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Em Deus nós

confiamos. Todos os

outros devem trazer

dados.

W. Edwards Deming



Gestão de Aprendizagem: 
Instrumentos para 

diagnóstico do processo 
de ensino/ aprendizagem

Profa. Dra. Josiane Tonelotto
jtonelotto@numberstalk.net



Cenário - Era da Informação e do 
Conhecimento



6
...os dados precisam fazer sentido e se transformar efetivamente em informação, 

que permitam o conhecimento da realidade...

Cenário - Era da Informação e do 
Conhecimento



É uma mudança relativamente 

permanente de comportamento 

que ocorre como resultado da 

prática.

Ensino/Aprendizagem: 
processo mediado

https://redie.uabc.mx/redie/article/view/67/1383

https://redie.uabc.mx/redie/article/view/67/1383


Avaliação da 
Aprendizagem: key point



Avaliação da Aprendizagem:
sistematização



Avaliação da 
Aprendizagem: key point



Uso de Learning 
Analytics para Melhoria 

do desempenho no 
Enade 

Profa. Dra. Josiane Tonelotto
jtonelotto@numberstalk.net



Our Vision

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit volup tatem accu

santium dolor emque laudantium, tot am rem aperiam, eaque ipsa quae.

Your Text Here

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit volup tatem accu

santium dolor emque laudantium, tot am rem aperiam, eaque ipsa quae.

Your Text Here

Níveis de maturidade 
dos “academic” e 

“learning” analytics



Níveis de maturidade 
dos “academic” e 

“learning” analytics



O que o uso de learning analytics
nos permite atingir

Criar métricas comuns e alinhar prioridades
Gerar conhecimento a partir de dados coletados, permitir que 
ações sejam tomadas para melhoria dos resultados, e sinalizar 
indicadores que devem ser monitorados

Responder perguntas e suscitar discussões e análises mais 
aprofundadas
A investigação incessante traz novas questões a cada semestre, 
permitindo o compartilhamento de problemas, soluções e 
prioridades. 

Estabelecer relações não óbvias
Muitos detalhes para os quais podemos não estar atentos 
interferem no resultados e a análise dos dados permite enxerga-
los.

Facilitar o acesso à informação para gestão
O uso de dashboards e informações facilmente compartilhadas 
agilizam a gestão. 





Cruzamento/análise de diferentes dimensões (Desempenho, Engajamento, Perfil e
Learning Analytics) permite ações que enderecem os pontos de maior impacto em resultado.







Como monitorar o
Risco de Evasão: 

Como e o que Mensurar
Ações de Retenção

Luiz Alvares
lalvares@numberstalk.net



Roadmap de Gestão para Endereçar a Evasão



Dimensões da Evasão
...como mapeadas em estudos internacionais



Pergunte ao aluno e adicione aos dados
que você já tem



Risco de evasão: exemplo de hard data
Probabilidade de Evasão por Série



Risco de evasão: 
Exemplo de informação com poder preditivo



Como um instrumento pode criar uma medida 
para descrever algo não observável diretamente...

...ou cuja resposta direta não seja confiável?

1. Na cama, eu frequentemente sinto frio nos pés.

2. Eu frequentemente desço as escadas de dois em dois degraus.

3. Eu acho que me daria bem em um time de basquete.

4. Como policial, eu impressionaria muito.

5. Na maioria dos carros eu me sinto desconfortável.

6. Eu literalmente olho para meus colegas de cima para baixo.

7. Você é capaz de pegar um objeto no alto de um armário, sem usar escada?

8. Você abaixa quando vai passar por uma porta?

9. Você consegue guardar a bagagem no porta-malas do avião?

10. Você regulava o banco do carro para trás?

11. Normalmente quando você está andando de carona lhe oferecem o banco da frente?

12. Quando você e várias pessoas vão tirar fotos, formando-se três fileiras, onde ninguém 

ficará agachado, você costuma ficar atrás?

13. Você tem dificuldade para se acomodar no ônibus?

14. Em uma fila, por ordem de tamanho, você é sempre colocado atrás?

“Brincando com a altura”
Prof. CAW GLAS

University of Twente (Holanda)



Construa a sua medida



O que perguntar?

(*) Baseadas em artigos publicados, com questionários e itens validados. 



Fatores Comportamentais associados à evasão



A medida deve integrar também condições 
objetivas



Agrupar alunos permite acessar características 
de risco comuns para gestão de retenção



Elementos de uma investigação analítica 
estruturada da evasão...



Análise estatística e preditiva, com visualizações 
inteligentes permitem muitos insights para ações

...e quantificando o impacto de 
diferentes fatores no aumento das 
probabilidades de evsão

...usando clustering
para segmentar 
grupos
homogêneos de 
alunos...

...e treinando modelos 
para identificar 
corretamente a 
probabilidade de evasão 
de cada estudante...

...estabelecendo ratings
para o risco de evasão...



Exemplos de Ações de Retenção...
...além de descontos agressivos e generalizados

Grupos específicos, com altos índices 
previstos de evasão podem ser 
endereçados antes do final do semestre, 
evitando o “ciclo típico” de rematrícula

Antecipação de matrículas01.

O registro de relatos recorrentes na linha de 
frente, desenvolvendo tratamentos 
imediatos para cada sintoma já mapeado, 
ou que ligue sinais de alerta é fundamental.

Escuta Ativa e Passiva02.

“Bons alunos” querem continuar 
estudando. Separar o joio do trigo e 
oferecer condições com contrapartidas é 
uma solução que cria vínculos de gratidão 
com o estudante.

Políticas de Mérito03.

Alunos que só vão à escola no horário da 
aula, não criam vínculos e tem muito 
menos dificuldade em abandonar sua 
vida acadêmica. Gerar oportunidades de 
atividades sociais, e de aprendizado.

Criação de vínculos04.

É surpreendente a quantidade de alunos que 
entram com deficiências de base em seus 
cursos. É papel da escola ajuda-los a saltar a 
primeira barreira do ensino superior.

Cobertura de gaps iniciais05.

Plataformas digitais, conteúdos de 
reposição e aprofundamento, testes e 
autoavaliações, feedbacks, oportunidades 
de autoconhecimento, ferramentas e 
técnicas de produtividade.

Ferramentas aos alunos06.



Etapas de um plano de retenção:
do mapeamento analítico à gestão e engajamento
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