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Objetivo
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Melhorar o processo de ensino e 
aprendizagem para assegurar o sucesso 

dos nossos alunos...
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...em completar seu percurso de 
aprendizagem no prazo estabelecido...
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... e dentro dos parâmetros de 
qualidade definidos.
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• Autodidata
• Adaptável
• Autodisciplina
• Colaborativo(a)
• Solidário(a)
• Responsável pela 

própria carreira

Perfil do cidadão(ã) da era do conhecimento



Novas demandas do 
mundo do trabalho

Conhecimentos 
emergentes

Portfólio do 
profissional

Conhecimento

“Just in Time”



DADOS

INFORMAÇÃO

CONHECIMENTO

SABEDORIA

Classificação

Análise

Reflexão

Diálogo

Ética

Filosofia

Sociologia

Lógica

Experiência de vida

Espiritualidade

Processar

Avaliar

Sintetizar

Fazer

Coletar

Categorizar

Ordenar

Aprender a ser

Ter capacidade 

de decidir bem 
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Como

?



Alertando docentes 
e estudantes 
quando ações 
corretivas precisam 
ser tomadas 
(identificação de 
discente em risco + 
ações de 
intervenção); 

Como?



Trazendo 
informações para 
o contínuo 
aperfeiçoamento 
do desenho e 
entrega do curso 
(Desenho 
Instrucional)

Como?



Personalizando o 
ambiente de 

aprendizagem. 

Como?



•Alta qualidade;

•Modernidade, conectada no século XXI;

• Empregabilidade (remunerabilidade) dos seus 

estudantes e egressos;

•Assegurar o futuro profissional do estudante; 

•Custo benefício excelente = “baixo custo”. 

Imagem desejada pela instituição



Para isto precisa de:

•Modelos e Metodologias 
pedagógicas com uso intensivo de 
tecnologia para atender o perfil 
cognitivo da geração milênio;
•Colaboração, produtividade e 
segurança;
•Sistemas de aprendizagem inteligentes;



Big 

Data

Inteligência 

Analítica

Imagem de fundo: IBM
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Thomas H. Davenport define Inteligência Analítica 

como:

"... a utilização extensiva de dados, análises 

quantitativas e estatísticas, modelos explicativos e 

preditivos e gestão baseada em fatos para orientar 

decisões e ações.“

Definição: Inteligência Analítica



“Ao invés de colocar métricas financeiras e não 

financeiras em scorecards, as empresas líderes 

estão utilizando inteligência analítica para 

determinar quais fatores realmente impulsionam 

o desempenho financeiro.”

Definição: Inteligência Analítica



Inteligência Analítica
Analíticos Descritivos

Analíticos Diagnósticos

Analíticos Preditivos

Analíticos Prescritivos

O que aconteceu?

Por que aconteceu?

O que acontecerá?

O que devo fazer?

Conhecimento

“Just in Time”
Sucesso!



• Identificação precisa, automática e imediata das áreas
onde cada aluno apresenta deficiências;

• Quais áreas de conhecimento tem maior incidência
de deficiências na turma;

• Quais alunos estão em cada área de carência.

O que entregam:

Analíticos Descritivos



Visualização



• Intervenções e medidas corretivas imediatas para 
suprir estas carências acadêmicas de forma objetiva e 
personalizada;

• Utilização eficaz de questões diagnósticas;

• Identificar o perfil cognitivo do aluno;

• Viabilização prática de Avaliação Continuada.

O que permitem:

Analíticos Descritivos



Avaliação continuada

Prova 

Bimestral
Avaliação 

continuada

Percurso de 

Aprendizagem

Desvio do 

percurso
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Inteligência Analítica

Analíticos Descritivos

Analíticos Diagnósticos

Analíticos Preditivos

Analíticos Prescritivos

O que aconteceu?

Por que aconteceu?

O que acontecerá?

O que devo fazer?



• Visualizar e interagir com dados;

• Descobrir correlações;

• Aplicação prática de questões diagnósticas.

O que permitem:

Analíticos Diagnósticos

O que entregam:

• Explicações do por que de tendências, 
resultados ou eventos.



Questões diagnósticas

Questões diagnósticas tem por 
objetivo identificar como a pessoa está 
entendendo o conteúdo,  portanto as 
alternativas erradas devem poder 
identificar erros ou equívocos 
conceituais comuns ao conteúdo 
objeto da questão formulada.



Inteligência Analítica

Analíticos Descritivos

Analíticos Diagnósticos

Analíticos Preditivos

Analíticos Prescritivos

O que aconteceu?

Por que aconteceu?

O que acontecerá?

O que devo fazer?



Aqui começa a Ciência de Dados
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Analíticos Preditivos

O que entregam:

• Identificação de forma preventiva e rápida de 
indicadores de alunos em risco (de reprovação, 
trancamento ou evasão);

• Criação de perfis de aluno potencialmente de risco 
atráves de cruzamento com outras fontes de 
informações.



Analíticos Preditivos

O que permitem:

• Tomada antecipada de medidas preventivas para
mitigar riscos e aumentar a probabilidade de sucesso
de aprendizagem do aluno e conclusão de seu
percurso de aprendizagem no prazo estabelecido e 
com a qualidade especificada;  

• Ampliação objetiva e estratégica do Programa de 
Inclusão Pedagógica.



Inteligência Analítica

Analíticos Descritivos

Analíticos Diagnósticos

Analíticos Preditivos

Analíticos Prescritivos

O que aconteceu?

Por que aconteceu?

O que acontecerá?

O que devo fazer?



Analíticos Prescritivos

O que permitem:

• Aprendizagem adaptativa: 
• Adaptar a metodologia ao perfil cognitivo do aluno;

• Identificar as áreas de conhecimento prévio do aluno;

• Avançar no percurso de aprendizagem de forma mais
acelerada;

• Gestão do conhecimento.



Escopo do projeto

Analíticos Descritivos

Analíticos Diagnósticos

Analíticos Preditivos

Analíticos Prescritivos

O que aconteceu?

Por que aconteceu?

O que acontecerá?

O que devo fazer?

Conhecimento

“Just in Time”
Sucesso!



Inteligência analítica

•Definir claramente a situação que 
está sendo tratada;

•Por que é importante e significativa?

•Definições estratégicas e táticas;

•Definir o escopo do projeto;

•Qual o resultado esperado após a 
implementação? 

• Identificar os indicadores, fatores 
preditivos e fontes de dados.



Coerência e 
alinhamento

T  
á  
t   
i
c  
o 

Inteligência analítica

Operacional

Estratégico



Inteligência analítica

Qual é a 
pergunta?



Inteligência analítica

Qual é a 
pergunta que 

o dado 
responde?



A lenda 
da 

cerveja 
e 

fraldas



5%

13%

29%

52%

0 DPS ATÉ 2 DPS DE 3 A 4 DPS 5DPS OU +

% da evasão por 
número de DPs

O número de 
reprovações 
aumenta a 
evasão?

Situação Acadêmica 0 DPs Até 2 DPs De 3 a 4 DPs Mais de 5DPs Total

Evadiram 2013/1 344 495 225 88 1152

% evadidos nesta condição 5% 13% 29% 52% 99%

Do total de evadidos 29,9% 43,0% 19,5% 7,6% 100,0%

% total de evadidos 2,9% 4,1% 1,9% 0,7% 9,6%



29,9%

43,0%

19,5%

7,6%

0 DPS ATÉ 2 DPS DE 3 A 4 DPS 5DPS OU +

% da evasão total 
por número de 

DPs

72,9%

Situação Acadêmica 0 DPs Até 2 DPs De 3 a 4 DPs Mais de 5DPs Total

Evadiram 2013/1 344 495 225 88 1152
% evadidos nesta condição 5% 13% 29% 52% 99%

Do total de evadidos 29,9% 43,0% 19,5% 7,6% 100,0%

% total de evadidos 2,9% 4,1% 1,9% 0,7% 9,6%

O número de 
DPs
(reprovações) 
tem impacto 
significativo 
sobre a evasão?



DiferencialIndicadores, fatores preditivos e fontes de dados 

© Daví Nelson Betts

•Um grande desafio para um projeto de 
inteligência analítica é identificar e 
definir precisamente os indicadores;

• Localizar e validar a origem dos dados;

• Estruturar, armazenar e recuperá-los no 
tempo desejado;  

•Assegurar a “repetibilidade”. 
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• Muitas destas informações são 
de natureza quantitativa e estão 
disponíveis nos Sistemas 
Acadêmicos e nos Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem da 
instituição.

DiferencialIndicadores, fatores preditivos e fontes de dados 
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•Pré existentes
•Atividades e Performance 
acadêmicas
•Situação sócio-econômico-
cultural
•Dados estruturados
•Dados não estruturados

DiferencialIndicadores, fatores preditivos e fontes de dados 
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• Classificação no Processo Seletivo;
• Nota do Enem; 
• Experiências acadêmicas 

anteriores ;
• Dados e situação financeira;
• Sexo;
• Classe econômica;
• Transporte e estacionamento.

DiferencialIndicadores pré-existentes
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1.Notas 

2.Faltas

3.Atraso para aulas

4.Quantidade e frequência de  logins nos sistemas 

5.Tempo gasto nas interações com os sistemas

6.Número de postagens nas redes sociais 

7.Atrasos de pagamento 

8.Idade 

DiferencialIndicadores de atividades e performance
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9. Atraso escolar

10. Escola de origem 

11. Renda familiar 

12. Escolaridade dos pais 

13. Trabalha? 

14. Distância residência - IES 

15. Distância trabalho - IES 

16. Satisfação com os professores 

17. Satisfação com a instituição

DiferencialIndicadores de atividades e performance
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•Pesquisa sociocultural;

•Avaliação institucional;

• Satisfação com curso, disciplina, 
docente, infraestrutura; 

•As 10 dimensões do SINAES;

•CRM;

•Ouvidoria.

DiferencialFontes internas
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• Indicadores do MEC;

•ENEM;

•ENADE;

•Diretrizes;

• IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica);

• Indicadores de mercado (Pesquisas 
dirigidas e de mercado);

DiferencialFontes externas
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• Indicadores demográficos;

•Geomapeamento;

• Indicadores econômico-financeiros;

• Profissões emergentes;

•Associações profissionais;

•Associações comerciais;

•Governos federal, estadual e municipal;

•Redes sociais.

DiferencialFontes externas



Dados 
Estruturados BI

Dados Não 
Estruturados ECM

Dados Não 
Estruturados

Dados 
Estruturados

CI

Enterprise Content Management

Business Intelligence

Content Intelligence



Análise de conteúdo da internet para definir 

conteúdo de programas dos cursos;
 Personalização de conteúdo e metodologia por

aluno (aprendizagem adaptativa);

 Identificar demandas de novos conhecimentos

e profissões. 

Algumas possibilidades de uso



Inteligência Analítica Aplicada 
à Aprendizagem: 

do conceito à prática



Você quer...

... melhorar o 
processo de 

aprendizagem?



... identificar as 
dificuldades e 

carências acadêmicas 
de seus alunos?

Você quer...



... identificar os 
seus alunos em 

risco de 
reprovação?

Você quer...



Então ...

... conheça o 

Projeto 
Intelligere

Inteligência analítica a serviço 
do ensino e aprendizagem.







O que 
permite a 
Avaliação 
Digital?



Identificar rapidamente os(as) 
discentes com algum tipo de 
dificuldade acadêmica ou em 
risco através de relatórios 
gerenciais e gráficos

O que permite a 
Avaliação Digital? ?



Inclusão para deficientes visuais:
Daltônicos e cegos 



Compatibilidade

Desktops e notebooks com os navegadores:

Internet Explorer,

Safari, 

Mozilla, 

Chrome.

Tablets e celulars com:

Android

IOS (Ipad).



Compreender a probabilidade 

de sucesso de adoção antes de 

embarcar em uma mudança, 

pode ajudar a sua Instituição 

investir sabiamente em novas 

tecnologias.

Aptidão para a adoção de tecnologia 



QUADRO - Aptidão para a adoção de tecnologia 

Tecnologia Cultura

Nível 

Corporativo

Aptidão 

Tecnológica

Aptidão 

Organizacional

Nível 

de Projeto

Aptidão para

Projeto

Aptidão 

Motivacional



Toda inovação assusta

Carece de mediação

Comitê de Apoio a Mudanças

Inovação



•Geração milênio; 
•Gamificação; 
•Bullying digital; 
•Resistência ao novo; 
•Volume de informações; 
•Dados para uso nos 
Analíticos;
•Engajamento do docente.

Desafios



•Mudança de cultura

•Não entendimento da proposta

•Mais trabalho inicialmente

Dificuldades



Inovação e Gestão de Mudanças

•Comunicação;

•Educação; 

•Participação;

•Negociação;

•Pressão;

•Vontade Política.



Valor agregado à Instituição e Comunidade Acadêmica

• Inovação;
•Produtividade; 
•Competitividade; 
•Otimização; 
•Redução de custos;
• Imagem institucional; 
•Novas possibilidades.



Universidade sem professor

Redesenhando a universidade
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Educacional

© Daví Nelson Betts

•Planejamento Integrado

•Vontade Política

•Gestão de Mudança

Sucesso



+
Abrindo novas 

fronteiras para 

o sucesso!

TI TE



Dúvidas?

Perguntas?

davi.betts@outlook.com

Obrigado!
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1.Os diferentes processos de analíticos
2.Ferramentas e métodos de entrada 

de dados
3.Analíticos financeiros
4.Analíticos mercadológicos
5.Analíticos de clientes
6.Analíticos de empregados
7.Analíticos operacionais 

Key Business Analytics

Bernard Marr


