seguida, construiu-se os gráficos 

apresentados nas figuras 12 e 13, onde é possível visualizar a distribuição de cada uma das 

variáveis. 

 

Figura 12 – Distribuição das variáveis idade, semestralizado, etnia e naturalidade 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 
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Figura 13 – Distribuição das variáveis ensino anterior, sexo, cotista e ingressante 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

A partir dos gráficos exibidos nas figuras 12 e 13 é possível notar que os estudantes em 

sua maioria possuem entre 18 e 24 anos, são declarados pardos, vieram de escola pública e são 

do sexo masculino. A variável alvo - que corresponde aos estudantes evadidos e matriculados, 

foi investigada individualmente em cada turma do curso, a partir da figura 14, pode-se observar 

que, com exceção dos ingressantes no período 2019.2, os períodos mais antigos são os que 

apresentam maiores taxas de evasão. 

 

Figura 14 – Estudantes matriculados e evadidos por período de ingresso 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Ainda na figura 14, nota-se que 156 estudantes continuam matriculados, enquanto que 

29 evadiram e correspondem a 9,6% dos estudantes da história do curso, dado este que difere 

do apresentado pela plataforma Nilo Peçanha, pois a mesma considera como evadido as 

categorias 1) desligada; 2) cancelada; 3) abandono; 4) reprovada; 5) transferência interna e; 6) 

transferência externa. Mediante o uso do método value_counts da pandas, observou-se que 

84,32% dos alunos presentes na base de dados final correspondem aos matriculados, enquanto 
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que somente 15,67% dos estudantes encontram-se evadidos, indicando um alto 

desbalanceamento das classes. 

 

3.4 Pré-processamento dos Dados 

 Na análise exploratória foi identificado a presença de desbalanceamento entre classes, 

as mesmas foram devidamente balanceadas durante a etapa de pré-processamento. Além disso, 

realizou-se uma padronização dos dados a fim de melhorar o desempenho das técnicas de 

aprendizado de máquina aplicadas na etapa posterior (BRUCE & BRUCE, 2019). 

 Inicialmente dois novos conjuntos de dados foram criados, um deles contendo somente 

as variáveis preditoras, e o outro contendo as variáveis alvo. Posteriormente, aplicou-se uma 

técnica de padronização nas variáveis preditoras. A padronização foi realizada por meio do 

método StandardScaler disponível na biblioteca sklearn, resultando em valores com média 

igual a 0 e desvio padrão igual a 1 para cada uma das variáveis (BRUCE & BRUCE, 2019). 

 Para lidar com o desbalanceamento, primeiramente foi realizada uma cópia dos dados 

originais. Logo após, as variáveis preditoras e alvo foram submetidas ao algoritmo SMOTE - 

responsável por realizar o balanceamento das classes e disponível na biblioteca imblearn. A 

abordagem utilizada para o balanceamento foi a “not majority” - que cria novos exemplos 

artificiais da classe minoritária a fim de igualá-la à classe majoritária em número de amostras. 

Essa abordagem de balanceamento foi escolhida devido à baixa quantidade de dados 

disponíveis. 

 

3.5 Treinamento dos Modelos de Aprendizado de Máquina 

A partir dos dados pré-processados, foi feito o treinamento dos algoritmos para criação 

de modelos preditivos. Esta etapa foi realizada utilizando validação cruzada, com o intuito de 

aumentar a confiabilidade dos resultados, pois essa abordagem fornece uma boa estimativa para 

a taxa de erro do modelo diante de novos dados (BRINK et al., 2017). 

Os modelos foram gerados a partir da biblioteca sklearn e, com exceção do algoritmo 

Naive Bayes, tiveram seus hiperparâmetros encontrados de maneira automatizada por meio da 

técnica Grid Search. Para tanto, utilizou-se o GridSearchCV - implementação da técnica Grid 

Search disponível na biblioteca sklearn que além de encontrar os hiperparâmetros, faz uso de 

validação cruzada para treinar e avaliar o desempenho do classificador. O GaussianNB - 



35 

 

implementação do algoritmo Naive Bayes da biblioteca sklearn, não possui hiperparâmetros 

relevantes que determinam o desempenho do modelo. Após a criação dos classificadores, a 

biblioteca pickle8 foi utilizada para salvá-los para uso posterior. 

O GridSearchCV implementa a técnica de validação cruzada Stratified K-Fold - uma 

variação do método K-Fold que utiliza amostras de dados estratificadas para validação, e por 

padrão utiliza k = 5, sendo essa a metodologia adotada neste estudo. Para cada algoritmo, com 

exceção do Naive Bayes, definiu-se um conjunto de hiperparâmetros, e a métrica utilizada para 

avaliar o desempenho foi a F1 - que consiste em uma média harmônica entre revocação (Eq. 6) 

e precisão (Eq. 5) e consequentemente indica o comportamento da classificação como um todo 

(RODRIGUES et al., 2021), porém atribui maior importância aos acertos da classe positiva - 

que corresponde neste estudo aos estudantes evadidos. 

 

3.5.1 Treinamento do classificador Árvore de Decisão 

Para a criação do classificado Árvore de Decisão, utilizou-se a implementação 

DecisionTreeClassifier da biblioteca sklearn. A tabela 6 apresenta todos os valores testados 

para cada hiperparâmetro, bem como o conjunto de hiperparâmetros ótimos encontrados pelo 

GridSearchCV. 

 

Tabela 6 - seleção de hiperparâmetros do classificador Árvore de Decisão 

Hiperparâmetro Valores testados Melhores valores 

criterion entropy; gini entropy 

splitter best; random best 

max_depth None; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15 12 

min_samples_split 2; 5; 7; 8; 9; 10 9 

min_samples_leaf 1; 2; 5; 10; 15; 20 1 

 

O hiperparâmetro criterion define o critério utilizado para seleção dos nós da árvore de 

decisão, onde entropy corresponde à Entropia (Eq. 3) e gini, ao coeficiente de Gini (Eq 2.). O 

hiperparâmetro splitter determina a estratégia utilizada para dividir o nó de decisão, sendo que 

best determina que a árvore escolherá a melhor divisão, e random a árvore escolherá a divisão 

 
8 https://docs.python.org/3/library/pickle.html 
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de maneira aleatória. Os parâmetros min_samples_split e min_samples_leaf representam os 

mecanismos de controle do tamanho da árvore, onde min_samples_split corresponde à 

quantidade de elementos necessários para dividir um nó, e min_samples_leaf representa a 

quantidade mínima necessária de elementos para formar um nó folha, enquanto que o 

max_depth determina a profundidade máxima da árvore (SCIKIT-LEARN, 2021). 

 

3.5.2 Treinamento do Classificador Máquina de Vetores de Suporte 

Para a criação do classificador SVM, utilizou-se a implementação SVC da biblioteca 

sklearn. A tabela 7 apresenta todos os valores testados para cada hiperparâmetro, bem como o 

conjunto de hiperparâmetros ótimos encontrados pelo GridSearchCV. 

 

Tabela 7 - seleção de hiperparâmetros classificador SVM 

Hiperparâmetro Valores testados Melhores valores 

C 1; 2; 5; 7; 8; 10; 20; 50; 100; 200; 300; 500. 20 

kernel rbf; linear; poly; sigmoid rbf 

gamma scale; auto scale 

degree 2; 3; 4; 5 2 

 

No algoritmo SVM, os hiperparâmetros C e gamma são os mesmos discutidos na seção 

2.2.2.5, o hiperparâmetro kernel determina a função de kernel utilizada pelo algoritmo, o degree 

determina o grau do polinômio para o kernel do tipo poly (polinomial) e o gamma representa o 

coeficiente de kernel para os kernels rbf, poly e sigmoid (SCIKIT-LEARN, 2021). 

 

3.5.3 Treinamento do Classificador K-Vizinhos Mais Próximos 

Para a criação do classificador KNN, utilizou-se a implementação KNeighborsClassifier 

da biblioteca sklearn. A tabela 8 apresenta todos os valores testados para cada hiperparâmetro, 

bem como o conjunto de hiperparâmetros ótimos encontrados pelo GridSearchCV. 

 

Tabela 8 - seleção de hiperparâmetros do classificador KNN 

Hiperparâmetro Valores testados Melhores valores 
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n_neighbors 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 20 2 

weights uniform; distance distance 

algorithm auto; ball_tree; kd_tree; brute brute 

metric euclidean; manhattan; minkowski minkowski 

 

 O hiperparâmetro n_neighbors determina a quantidade de vizinhos mais próximos a 

serem considerados para realizar a classificação. Metric corresponde às métricas para cálculo 

da distância entre os registros, citadas na seção 2.2.2.6. Weights define a função de peso 

utilizada na predição, onde, uniform atribui pesos iguais para todos os pontos e distance atribui 

pesos inversamente proporcionais à distância dos pontos, evitando que vizinhos muito 

próximos tenham maior influência (SCIKIT-LEARN, 2021). 

 

3.5.4 Treinamento do Classificador Floresta Aleatória 

 Para a criação do classificador Floresta Aleatória, utilizou-se a implementação 

RandomForestClassifier da biblioteca sklearn. A tabela 9 apresenta todos os valores testados 

para cada hiperparâmetro, bem como o conjunto de hiperparâmetros ótimos encontrados pelo 

GridSearchCV. 

 

Tabela 9 - seleção de hiperparâmetros do classificador Floresta Aleatória 

Hiperparâmetro Valores testados Melhores valores 

criterion gini; entropy gini 

n_estimators 10; 40; 50; 100; 150 100 

max_depth None; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 10 

min_samples_split 1; 2; 5; 10 5 

min_samples_leaf 1; 2; 5; 10 1 

 

 Por se tratar de um ensemble de árvores de decisão, os hiperparâmetros testados para 

este algoritmo são os mesmos, exceto pelo n_estimators, que determina a quantidade de árvores 

para compor o ensemble (SCIKIT-LEARN, 2021). 



38 

 

3.5.5 Treinamento do Classificador Gradient Boosting 

 Para a criação do classificador Gradient Boosting, utilizou-se a implementação 

GradientBoostingClassifier da biblioteca sklearn. A tabela 9 apresenta todos os valores testados 

para cada hiperparâmetro, bem como o conjunto de hiperparâmetros ótimos encontrados pelo 

GridSearchCV. 

 

Tabela 10 - seleção de hiperparâmetros do classificador Gradient Boosting 

Hiperparâmetro Valores testados Melhores valores 

learning_rate 0.1, 0.3, 0.0001 0.3 

n_estimators 10, 40, 100, 150, 200, 230, 250 200 

min_samples_split 2, 3, 5, 7, 10 7 

min_samples_leaf 1, 2, 5, 7, 10 7 

subsample 1.0; 1.5; 0.5 0.5 

  

O hiperparâmetro subsample corresponde à fração dos dados de treinamento utilizada 

para ajustar cada uma das árvores do ensemble (SCIKIT-LEARN, 2021). Os demais 

hiperparâmetros correspondem aos mesmos utilizados nos modelos baseados em árvores de 

decisão. 

4 RESULTADOS 

 

 Na tabela 12 são apresentados os valores de F1 alcançados pelos classificadores 

treinados com a base de dados com classes balanceadas por meio do algoritmo SMOTE. Dentre 

os modelos criados, o Gradient Boosting apresentou melhor desempenho utilizando esta 

métrica de avaliação, enquanto o Naive Bayes obteve a pontuação mais baixa. 

 

Tabela 12 - Resultados alcançados pelos modelos 

Classificador F1 

Naive Bayes 0.582 

Árvore de Decisão 0.890 
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SVM 0.878 

KNN 0.881 

Floresta Aleatória 0.899 

Gradient Boosting 0.907 

 

Os modelos baseados em árvores de decisão - como as Árvores de Decisão, Floresta 

Aleatória e o Gradient Boosting, além de terem sido nesta análise os mais eficientes para 

classificar um discente como evadido ou não evadido, possuem o atributo 

feature_importances_, que determina a importância de cada uma das variáveis para a 

construção do modelo. A partir das estimativas produzidas pelo classificador Gradient Boosting 

- melhor classificador neste estudo, identificou-se que as variáveis “Idade” e “Etnia” foram as 

mais importantes para classificação. Já a variável “É ingressante no período ou não” não 

impactou na construção do modelo, conforme apresentado na figura 15. 

 

Figura 15 - Importância das variáveis para o melhor classificador 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 
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A fim de visualizar como as variáveis estão relacionadas, foi utilizada a matriz de 

correlação, que determina o grau de correlação linear entre duas variáveis por meio do 

coeficiente de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson possui valores entre -1 e 1, onde, 

valores positivos representam uma correlação positiva - a variável aumenta com o aumento da 

outra e valores negativos representam uma correlação negativa - a variável diminui com o 

aumento da outra, ou vice-versa (BRUCE & BRUCE, 2019). 

Na matriz de correlação apresentada na figura 16 nota-se que a variável “Idade”, 

identificada como mais importante pelo classificador Gradient Boosting, é a que apresenta 

maior nível de correlação linear positiva com a variável “Classe”, apesar de ainda assim possuir 

baixo grau de correlação. 

 

Figura 16 – Matriz de correlação das variáveis 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Foi construído o gráfico de violino da variável “Idade” para cada uma das classes, 

apresentado na figura 17, para compreender a relação entre a idade do aluno e a evasão. A partir 

do gráfico, é possível notar que os estudantes evadidos apresentam maior média de idade e 

possui amplitude maior, enquanto que os estudantes não evadidos possuem idades próximas a 
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21 anos. Além disso, a largura dos gráficos denota a distribuição desigual entre as amostras, 

conforme identificado na análise exploratória inicial realizada na seção 5.3. 

 

Figura 17 – Gráfico de violino da variável idade 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

  

Por meio do gráfico de contagem apresentado na figura 18 foi possível visualizar de 

maneira mais detalhada o comportamento da variável em relação à classe. O gráfico exibe a 

quantidade de observações da variável idade para cada valor da variável alvo. A partir disto, 

percebe-se que a maioria dos estudantes da classe “Matriculado” possuem entre 18 e 21 anos. 

Além disso, é possível notar que a probabilidade de evasão tende a crescer à medida que a idade 

aumenta. 

 

Figura 18 – Gráfico de contagem da variável idade para cada classe 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 
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 Analisando a variável “Etnia” mediante o uso do gráfico de violino apresentado na 

figura 19, nota-se que a mediana em ambas as classes se encontra no valor 2 - que corresponde 

a categoria “Parda”, entretanto, a classe que representa os estudantes evadidos apresenta uma 

proporção maior de valores correspondentes à categoria “Preta”. Já as categorias “Branca” e 

“Não Declarado” se concentram na classe matriculado. 

 

Figura 19 – Gráfico de violino da variável etnia 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

A figura 20 apresenta a quantidade de observações das demais variáveis para cada uma 

das classes. 

 

Figura 20 – Gráfico de contagem das variáveis menos significativas em cada classe 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciou-se o trabalho, constatou-se que a evasão discente trata-se de um 

problema complexo, e o curso Bacharelado em Sistemas de Informação do IFBA campus Feira 

de Santana, assim como boa parte das instituições de ensino, sofre com a evasão. Considerando 

a complexidade do problema, foi necessário um estudo sobre a evasão discente no curso 

mediante o uso de técnicas de aprendizado de máquina, visto que tais técnicas, diferente da 

abordagem estatística tradicional, exigem o mínimo de interferência humana e são capazes de 

identificar padrões que podem ser difíceis de um humano notar. 

O objetivo geral deste estudo foi analisar a evasão discente no curso Bacharelado em 

Sistemas de Informação do IFBA, a fim de identificar os fatores que se relacionam com o 

problema. A partir dos resultados alcançados, constatou-se que a idade e a etnia dos estudantes 

são os principais indicadores de evasão no curso. 

Para atender ao objetivo geral, os objetivos específicos consistiram na criação de 

classificadores que em geral, apresentaram altos valores de F1 em um conjunto de dados com 

classes balanceadas, e na análise das estimativas produzidas pelo melhor classificador obtido. 

Neste estudo, o classificador gerado a partir do algoritmo Gradient Boosting alcançou os 

melhores resultados, com F1 de 0.907. Isto significa que, ao classificar um estudante como 

evadido ou matriculado, as chances de as predições estarem corretas para ambas as classes são 

altas. Então pode-se dizer que dentre as variáveis analisadas, os indicadores apontados por este 

algoritmo são os responsáveis pela evasão discente. 

Embora a pesquisa mostre que a idade e a etnia de um estudante são fatores importantes 

para sua continuidade ou desistência, é importante destacar que estes não são os únicos, pois a 

evasão é um fenômeno que ocorre por diversos fatores, que vão além dos analisados neste 

trabalho. Contudo, os resultados obtidos poderão auxiliar a gestão do campus na realização de 

uma análise fundamentada sobre a problemática, favorecendo e estimulando, inclusive, ações 

preventivas à evasão discente. Dessa maneira, o trabalho desenvolvido tem potencial para 

contribuir com a redução do índice de evasão do BSI. 

As informações obtidas a partir deste trabalho possibilitam que a gestão da instituição 

crie programas de contenção à evasão, aplicando diferentes abordagens para cada grupo de 

alunos. Os estudantes com maior faixa etária, bem como os autodeclarados pretos foram 

identificados neste estudo como os mais propensos a evadirem e devem ser considerados em 

ações de prevenção à evasão. 
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Diante da metodologia proposta, percebe-se que o trabalho poderia ser realizado 

utilizando abordagens para treinamento dos modelos preditivos que favorecessem uma análise 

mais ampla do desempenho alcançado por estes classificadores. O treinamento foi realizado 

utilizando todos o conjunto de dados e o método utilizado - gridsearchcv, não fornece 

informações detalhadas referentes aos acertos e erros do modelo durante as validações, 

limitando assim a interpretação destes resultados. 

Para trabalhos futuros sugere-se a utilização de outras variáveis não abordadas neste 

estudo, além de técnicas que favoreçam a interpretação, desde a escolha dos algoritmos, até a 

metodologia a ser utilizada. Além das dificuldades enfrentadas na utilização do gridsearchcv 

com a base de dados inteira, com exceção dos algoritmos baseados em árvores de decisão, as 

implementações da biblioteca sklearn utilizadas neste estudo não fornecem meios para 

identificar diretamente a importância das variáveis para a predição.  
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