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RESUMO 
 

O conceito de armazenamento de dados tem sido uma das pautas mais cogitadas 

pelas empresas que utilizam e geram uma grande quantidades de dados, dados 

esses que quando são relacionados geram informações de grande importância para 

a análise de desempenho. Mineração de dados é uma técnica que faz parte de uma 

das etapas da descoberta de conhecimento em banco de dados. É capaz de revelar 

o conhecimento implícito em grandes quantidades de informações armazenadas nos 

bancos de dados de nossa instituição de ensino. Com esta técnica podemos ter uma 

análise dos eventos fazendo a previsão de comportamentos futuros. O projeto 

MINING SCHOOL tem o objetivo de mapear padrões de desenvolvimento 

educacional através de técnicas utilizadas de armazenamento dos seus dados para 

que assim seja possível uma análise ou hipótese detalhada das falhas recorrentes 

e persistentes que impedem a capacitação dos alunos. O projeto é realizado por 

meio de estudos em periódicos, bibliografias e referências das áreas. No 

desenvolvimento utiliza – se a linguagem de programação Python para a 

implementação e codificação do sistema. O Sistema MINING SCHOOL gera 

hipóteses das possíveis falhas no Sistema de ensino e aprendizagem como aporte na 

tomada de decisão.    

Palavras chaves: Dados, mineração de dados, sistema de ensino. 

 
INTRODUÇÃO 
 

O conhecimento é classificado em indutivo e dedutivo. O conhecimento dedutivo 

deduz novas informações baseadas na aplicação de regras lógicas predefinidas de 

dedução sobre dados existentes. O Data Mining apoia o conhecimento indutivo, que 

descobre novas regras e padrões nos dados fornecidos. (ELMASRI, NAVATHE, 

2005). “Data Mining é a concepção de modelos computacionais capazes de 

identificar e revelar padrões desconhecidos, mas existentes entre dados 

pertencentes a uma ou mais bases de dados distintas” (THOMÉ, 2002) e Elmasri, 

Navathe (2005) afirmam que Data Mining se refere à mineração ou a descoberta de 

novas informações em função de padrões ou regras em grandes quantidades de 

dados. 

 

A instituição de ensino, foco deste projeto necessita de um sistema para o 

armazenamento de dados onde combinados geram informações que mapeiam 



hipóteses plausíveis que são capazes de apontar uma falha no sistema de ensino 

auxiliando assim a tomada de decisão de real importância no controle de 

qualidade do ensino. 

 

O sistema – MINING ESCOOL, armazena os dados fornecidos pelo gestor 

encarregado das avaliações aplicadas e métodos de ensino, gerando padrões  de 

hipóteses do desempenho dos alunos, e os processa permitindo uma análise à nível 

gerencial, mapeando e avaliando o rendimento e o comportamento de cada aluno. 

 
 

OBJETIVOS 

 
O sistema tem como objetivo utilizar o conceito de DATA MINING para 

suprir a necessidade de organização e gerar possíveis hipóteses com base no 

mineração de dados para que assim possa realizar a recuperação referente a 

defasagem de aprendizado, mapeando graficamente o resultado de cada avaliação 

aplicada pela instituição de ensino.  

 

 
METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada neste projeto é a qualitativa, com a consulta a 

referenciais bibliográficos, artigos, periódicos. A implementação será desenvolvida 

através da linguagem Python. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

De acordo com Jesus et. al (2004) apud Costa (2015), a decisão estratégica 

deve ser um processo bem definido e contínuo na empresa, métodos objetivos e 

bem estruturados para a tomada de decisão devem fazer parte do dia a dia da 

empresa, que através das ferramentas de T.I. (Tecnologia da Informação), podem 

não só armazenar uma grande quantidade de dados, também filtrando, traduzindo e 

consolidando-os para obter, como produto final deste processo, a informação que é 

necessária para que a tomada de decisão deixe de ser subjetiva para tornar-se um 

processo sólido e fundamentado em informações precisas  

No monitoramento atual é desenvolvida uma planilha para armazenar os 

resultados das avaliação de cada aluno, contendo a série/ ano, o nome dos alunos, 



o número referente a cada questão e em baixo a classificação da nota do aluno em 

cada pergunta e após gera – se o gráfico exemplo abaixo.  

Figura 1 – Planilha do gráfico contendo os acertos das avaliações de cada aluno. 
 

RESULTADOS PRELIMINARES  
 

 

A extração de informações estratégicas de banco de dados constituem um 

aporte na tomada de decisão. A técnica de data mining mostra-se eficaz no processo 

de descoberta de conhecimento. Espera-se que a implementação em Python e as 

técnicas utilizadas neste projeto cumpram todos os seus objetivos identificando a 

existência de padrões desconhecidos para que o mesmo possa gerar hipóteses e 

pautar a tomada de decisão. 
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