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“Ninguém escapa ao sonho de voar, de ultrapassar os limites do espaço 

onde   nasceu, de ver novos lugares e novas gentes. Mas saber ver em 

cada coisa, em cada pessoa, aquele algo que a define como especial, 

um objetivo singular, um amigo é fundamental. Navegar é preciso, 

reconhecer o valor das coisas e das pessoas, é mais preciso ainda.”  

 

Antoine de Saint-Exupéry 
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RESUMO 

 

Atualmente estamos rodeados por muitos dados, logo existe a necessidade de os  

compreender de uma melhor forma, como tal podemos então recorrer à Visualização de 

Informação. Um desses casos é a educação à distância onde podemos usar a Visualização 

de Informação para auxiliar a compreensão de diferentes aspectos sociais, cognitivos e 

comportamentais dos estudantes que frequentam estes cursos. Nesse sentido, surgiram 

diferentes trabalhos onde se utilizam estruturas visuais como gráficos de dispersão, gráficos 

de barras, grafos, espirais e diagramas de Venn, de entre outros, para representar dados 

armazenados em ambientes de ensino à distância [Silva 2006]. A título de exemplificação, o 

sistema EduVis, com as ferramentas em multicamadas ou multi-matricial [Jordão Vilma, 2014] 

usam os mapas de cores e os conetores visuais para comparar e filtrar a visualização da 

informação obtida nos cursos presenciais, como, o sucesso e o insucesso por disciplinas e por 

semestre, as classificações finais de curso e até mesmo o desempenho do aluno na resolução 

de problemas. 

No presente trabalho vamos estudar de que forma a Visualização de informaçao pode 

ser usada para visualizar os dados referentes ao percurso académico dos  alunos no contexto 

do ensino à distância. A utilização dessas técnicas e/ou métodos tem como objetivo mostrar 

que este projeto seja mais eficaz e se torne possível a análise e consequente avaliação de 

padrões educacionais. Portanto, através da extração de dados foram desenhados diversos 

protótipos em papel, por forma a poder se definir visualizações finais, assim como o esquema 

da ferramenta a implementar. Para testar-se a ferramenta, realizaram-se testes com 

utilizadores que avaliaram a sua usabilidade. 

 

 
 
Palavras-chaves: Visualização Informação, padrões educacionais, análise de dados, 
interação   
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ABSTRACT 
 
 
     Currently we are surrounded by a lot of data, so there is a need to understand it better, so 

we can use Information Visualization. One such case is distance education where we can use 

Information Visualization to help understand the different social, cognitive and social aspects 

of the students attending these courses. In this sense, different works emerged using visual 

structures such as scatter plots, bar charts, graphs, spirals and Venn diagrams, among others, 

to represent data stored in distance learning environments [Silva 2006]. By way of example, 

the EduVis system with multi-layer or multi-matrix tools [Jordão Vilma, 2014] uses colour maps 

and visual connectors to compare and filter the visualization of information obtained in face-

to-face courses, such as success. and subject and semester failure, final course grades, and 

even student performance in problem solving.  

     In the present paper we will study how Information Visualization can be used to visualize 

students' academic background data in the context of distance learning. The use of these 

techniques and / or methods aims to show that this project is more effective and makes 

possible the analysis and consequent evaluation of educational standards. Therefore, through 

data extraction several prototypes were designed on paper, in order to define final 

visualizations, as well as the schema of the tool to implement. To test the tool, tests were 

performed with users who evaluated its usability.

  

 

Key words: Visualization Information, educational patterns, data analysis, interaction. 
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1. Introdução 
 

Atualmente, com o crescente avanço tecnológico a manipulação de dados passou a 

desempenhar um papel de relevo na sociedade. 

Este efeito provocou nas pessoas a necessidade de poder perceber e transmitir estes 

dados de forma clara e precisa. Sem perceber, todos nós utilizamos dados desde os tempos 

mais primórdios do Homem para construir o conhecimento do Mundo.  

Mas nem todos os dados que o utilizador obtém detêm a mesma importância ou são 

relevantes ou úteis para ele. O excesso de informação traduz-se num problema em termos de 

compreensão e/ou análise dos resultados obtidos. Para facilitar a análise dos dados, que 

crescem massivamente, e compreende-los é necessário utilizar técnicas de Visualização de 

Informação. 

A Visualização de Informação consiste “no uso de representações visuais, interativas e 

suportadas por computador, de dados abstratos para ampliar a cognição” (Card, 1999). 

A utilização das representações visuais, têm sido usadas como instrumento de comunicação 

desde os primórdios da humanidade. Ainda hoje, as representações visuais são usadas 

através de gráficos matemáticos e cartas cartográficas, com o propósito de comunicar uma 

ideia que já exista. Todavia, tendo como propósito aproveitar as especiais características da 

percepção visual humana para a resolução de problemas lógicos, uma segunda abordagem 

possível consiste em utilizar as representações visuais para criar ou descobrir uma ideia 

própria. 

Não se pretende descobrir uma ideia própria, mas sim aproveitar o que a tecnologia 

tem proporcionado no que se refere ao ensino à distância. Segundo Romani, 2006, com o uso 

mais efetivo da tecnologia os professores transformaram-se em compartilhadores de 

conhecimento, trocando e construindo conhecimento para e com os alunos. 

O número de alunos inscritos no ensino presencial (tradicional) e online tem vindo 

aumentar nas últimas décadas, já que relativamente ao ensino universitário, a nível global, a 

taxa de alunos que o frequenta teve um crescimento na ordem dos 10%. Quanto ao ensino 

online, a criação e a popularização de MOOC (Cursos Abertos Massivos Online) em que 

podem participar alunos de todo mundo, contribuiu para aumento exponencial de estudantes 

e popularizou o uso do CMS (Course Management Systems) e de LMS (Learning 

Management), ferramentas utilizadas e desenhadas para prestar assistência às turmas e 

mover o ensino pela internet (Kay, 2013). 

A modalidade de educação à distância inseriu novas formas de mediar a comunicação 

entre os participantes, introduzindo-se novos meios de construir o processo de ensino e a 

aprendizagem.  

Diante desse cenário, surgiu a necessidade de disponibilizar de forma mais rápida e 

padronizada os resultados e notas das atividades avaliativas feitas pelos estudantes, 

possibilitando a identificação dos alunos com baixo rendimento académico ainda na etapa 

letiva.  
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Com base no que referimos, passamos a descrever a contextualização do tema 

descrevendo a importância de diversos modelos de visualização de informação, bem como a 

problematização que proporcionou o desenvolvimento deste estudo. 

Portanto, partindo deste contexto, esta pesquisa estrutura-se em torno do seguinte 

problema: existirá algum software que possa ajudar a visualizar diversos tipos de informação 

de forma flexível, de modo que o utilizador escolha a informação a visualizar e que possa 

visualizar padrões com os dados disponíveis? 

 

1.1 Objetivo 
 

O objetivo deste trabalho é compreender como pode a visualização de informação ser 

usada para melhor compreender padrões relevantes em contexto educacional. 

Em concreto, usaremos como caso de estudo o MISE – Mestrado em Informação e 

Sistemas Empresariais. 

 Desta forma, ambiciona-se facilitar aquisição de conhecimento, sobre o 

comportamento dos alunos às diferentes disciplinas. Comportamentos esses que ajudem a 

criar uma trajetória onde possamos tirar um padrão e perceber quais os alunos que acabam o 

curso MISE com aproveitamento. Portanto, é possível aos coordenadores do curso e 

professores, perceberem problemas que passariam despercebidos, passando assim ter a 

possibilidade de encontrar soluções mais adequadas de modo a terem um maior apoio no 

ensino à distância e poderem adaptá-lo às suas necessidades. 

 

1.2 Estrutura do documento 
 

O presente documento está organizado de acordo com os objetivos propostos na 

seção anterior. Uma divisão em cinco capítulos pareceu-nos mais adequada por forma a 

proporcionar ao leitor uma vista concisa e detalhada sobre o problema de investigação.  

O presente capítulo confere ao documento uma visão geral sobre o mesmo, já que, 

descreve o motivo implícito no estudo da visualização de informação no contexto da educação 

e os objetivos principais deste trabalho de investigação.  

No segundo capítulo é apresentada a análise e estudo do estado de arte da 

visualização de informação. Portanto, nesta área de estudo, teve-se em conta as fontes de 

recolha e a análise de grande quantidade de dados, provenientes da área da educação, assim 

como dos métodos usados para os visualizar. Nestas fontes de recolha, analisaram-se 

trabalhos com diferentes abordagens na Visualização de Informação, fazendo-se uma breve 

discussão no final do mesmo acerca dos resultados observados. 

No terceiro capítulo, aborda-se a solução proposta com vista a cumprirmos o objetivo 

proposto, onde são necessários os dados, os quais estão explícitos neste capítulo. Assim 

como todo o processo de visualização e de implementação da ferramenta, Qlikview.  

No quarto capítulo apresenta-se os resultados obtidos no contexto do presente estudo 

e as várias métricas adotadas bem como a sua análise. 
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Por fim no último capítulo, são enunciadas as conclusões que foram retiradas do 

presente trabalho, assim como, a análise das limitações encontradas. Também estaremos 

explanando os trabalhos futuros oriundos deste objeto de pesquisa. 
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2. Estado da Arte 
 

Este capítulo apresenta os principais assuntos envolvidos com o tema e a 

problemática deste trabalho. 

Inicialmente, começámos por efetuar uma extensa pesquisa bibliográfica, centrada na 

visualização de informação onde Ward, Matthew (2015) contribuiu largamente para o 

entendimento do conceito. Além disso esta bibliografia aprofunda o tema em todas as 

vertentes: definição, modelos, técnicas, problemas relacionados e até sugere outras 

bibliografias a consultar. Mazza, Ricardo (2009) contribui largamente para o aprofundamento 

do tema deste trabalho elucidando o autor para dúvidas que lhe surgiram ao longo das leituras 

efetuadas. Munzner, Tamara (2014) veio aprofundar o tema no que diz respeito à análise dos 

dados e ao seu design. Pode se dizer que estas três grandes bibliografias despoletaram a 

consciência do autor, na medida que motivaram ao estudo realizado neste trabalho. Para 

finalizar a dissertação de Jordão, Vilma (2014) acabou por ser bastante esclarecedora no tipo 

de artigos que se poderia pesquisar sobre este tema. Realmente, foram encontrados trabalhos 

bastante interessantes, dos quais o autor escolheu alguns que abordassem áreas idênticas, 

mas com sistemas de visualização de informação diferentes. 

Através destes trabalhos, conseguimos identificar e posteriormente categorizar 

diferentes dimensões de contexto relevantes para a visualização de informação em ambientes 

educativos.  

Num dos artigos foi desenvolvido um modelo de visualização coordenada onde se 

conjugam duas ferramentas: a representação multicamadas e a representação multi-matricial.  

De acordo com diversas dimensões definidas ou estudadas pelos autores, recorrer-se 

ao recurso brush ou às técnicas de RadViz, RadViz3D e PolyViz são de extrema utilidade na 

visualização das diversas dimensões educativas. Além destas, a técnica das Coordenadas 

Paralelas possibilita a análise das dimensões definidas em relação às demais. Para relacionar 

dados e dimensões, uma das visualizações escolhidas, Survey Plots, permite a visualização 

da informação de forma clara. 

Foi aplicada uma representação Bidimensional com uma escala de cores de forma a 

associarem-se as cores com os resultados dos alunos. No entanto, a mesma não se revelou 

eficaz, passando se por isso ao uso do algoritmo Level Set que permitiu a usabilidade da 

abordagem Color blending e o método de visualização Weaving. 

Em cada ponto seguinte, abordaremos as vantagens que podemos obter ao representar 

graficamente dados através do uso de determinadas técnicas de representação de dados. Porém, 

referenciaremos as vantagens da utilização da visualização da informação recolhida sobre o desempenho 

e/ou comportamentos dos alunos no ensino tradicional e à distância.  
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2.1. EduVis: Visualização Interativa de Dados Educacionais 
 

“Um dos desafios na utilização de dados de ensino de modo a melhorar o sucesso é 

a aquisição de conhecimento do contexto, no que diz respeito a estratégias de ensino atuais 

e aos comportamentos dos alunos.” (Jordão, Vilma et al, 2014). 

Para recolherem os dados de ensino, utilizaram uma técnica que permite a descoberta 

de padrões sequenciais frequentes, data mining sequencial. Esta técnica converte os dados 

brutos dos sistemas educacionais em informações úteis que podem causar impactos na prática 

e na pesquisa educacional. Segundo Moissa (2015), esta técnica tem como objetivos melhorar 

o processo de ensino aprendizagem através do aperfeiçoamento dos processos de avaliação, 

da compreensão dos problemas da educação, do planeamento das intervenções e melhorar a 

qualidade das análises de dados em grande escala que serão o suporte à pesquisa e à prática. 

Portanto, foram definidos três diferentes conjuntos padrões, sendo estes textuais. 

  Não sendo possível perceber padrões específicos, usaram a visualização de 

informação para representar os diferentes padrões e mostrar as relações existentes entre eles. 

“Para tal, foi criando o EduVis, uma visualização coordenada, que tira partido da conjugação 

da utilização de duas ferramentas” (Jordão, Vilma et al, 2014).  

A figura 1, representa as disciplinas de um programa curricular em multicamadas, 

relacionadas através dos conetores visuais e as mesmas também são representadas de forma 

multimatricial onde as cores representam os respetivos padrões. 

Portanto estas duas ferramentas completam se, embora apresentem características 

diferentes. 

 

 

Figura 1 - EduVis - Visualização principal 
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Relativamente à visualização em multicamada, a mesma foi usada para se apurar o 

número de alunos reprovados e aprovados. Com a utilização de círculos verdes e vermelhos, 

foi possível perceber imediatamente as disciplinas que apresentam uma elevada ou baixa taxa 

de aprovação.  

 

 

Figura 2 - Visualização Multicamada 

 

 A figura 2, representa a verde o número de alunos aprovados e a vermelho o número 

de alunos reprovados, sendo que o círculo representa a disciplina. 

 Através desta visualização, ao se selecionar uma disciplina, esta fica destacada e os 

conetores visuais ajudam-nos a relacionar as informações da disciplina destacada em relação 

às restantes, como é possível visualizar na figura 3. 

 

 

Figura 3 - Visualização Multicamada (disciplina sdig) 
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Segundo, Jordão (2014), na visualização multimatricial, as matrizes representam as 

disciplinas do curso, sendo cada disciplina correspondente a um quadrado que se divide em 

dois triângulos: o superior representa o sucesso e o inferior o insucesso.  

  

 

Figura 4 - Visualização Multi-matricial 

 
  

Na figura 4, as disciplinas para as quais existe alguma informação estão 

representadas com cores. Neste caso, quanto mais escura for a cor, mais relações com outras 

disciplinas existirá. 

 Esta visualização proporciona mecanismos de filtragem para exploração de padrões 

ao passarmos com o cursor sobre cada disciplina, já que as mesmas vão sendo selecionadas.  

 Em suma, o EduVis permite uma leitura imediata da informação, já que podemos 

perceber o número de semestres, o número de disciplinas para cada nível e as cadeiras onde 

os alunos obtiveram maior sucesso. Além disso, permite a exploração de dados quando uma 

ou mais disciplinas são selecionadas, nomeadamente a relação existente entre elas.  Logo, 

este sistema “fornece mecanismos de comparação e filtragem interativas, permitindo a 

comparação entre cadeiras e permitindo criar restrições à informação representada, 

fornecendo ferramentas para uma exploração simples e eficiente.” (Jordão, Vilma et al, 2014). 

 

2.2. Visualizing student Histories Using Clustering and Composition 
 

 Neste artigo, por forma a melhorar o desempenho do aluno é extremamente 

importante a recolha de dados sobre o seu percurso académico, já que, uma análise dessa 

informação visualmente, pode permitir melhorar aspetos do próprio curso. 

  

Os alunos foram agrupados de acordo com as suas notas para através da composição 

de visualizações de informação possamos encontrar as características destes grupos, assim 
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como, variações no seu percurso académico. Segundo Trimm (2012), o sucesso destas 

composições depende da representação do percurso académico do aluno, através de uma 

representação bidimensional.  

 Na figura 5, podemos visualizar um sistema de dois eixos entre o número de alunos 

por curso, os semestres e as respetivas disciplinas. Embora, esta representação seja uma 

representação correta das características temporais dos dados, não é a mais eficaz para 

quando necessitamos visualizar essas características de diversos alunos ao mesmo tempo. 

 

 

                               

 

         Figura 5 - Representação bidimensional do percurso académico 

 
  

 

Outra hipótese foi representar as características temporais dos alunos através de outra 

representação bidimensional, mas usando cores. A utilização de cores pode ser bastante 

intuitiva e de fácil relacionamento de dados, por exemplo, neste caso o verde pode representa 

bons resultados enquanto que o vermelho representa os maus resultados.  
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Figura 6 - Representação Bidimensional a cores do percurso académico 

 De acordo com a figura 6, o autor do artigo chegou à conclusão que os valores acabam 

por ficar sobrepostos, o que torna difícil fazer uma distinção entre os mesmos e como tal, 

sugere a opacidade como forma de resolver esta situação. 

 De forma a minimizar a eficácia destas representações, recorreram ao algoritmo Level 

Set, que modela a expansão bidimensional. Neste caso, usa-se uma condição inicial para se 

construir uma fronteira ao longo do tempo até uma determinada localização. As características 

espaciais do percurso académico dos alunos são então compactadas através deste algoritmo. 

O mesmo está representado na figura 7, em que a condição inicial usada foi a média do 

percurso académico dos alunos.  

 

 

Figura 7 - Algoritmo Level Set (exemplo) 

 

O Level Set (Time), permite atribuir cores a cada pixel na rede final. Para isso, 

atribuíram um esquema de cores para que o leitor possa analisar de forma correta a 

visualização da estrutura espacial dos dados. 

Esta abordagem recorre ao método weaving e à abordagem Color blending. 
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Segundo Jordão, Vilma (2014), “a abordagem Color blending permite mostrar a 

densidade, média e o desvio padrão enquanto que o método weaving mostra o valor de um 

atributo de uma trajetória selecionada aleatoriamente.” Na abordagem, a saturação de cores 

altera se de acordo com o desvio padrão, em que o brilho vai variando de com a densidade. 

Esta abordagem permite a visualização da informação, em grandes quantidades, de uma 

forma intuitiva.  

 

2.3. Facilitando a Análise de Dados Educacionais através de 
Ferramentas de Visualização 
 

Neste artigo usaram-se as várias etapas de resolução de um problema de Geometria 

para que após a conversão do texto para dados numéricos, fosse possível visualizar os 

mesmos através de diferentes ferramentas. Os autores consideraram diferentes dimensões 

tais como, duração em segundos do problema, número de tentativas de soluções, etapa 

resolvida, quantidade de vezes que a etapa foi repetida, área de conhecimento avaliada, se a 

fórmula da área foi utilizada e a avaliação da etapa como correta ou incorreta. 

Após a recolha destes dados, realizada através de uma pequena amostra, forma 

geradas diferentes visualizações. Uma das visualizações utilizadas foi a matriz de scatterplots, 

um plano cartesiano de gráficos muito pequenos que por vezes impossibilita a sua análise. Por 

isso, os autores usaram as seguintes dimensões para representar os dados, identificação do 

estudante, duração, problema resolvido, número de tentativas de soluções, etapa resolvida e 

resultado da etapa (correto ou incorreto).   

Na figura 8 foi usado o brush para a dimensão da duração e desta análise percebe-se 

que os resultados são muito idênticos, à exceção de um dos alunos, o que está marcado a 

brush no canto superior esquerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Matriz de scatterplot com brush na duração de tempo 
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Em 1999, Hoffman implementou as técnicas de RadViz, RadViz3D e PolyViz para se 

obter uma visualização através de coordenadas radiais, muito parecidas com as coordenadas  

Paralelas em que o formato é circular e as linhas formam segmentos que correspondem às 

dimensões selecionadas. A ferramenta RadVIz está ilustrada na figura 9, em que, os pontos 

azuis correspondem às etapas corretas enquanto que as etapas incorretas estão 

representadas a amarelo. 

 

 

Figura 9 - RadViz sobre a amostra de dados 

 
No entanto, esta ferramenta também produz uma visualização plana (2D), mas por 

vezes os pontos ficam sobrepostos o que dificulta a análise da informação, como podemos 

verificar na figura 10. 

 

 

Figura 10 - Primeira: PolViz e segunda: RadViz 
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 Para se resolver esta sobreposição, neste estudo, os autores recorreram à ferramenta 

PolyViz (figura 11), que ilustra cada dimensão em pequenos traços em direção ao ponto em 

que a informação foi colocada. 

A técnica das coordenadas paralelas mostra a informação segundo um gráfico (x,y) 

de linhas, onde cada dimensão é colocada lado a lado. Na figura11, podemos analisar o 

comportamento da turma e os valores máximos e mínimos das dimensões.  

 

Figura 11 – Visão geral da amostra usando Coordenadas Polares 

 

Ao usar-se o brush(seleção) no primeiro aluno, observamos na figura 12, os dados do 

mesmo a amarelo. Segundo Webber (2013), o aluno resolveu o exercício corretamente em 

três etapas, com intervalos distintos de tempo. 

 

Figura 12 – Utilização de brush no primeiro estudante 

 

Na visualização usando o Survey Plots, cada dimensão é representada por uma barra 

horizontal com largura variável proporcionalmente ao valor que ela representa, sendo atribuída 

uma cor à dimensão resultado da etapa, consoante esta tenha sido executada corretamente 

ou não. Esta informação está representada na figura 13, em que o vermelho indica o passo 

correto e o rosa indica o passo incorreto. 
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Figura 13 – Análise realizada usando o Survey Plots 

 

 

Através da utilização do Survey Plots, o professor consegue visualizar melhor as 

diferentes dimensões e as respetivas classificações. Na figura 13, escolheu se “...o resultado 

da etapa por considerar-se que toda a análise dos alunos pode ser feita baseando-se no seu 

desempenho a cada etapa.” (Webber, Carine et al, 2013, pg. 9). 

 

2.4 Monitoring an Online Course with the GISMO Tool: A Case Study 
 

 GISMO é uma ferramenta gráfica que foi desenvolvida para facilitar o processo ensino-

aprendizagem pois, desta forma, os professores poderão conhecer melhor os seus alunos à 

distância tanto a nível cognitivo como social.  

 O ensino à distância promove a falta de comunicação pessoal, já que a mesma é feita 

através dos computadores, em que os alunos têm de estudar sozinhos e com pouca interação 

do professor, deste modo, através do GISMO, os professores podem visualizar os dados que 

são recolhidos das plataformas LMS. Estas plataformas comportam uma grande quantidade 

de dados desorganizados e de difícil interpretação, logo esta ferramenta gráfica permite que 

esses dados sejam visualizados de acordo com a necessidade do seu utilizador, que em 

muitos casos é o professor. 

 Para responder a diversas questões que são colocadas ao longo de um curso online 

pelos professores, o GISMO apresenta, como exemplo, esses dados de acordo com os que a 

figura 14 nos ilustra. 
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Portanto, na figura 14, pretende-se “visualizar os acessos a um curso, em que o eixo do y, 

representa o nome dos estudantes, o eixo do x, representa a data dos acessos ao curso. Cada 

quadrado, representa pelo menos um acesso ao curso feito numa determinada data pelo 

estudante. Os histogramas na parte de baixo da imagem mostram o número global de acessos 

por todos os estudantes numa determinada data.” (Mazza, R et al, 2007) 

 A figura 15 ilustra o número de estudantes que acederam a todas as funcionalidades 

do curso. 

 

 Esta ferramenta permite detalhar com mais pormenor as informações do gráfico de 

barras. 

Figura 15 - Número de acessos globais feitos pelos estudantes às funcionalidades do curso 

Figura 14 - Acessos dos estudantes ao curso 
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Figura 16 - Detalhe dos acessos feitos pelos estudantes às funcionalidades do curso 

  
Na figura 17, podemos observar os acessos de todos os estudantes às funcionalidades do 
curso. 

 
Figura 17 - Acessos de todos os estudantes a todas as funcionalidades do curso 

 
 Através deste artigo podemos perceber a utilidade da ferramenta, já que permite ao 

professor fazer diferentes comparações seja no comportamento dos seus alunos, ou noutro 

tipo de informação.  
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 O GISMO oferece uma visualização de informação mais simples porque específica os 

diversos parâmetros de forma mais legível. 

 Neste caso particular, através desta ferramenta os professores conseguiram identificar 

qual a funcionalidade que foi usada menos vezes, quais os que serão mais adequados ao 

curso, quais os que foram mais procurados numa determinada data, os que foram acedidos 

com uma maior regularidade, entre outras funcionalidades.  

 É de referir a capacidade simples e funcional desta ferramenta, pois pretende que os 

professores possam melhorar os cursos, obtendo um maior sucesso. 

 

2.5. Dashboards  
  

Os dashboard têm como intuito serem ferramentas de diagnósticos concebidas 

com o objetivo de fornecer aos seus utilizadores informações relevantes, permitindo ao 

utilizador identificar, explorar e comunicar nas várias diversas áreas. Como os dashboard 

incorporam-se características visuais e funcionais que combinadas ajudam a melhorar a 

cognição e a interpretação. São graficamente mais apelativos e amigáveis ao utilizador, por 

meio de mapas, gráficos, diversos, tabelas, entre outros. Com o dashboard podemos ter uma 

visão abrangente das mensurações de desempenho de cada aluno, semestre, edição ou ano. 

Segundo (ECKERSON, 2006) e (TURBAN, SHARDA, & DELEN, 2010) , são três 

os tipos de dashboards:  

a) dashboards operacionais: usados por funcionários da linha de frente e por 

supervisores para monitorizar os dados operacionais que são ligeiramente resumidos e 

atualizados com frequência durante o dia;  

b) dashboards táticos: usados por gerentes e analistas para acompanhar 

diariamente ou semanalmente dados detalhados e resumidos, gerados a partir de processos 

e projetos departamentais;  

c) dashboards estratégicos: usados por executivos, gerentes e equipas para 

monitorizar mensalmente ou trimestralmente dados detalhados e resumidos, pertencentes à 

execução de objetivos estratégicos. 
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Figura 18 - Exemplo de dashboard 

 

 

A capacidade simples e funcional desta ferramenta faz com seja das mais 

utilizadas, apresentem como principal vantagem a capacidade de comunicarem quantidades 

complexas de informação de uma forma rápida e intuitiva. Mais concretamente, traduzem os 

dados recebidos dos sistemas operacionais de uma forma graficamente apelativa e amigável. 

 

2.6. Discussão  
 
 

Este capítulo apresentou uma revisão das pesquisas atuais que inter-relacionam 

ambientes de EaD e a área de Visualização de Informação. Nos artigos apresentados neste 

capítulo, concordam que Visualização de Informação pode, e deve ser aplicada a ambientes 

de EaD, seja como meio de auxiliar a recuperação de objetos de aprendizagem de um dado 

curso, seja como forma de tornar evidente a participação e a interação dos participantes de 

cursos à distância. Neste último sentido, verifica-se que o uso de técnicas de Visualização de 

Informação traz importantes resultados à área de EaD. 

A tabela 1 resume as características principais dos estudos efetuados em cada artigo, de modo 

a facilitar a sua exploração. 
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 EduVis: 
Visualização 
Interativa de 

Dados 
Educacionais 

Visualizing 
student 

Histories 
Using 

Clustering 
and 

Composition 

Facilitando a 
Análise de 

Dados 
Educacionais 

através de 
Ferramentas 

de 
Visualização 

Monitoring 
an Online 

Course 
with the 
GISMO 
Tool: A 
Case 
Study 

DashBoards 

Método de 
Visualização 

visualização 
coordenada 

Composição 
e Clustering 

Survey Plots Ferramenta 
gráfica 
GISMO 

DashBoad 

Interação Sim Não Não Não Sim 

Cor Sim Sim, 
utilização de 
gradientes 

Sim Utilização 
de imagens 
a preto e 
branco 

Sim 

Principal 
desvantagem? 

As cores nos 
conectores 
visuais 
dificultam 
analise e podem 
existir confusão 
nos conectores 

Utilização de 
gradientes 
com efeito 
contrário ao 
pretendido e 
não permitir 
interação 

As cores 
dificultam a 
analise dos 
dados e 
podem existir 
sobreposição 
de dados 

Não 
permitir 
interação 

Pode existir 
excesso de 
dados 

 
 
 
 

Tabela 1 – Características dos diferentes trabalhos 
 
 
 
 
 

Na primeira linha é indicado qual o tipo de visualização usada em cada artigo. Existem 

alguns que se evidenciam pela sua relevância para o tema deste trabalho tal como, 

DashBoard. Os restantes trabalhos, apesar dos tipos de dados apresentados serem diferentes 

dos dados que irão ser utilizados nesta tese, são relevantes por mostrarem algumas das várias 

vertentes em que a visualização pode ser útil no campo educacional, tais como as relações 

que pode haver entre as diferentes capacidades dos alunos e suas dependências, a forma 

como os resultados dos estudantes são influenciados pelas suas capacidades, descobrir 

padrões de reprovações e estabelecer relações entre cadeiras. Outro aspeto importante, 

relevante nos trabalhos apresentados, que se encontra representado na segunda linha da 

Tabela 1, é a eventualidade de o utilizador interagir com a visualização. A possibilidade de 

interatuar com os dados leva a que os leitores se sintam mais capacitados e motivados a 

explorar a visualização por si próprios, presentes na maioria dos artigos. Nos restantes artigos 

por serem estáticos, têm como inconveniente o facto de só poderem oferecer algumas vistas 

dos dados, pelo que são necessárias várias vistas estáticas para mostrar todas as perspetivas 

da mesma informação. Também ocorre a situação de que o número de dimensões para 

representar os dados é limitado quando se quer apresentar todos os elementos ao mesmo 

tempo na mesma imagem. Na linha dois é observável quais os artigos que usam cores nas 
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suas visualizações, destacam-se os trabalhos, Visualizing Student Histories Using Clustering 

and Composition e Eduvis. O Monitoring an Online Course with the GISMO Tool: A Case Study 

apresenta algumas fragilidades ao nível da forma como usam as cores para representar os 

dados, por trabalharem com métodos de visualização que usam eixos para representar a 

informação e por estes deixarem subjacente que existe uma ordem. A cor no cérebro humano 

não tem um alinhamento natural, por exemplo, não existe uma regra que dite que o azul é 

seguido do verde tal como existe para a ordem numérica, em que o 1 é seguido do 2, como 

tal, deveriam seguir outro tipo de abordagem em termos de cor. Por fim, na última linha da 

tabela 1, tendo em conta as dimensões anteriores, mostra quais as principais desvantagens 

de cada trabalho. Da esquerda da para direita podemos verificar que o Eduvis apresenta como 

desvantagem as cores dos conectores visuais dificultam analise e podem existir confusão nos 

conectores, no Visualizing student histories a utilização de gradientes com efeito contrário ao 

pretendido e não permitir interação, no seguinte trabalho Ferramenta de Visualização as cores 

dificultam a análise dos dados e podem existir sobreposições dos dados, GISMO não permitir 

interação e por último no dashboard pode existir um excesso de dados.  

 

3. A solução proposta  
 

Após a definição do problema que originou a pesquisa bibliográfica de referências 

relacionadas com o mesmo, há que ultrapassar algumas questões, definidas nos objetivos 

propostos. 

           Essas questões visam encontrar um meio de visualização de informação que vá de 

encontro aos seguintes aspetos: 

- Apresentar uma representação visual que facilite a visualização de informação por 

parte dos utilizadores e que mostre média das disciplinas / semestre, o desvio padrão da 

disciplina entre o primeiro semestre e segundo semestre; 

- Apresentar um mecanismo para que o utilizador foque a sua atenção na informação 

que está a trabalhar e não na ferramenta que está a utilizar, e 

- Possibilitar a escolha de cores associadas aos diferentes tipos de informação 

acessível através da análise de padrões, neste caso particular, educacionais. 

Nas secções seguintes procuramos descrever as fases de preparação que levaram à 

resolução dos aspetos mencionados anteriormente, apresentando-se uma breve descrição 

das diferentes abordagens tomadas. 

Através da descrição das diferentes abordagens que levaram ao estudo deste 

trabalho, mostraremos o processo evolutivo do desenvolvimento da visualização de 

informação, desde os primeiros protótipos até ao mecanismo final, explicando as decisões que 

foram tomadas, quais os problemas encontrados e a forma como foram solucionados. 
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3.1. Os dados  
 

Quando definimos o problema a ser estudado neste trabalho, surgiu a necessidade de 

se obterem dados, como tal, teríamos de proceder à recolha dos mesmos.  

A recolha de dados poderia ser realizada utilizando diversas técnicas, mas para tal, 

necessitaríamos de perceber qual o tipo de dados precisos. No nosso caso específico 

precisamos de dados referentes ao percurso académico dos alunos, ou seja, dados sobre a 

sua avaliação, sobre a disciplina, sobre o ano curricular, sobre a edição e sobre os semestres. 

Portanto, em vez de procedermos à recolha dos dados, optamos por pedir ao coordenador do 

curso do mestrado MISE que os facultasse. 

Os dados foram facultados numa folha de Excel em que cada coluna tinha informação 

sobre o género do aluno, código do aluno, edição do mestrado e as notas de cada disciplina. 

Esta informação estava dividida por ano letivo, ano curricular e semestre.  

Portanto seria agora necessário trabalhar os dados por forma a usá-los. Segundo 

Turban, Sharda e Delen (2010) cerca de 80% do tempo total gasto num trabalho é na 

preparação dos dados. Afirma-se que este esforço se deve ao facto de os dados serem 

incompletos na maioria das vezes, ou seja, falta valores de atributos ou contendo apenas 

dados agregados. Podemos também encontrar dados impuros (que contêm erros ou 

discrepâncias) e até dados inconsistentes (por exemplo, que contenham discrepâncias no 

código ou nomes), ou dados com problemas de redundância. Importa, assim, que os dados 

sejam íntegros para que a sua análise e/ou a tomada de decisões não seja feita de forma 

equivocada.  

Por forma a eliminar dados impuros e/ou inconsistentes, procedemos à aplicação da 

data cleaning, sendo este processo um modo de efetuar uma “limpeza de dados”, organizando 

e atualizando os dados. No nosso caso particular, após a aplicação deste processo, os dados 

ficaram organizados por coluna, ou seja, código do aluno, género, edição, semestre, ano letivo, 

ano curricular, sigla da disciplina e avaliação. Mesmo assim, surgiram na coluna da avaliação 

dados mistos, ou seja, dados qualitativos e dados quantitativos. Nesta coluna, tínhamos 

valores numéricos (de dez a vinte), não numéricos (não inscrito, não avaliado, reprovado) e 

nulos (não existia qualquer informação).  

Com o aparecimento dos dados mistos na coluna da avaliação, percebemos que não 

nos seria possível efetuar determinados estudos como a média da avaliação já que não temos 

a informação numérica do “reprovado”.  Com este impasse, resolvemos procurar informação 

sobre o que era necessário para ter avaliação do mestrado MISE. O curso equivale a 120 

ECTS correspondendo 75 ECTS à parte curricular e 45 ECTS à preparação, realização e 

apresentação da dissertação. (Técnico, 2019). 

 Relativamente à restante informação, não se verificaram omissões de dados ou 

colunas que não apresentassem dados. Estamos a falar de dois anos letivos, quatro 

semestres, duas edições e catorze disciplinas. 

Tendo se uma visão dos dados, passamos à construção dos protótipos. 
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3.2. Protótipos de baixa fidelidade  
               
            A construção de protótipos, principalmente em papel, permite nos testar facilmente 

ideias e apresentá-las por forma a serem lidas e entendidas mais facilmente. Além disso, pode-

se avaliar todo o time de design, permitindo a sua validação em função da eficiência dos 

elementos de design e do fluxo de navegação.  

No nosso caso específico, optámos por construir protótipos de baixa fidelidade em 

papel, porque perdemos menos tempo e ainda não tínhamos claro que tipo de visualização de 

informação seria a mais adequada ao nosso estudo. 

Desta forma, criaram-se vários modelos, de forma a explorar diferentes ideias e 

visualizações, para dar soluções ao problema proposto. Com eles testamos diversas 

visualizações que nos permitiram decidir qual o ponto de partida para o desenvolvimento do 

novo sistema.  

Perante os dados de que disponhamos, criamos três tipos de entidades:(1) Disciplinas, 

(2) Semestres, (3) Aprovações e Reprovações. A escolha destas entidades surge por 

influência da pesquisa bibliográfica. Nos diversos artigos mencionados no capítulo 2, 

principalmente no artigo “EduVis: Visualização Interativa de Dados Educacionais”, a relevância 

recai exatamente sobre as entidades que definimos.  

Após esta exploração documental, surgiram-nos questões que talvez pudessem ser 

resolvidas através da construção deste tipo de protótipos, portanto, iniciámos a nossa pesquisa 

com a construção de um grafo, já que a sua construção nos pareceu fácil. 

Na figura 19 está desenhado um grafo direcionado de forças, cujo objetivo seria unir 

as cadeiras dos diferentes semestres, caso estas tivessem algum tipo de relação. Este esboço 

tem como desvantagens não ter em conta a representação de aprovações e reprovações, 

dificuldade em percecionar a sequencialidade dos semestres e por fim ao tentar representar 

todas as cadeiras existentes nos padrões, a sua legibilidade ficaria comprometida. Neste caso, 

basta pensarmos num curso com seis semestres e seis disciplinas por semestre, decerto que 

seria extremamente difícil percecionar todas as ligações. 

 

Figura 19 - grafo de forças 
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Visto que o protótipo anterior se revelou pouco eficaz em termos de sequencialidade 

e legibilidade, através do conteúdo do artigo “Facilitando a Análise de Dados Educacionais 

através de Ferramentas de Visualização”, pensámos em construir um com as coordenadas 

paralelas. 

Na figura 20, demonstra-se uma tentativa da utilização de coordenadas paralelas. 

Neste caso o objetivo seria representar as várias dimensões sem a utilização de eixos 

cartesianos, onde as linhas verticais indicam os semestres, e os números representam 

cadeiras. Este protótipo também se revelou pouco adequado devido à dificuldade em mostrar 

o aproveitamento dos alunos, e ao grande número de padrões existentes. Além disso, mais 

uma vez se fosse para representar seis semestres provavelmente a dificuldade sentida com a 

construção do grafo iria se repetir neste. 

 

 

 

 

 

Ainda com base na pesquisa que efetuamos e numa tentativa de atingir o objetivo a 

que nos propusemos, olhando para o artigo “Visualizing student histories using clustering and 

composition”, recorremos à utilização dos eixos cartesianos.  

A figura 21, representa uma tentativa de utilização de eixos cartesianos, por 

transmitirem sequencialidade e ordenação, e por estes serem dois atributos necessários para 

compreender os padrões usados, foi feito um esboço da sua possível utilização.  

 

Figura 20 - coordenadas paralelas 
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No eixo vertical, estão presentes o número de semestres, em que  da origem para a 

parte superior estão representados os semestres com dados positivos, e da origem para a 

parte inferior, estão representados os semestres com dados negativos. e ao longo do eixo 

horizontal estão as diferentes disciplinas. Este protótipo tenta mostrar de forma mais percetível 

o aproveitamento dos alunos, relativamente aos anteriores, pois cada linha representaria um 

padrão, e bastaria segui-la para ver o percurso dos alunos ao longo das diferentes cadeiras. 

Apesar de neste caso se conseguir representar as várias dimensões, há o problema do 

avultado número de padrões existentes, levando a uma grande sobreposição de linhas, que 

neste caso acabariam mais uma vez por comprometer a legibilidade do sistema.  

Ao chegarmos a esta altura percebemos que estávamos num impasse já que até aqui 

os protótipos construídos não iam de encontro ao objetivo proposto. Mas, mais uma vez, na 

nossa pesquisa bibliográfica deparámos nos com uma ferramenta que englobava várias 

técnicas de visualização, o dashboards. 

Na figura 22 apresenta-se o protótipo que reúne as várias técnicas de visualização. 

 

 

 

 

Figura 21- eixos cartesianos 
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Figura 22 - dashboard 

 

Este protótipo acaba por fornecer uma visão mais abrangente do desempenho dos 

alunos, disciplinas e semestres, conseguimos obter outro tipo de informação como por 

exemplo o desvio padrão e gráficos de barras em 3 dimensões. Neste caso, podemos ter um 

gráfico onde figure o número de alunos, as suas avaliações e a edição e ainda podemos 

contruir outro gráfico com a média da disciplina por edição.   

Após todo o trabalho realizado na construção de vários protótipos, percebemos de 

modo simples como seria a interação do utilizador com o projeto sem que para isso tenhamos 

tido alguma preocupação com os elementos ligados ao design.  

 

3.3 QlikView 
 

Os protótipos de baixa fidelidade que construímos no capítulo anterior, ajudaram-nos 

a perceber que se tivéssemos uma ferramenta de visualização de informação que os 

aglomerasse os resultados seriam mais atrativos para os seus utilizadores. Tendo em conta 

este ponto de vista, a solução escolhida para desenvolvimento do projeto foi a ferramenta 

Qlikview. 

A escolha desta ferramenta deveu-se aos seguintes fatores, um dos fatores, 

(GARTNER GROUP, 2019) é que esta ferramenta figura entre as líderes de mercado no 

seguimento de Business Intelligence (BI), onde Tableau e Microsoft Business Intelligence 

Studio, acompanham o Qlikview na liderança do mercado, de acordo com a figura 23. Outro 
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fator, por o autor deste trabalho já estar familiarizado com ela e já ter desenvolvido outros 

projetos com a mesma tecnologia. 

 

 

 

 

 

De um modo geral, Business Intelligence (BI) pode ser definido como a capacidade de 

extrair dados relevantes num determinado negócio e transformar os mesmos em informações 

que possam levar a tomadas de decisões mais assertivas. Embora, existam diversas 

ferramentas de BI, o QlikView é uma ferramenta de Business Intelligence (BI) produzida pela 

empresa sueca QlikTech, que tem vindo a crescer mais do que as outras, devido ao seu baixo 

custo quando comparada com as outras a nível empresarial e está disponível gratuitamente 

para uso pessoal.  

O Qlikview elimina as necessidades de modelagem de dados, de definição de 

complexas hierarquias multidimensionais e de construção de cubos OLAP, ou seja, ao invés 

de tratar dados em cubos inflexíveis, ela cria um grande arquivo com todas as associações 

entre os dados, conhecido como Data Cloud ou nuvem de dados. Desta forma, todos os dados 

Figura 23 – Posicionamentos dos principais fornecedores de ferramentas BI (FONTE: Gartner Group 
(2017). 
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relevantes de todas as dimensões ficam disponíveis em memória RAM. Estas associações de 

dados são feitas pela tecnologia AQL (Associative Query Logic), patenteada pela Qliktech e é 

usada no software Qlikview.   

A tecnologia AQL promove análises não hierárquicas de dados, garantindo assim 

análises onde as consultas não foram construídas em uma ordem específica, por exemplo, 

não sendo necessário totalizar valores mensais ou anuais. Usando AQL, qualquer valor da 

estrutura de dados pode ser o ponto de partida para a análise.  

Para a construção de cenários no Qlikview, é necessária uma conexão com o banco 

de dados onde as informações da instituição estão armazenadas. Há possibilidade de aceder 

via ODBC (Open Data Base Connectivity), a arquivos de dados como textos, planilhas, 

arquivos web, arquivos XML (eXtensible Markup Language) entre outros. Depois de feita a 

conexão com a fonte dos dados, relaciona se as tabelas necessárias para a análise e efetua- 

se a carga dos dados para um banco de dados proprietário da ferramenta.  

Assim, o Qlikview permite construir e implantar aplicações analíticas e funcionais de 

grande alcance e potencialidade. As suas aplicações proporcionam, a diferentes tipos de 

utilizadores finais, uma análise interativa da informação crítica de cada negócio de uma 

maneira extremamente intuitiva, produtiva e muito criativa (Vieira, 2011). 

Realmente, o Qlikview vem de encontro ao que os autores (ZHU & CHEN, 2008) 

referem acerca do papel da visualização da informação na tomada de decisões, pois dizem 

eles que, por meio de representações visuais, seres humanos são capazes de perceber 

padrões, comportamentos diferentes e regiões interessantes, auxiliando-os nas tomadas de 

decisões. Esta ferramenta vem oferecer interfaces que facilitem ao gestor a interação e o 

entendimento dos dados, a fim, por exemplo, de fornecer informação adequada para a tomada 

de decisão, permitindo a sua manipulação, monitorização e compreensão.  

Sendo o Qlikview uma ferramenta BI, a informação pode ser apresentada através de 

dashboards, tabelas, gráficos, scorecards e ferramentas interativas de análise 

multidimensional. 

 

3.4 Evolução da visualização 
 
 

Corrigindo os problemas da etapa anterior começou-se a etapa da definição da 

arquitetura da ferramenta de aplicação de BI.  

A figura 83 mostra, de uma forma geral, os atributos e as dimensões do modelo, onde 

os atributos dizem respeito aos dados da avaliação dos alunos e as dimensões serão as 

disciplinas, os semestres, a edição, o sexo, código do aluno e ano letivo. Na figura 24, a 

avaliação figura logo na primeira coluna (o atributo) e nas restantes as dimensões (sexo, 

edição, semestre, ano letivo, ano curricular, código do aluno e disciplina). 
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No entanto, achou-se que a construção de um dicionário de dados poderia ser uma 

mais valia para a compreensão da arquitetura desta ferramenta. A tabela 2, ilustra um exemplo, 

onde se descrevem os objetivos de cada dimensão, quais os atributos que foram usados, qual 

o seu tipo, de que local foram extraídos (qual a tabela e coluna do banco de dados onde 

figuravam) e uma breve explicação do mesmo. 

 

Nome da Dimensão 

Objetivo da dimensão 

Atributo Tabela no BD Coluna BD Tipo Descrição 

Nome do 

atributo (PK) 

Nome da 

Tabela onde o 

atributo se 

encontra na 

base dados 

Nome da 

coluna na base 

dados 

Tipo de dado Descrição do 

atributo 

 

Tabela 2 - Objetivo das dimensões 

 

As siglas PK e FK significam que o atributo é chave-primária e chave-estrangeira, 

respetivamente. Ora a chave primária será aquele atributo que possui valor único e identifica 

a dimensão, e chave estrangeira será aquele que é chave primária de outra dimensão e está 

presente para construir uma forma de ligação entre as dimensões.    

Figura 24 - atributos e dimensões do modelo 
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Após a definição da base da ferramenta, estamos preparados para trabalhar a parte 

visual da ferramenta.  

 

 

3.5 Implementação 
 

 

Neste capítulo, iremos apresentar a parte visual da ferramenta de aplicação de BI com 

uma variedade de tabulações e técnicas de visualização (por exemplo, dashboards, tabelas 

dinâmicas, cruzamento de resultados, gráficos, entre outros). 

Este projeto de implementação do BI foi concebido a partir da necessidade de 

visualizar a informação de padrões educacionais de modo que o professor ou o coordenador 

do curso pudessem tomar decisões no âmbito de suporte à decisão do curso de mestrado 

MISE. É importante resgatar que este trabalho tem como objetivo a visualização de informação 

de padrões educacionais e que os dados expressos pelos gráficos ilustram a realidade do 

ambiente de pesquisa. 

Entretanto, pretendem-se saber de que forma a visualização de informação pode ser 

usada para melhor compreender padrões relevantes no contexto educacional, o que pode ser 

constatado através da ferramenta de BI, Qlikview. 

Finalmente, estamos prontos a iniciar a utilização desta ferramenta. 

Na figura 25, ilustra-se a parte visual da ferramenta de aplicação de BI, ou seja, a visão 

geral dos dados sobre o mestrado de MISE. Neste layout as dimensões estão representadas 

pelas disciplinas, edição, ano curricular e ano letivo, e houve a necessidade de criar filtros. 
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Figura 25 - Filtros do dashboard na ferramenta qlikview 

 

3.4.1 Filtros 
 

De acordo com (BARROS, 2013) o uso de filtros foi um enorme avanço, em termos de 

funcionalidades dos dashboards. Estes permitem eliminar, ou pelo menos reduzir, a 

informação desnecessária que se encontra nos elementos de um dashboard, tornando-o mais 

focado no problema em análise e, assim, reduzir as “distrações” inicialmente presentes.  

Esta simples ação tem, potencialmente, um grande impacto na redução do tempo 

despendido pelo utilizador na utilização da aplicação, bem como na melhoria da análise e 

interpretação dos dados apresentados uma vez que os dados irrelevantes não são, 

obviamente, mais uma distração.  

É importante realçar a necessidade de utilizar os filtros com alguma moderação e 

cuidado, pois a sua utilização indevida pode levar a que informação importante passe 

despercebida. Pode haver relacionamentos entre os dados, padrões ou tendências que não 

são previamente conhecidos, mas que são relevantes para a análise do agente de decisão, 

que são eliminados do dashboard devido à utilização de filtros. (BARROS, 2013).  

Ainda segundo (BARROS, 2013) o uso de filtros pode gerar desde um aumento (ou 

uma diminuição) do detalhe da informação já presente no dashboard até à remodelação 

completa do dashboard.  

Para (DUARTE, 2012) o uso de filtros pode ser implementado para permitir que o 

utilizador escolha unicamente a informação que pretende consultar, podendo assim melhorar 

o processo de foco do utilizador e, por conseguinte, melhorar a tomada de decisão. 
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A figura 26 ilustra a aplicação de um filtro (a disciplina AOSI), mas poderia se ativar 

mais do que um filtro, ou seja, poderia se escolher uma ou mais disciplinas, acrescentar 

edições e visualizar mais do que um ano letivo.  

Neste caso, temos a visualização da avaliação dos alunos por disciplina e observa-se 

que na 4ª edição houve 13 alunos que obtiveram 16 valores há disciplina aplicada no filtro, 

representada através de um gráfico. 

 

 
Figura 26 - aplicação de um filtro (a disciplina AOSI), qlikview 

 
 
3.4.2 Gráficos  
 

Para se poder criar um dashboard de qualidade é necessário não só perceber como 

deve ser organizado graficamente o mesmo, mas quais são os componentes gráficos mais 

indicados para a informação que se pretende representar e porquê. (BARROS, 2013).  

Uma das questões mais importantes num estudo de visualização de informação é 

escolher a representação gráfica que mais se adequa ao que queremos tratar, porque é uma 

tarefa árdua querer associar dados a elementos gráficos e exige conhecimentos prévios em 

representações gráficas, análise de dados e que tipos de dados.  
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3.4.2.1 Gráfico de barras  
  

Segundo Qliktech (2017) o gráfico de barras é dos gráficos mais conhecidos e 

utilizados, seu uso é indicado para realizar comparações de medidas semelhantes.  

Deve-se evitar utilizar o gráfico de barras em comparações com unidades diferentes, 

como comparações entre valores monetários e quantidade. (QLIKTECH, 2017).  

Na figura 27 podemos visualizar um gráfico de barras com a média da disciplina que 

estamos a utilizar como filtro (AOSI) além disso, no canto superior direito obtemos a 

informação sobre o desvio padrão. Volta-se a referir que poderiam estar representadas mais 

do que uma disciplina. 

 

 

 

 

Figura 27 - Visualizar um gráfico de barras 

 

3.4.3 Seleção de Disciplinas 
 

Relativamente à seleção de disciplinas, é possível que o utilizador queira fazer uma 

comparação simultânea de relações de disciplinas distintas, ou médias da mesma disciplina 

em diferentes anos ou edição. Para esse caso, é necessário clicar em um dos filtros de duas 

disciplinas diferentes ou da mesma disciplina.  

Os padrões em que a disciplina está envolvida ficam visíveis novamente, mas neste 

caso ficam fixos e não desaparecem com o deslocar do cursor. É possível ter mais que duas 

seleções, sem dificultar a perceção e interpretação dos dados por parte dos utilizadores.  
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As cores usadas para estas seleções são o verde e o azul, por fazerem parte do 

espaço de cores mais natural para a mistura de cores, provocando melhores resultados 

percetuais quando houver disciplinas que se sobrepõem.   

As disciplinas que foram selecionadas pelo utilizador ficam destacadas por um 

contorno verde antes do nome da disciplina.  

 

4. Resultados e Análises 
 

Neste capítulo, trata-se dos resultados que obtemos acerca da análise de validação 

da ferramenta de aplicação de BI, o Qlikview. Como tal, pediu-se aos utilizadores que usassem 

a ferramenta para depois opinarem acerca da sua utilidade. No capítulo 4.1 descreve se o 

protocolo utilizado, assim como o objetivo que se pretende atingir com o questionário. No 

capítulo 4.2 temos as tarefas e no 4.3 analisa-se os resultados do capítulo 4.2. 

 

4.1 Descrição do Protocolo 
 

Após todo o processo de desenvolvimento pretende-se avaliar a ferramenta, de modo, 

 a concluir se esta cumpre o objetivo proposto no capítulo 1.1. 

Desta forma, avalia se o grau de importância atribuído pelos utilizadores à usabilidade 

da ferramenta. Para a validação da ferramenta referida foi aplicado um questionário 

(APÊNDICE A) com 8 tarefas representativas das funcionalidades da ferramenta, a 20 

utilizadores.  

Antes de iniciar o questionário, foi dada uma explicação sobre os objetivos do sistema, 

explicando o significado dos vários artefactos visuais. De seguida, foi feita uma pequena 

demonstração das funcionalidades da visualização, e depois foi dada liberdade a cada 

utilizador para que a explorasse, até se sentir confortável para realizar as tarefas propostas. 

 Findo este processo inicial, foi entregue aos participantes o questionário elaborado, o 

qual foi realizado individualmente, sem a presença de outros inquiridos, num ambiente 

controlado, com boas condições de luz e com a duração aproximada de 15 min. 

O questionário pretende revelar se o utilizador tem noção da existência de um espaço 

temporal, e se se consegue situar no mesmo, através da tarefa (1) quantos semestres estão 

representados. Todas as outras, exceto a tarefa (8) aplicação apresentou uma interface 

amigável e uma boa facilidade de uso, permitem saber se é facilmente percetível a 

identificação das disciplinas chave para o sucesso académico. 

 

 

 

 

 



41 
 
 

4.2 Tarefas 
 

A lista de tarefas foi construída de modo a que as mesmas fossem representativas 

das principais funcionalidades da visualização da informação. Como tal, foram selecionadas 

as seguintes tarefas: 

(1). Quantos semestres estão representados?   

(2). A nível geral, quais as duas cadeiras com mais alunos?  

(3). Qual o conjunto de cadeiras envolvidas em mais padrões positivos no 2º 

semestre?  

 (4). Quais as cadeiras que estão relacionadas com a cadeira de USI no 4º semestre? 

(5). Considerando os alunos que fizeram AOSI e USI no 1º semestre, quais são as 

outras cadeiras em que também obtiveram sucesso no 2º semestre?  

(6). Quais são as cadeiras comuns a quem fez AOSI no 1º semestre e obteve 

reprovação a USI no 2º semestre?  

(7). Considerando a cadeira IP no 1º semestre, embora seja uma das disciplinas com 

menos padrões associados, é esta a cadeira com menos alunos nesse semestre? 

(8). Aplicação apresentou uma interface amigável e uma boa facilidade de uso? 

 

 

4.3 Discussão dos Resultados 
  
 Dos 20 utilizadores inquiridos, mais de metade são do género feminino, sendo a faixa 

etária entre os 35 e os 60 anos. 

 A tabela 3 apresenta o género dos inquiridos. 

  

Tabela 3 – Género 

 

 

 Após a obtenção das respostas, fomos calcular a média para medir o grau de 

importância que os utilizadores atribuíram a cada tarefa.  
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O Quadro 4 apresenta  a média do grau de importância atribuída pelos utilizadores. 

Sendo que 0 é nada importante, 1 pouco importante, 2 indiferente, 3 importante e 4 muito 

importante. 

 

Tabela 4 - Tarefas 

 

 Observa se que apenas a tarefa (1), (5), (6) e (7) mostra ser importante para o 

utilizador já que a média se situa acima dos 3.  

 Para os utilizadores as tarefas (2) e (8) revelaram indiferença. Sendo que a tarefa (4) 

é mesmo pouco importante. 

 Observando-se este questionário de tarefas facilmente se verifica que no que diz 

respeito à usabilidade os utilizadores acharam ser de importância para a visualização de 

informação.  

 

No geral, para os inquiridos a ferramenta de aplicação de BI mostrou ser interativa e 

permite que dados sejam extraídos de forma amigável, simples e eficiente, além de apresentar 

boa qualidade de navegação.  

O objetivo estabelecido para este trabalho foi compreender padrões relevantes no 

contexto educacional. Particularmente, definiu-se relevante fornecer mecanismos de 

comparação de disciplinas e análise de inter-relações entre as mesmas. Neste estudo os 
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inquiridos validaram a relevância da visualização criada pela ferramenta, embora sejam 

necessárias algumas alterações para que a mesma satisfaça com sucesso o cumprimento do 

objetivo proposto. 
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5. Considerações finais  
 

Este capítulo trata do atendimento aos objetivos e sugestões para trabalhos 

futuros.  

 

5.1 Atendimento aos objetivos 
 

 Nesta pesquisa propusemos um modelo de aplicação de visualização de 

informação utilizando-se Business Intelligence (QlikView), capaz de auxiliar professores ou 

coordenadores de curso no processo de tomada de decisão sobre os diferentes padrões 

educacionais. Nesta dissertação, os dados usados foram padrões emergentes das atividades 

educacionais dos alunos do curso MISE, cedidos através de uma folha de Excel. 

Neste contexto, as técnicas apresentadas pelos artigos mostraram-se pouco 

relevantes para encontrar padrões nos dados, e quando aplicadas em conjunto leva-nos 

muitas vezes a conjuntos de dados difíceis de ler, interpretar e analisar. 

De forma a chegar ao estado final da visualização apresentada, foi percorrido um 

longo caminho. O primeiro passo foi dado com o desenho de protótipos de baixa fidelidade, 

onde foram desenhadas várias tentativas, até se chegar a uma opção viável, que se mapeia 

adequadamente as variáveis existentes, e que facilita a compreensão e a interpretação dos 

dados por parte dos utilizadores. 

Findo o seu desenvolvimento, realizou-se a sua integração, na visualização de 

informação recorrendo à ferramenta qlikview. 

Posteriormente foram efetuados testes com utilizadores, de forma a avaliar a 

usabilidade da visualização, e que permitiram a obtenção de métricas referentes ao 

desempenho do classificador utilizado. 

Por fim, a pesquisa revelou se adequada em relação à questão como a elaboração 

de uma proposta metodológica, baseada no desenvolvimento de um modelo de aplicação de 

BI, pode contribuir para identificar, avaliar e tomadas de decisão em universidades? Com base 

na validação, que o modelo de aplicação de BI permitiu ter uma visão consolidada das 

informações sobre avaliação dos alunos, permitindo que gestores e responsáveis tenham uma 

ferramenta para analisar um grande volume de dados de uma forma amigável e interativa que 

facilite o processo de tomada de decisão. 

 

 

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 
 
 

Como sugestões para trabalhos futuros, podemos adicionar novos indicadores ao 

modelo de aplicação BI, como dados por exemplo de bolsas, processos de seleção, que neste 
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momento não puderam ser inseridos, pois não eram utilizados para esta análise. 

Podemos até replicar o modelo para outros cursos e fazer comparações entre cursos. 
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Apêndice A – Questionário de Tarefas 
 
Prezado (a) entrevistado (a):  
 

Convido-o (a) a participar da presente pesquisa que se constitui para a elaboração 

da dissertação do Mestrado Sistemas de Informação Empresariais. O objetivo é propor uma 

ferramenta de visualização de informação que permita identificar, analisar o percurso 

académico dos alunos e também facilitar que decisões sobre o tema sejam tomadas. 

Informamos que os dados obtidos com a pesquisa serão utilizados somente para o âmbito 

acadêmico e toda informação será tratada de forma que assegure o total sigilo. Desde já, 

agradeço a atenção.  

  
Gostaria de saber a sua opinião sobre os indicadores e informações que você 

considera importante para o contexto de analise dos estudantes. Para as afirmações de 01 a 

22, classifique-as numa escala de 0 a 4, onde:  

0 - Nada importante  

1 - Pouco importante  

2 -Indiferente  

3 - Importante  

4 - Muito importante. 

Relativamente às tarefas selecionadas para avaliar a visualização, são as 

seguintes:  

Item 0 1 2 3 4 

(1) quantos semestres estão representados?        

(2) A nível geral, quais as duas cadeiras com mais alunos?      

 (3) Qual o conjunto de cadeiras envolvidas em mais padrões 

positivos no 2º semestre?   

     

(4) Quais as cadeiras que estão relacionadas com a cadeira de USI 

no 2º semestre? 

     

(5). Considerando os alunos que fizeram AOSI e USI no 1º semestre, 

quais são as outras cadeiras em que também obtiveram sucesso no 

2º semestre? 

     

(6). Quais são as cadeiras comuns a quem fez AOSI no 1º semestre 

e obteve reprovação a MI no 2º semestre?  

     

(7). Considerando a cadeira IP no 1º semestre, embora seja uma 

das disciplinas com menos padrões associados, é esta a cadeira 

com menos alunos nesse semestre? 

     

(8). Aplicação apresentou uma interface amigável e uma boa 

facilidade de uso? 

     

 


