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Abstract 

 

With the increase of the number of students worldwide, it has become difficult for teachers to follow the 

track of their students or even the institution itself to identify anomalies in degrees and courses. 

Considering that, a viable option that allows to identify and follow the evolution over the years, could be 

the analysis of academic data. However, analyzing them without preprocessing can be a task that 

requires a high cognitive effort and time investment. So, a possible solution that allows to overcome this 

problem is the use of interactive visualizations. 

In the scope of this dissertation, it was developed a system with multiple visualization techniques that 

allows the user to analyze a high dataset, with the purpose to follow the evolution over the years of all 

degrees and courses of Instituto Superior Técnico. After extracting all data, several prototypes were 

drawn on paper, with all the idioms included. After the definition of the final visualization, it was 

established the architecture of the system and consequently the beginning of the iterative development 

of the application. To test the result, tests were performed with some users, with the purpose of testing 

the system’s usability. 
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Resumo 

 

Com o aumento dos alunos a nível mundial, torna-se difícil para um professor acompanhar o percurso 

dos mesmos e identificar problemas nos cursos e disciplinas. Para tal, uma opção viável que possibilita 

identificar e acompanhar a evolução ao longo dos anos, poderá ser a análise de dados académicos. 

Contudo, analisá-los sem um pré-processamento pode ser uma tarefa que requer um elevado esforço 

cognitivo. Como tal, uma solução que permite resolver esse problema é a utilização de visualizações 

interativas.  

No âmbito desta dissertação, foi desenvolvido um sistema com múltiplas técnicas de visualização que 

permite analisar um conjunto massivo de dados, com o objetivo de acompanhar a evolução ao longo 

dos anos de todos os cursos e disciplinas do Instituto Superior Técnico. Após a extração dos dados 

foram desenhados diversos protótipos em papel, de forma a representar potenciais idiomas de 

visualização. Após definir as visualizações finais e o esquema da arquitetura a implementar, iniciou-se 

o desenvolvimento iterativo da aplicação. De forma a testar o resultado final, foram realizados testes 

com utilizadores, com o objetivo de avaliar a usabilidade do sistema. 
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1. Introdução 

Com a introdução de novas tecnologias no ensino superior e à distância, nomeadamente os sistemas 

de gestão de aprendizagem (LMS), os sistemas de gestão de cursos (CMS) e os Cursos Online 

Abertos e Massivos (MOOC), o número de alunos tem aumentado em todo o mundo nos últimos anos, 

não só pela introdução destes sistemas de aprendizagem, mas também pelo facto da população 

mundial ter aumentado cerca de cinco mil milhões, de 1950 a 2015 [25]. Apesar da idade média da 

população a nível mundial ter subido, o número de alunos teve um aumento de 16,2% de 1970 a 2006 

[12].  

Apesar de todos os sistemas servirem propósitos educacionais, nem todos se focam nos mesmos 

objetivos, no caso do LMS o foco principal é facilitar a gestão de conteúdos e de recursos humanos e 

administrativos, bem como armazenar dados para supervisionar todo o processo de aprendizagem nas 

instituições de ensino. Relativamente aos MOOC o foco é fornecer conteúdos educacionais, 

geralmente, de forma gratuita e à escala global, com o objetivo de ultrapassar os aspetos sociais e 

económicos e sem que o aluno se desloque a uma instituição de ensino. O CMS consiste numa versão 

minimalista do LMS, focada maioritariamente na criação e gestão de conteúdos por parte do professor 

[27, 37]. 

A utilização destes sistemas no ensino permite guardar facilmente registos relacionados com as notas 

dos alunos, com as presenças nas aulas, aprovações e reprovações a uma disciplina e anos 

necessários a completar o curso. Uma análise profunda a estes dados pode ter um papel importante 

no acompanhamento dos alunos, nomeadamente na deteção de alunos com problemas ou até mesmo 

no próprio conteúdo da disciplina [3]. No entanto também é possível refletir numa perspetiva mais geral, 

como verificar a existência de relações de precedência entre disciplinas, ou seja, se a conclusão de 

uma determinada disciplina influencia a conclusão de outra.  Adicionalmente pode-se analisar as taxas 

de aprovações às diversas disciplinas ao longo dos anos, bem como os anos necessários à conclusão 

do curso. 

A necessidade de analisar estes dados relaciona-se com o facto de a interação professor-aluno ser 

menor no ensino superior relativamente ao ensino secundário, o que dificulta a perceção das 

dificuldades dos alunos por parte dos professores [18]. Além disso, os alunos estão mais dispersos 

pelas disciplinas existentes, pelo facto de neste tipo de ensino os alunos podem escolher as disciplinas 

que pretendem frequentar, o que torna difícil o acompanhamento do trajeto dos mesmos. Quanto aos 

cursos online as dificuldades por parte dos professores em monitorizar os seus alunos acabam por se 

ser mais evidentes, maior parte das vezes devido à inexistência de um ambiente presencial, o que torna 

difícil perceber quais os alunos que estão com problemas em perceber o conteúdo lecionado nas aulas. 

Com base nestes dados é possível refletir sobre os conteúdos lecionados e desenvolver estratégias 

que permitam minimizar o insucesso e o abandono escolar. Estratégias essas que podem consistir 

numa diferente abordagem face a conteúdos específicos de uma disciplina ou até mesmo numa 

reestruturação de um curso. Para além disso é também possível identificar, numa escala maior, 
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possíveis problemas no ensino em diferentes escolas de uma dada região [5] ou refletir sobre o 

panorama geral da disciplina ou curso. 

Tendo em conta a quantidade de dados que estes sistemas permitem armazenar, sendo estes 

referentes a múltiplos anos, escolas, cursos ou disciplinas, analisá-los pode-se tornar uma tarefa 

bastante difícil e é necessário um elevado esforço cognitivo, como tal uma solução que permite 

interpretar e identificar padrões relevantes nos dados é recorrer à utilização de técnicas de visualização 

de informação [9].  

Desta forma é possível visualizar um conjunto de dados de elevada dimensão que seria praticamente 

impossível relacionar apenas com dados não processados. Acompanhar a evolução de um curso ao 

longo dos anos, de uma disciplina ou descobrir padrões e tendências nos dados tornar-se-ia um 

processo moroso e complicado sem um processamento prévio dos dados [1]. A visualização de 

informação permite explorar apenas a informação que se pretende analisar, como tal é possível recorrer 

a mecanismos de filtragem que permitem reduzir significativamente a quantidade de dados, 

mecanismos de seleção que permitem destacar o elemento que se pretende analisar ou através de 

cálculos adicionais, como as medidas derivadas, que permitem obter perspetivas diferentes em relação 

à informação original. Recorrendo apenas à utilização de visualizações estáticas, o utilizador apenas 

observa a informação disponível sem conseguir modifica-la, o que impossibilita a exploração dos dados 

[19]. Alguns dos sistemas existentes já utilizam a visualização de informação como meio para explorar 

os dados, embora muitos deles não utilizem quaisquer mecanismos de interação, sendo estas 

visualizações muito simplistas [17]. 

No entanto é necessário escolher representações consistentes e que permitem analisar a informação 

de forma mais intuitiva e percetível, sem ser necessário um elevado esforço cognitivo, com o objetivo 

de melhorar os processos de aprendizagem [34]. Para reduzir esse mesmo esforço evita-se recorrer a 

elementos visuais que distraem o utilizador, a legendas ilegíveis e a representações gráficas que 

dependam da memória a longo prazo [15]. 

Com a combinação da recolha dos dados educacionais das plataformas disponibilizadas pelas 

instituições de ensino e pelos cursos online, com as representações visuais interativas, é possível 

utilizar os dados consoante o que se pretende visualizar, tendo em conta diferentes pontos de vista. 

Tendo em conta a possível interação com as representações visuais é possível selecionar os dados 

para representar uma vista mais detalhada, por exemplo se o aluno quiser seguir o seu percurso nas 

diferentes disciplinas ou a sua evolução ao longo do ano. Contudo outros pontos de vista podem ser 

visualizados, a seleção dos dados permite analisar perspetivas mais gerais, tanto pelo professor como 

pela direção da instituição. O professor pode analisar a evolução da disciplina ao longo dos anos, 

identificar os conteúdos mais difíceis para os alunos, bem como analisar o desempenho dos alunos 

com a implementação de novos métodos de ensino. Quanto ao ponto de vista da direção pode ser 

crucial para identificar as disciplinas mais difíceis dos cursos ou até mesmo divergências de notas entre 

as mesmas disciplinas dos vários cursos. 
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Tendo em conta os resultados obtidos provenientes da construção de visualizações interativas, podem 

ser detetados alguns problemas nos métodos de ensino e desenvolver processos que permitam 

resolvê-los, com o objetivo de melhorar todo o processo de aprendizagem. 

Com base nos sistemas no ensino já existentes, foi desenvolvido um sistema de gestão de 

aprendizagem para o Instituto Superior Técnico, chamado FenixEdu, que permite gerir diversas 

componentes académicas, como as notas dos alunos, inscrições das disciplinas, pagamentos, horários, 

submissão de trabalhos e outros recursos educacionais e administrativos. Como tal, a utilização e 

interação com estes recursos permite gerar dados relacionados com os alunos, disciplinas e cursos 

que podem ser acedidos através de uma API desenvolvida. Esta API foi criada com o objetivo de facilitar 

a criação de aplicações que necessitem dos dados do sistema de gestão de aprendizagem. Esses 

dados podem ser obtidos através da invocação de métodos, que tanto podem ser públicos como 

privados, sendo que os privados permitem o acesso a dados dos alunos, necessitando assim da 

autorização do mesmo [4]. 

1.1. Objetivo do Trabalho 

O objetivo do trabalho consiste em 

Estudar formas de visualizar o percurso académico e a evolução das disciplinas e cursos ao 

longo dos anos, com o objetivo de evidenciar informações adquiridas através do cruzamento de 

dados. 

Com base na extração dos dados, através da API do FenixEdu, é possível analisar diversas 

componentes relacionadas com os estudantes, disciplinas e cursos. Essas informações permitem, 

assim, auxiliar na identificação de potenciais problemas nos diferentes cursos e disciplinas, de forma a 

melhorar o ensino praticado. Estes dados foram utilizados para o desenvolvimento das visualizações, 

o que implica a exportação e processamento dos mesmos. Processamento esse que consiste em limpar 

dados incompletos ou se não contribuírem para o que se pretende analisar e efetuar o cruzamento 

entre os dados existentes, bem como recorrer à utilização de medidas derivadas. 

Desta forma, o painel de visualizações permite auxiliar os docentes neste âmbito, sem ser necessário 

analisar conjuntos elevados de dados não tratados das suas disciplinas e referentes aos vários 

semestres. Estas visualizações permitem, assim, observar a evolução das disciplinas e dos cursos ao 

longo dos anos analisando diferentes atributos. As visualizações desenvolvidas utilizam mecanismos 

de interação, de forma a possibilitar ao utilizador interagir com as representações visuais, com o 

objetivo de selecionar a informação que pensa ser mais relevante de forma a focar-se apenas no que 

pretende visualizar. 

 

 



4 
 

1.2. Estrutura 

Este documento contém no total seis capítulos, no Capítulo 1 foi descrita uma breve introdução ao 

trabalho realizado, no Capítulo 2 serão apresentados os diferentes trabalhos desenvolvidos na área, 

cada um deles explorando diferentes tipos de visualizações e de dados académicos. Serão, também, 

discutidos os problemas e pontos fortes referentes a estes mesmos trabalhos. No Capítulo 3 será 

apresentada a fase anterior à implementação da solução, que consiste na conceção das perguntas às 

quais se pretenda que a visualização responda e na descrição de todo o processo de extração dos 

dados obtidos da API do Instituto Superior Técnico. No Capítulo 4 será descrito todo o trabalho de 

implementação realizado, com secções a descrever a estrutura da aplicação, o desenvolvimento do 

back-end e do front-end, incluindo o desenho dos protótipos não funcionais. No Capítulo 5 será descrita 

a metodologia utilizada na avaliação da ferramenta, nomeadamente os testes de usabilidade e o caso 

de estudo realizado com o Núcleo de Estatística e Prospetiva do Instituto Superior Técnico. No Capítulo 

6 estará presente a conclusão do trabalho realizado e o trabalho futuro. 
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2. Trabalho Relacionado 

Com o aumento do número de alunos tanto no ensino tradicional como no ensino online, a quantidade 

de dados educacionais tem aumentado significativamente com a introdução dos sistemas de 

aprendizagem. Como tal, analisar o comportamento de alunos e a evolução das disciplinas tornou-se 

mais fácil. No entanto muitas das abordagens existentes não permitem acompanhar o percurso 

académico ou a evolução das disciplinas e cursos ao longo dos anos, pelo facto de apenas se focarem 

numa disciplina. Nesta secção serão interpretados e analisados alguns dos trabalhos realizados no 

âmbito da visualização de dados académicos, como o percurso académico dos alunos e a evolução 

das disciplinas e cursos. Apesar de alguns deles não possuírem visualizações interativas, utilizam 

representações gráficas (idiomas) com conjuntos de dados relativamente diferentes dos restantes. 

2.1. Aplicações interativas com dados de múltiplos 

anos 

Os trabalhos relacionados nesta subsecção correspondem a aplicações desenvolvidas que utilizam 

dados recolhidos das plataformas de ensino, que permitem estabelecer relações de comparação das 

disciplinas ou alunos em vários anos e que possuem mecanismos de interação, como filtragem, seleção 

ou interligação dos diversos idiomas. 

2.1.1 Aplicação da Universidade de Wollongong  

A escola de graduação de medicina da Universidade de Wollongong [26] de forma a melhorar o 

conteúdo curricular para atingir níveis de excelência na área da medicina e controlar o empenho dos 

estudantes durante os estágios clínicos, utilizou visualizações com base nas informações recolhidas 

de um sistema de gestão de aprendizagem. Para as visualizações foram utilizados 93 problemas 

clínicos, atividades educacionais, conteúdo educacional como os diapositivos das aulas teóricas e 

vídeos e um ensaio clínico. 

De forma a visualizar o número de atividades educacionais (notas e áudio de aulas, diapositivos e 

demonstrações clínicas) em diferentes quinzenas e em diferentes resultados de aprendizagem dos 

primeiros 18 meses do curso foi utilizada uma matriz, como se pode ver na Figura 2.1. Cada linha e 

coluna representa os resultados de aprendizagem e as quinzenas respetivamente. O número de 

atividades está relacionado com a cor (quanto mais escuro maior o número de atividades). Em cada 

célula é possível utilizar o dispositivo rato de forma a aceder à lista de atividades. Adicionalmente é 

utilizada uma matriz semelhante para comparar grupos de alunos de anos diferentes, no âmbito das 

aprendizagens (coluna) de cada problema clínico (linha). As cores utilizadas em cada célula permitem 

distinguir a existência de um aumento (diferentes saturações da cor verde) ou diminuição (diferentes 

saturações da cor vermelha) do número de atividades entre os dois anos. Quanto mais clara é a cor, 
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maior o número de atividades e no caso de não haver qualquer alteração, é utilizada a cor preta na 

célula. Nesta matriz não existe informação dos anos que estão a ser comparados. 

Foi desenvolvida uma aplicação adicional que gera relatórios para avaliar os alunos na componente 

hospitalar, onde o aluno introduz dados relacionados com os pacientes, níveis de envolvimento e de 

confiança, número de entradas por mês e problemas clínicos. Para visualizar os níveis de confiança e 

o número de entradas por mês dos pacientes de um aluno em cada mês é utilizado um gráfico de barras 

sobrepostas nestes relatórios. Cada sub-barra corresponde a um nível de confiança diferente (entre 

um e cinco) e é representado ao longo do tempo. Com base nestes dados é possível ter uma noção 

das experiências clínicas de cada aluno, tal como identificar alunos em risco. No entanto é difícil obter 

uma comparação entre todos os alunos, pelo facto de serem visualizações independentes. 

Adicionalmente é utilizado um gráfico de movimento (Figura 2.2), que permite obter uma visão mais 

geral dos dados, bem como representar um maior número de dimensões (datas e frequências das 

entradas, problemas clínicos, os níveis de envolvimento e confiança dos estudantes). Esta visualização 

permite analisar os dados de grupos ao longo dos anos (de 2007 a 2011), tal como selecionar os 

atributos que se pretende visualizar. Cada bolha representa um problema clínico, o seu atributo 

tamanho representa o número de entradas num dado mês e a cor representa o grupo de alunos. No 

eixo das abcissas é analisado o nível de envolvimento e no eixo das ordenadas, o nível de confiança. 

O tempo é mapeado através da animação, de forma a ser possível visualizar o percurso do problema 

clínico ao longo do tempo. Para se obter mais informações sobre o problema clínico (data), o utilizador 

pode interagir com a bolha correspondente. 

Para representar o nível de confiança dos alunos nos estágios clínicos é utilizado um mapa de árvore, 

onde cada retângulo permite representar as diferentes regiões. O atributo tamanho permite representar 

o número de pacientes e a cor a média da confiança. O utilizador pode carregar em cada um dos 

retângulos para obter mais informação sobre a região, cidade, estudante e paciente. 

Figura 2.1 - Resultados de aprendizagem em atividades educacionais em diferentes quinzenas [26] 
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2.1.2 EduVis  

De forma a analisar padrões nos dados educacionais do Instituto Superior Técnico foi desenvolvida 

uma aplicação chamada EduVis [10, 16]. A primeira visualização consiste numa abordagem em 

multicamadas que utiliza dados recolhidos ao longo de 9 anos e de diversas disciplinas. Neste idioma 

cada disciplina é representada por um círculo, cujo atributo tamanho corresponde ao número de 

estudantes que terminaram a respetiva disciplina. No caso de haver informação sobre as reprovações 

a uma disciplina, o círculo divide-se em dois semicírculos com a informação dos alunos que 

completaram e reprovaram à disciplina, através do código convencional de cores ocidental (vermelho 

para insucesso e verde para sucesso). Desta forma é possível visualizar as relações entre todas as 

disciplinas, nomeadamente as que têm mais reprovações ou aprovações. 

É possível interagir com a visualização ao selecionar uma disciplina (círculo com maior saturação) com 

o cursor do dispositivo rato, permitindo assim analisar as disciplinas que possuem inter-relações, 

através de conectores. Para representar o número de alunos nos conectores foi necessário recorrer ao 

atributo espessura (quanto maior, mais alunos estão presentes no padrão) e à cor. No caso dos 

semicírculos verdes, os padrões são representados através do intervalo de cores do azul (menos 

alunos) ao verde (mais alunos), enquanto os semicírculos vermelhos são representados por cores entre 

o amarelo (menos alunos) e o vermelho (mais alunos). No entanto se existirem muitos conectores a 

visualização torna-se confusa, portanto foi necessário substituir os conectores lineares, representado 

na Figura 2.3 para conectores curvos integrados. 

Para analisar o desempenho da visualização, foi realizado um teste com 15 utilizadores de forma a 

avaliar qual o método mais intuitivo (conectores lineares ou curvos integrados). Tendo em conta os 

resultados obtidos, a representação que utilizava os conectores curvos integrados obteve melhores 

resultados. 

Figura 2.2 - Gráfico de movimento dos problemas clínicos dos diferentes anos [26] 
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Adicionalmente, de forma a melhorar a visualização, foi desenvolvido o idioma multi-matricial presente 

na Figura 2.4. Cada matriz representa um semestre, estando esta dividida em diversos quadrados que 

correspondem às disciplinas do curso. De forma a representar as taxas de aprovações e reprovações 

foi necessário dividir os quadrados em dois triângulos, o superior representa as aprovações e o inferior 

as reprovações. Antes de existir qualquer interação com o idioma, as cores dos triângulos variam entre 

o azul e o amarelo de forma a codificar as disciplinas que contém informação, enquanto as disciplinas 

sem padrões são representadas pela cor cinzenta. Através do brilho é possível identificar o número de 

padrões existentes, quanto menor for o brilho mais padrões se podem verificar e o contrário quanto 

maior for o brilho.  

Neste idioma o utilizador pode também interagir sobrepondo o cursor num dos triângulos de forma a 

observar todas as relações com essa disciplina. Para ter uma visão mais detalhada dos padrões 

observados é também apresentado um retângulo com toda a informação associada. Contudo também 

é possível analisar duas disciplinas simultaneamente ao carregar com o dispositivo numa delas e 

arrastar para a segunda. Quando uma disciplina é selecionada os dois idiomas desencadeiam a mesma 

seleção. 

Para além dos mecanismos de seleção é também possível filtrar a informação, de forma a analisar as 

relações que existem em comum. 

Figura 2.3 - Visualização multicamada com conectores lineares [10]  

Figura 2.4 - Visualização multi-matricial referente à disciplina AM1 [16] 
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2.1.3 Aplicação da Faculdade Cenecista de Osório 

 

Tendo em conta os dados produzidos pelos cursos online pode revelar-se útil utilizá-los para 

acompanhar o percurso do aluno durante o curso, bem como prever se o aluno o irá concluir ou não. 

Para tal foi desenvolvida uma aplicação [38] que fornece um conjunto de visualizações, nomeadamente 

um gráfico de barras sobrepostas, gráfico circular e table lens. Foram importados da base de dados da 

Faculdade Cenecista de Osório dados referentes a três anos, que contém informação sobre recursos 

que os alunos utilizam (fóruns, páginas na internet e mini-testes). 

Pelo facto de ser necessário visualizar dados de um elevado número de alunos, foi implementado um 

idioma baseada na técnica de table lens, representado no topo da Figura 2.5, que permite estabelecer 

comparações com os diversos tipos de conteúdo acedidos. Cada barra corresponde a um estudante e 

cada coluna ao tipo de conteúdo. O utilizador pode obter mais informações ao selecionar uma das 

barras. Adicionalmente, recorrendo a técnicas de prospeção aos dados referentes à utilização de 

recursos foi introduzido na visualização o atributo Análise do Estudante, que permite, através da cor, 

verificar quais os alunos com tendência a terminar o curso (cor azul), para desistir (cor vermelha) ou 

para chumbar (cor verde). O esquema de cores utilizado neste atributo não é muito intuitivo, pelo facto 

de a cor verde ser associada, convencionalmente, ao sucesso. Outro problema que se pode verificar é 

se existir um elevado número de alunos, a quantidade de barras será proporcional ao mesmo. Como 

tal a ausência de um mecanismo de filtragem, impossibilita reduzir o número de barras apresentadas.  

Os restantes atributos têm apenas uma cor associada, mas, no entanto, o esquema de cores utilizado 

no table lens é diferente do gráfico circular e do gráfico de barras sobrepostas, o que pode induzir o 

utilizador em erro. 

É possível também analisar os dados de uma forma mais detalhada, utilizado um gráfico circular que 

permite ver os recursos acedidos por um aluno em específico, onde cada cor corresponde a um recurso 

diferente. As cores utilizadas no gráfico circular, são também utilizadas para representar os mesmos 

recursos num gráfico de barras sobrepostas (zona inferior da Figura 2.5). Neste idioma é possível 

Figura 2.5 - Visualização de dados referentes a 100 alunos da Faculdade Cenecista de Osório [38] 
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analisar o número de acessos a um recurso específico, ao longo do tempo. O utilizado pode, no entanto, 

selecionar o intervalo de tempo que pretende analisar (arrastando o cursor pelo intervalo de tempo), 

bem como obter informação detalhada (data e número de acessos ao recurso) sobre cada uma das 

sub-barras. O gráfico circular é recalculado conforme a seleção efetuada e a barra superior da Figura 

2.5 permite pesquisar os nomes dos alunos, selecionar o tipo de recursos e o curso que se pretende 

visualizar. Desta forma é possível analisar informação referente a diferentes cursos. 

2.3.4 Aplicação para o sistema TelEduc 

Através da combinação de técnicas de visualização e de bases de dados de sistemas de gestão de 

aprendizagem, foi desenvolvido um sistema [7] que utiliza dados do LMS TelEduc, que permite aos 

utilizadores definir os atributos que pretendem analisar sem terem conhecimento da estrutura da base 

de dados. Desta forma evita-se a existência de interrogações pré-definidas, o que permite a interação 

com todos os dados existentes no sistema de gestão de aprendizagem, bem como combinar os 

diferentes tipos de atributos. Apesar do sistema funcionar diretamente com a base de dados, o utilizador 

não necessita de qualquer conhecimento técnico neste âmbito, pois só tem que selecionar os atributos 

que pretende relacionar (através de caixas de seleção). 

Com base nos resultados obtidos da interação do utilizador com o sistema, é possível visualizar uma 

representação gráfica, nomeadamente matrizes e gráficos de barras. 

Para analisar a quantidade de mensagens enviadas nos fóruns de discussão de uma disciplina em 

diferentes dias, o utilizador tem que escolher os atributos correspondentes às datas das mensagens, 

aos fóruns existentes e à quantidade de mensagens. Com base nos atributos selecionados a 

representação disponibilizada é a matriz (Figura 2.6), cujo eixo horizontal corresponde à data da 

mensagem, o eixo vertical ao nome do fórum e a cor (diferentes níveis de saturação da cor vermelha) 

ao número de mensagens. Os únicos mecanismos de interação presentes nesta visualização é a 

seleção do intervalo de tempo que se pretende analisar e a exibição dos valores referentes à 

quantidade de mensagens enviadas, na quadrícula correspondente. A utilização das legendas das 

datas na posição vertical torna difícil a leitura e as legendas dos fóruns ultrapassam os limites do 

retângulo que as contém, o que impossibilita de saber o nome do fórum em questão. 

Figura 2.6 - Visualização da quantidade de mensagens enviadas pelos alunos nos fóruns de discussão ao longo 

do tempo [7] 
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Para analisar a participação de cada aluno nos fóruns de discussão de cada disciplina é utilizado o 

gráfico de barras da Figura 2.7, em que é possível visualizar o número de mensagens (eixo das 

ordenadas) enviadas por cada aluno (eixo das abcissas). No entanto existe o mesmo problema das 

legendas, nomeadamente os atributos tamanho e posição. A cor utilizada nas barras torna difícil a 

leitura do valor incluído na zona inferior. 

2.2. Aplicações interativas com variante temporal 

semestral 

Nesta subsecção os trabalhos analisados correspondem a aplicações desenvolvidas que utilizam 

dados recolhidos de plataformas de ensino e que apenas permitem analisar informação referente a um 

semestre ou à duração de um curso online e que possuem mecanismos de interação entre os idiomas 

ou filtragem dos dados nos diferentes painéis da aplicação. 

2.2.1 GISMO 

O GISMO [21] consiste numa aplicação para monitorizar alguns hábitos dos estudantes em sistemas 

de gestão de cursos. Recorrendo a técnicas de visualização de informação é possível obter 

informações sobre as notas dos alunos, discussões e acessos à página da disciplina. 

A aplicação foi desenvolvida seguindo um modelo com quatro fases, que consiste na seleção de dados 

relevantes, na transformação dos dados, no mapeamento da visualização e na visualização final. 

A página inicial da aplicação encontra-se dividida em três painéis diferentes, um para gráficos, outro 

para selecionar os estudantes, recursos e grupos e um painel para selecionar o tempo. 

Para analisar a distribuição dos acessos às páginas das disciplinas é utilizada uma matriz (Figura 2.8) 

onde são representados os alunos no eixo das ordenadas e as datas no eixo das abcissas. Cada 

quadrado representa pelo menos um acesso realizado pelo aluno na data respetiva. No entanto não é 

possível saber o número de acessos de cada aluno e como tal poder-se-ia recorrer à cor e a interações 

com o idioma (utilizando o cursor do dispositivo rato), bem como também só é possível escolher as 

datas na página inicial da aplicação. Adicionalmente é utilizado um histograma para analisar de forma 

Figura 2.7 - Visualização da quantidade de mensagens enviadas pelos alunos nos fóruns de discussão por 
aluno [7] 
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mais detalhada o número de acessos (eixo das ordenadas) em cada dia (eixo das abcissas). Apesar 

de ser possível visualizar estes idiomas em conjunto, não existe qualquer interação entre ambos. 

Também é possível analisar na Figura 2.9 a quantidade de tópicos criados (triângulos verdes) e 

mensagens lidas (círculos azuis) e escritas (quadrados vermelhos) por cada aluno (eixo das 

ordenadas), através de um gráfico Cleveland de pontos. Tal como o gráfico anterior, não existe qualquer 

interação com o idioma. 

Apesar de não existir qualquer interação em cada uma das visualizações, a página inicial da aplicação 

permite ao utilizador selecionar o que pretende visualizar, como por exemplo o número de recursos 

acedidos por um determinado estudante. 

2.2.2 CourseVis 

De forma a controlar o progresso dos alunos em aulas à distância, foi criado um sistema chamado 

CourseVis [20] que permite aos professores analisar o percurso dos alunos através de representações 

gráficas. Este sistema pode ser integrado num sistema de gestão de cursos e consequentemente 

utilizar os dados registados por esse mesmo sistema. Os dados em questão estão relacionados com a 

presença nas aulas, interações que o aluno realiza (com o professor, com outros alunos e com o 

sistema) e notas nos testes e exercícios. 

Figura 2.8 - Representação dos acessos dos estudantes ao longo do tempo [21]  

Figura 2.9 - Representação dos diferentes tipos de discussão [21] 
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Para representar aspetos sociais, nomeadamente a criação de tópicos no fórum da disciplina foi 

utilizado um gráfico de dispersão em três dimensões (Figura 2.10), onde é possível representar o dia 

da criação de um tópico, o aluno que criou e o atributo tamanho (número de mensagens escritas). Cada 

esfera representa um tópico, os seus atributos tamanho e cor (do azul ao vermelho) permite codificar o 

número de respostas. Este gráfico tridimensional pode causar problemas de oclusão e para contornar 

este problema, o professor pode aproximar e afastar a visualização, bem como rodar. 

O desempenho dos alunos é representado pela matriz cognitiva representada na Figura 2.11, onde é 

possível visualizar as notas de todos os alunos, codificado pelo intervalo de cores do vermelho 

(insucesso) ao verde (sucesso) referente a cada tópico da matéria lecionada numa disciplina. A matriz 

de pixéis permite analisar o desempenho dos alunos (eixo horizontal) num contexto global, ou seja, 

verificar quais os alunos com maiores dificuldades e quais os tópicos (eixo vertical) de difícil 

compreensão. 

2.2.3 ViMoodle 

De forma a analisar os dados de três cursos diferentes foi desenvolvida a aplicação ViMoodle [13, 14], 

que utiliza representações visuais, como gráficos de linhas de tempo em espiral, histogramas, gráfico 

de redes sociais, coordenadas paralelas e nuvens de etiquetas (tag clouds). 

O gráfico de linhas de tempo em espiral foi utilizado para visualizar dados referentes ao padrão temporal 

de uma disciplina (Figura 2.12), como acessos à plataforma ou materiais de estudo. Os professores 

Figura 2.10 - Gráfico de dispersão em três dimensões dos tópicos criados pelos alunos [20]  

Figura 2.11 - Matriz cognitiva do desempenho dos alunos nos testes (direita) [20]  
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podem visualizar a informação referente à disciplina lecionada, os alunos à informação pessoal, e os 

administradores podem analisar uma perspetiva global da universidade. O gráfico de linhas de tempo 

em espiral é ordenado no sentido dos ponteiros do relógio e as atividades mais recentes (barras 

verticais) encontram-se mais afastadas do centro. A cor das barras verticais permite distinguir os 

diferentes tipos de atividades e pode ser alterado pelo utilizador. O utilizador nesta visualização pode 

também escolher a periodicidade dos dados. No entanto é difícil visualizar as regiões inferiores do 

gráfico, pelo facto de não existir nenhum mecanismo de seleção das barras, nem de aproximação ou 

de rotação. De forma a complementar a visualização foram utilizados histogramas com o objetivo de 

auxiliar a visualização, em que é possível utilizar o cursor para selecionar o que se pretende ver nos 

histogramas. 

No caso dos gráficos de redes sociais são utilizados conjuntos de círculos que correspondem à 

quantidade de interações (quanto mais próximo do centro, mais interações existem) dos estudantes e 

professores. Cada ícone utilizado corresponde a um elemento (pessoa, disciplina, fórum, tópico, 

recurso e discussão) que está associado a uma cor que permite distinguir os professores dos alunos. 

O atributo tamanho de cada ícone permite representar a frequência de interação que está também 

relacionado com a distância ao ponto central do círculo. Apesar de permitir representar múltiplos 

atributos, é uma visualização bastante confusa pelo facto de existir alguma sobreposição dos ícones. 

As coordenadas paralelas são utilizadas para visualizar diversas dimensões, neste caso são 

representadas pela média das notas, número de tópicos, discussões e fóruns. O utilizador pode 

escolher as dimensões que pretende visualizar. Cada linha do gráfico corresponde a um estudante e 

de forma a facilitar a visualização, foi utilizada transparência nas linhas, como é possível verificar na 

Figura 2.13. O utilizador ao sobrepor o cursor numa das linhas, a cor da mesma é alterada e é possível 

obter mais informação sobre o estudante selecionado. No entanto poder-se-ia agrupar os valores e 

alterar a cor consoante o grupo. 

Figura 2.12 - Gráfico de linhas de tempo em espiral de uma disciplina [13] 
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Analisar os tópicos de discussão entre os alunos torna-se complicado pelo facto de não existir nenhum 

sistema de avaliação, no entanto é possível verificar quais os temas mais comuns. Para tal utilizam-se 

as nuvens de etiquetas, onde se pode visualizar a popularidade da palavra (codificado com o atributo 

tamanho). Juntamente com as palavras é utilizado um gráfico de onda para avaliar a tendência da 

etiqueta ao longo do tempo. Para representar a primeira metade do curso é utilizada uma onda azul e 

para representar a segunda metade é utilizada uma onda laranja. De forma a representar o número de 

vezes que a palavra é pesquisada, é utilizado um gráfico de barras na mesma visualização. No entanto 

é bastante difícil analisar o gráfico de barras, pelo facto da palavra e do gráfico de ondas estarem 

sobrepostos neste. 

Apesar de ser possível representar todos os idiomas ao mesmo tempo, não existe nenhuma relação 

entre cada um deles. 

2.2.4 VisMOOC 

Os Cursos Online Abertos e Massivos nem sempre utilizam material escrito como método de ensino, 

como tal é necessário utilizar diferentes abordagens para avaliar o desempenho dos alunos. Alguns 

destes cursos apenas disponibilizam vídeos com a matéria lecionada e de forma a avaliar o 

comportamento dos alunos foi desenvolvida uma aplicação chamada VisMOOC [31] que permite 

registar e visualizar sempre que o aluno prime os botões de reprodução, pausa, parar, avançar e recuar.  

A interface desta aplicação consiste na apresentação de todos os vídeos semanais do curso em lista e 

no centro do ecrã é apresentado um gráfico que permite visualizar os botões premidos. Do lado direito 

do ecrã é possível selecionar outras visualizações, nomeadamente a popularidade dos vídeos (gráfico 

de barras), a distribuição geográfica (choropleth) e a informação temporal do vídeo (calendário). 

Figura 2.13 - Coordenadas paralelas referentes ao número de tópicos, média das notas e discussões dos alunos 
[14] 
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Para representar o número e tipo de botões premidos é utilizado um gráfico de áreas sobrepostas 

(Figura 2.14), um de corrente e um expandido. O utilizador pode escolher o idioma que pretende 

visualizar, bem como os atributos. A falta de transparência nas áreas representadas torna difícil a 

visualização de alguns valores, no entanto é possível interagir com o gráfico utilizando o cursor. Em 

cada posição do eixo das abcissas é mostrada uma legenda dos valores correspondentes ao eixo das 

ordenadas. 

No caso do gráfico de barras, o eixo vertical permite representar a popularidade do vídeo e o eixo 

horizontal representa o nome de identificação do vídeo. Quando uma das barras é selecionada, é 

possível ver o nome do vídeo e o número de visitas. 

Relativamente ao choropleth é utilizado um esquema de cores do verde (menos pessoas) ao azul (mais 

pessoas) que permite identificar a quantidade de pessoas que frequentaram o curso nos diferentes 

países. Através da sobreposição do cursor em cada país é mostrado o nome do mesmo e a quantidade 

de pessoas que frequentaram o curso. 

De forma a visualizar a informação relacionada com os dias em que é visualizado o vídeo selecionado, 

é utilizado um calendário em forma de mapa de calor, que permite representar o número de 

visualizações (codificado com diferentes tonalidades da cor verde, quanto mais escuro maior o valor) 

em cada dia. Cada mês corresponde a um conjunto de filas (semanas) de quadrados (dias). Recorrendo 

ao cursor é possível obter mais informação sobre o dia, nomeadamente a data e a quantidade de 

visualizações. Quando o utilizador seleciona um dia em específico, o gráfico de áreas sobrepostas no 

centro do ecrã é atualizado de forma a representar os botões premidos naquele dia. 

2.2.5 TrAVis 

TrAVis [18] é um sistema constituído por diversas ferramentas de visualização que permite aos 

estudantes visualizar atividades de comunicação. Tendo em conta que a maioria dos sistemas são 

utilizados apenas por professores, o TrAVis foi desenvolvido para que tanto professores como alunos 

monitorizem atividades individuais ou em grupo. 

Figura 2.14 - Análise dos botões premidos pelos alunos, utilizando um gráfico de áreas sobrepostas [31]  



17 
 

Uma das ferramentas utilizadas por este sistema consiste em visualizar dados do fórum de discussão 

de uma disciplina em tempo real. Na Figura 2.15 é possível escolher uma atividade de uma lista (letra 

A) e visualizar a informação associada (letra B), bem como ver as atividades relacionadas (letra C). 

Adicionalmente é apresentado um gráfico que representa uma linha temporal das pessoas que leram 

a mensagem. Cada esfera corresponde a um utilizador, o seu diâmetro ao tempo gasto a ler a 

mensagem, a cor ao tipo de leitura (parcial, total ou apenas mostrada) e a distância entre as esferas 

ao intervalo entre leituras. No entanto é possível, utilizadores diferentes lerem a mesma mensagem ao 

mesmo tempo o que pode originar oclusão. 

Para analisar a atividade global dos alunos são utilizados os gráficos de radar presentes na Figura 2.16, 

onde é possível representar todas as interações com o sistema de aprendizagem, como o número de 

criação e leitura de tópicos, frequência de conexão, mensagens respondidas e transferências de 

ficheiros. Desta forma é possível efetuar comparações entre alunos e analisar as componentes a 

melhorar. 

2.2.6 LOCO-Analyst 

A ferramenta LOCO-Analyst [1] permite auxiliar os professores na análise do desempenho dos alunos 

em sistemas de gestão de aprendizagem que utilizam fóruns de discussão. A primeira versão (2006) 

desta aplicação fornecia apenas informação textual ou em formato tabular aos professores e como tal 

Figura 2.15 - Análise em tempo real de mensagens lidas pelos alunos num fórum de discussão [18] 

Figura 2.16 - Gráfico de radar que permite comparar as diversas interações com o sistema [18]  
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de forma a melhorar a aplicação, foram recrutados 18 participantes da área de Sistemas de Informação 

e de Ciências Computacionais para testar a aplicação. Os participantes referiram que a introdução de 

técnicas de visualização facilitava o processo de análise aos professores. 

Tendo em conta a opinião dos participantes foram aplicadas as melhorias e em 2009 foi lançada a 

segunda versão. Na Figura 2.17 é possível ver a introdução de um gráfico de barras horizontal com as 

interações nos diversos módulos. É uma representação simples dos dados sem qualquer interação 

com o idioma e a utilização de barras tridimensionais não facilita a visualização, nomeadamente quando 

o atributo que representa o tamanho de duas ou mais barras é semelhante. Utilizar o dispositivo rato 

para verificar o valor e optar por uma representação bidimensional das barras, bem como alterar os 

atributos representados permitiria retirar a tabela do lado esquerdo. 

O tempo de permanência e as visitas a cada aula de um determinado módulo também são analisados 

através de técnicas de visualização. Novamente é utilizado um gráfico de barras (Figura 2.18), mas 

neste caso o professor pode interagir escolhendo o módulo e a forma (visão geral estatística) como 

pretende ver. Os valores de algumas das barras são de difícil perceção, pelo facto de ser utilizado um 

esquema tridimensional. Seria interessante visualizar comparações entre o número de visitas e o tempo 

de permanência com as notas dos alunos. Para testar a segunda versão foram utilizados os mesmos 

participantes da primeira e concluíram que as visualizações melhoraram bastante o sistema em causa. 

Figura 2.17 - Número de tópicos iniciados, lidos e submetidos pelos estudantes [1] 

Figura 2.18 - Análise do tempo de permanência e visitas às aulas dos diferentes módulos [1] 
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2.2.7 Aplicação para a plataforma Metrics Tab 

Com o objetivo de explorar os dados presentes nos Cursos Online Abertos e Massivos, foi desenvolvido 

um protótipo para a plataforma edX chamado Metrics Tab [33]. Adicionalmente foram criadas cinco 

novas visualizações que foram utilizadas num questionário realizado a 92 instrutores, onde duas das 

visualizações serviram para testar a funcionalidade do protótipo. 

O Metrics Tab permite separar a informação de cada curso em secções, permitindo assim analisar os 

dados de diferentes semanas. O utilizador pode escolher a disciplina que pretende visualizar e 

consequentemente a secção. O gráfico de barras da Figura 2.19 permite analisar o número de alunos 

(eixo vertical) que acederam a cada uma das subsecções (eixo horizontal). Relativamente aos gráficos 

de barras sobrepostas é possível analisar a distribuição das notas dos alunos para cada exercício da 

secção e do número de tentativas necessárias para concluir cada exercício.  

Nos gráficos de barras sobrepostas o eixo das abcissas representa os exercícios da secção e o eixo 

das ordenadas o número de estudantes. Relativamente à distribuição das notas é utilizado um intervalo 

de cores do vermelho ao verde que corresponde às notas dos alunos e no caso da representação da 

distribuição do número de tentativas a cor utilizada é o azul, com diferentes níveis de saturação. No 

gráfico de barras o utilizador pode sobrepor o cursor em cada barra para visualizar o número de 

estudantes e o nome da subsecção correspondente e nos gráficos de barras sobrepostas sobrepondo 

o cursor em cada sub-barra é possível obter informação referente ao nome da subsecção, número de 

estudantes, nota obtida e número de tentativas. A posição vertical das legendas, no entanto, torna difícil 

a leitura e tendo em conta que no caso dos gráficos de barras sobrepostas, comparar as sub-barras 

não é intuitivo pelo facto de não ser possível comparar o comprimento, pois não têm um eixo em comum 

(não começam na posição zero do eixo das ordenadas). Nos três idiomas não existe nenhuma interação 

em comum e não é destacada a barra que é selecionada quando se sobrepõe o cursor. Para ser 

possível comparar cada uma das sub-barras poder-se-ia optar por alternar entre um gráfico de barras 

sobrepostas e um gráfico de barras agrupadas. 

Figura 2.19 - Visualização da informação associada a uma secção de um curso [33] 
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As cinco visualizações adicionais permitem representar (i) a distribuição das notas (eixo das ordenadas) 

em todas as avaliações (trabalhos de casa e exames representados no eixo das abcissas) através de 

um diagrama de caixa (Figura 2.20), (ii) a distribuição das notas por problema, cuja representação é 

semelhante ao gráfico de barras sobrepostas da Figura 2.19, mas com escala de cores diferentes (do 

vermelho ao verde mas com mais contraste), (iii) a distribuição das tentativas em cada problema, 

semelhante também à visualização presente no Metrics Tab, (iv) a distribuição da visualização dos 

diversos materiais fornecidos, através de gráficos de barras sobrepostas (no eixo das abcissas é 

representado cada material, o das ordenadas o número total de estudantes e a cor o número de 

acessos) e por último (v) a utilização do fórum do curso através de dois gráficos de linhas (Figura 2.21), 

onde o eixo das abcissas permite representar a data e o das ordenadas o número de tópicos novos e 

de leituras.  

Cada uma das visualizações permite o mecanismo de sobreposição do cursor, tal como o Metrics Tab, 

com a particularidade da informação extra que surge no ecrã permitir saber a região que se selecionou. 

No caso dos gráficos de linhas, se o utilizador interagir com um dos gráficos, o segundo também é 

destacado no ponto selecionado. Tendo em conta o inquérito em questão, cerca de 70% dos instrutores 

acharam todas as visualizações úteis.  

2.2.8 Aplicação com dados do estado de Washington 

De forma a avaliar dados académicos da educação pública do estado de Washington, foi desenvolvida 

uma aplicação [9] que permite ao utilizador introduzir interrogações em SQL e gerar gráficos a partir 

das mesmas. O conjunto de dados utilizados para esta aplicação são provenientes de relatórios anuais 

do estado de Washington, que contém informação sobre o desenvolvimento profissional dos 

professores, resultados de aprendizagens dos estudantes, o desempenho dos alunos de educação 

especial e outros dados que não são mencionados. 

Figura 2.20 -. Diagrama de caixa da distribuição 
das notas [33] 

Figura 2.21 - Gráficos de linhas referentes à 

utilização do fórum do curso [33] 
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Tendo em conta que uma interrogação introduzida pelo utilizador tem um número elevado de linhas, 

como por exemplo o número de professores com mestrado numa escola (representado por cada fatia), 

o sistema produz um gráfico circular que não resulta da melhor forma devido à quantidade de resultados 

obtidos, como se pode verificar na Figura 2.22. Como tal foi necessário construir um conjunto de regras 

que permita representar de forma correta os diferentes tipos de atributos. A aplicação está apenas 

limitada a três tipos de visualização, gráficos de barras, gráficos circulares e choropleth. 

No caso do gráfico de barras da Figura 2.23, como o número de condados existentes em Washington 

é elevado, certas interrogações podem produzir visualizações em que seja necessário representar 

todos os estados. Apesar do gráfico de barras representar os dados com menor confusão visual, é 

necessário recorrer à barra de deslocamento para visualizar toda a informação. No entanto a utilização 

das legendas na horizontal torna difícil a leitura. Para corrigir o problema da barra de deslocamento foi 

criada uma nova regra para representar dados escolares espaciais num choropleth. O esquema de 

cores utilizado nesta representação é o azul, com diferentes valores de intensidade (mais escuro 

representa maior quantidade). 

Sistemas que permitem ao utilizador interagir através de interrogações implicam que o utilizador tenha 

conhecimento em linguagens relacionadas com base de dados e nem sempre os resultados das 

visualizações são os mais adequados. 

 

Figura 2.22 - Exemplo de um gráfico circular sem agregação dos dados [9] 

 

Figura 2.23 - Gráfico de barras dos dados referentes ao número de professores com mestrado em diferentes 
escolas [9] 
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2.3. Aplicações com visualizações sem interação 

Apesar de muitas das aplicações permitirem analisar os dados educacionais presentes nas plataformas 

de ensino de forma interativa, existem alguns trabalhos realizados onde se recorre a visualizações 

estáticas que permitem ter apenas uma visão pré-definida, sem que seja possível selecionar os dados 

a visualizar ou obter informação adicional. 

2.3.1 MoocViz 

Com o decorrer dos anos a utilização de Cursos Online Abertos e Massivos (do inglês, MOOC) tem 

aumentado e consequentemente têm gerado uma elevada quantidade de dados educacionais. Como 

estes cursos não permitem interação entre os instrutores e os alunos é necessário procurar uma 

alternativa para avaliar o desempenho dos alunos. Alternativa essa que consiste em recorrer a técnicas 

de visualização. 

A ferramenta desenvolvida para visualizar os dados dos cursos online é o MoocViz [8], que contém 

várias técnicas de visualização como o choropleth, gráficos de barras sobrepostas e gráficos de linhas.  

De forma a analisar os países que tiveram mais estudantes a obter os certificados do curso de 6.022x 

(circuitos e eletrónica) do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e do curso de Crypto 1 da 

Universidade de Stanford, foi utilizado o choropleth da Figura 2.24. A escala de cor representa o número 

de certificados no país referente, que varia do branco (menor quantidade de certificados) ao vermelho 

(maior quantidade de certificados). Para extrair a informação do país onde cada estudante realizou o 

curso, foi necessário verificar o Protocolo de Internet. Nesta visualização apenas é possível analisar o 

panorama de um ano em específico e o único mecanismo de interação é o mouseover. 

Relativamente ao tempo total dedicado ao curso são analisados diferentes tipos de recursos, 

nomeadamente exames, aulas, livros, páginas da internet e tutoriais. Estes recursos são representados 

por percentagens num gráfico de barras sobrepostas, com a indicação dos países dos estudantes dos 

cursos de 6.002x e de Crypto 1. Cada sub-barra corresponde a uma atividade e é possível distingui-las 

pela cor. Como nem todas as sub barras começam de uma posição fixa (não começam do zero) torna-

se difícil comparar os recursos utilizados pelos alunos dos diferentes países. Tal como a primeira 

visualização, esta também possui o mecanismo de mouseover.  

Figura 2.24 - Choropleth dos cursos 6.022x (mapa da esquerda) e Crypto 1 (mapa da direita) [8] 
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2.3.2 ALAS-KA 

A plataforma da academia de Khan permite aos alunos ver vídeos educacionais, resolver testes e 

exercícios e ganhar emblemas. De forma a analisar os resultados dos alunos foi desenvolvida uma 

extensão chamada ALAS-KA [29], que permite visualizar os dados de turmas inteiras e de alunos 

individualmente. 

Os dados recolhidos foram de 372 estudantes da Universidade Carlos III de Madrid, que frequentavam 

as disciplinas de matemática, física e química em 2012 e 2013. 

Estas visualizações permitem aos professores terem uma noção do estado global da turma e do 

desempenho individual de cada aluno e permite também ao aluno verificar o seu percurso nessas 

disciplinas.  

Para analisar o tempo despendido dos alunos em exercícios e a ver vídeos é disponibilizado o gráfico 

de barras agrupadas da Figura 2.25 para comparar os diferentes alunos. Cada valor no eixo das 

abcissas corresponde ao utilizador identificado por esse número. As barras azuis e as barras verdes 

correspondem ao tempo despendido a resolver exercícios e a ver vídeos, respetivamente.  

É também possível visualizar uma comparação entre um aluno e a média da turma através do gráfico 

de barras horizontal ou a comparação entre dois alunos específicos e a média da turma. Na Figura 2.26 

é também analisada a percentagem do progresso e eficiência de resolução dos exercícios e dos vídeos.  

Figura 2.26 - Comparação da utilização dos diferentes recursos da plataforma entre dois alunos e média da 

turma [29]  

Figura 2.25 - Representação do tempo despendido pelos alunos a resolver exercícios e a ver vídeos [29] 

 

Representação do tempo despendido pelos alunos a resolver exercícios e a ver vídeos 

 

Representação do tempo despendido pelos alunos a resolver exercícios e a ver vídeos 

 

Representação do tempo despendido pelos alunos a resolver exercícios e a ver vídeos 
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2.3.3 Aplicação para o sistema  Web-CAT 

O Web-CAT é um sistema de testes automático que permite aos estudantes submeterem projetos de 

programação. Este sistema atribui notas automáticas aos alunos e foi adicionada uma extensão [2] 

para que seja possível fornecer um relatório com visualizações comparativas entre os trabalhos 

anteriores ou com os trabalhos dos outros alunos. Para analisar as correlações entre as notas dos 

alunos com o número de submissões e a complexidade do código com as notas dos alunos são 

utilizados gráficos de dispersão (Figura 2.27). 

    Além do número de submissões também é relevante para o professor perceber quando os alunos 

começam a testar os projetos e se testam várias vezes ou apenas perto do final e para tal recorre-se 

ao gráfico de linhas da Figura 2.28. O gráfico de linhas permite representar a percentagem de código 

submetido ao longo do tempo. Nenhum dos gráficos disponibilizados por este programa permite 

interação. 

2.4. Casos de estudo que utilizam técnicas de 

visualização 

Para além da existência de aplicações que recorrem à utilização de dados educacionais extraídos das 

plataformas de gestão de aprendizagem, foram realizados casos de estudo que utilizam técnicas de 

Figura 2.27 - Gráfico de dispersão referente à comparação entre as notas [2] 

 

Figura 2.28 - Número de submissões dos alunos e gráfico de linhas da percentagem de código submetido pelos 
alunos ao longo do tempo [2] 
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visualização para representar diferentes tipos de dados educacionais, tais como dados referentes a 

exames de várias escolas, presenças nas aulas e apontamentos dos alunos. 

2.4.1 Escolas públicas de Illinois 

Neste estudo são examinados dados educacionais de exames nas escolas públicas de Illinois [32]. 

Para tal são utilizadas técnicas de visualização, nomeadamente gráficos de dispersão porque 

possibilitam identificar padrões e discrepâncias. A utilização destes gráficos permite facilitar a 

visualização dos dados ao público em geral para que não seja necessário analisar dados não tratados. 

Estes dados educacionais permitem estabelecer correlações entre a concentração da pobreza e o 

desempenho dos alunos (notas dos exames) de vários anos escolares. A partir do 3º ano os alunos de 

todas as escolas públicas de Illinois realizam exames iguais a diversas disciplinas. Na Figura 2.29 é 

possível verificar esta mesma correlação em 670 escolas de Illinois, tendo em conta o exame de 

Matemática de 2013.  

O índice de pobreza é calculado com base nos alunos que têm apoios sociais. Cada círculo 

corresponde a uma escola e para além da representação da correlação, é possível ver a percentagem 

de alunos estrangeiros (representado pela cor, do vermelho ao azul) e o número de testes realizados 

em cada escola (representado pelo diâmetro do círculo). Pelo facto de não existir transparência nos 

círculos, pode originar oclusão e não é possível perceber o tamanho exato do círculo. 

2.4.2 Utilidade dos idiomas interativos para a análise de dados 

educacionais 

Para avaliar a utilidade de visualizar dados educacionais, realizou-se um estudo na Finlândia [34] com 

cinco visualizações diferentes, num curso de Produção de Conteúdo Web e com comentários dos 

alunos e professores, em que o objetivo seria perceber que visualizações são consideradas úteis e se 

os alunos as utilizam.  

Figura 2.29 - Correlação entre a pobreza e o desempenho dos alunos no exame de Matemática de 2013 [32] 
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A primeira visualização permite analisar três idiomas (painel de visualizações da Figura 2.30), em que 

é possível visualizar a atividade e a participação de cada aluno de um grupo. Cada alteração realizada 

a um dos idiomas é automaticamente atualizada nos restantes (idiomas interligados). Nos histogramas 

o utilizador pode ver informação relacionada com o número de recursos acedidos pelos alunos e as 

horas em que um recurso foi visto. O utilizador pode interagir com os idiomas, carregando e arrastando 

de forma a filtrar a informação. O gráfico circular permite identificar os diferentes tipos de recursos, em 

que o ângulo de cada fatia representa a quantidade de recursos presentes num determinado tipo 

(codificado pela cor). O terceiro idioma utilizado é um gráfico de bolhas que permite representar a 

atividade do estudante. Cada estudante é representado por uma bolha, em que o seu atributo tamanho 

corresponde à quantidade de palavras produzidas e a cor permite distinguir os estudantes ativos dos 

inativos, numa escala de cores do verde para o vermelho. Os eixos das abcissas e das ordenadas 

representam, respetivamente, a quantidade de conteúdo lido e produzido. 

A segunda e a terceira visualização permitem estabelecer relações entre os estudantes e os tópicos 

criados por outros, através de um diagrama de rede. A cor de cada nó permite identificar o programa 

de formação de cada aluno e as ligações permitem identificar os tópicos lidos e comentados por cada 

aluno, bem como o criador do mesmo. No entanto como as ligações são todas da mesma cor e a 

quantidade de dados é elevada, torna-se difícil identificar os intervenientes de cada ação. Contudo o 

utilizador pode filtrar a informação relativa a um dos programas de formação. 

Relativamente à terceira visualização é possível analisar as referências utilizadas pelos alunos, 

nomeadamente os recursos que utilizam, as discussões em que participam e materiais de 

aprendizagem. De forma a representar todas as combinações possíveis foi utilizado o diagrama de 

cordas da Figura 2.31 que possibilita ao utilizador selecionar o que pretende ver, ao carregar num dos 

tópicos. A cor vermelha permite distinguir as relações existentes com um tópico selecionado, 

melhorando significativamente a confusão visual. 

Figura 2.30 -Painel de visualizações interativas que permite analisar a atividade e participação [34] 
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Na quinta visualização é utilizado o esquema de empacotamento de círculos que permite representar 

de forma hierárquica todo o material de aprendizagem. Esta visualização além de identificar os nomes 

dos capítulos, permite aos alunos selecionarem o que pretendem ver, de forma a serem redirecionados 

para a página do conteúdo selecionado. No entanto existe sobreposição nas legendas dos capítulos e 

não existe qualquer explicação para a diferença de tamanho dos círculos. Juntamente com este idioma 

são utilizadas também as nuvens de etiquetas que permitem representar os temas discutidos no 

material de aprendizagem. O aluno ao interagir com a nuvem, carregando numa palavra, destaca os 

círculos correspondentes. O tamanho de cada palavra permite identificar as mais comuns nos diversos 

capítulos, enquanto a cor apenas é utilizada para distinguir as palavras. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que maior parte dos alunos prefere as visualizações que 

ajudam nos estudos (visualização quatro e cinco) ao contrário das que permitem avaliar os seus 

percursos.  

2.4.3 Análise de dados longitudinais  

Com o aumento dos dados relacionados com notas de testes, foi realizado um estudo no Texas [5] que 

utiliza dados longitudinais (dados que fornecem informação em diversos pontos temporais) de forma a 

melhorar a educação. A vantagem da visualização destes dados permite facilmente identificar padrões 

que doutra forma não seriam visíveis, bem como relacionar dados de vários anos. 

A implementação de novos métodos de ensino, como a introdução de novas tecnologias nas aulas, 

pode causar mudanças significativas no desempenho dos alunos, para tal utilizam-se as visualizações 

como forma de avaliar os efeitos destas mudanças, nomeadamente gráficos de dispersão e de fluxo. 

Utilizando dados de 2003 a 2010 de um exame de Matemática de 9º ano e das notas no 8º ano, é 

possível verificar as alterações das notas dos alunos de um ano para o seguinte, bem como a relação 

com as dificuldades económicas (representado a vermelho e azul no diagrama de caixa da Figura 2.32). 

Figura 2.31 - Representação de todos os materiais e discussões acedidos pelos alunos [34] 
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A linha superior permite representar o valor máximo e a inferior o valor mínimo das alterações nas 

notas. 

Para verificar a diferença de notas entre dois anos consecutivos e em vários anos escolares (do 3º ao 

11º ano) foram utilizados gráficos de fluxo instantâneo (Figura 2.33), em que o atributo espessura de 

cada seta representa o número de estudantes e a orientação da seta permite representar as alterações 

das notas. 

Através dos gráficos de fluxo é possível construir o gráfico de linhas de corrente da Figura 2.34, 

utilizando novamente os mesmos anos escolares e o exame de matemática de 2006, é possível 

perceber a variação das notas ao longo dos anos. O vermelho e o azul das linhas permitem distinguir 

os alunos com dificuldades económicas dos que não têm e o atributo espessura permite representar o 

número de estudantes. 

Figura 2.32 - Alteração das notas no exame de Matemática de 9º ano em relação às notas obtidas no 8º ano [5] 

 

Figura 2.33 -Gráfico de fluxo instantâneo das médias das notas entre anos consecutivos [5] 
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2.4.4 Análise de dados de um teste de Inglês 

Foram recolhidos dados de um teste de Inglês de alunos universitários do 2º ano [11] e como alternativa 

a representações visuais de gráficos de barras e circulares, optou-se pela utilização de coordenadas 

paralelas. A utilização deste tipo de gráficos permite representar conjuntos de dados de várias 

dimensões. Através da interação é possível dividir os dados em classes, verificar as médias dos dados 

e mover os eixos de forma a comparar os diversos atributos. 

Com as coordenadas paralelas (Figura 2.35) é possível comparar pares de atributos e a evolução da 

nota inicial até à final. No entanto, como a quantidade de dados é elevada o gráfico não é totalmente 

percetível. Para resolver este problema foram atribuídas cores diferentes a cada nota final com 

diferença de 20 pontos. 

Por vezes analisar uma só visualização não é suficiente, como tal para se analisar com maior detalhe, 

o utilizador pode escolher o diagrama de caixa representado na Figura 2.36. Este tipo de visualização 

permite analisar a distribuição dos dados, os valores mínimos e máximos, quartis e valores medianos. 

Adicionalmente é utilizada uma linha que conecta os valores médios de cada atributo. 

Figura 2.34 - Gráfico de linhas de corrente referente ao exame de Matemática de 2006 [5] 

Figura 2.35 - Coordenadas paralelas interativas das notas [11] 

 

Fig. 21. Coordenadas paralelas interativas das notas 

 

Fig. 21. Coordenadas paralelas interativas das notas 

 

Fig. 21. Coordenadas paralelas interativas das notas 
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2.4.5 Disposição dos alunos na sala de aula 

Para analisar a influência do local onde os alunos se sentam a assistir às aulas nas notas finais, foram 

recolhidos dados de 542 estudantes da Universidade de Los Angeles [35] durante um semestre, através 

de um sistema de presenças na disciplina de Geografia Física. Desse mesmo sistema foram exportadas 

as notas de três testes, a nota do exame final, presenças e participação nas aulas. 

As presenças nas aulas foram detetadas recorrendo à utilização de um sistema de informação 

geográfica, onde cada cadeira da sala de aula é associada ao um ponto georreferenciado, permitindo 

assim detetar recursos ou pessoas numa localização espacial.  

De forma a visualizar a relação entre o local dentro da sala que os alunos escolhem para assistir às 

aulas e as notas que tiveram, foi utilizado o mapa de calor da Figura 2.37 que utiliza uma escala de 

cores do vermelho (melhores notas) até ao azul (piores notas), onde é possível verificar que as zonas 

próximas à secretária do professor estão representadas com cores iguais ou próximas ao vermelho que 

correspondem a notas entre os 64% e os 80,6%. Para complementar esta visualização foram utilizados 

também gráficos de dispersão e uma matriz. 

O gráfico de dispersão da Figura 2.38 permite complementar a informação do mapa de calor, 

salientando o padrão existente entre a distância do instrutor e as notas dos testes. No entanto existem 

exceções, nem todos os alunos que se sentam nas filas de trás têm más notas. 

Além de influenciar as notas dos alunos, também influencia a qualidade da participação, para tal é 

utilizado um esquema de cores em que é possível visualizar que os alunos sentados nas filas da frente 

possuem elevados índices de desempenho e o contrário para os das filas mais atrás. 

Figura 2.36 -Coordenadas paralelas interativas das notas e diagrama de caixa das notas de um teste de Inglês 
[11] 

Figura 2.37 - Distribuição das notas dos alunos pela sala [35] 
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2.4.6 Análise dos apontamentos dos alunos 

Foi realizado um estudo [24] para analisar as relações entre os apontamentos e o conteúdo dos 

materiais de apoio de alunos graduados em Economia na Universidade Nacional Japonesa, que 

frequentavam um curso online de redes de sistemas de informação. O material disponibilizado é 

constituído por diapositivos, ficheiros de áudio e testes. Os 54 alunos avaliados teriam que, 

semanalmente, apresentar os seus apontamentos ao professor responsável, de forma a serem 

avaliados (“bom”, “razoável” e “mau”). Os tipos de apontamentos (representado por cores diferentes) 

durante as semanas do curso são representados pelo gráfico de linhas da Figura 2.39. 

Os diapositivos disponibilizados para os alunos foram extraídos e sumarizados, de forma a identificar 

os termos relevantes e a respetiva frequência. O mesmo procedimento foi realizado para o texto 

presente nos ficheiros de áudio. De forma a comparar os termos utilizados pelos alunos nos 

apontamentos e os termos presentes nos materiais fornecidos, foi feita uma média das avaliações dos 

apontamentos dos alunos, dividindo-os em grupos de pontuação “alta” e “baixa”. A representação 

utilizada foi um diagrama de caixa (Figura 2.40) que permite visualizar a distribuição dos termos que os 

alunos utilizaram relativamente ao número de termos do professor. No entanto as notas dos testes não 

Figura 2.38 - Distribuição das notas dos alunos pela sala e representação das notas em relação à distância ao 

projetor [35] 

Figura 2.39 - Representação da percentagem dos tipos de apontamentos dos alunos ao longo das semanas do 
curso [24] 
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foram utilizadas, pelo facto que seria interessente estabelecer a comparação entre a qualidade dos 

apontamentos e as notas dos testes. 

2.5. Discussão 

De forma a estabelecer uma comparação geral entre os diversos trabalhos, foi criada a tabela 1 que 

permite identificar de forma mais sucinta diversos aspetos que podem revelar-se importantes na análise 

referente às diferentes técnicas de visualização utilizadas. 

Como tal foram destacados os mecanismos de interação mais relevantes que o utilizador pode executar 

nas diferentes visualizações, nomeadamente a filtragem e a seleção de elementos. Relativamente à 

filtragem, o utilizador pode escolher o subconjunto de dados que pretende visualizar bem como excluir 

os atributos que não contribuem para o que pretende analisar.  

Quanto à seleção de elementos, são contempladas todas as interações com as visualizações que 

permitem a seleção de um determinado elemento com o objetivo de adquirir mais informação sobre 

este (através da sobreposição do cursor), bem como para manter o mesmo selecionado de forma a 

destacá-lo ou para acompanhar caso a visualização seja alterada.  

Outro aspeto que se revelou importante nos diversos trabalhos foi a existência de interligação entre 

os diversos idiomas utilizados, ou seja, quando um dos elementos presentes num dos idiomas é 

selecionado, essa seleção reflete-se nos restantes. Este mecanismo é bastante importante quando são 

utilizados vários idiomas, no sentido em que permite manter todos os idiomas consistentes, face às 

alterações efetuadas num deles. 

Quanto à utilização dos dados é possível analisar os diversos trabalhos consoante a utilização dos 

mesmos para comparar as diferentes disciplinas ou cursos e a seleção dos atributos que se 

pretende analisar. 

Cerca de metade dos trabalhos recorrem a mecanismos de filtragem como forma de interação, pois 

permitem explorar o conjunto de dados fornecidos, sem que seja apresentado ao utilizador diversas 

visualizações estáticas. Os que se destacam neste campo são o Weiand et al. [38] e o GISMO [21]. O 

primeiro permite escrever o nome dos estudantes, selecionar recursos e cursos de forma relativamente 

Figura 2.40 - Relação entre o número de termos presentes nos apontamentos do aluno e nos diapositivos do 
professor [24]  
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simples (caixas de seleção). O segundo permite selecionar os estudantes e recursos, bem como grupos 

e a data dos dados do curso que está a ser analisado. No entanto é necessário regressar 

constantemente à página inicial para efetuar novas filtragens ao contrário do primeiro trabalho, onde a 

visualização está integrada com o painel de filtragem, o que possibilita visualizar imediatamente as 

alterações nas representações gráficas. Contudo o primeiro trabalho apenas permite a seleção de um 

aluno ou de todos, o que impossibilita analisar e comparar grupos de alunos. 

Quanto à utilização de mecanismos de seleção, a maioria apenas utiliza a sobreposição do cursor 

como meio para se obter mais informação sobre um dado elemento, não sendo possível destacá-lo. 

Os trabalhos que permitem esse destaque são o ALAS-KA [29] e o EduVis [10, 16]. Apesar de ambos 

permitirem a seleção de elementos como forma de destaque, o segundo trabalho revelou-se mais 

completo, no sentido em que permite selecionar cada uma das disciplinas para que os padrões das 

mesmas sejam visíveis, bem como comparar padrões de duas disciplinas diferentes, ao contrário do 

primeiro, que apenas possibilita destacar um elemento. 

 

Tabela 1 - Síntese dos trabalhos no âmbito da utilização de mecanismos de visualização em dados educacionais 

Nome Filtragem Seleção Idiomas conectados 
Comparação de 

disciplinas/cursos 

Escolha de 

atributos 

Olmos et al. [26] 
     

EduVis [10, 16]      

Weiand et al. [38] 
     

Da Silva et al. [7] 
     

GISMO [21]      

CourseVis [20]      

ViMoodle [13, 14]      

VisMOOC [31]      

TrAVis [18]      

LOCO-Analyst [1]      

Metrics Tab [33]      

Desai et al. [9] 
     

ALAS-KA [29]      

MoocViz [8]      

Allevato et al. [2] 
     

Stevens et al. [32]      

Tervakari et al. [34] 
     

Bendinelli et al. [5]      

Gan et al. [11]      

Waktola et al. [35]      

Nakayama et al.[24] 
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Na interligação dos idiomas, existem 15 trabalhos que apresentam visualizações independentes, o 

que impossibilita estabelecer ligações entre os vários idiomas. Este mecanismo de interação permite 

refletir a seleção dos elementos de um idioma nos restantes, permitindo ao utilizador analisar diferentes 

informações sem ser necessário procurar o elemento nos outros idiomas, facilitando assim a análise 

dos dados. Como tal os trabalhos que possibilitam este tipo de interação são os trabalhos Weiand et al. 

[38] e EduVis [10, 16].  No entanto, nem todos os idiomas estão interligados no primeiro trabalho, os 

três idiomas implementados têm atributos em comum, mas apenas o gráfico circular e o gráfico de 

barras sobrepostas estão interligados. O contrário acontece com o segundo trabalho, em que todos os 

idiomas disponibilizados estão ligados, ao selecionar uma disciplina a mesma é destacada no segundo 

idioma. A interligação de idiomas implica que as visualizações tenham mecanismos de seleção, pelo 

facto de ser impossível destacar atributos sem este tipo de mecanismo. 

Apenas dois permitem a comparação dos diferentes cursos ou disciplinas, onde o trabalho que tem 

maior relevância é o ViMoodle [13, 14]. São poucos os trabalhos que permitem uma análise mais geral 

a várias disciplinas e cursos, pois a maior parte apenas utiliza os dados como meio para monitorização 

do desempenho dos alunos. No caso do trabalho acima referido, o utilizador pode abrir várias 

visualizações ao mesmo tempo e comparar tudo no mesmo instante, no entanto está limitado ao 

tamanho da janela da aplicação. Ao abrir um elevado número de idiomas torna-se difícil perceber a 

informação que se está a visualizar. 

Desai et al. [9] e Travis [20] são os trabalhos que mais se destacam no conceito da escolha de atributos, 

pois permitem explorar diferentes componentes de avaliação ou trocar entre as diversas medidas 

derivadas, como é o caso das médias e das correlações. No total existem seis trabalhos que permitem 

alterar os atributos visualizados em cada idioma. Ambos os trabalhos mencionados permitem escolher 

entre um conjunto diversificado de atributos, no caso do Desai et al. [9] o utilizador pode selecionar os 

atributos que pretende ver, através da interação direta com a base de dados. Pode selecionar o 

desenvolvimento profissional do professor, os resultados das aprendizagens dos alunos ou aplicar 

medidas derivadas através da interrogação inserida. Quanto ao Travis [20], na página inicial é possível 

selecionar todos os atributos que se pretende ver simultaneamente, como é o caso das mensagens 

lidas, enviadas e respondidas pelos alunos, bem como as visitas aos fóruns e endereços web.  

Entre os diversos trabalhos, os que se destacam de forma positiva na maior parte dos aspetos 

identificados são EduVis [10, 16], ViMoodle [13, 14] e Weiand et al. [38]. O primeiro e o segundo apesar 

de serem bastante completos, não permitem a escolha de diferentes atributos. Quanto ao terceiro, 

apesar de permitir comparações ao nível das disciplinas e cursos, a utilização de vários idiomas 

simultâneos pode tornar toda a visualização confusa. 

Com base na análise dos diferentes trabalhos é possível retirar informação relevante acerca das 

visualizações utilizadas, como a utilização de mecanismos de filtragem e a seleção de elementos como 

meio para reduzir a quantidade de dados apresentados. Através da identificação dos problemas e 

pontos fortes mais comuns nos trabalhos referidos nesta secção, é possível colmatar assim essas 

falhas e construir uma visualização interativa e eficaz. Desta forma é pretendido que a visualização a 

desenvolver permita filtrar os dados, de forma a possibilitar a exploração dos dados ao utilizador. 
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Através de mecanismos de seleção o utilizador pode obter mais informação sobre os dados, bem como 

destacar um determinado elemento, que será refletido nos idiomas adjacentes. 
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3. Pré-processamento de dados 

educacionais 

Na secção anterior foram destacados os pontos fortes e limitações de diversas aplicações e casos de 

estudo que recorrem à utilização de idiomas de visualização com o objetivo de facilitar a interpretação 

de elevados conjuntos de dados educacionais. Como tal, para desenvolver uma ferramenta que permita 

essa mesma análise, será necessário ter acesso a essa informação. Para isso, está disponível um 

conjunto de dados do Instituto Superior Técnico, referentes a todos os cursos e disciplinas desde 2002 

através de uma API desenvolvida. 

No entanto, antes do desenvolvimento de qualquer idioma será necessário perceber qual o tipo de 

informação que seria interessante analisar de forma a contribuir para uma melhoria no sistema 

educacional. Com esse objetivo, será importante perceber quais os atributos relacionados com o 

percurso académico dos alunos, que irão permitir aos professores e coordenadores reestruturarem os 

métodos de ensino desenvolvidos ao nível das disciplinas ou cursos. 

 Após a fase de definição das questões mais interessantes, será iniciada a fase de extração e 

processamento dos dados, tendo em conta as necessidades identificadas pelos utilizadores. Após a 

identificação dos atributos disponíveis será necessário cruzar os dados recolhidos com as perguntas 

desenvolvidas, de forma a averiguar se, de facto, é possível obter respostas a todas as questões com 

a informação disponível. 

3.1. Conjunto inicial de questões 

Com a elevada quantidade de dados gerados pelo sistema de aprendizagem do Instituto Superior 

Técnico, é necessário refletir sobre as perguntas mais interessantes a que esta informação permite 

responder. Tendo em conta alguns dos atributos mencionados no trabalho relacionado, como as 

aprovações, as presenças nas aulas e o número de alunos, bem como alguns atributos que poderão 

ser, eventualmente, extraídos da API do FenixEdu ou através dos relatórios QUC, que permitem 

monitorizar o estado de uma disciplina e avaliar os docentes respetivos, tendo em conta um conjunto 

de pontuações de um a nove fornecidas pelos alunos. Com isto, foi elaborado um conjunto inicial de 

questões representativas, que permitem estabelecer uma cobertura a todos os aspetos considerados 

importantes, cujas respostas se poderiam obter através da interação com os diferentes idiomas da 

visualização: 

1. Qual o curso onde uma disciplina em comum teve mais aprovações? 

2. Qual foi o curso com melhor média de aprovações às disciplinas? 

3. Disciplinas com maior percentagem de assiduidade têm melhor média de classificações? 

4. Existe alguma correlação entre a percentagem de aprovações e o número de alunos? 
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5. Existe alguma correlação entre a percentagem de aprovações e as avaliações dos relatórios 

de QUC das disciplinas? 

6. Qual a região do país onde mais alunos terminaram o curso? 

7. Disciplinas com maior número de créditos têm percentagem de aprovações inferiores? 

8. Qual a disciplina com piores aprovações de um curso? 

9. A média dos relatórios de QUC dos professores tende a aumentar consoante a percentagem 

de aprovações? 

10. Qual o corpo docente com mais aprovações a uma disciplina? 

11. Alunos com maior assiduidade têm melhores notas? 

12. Qual a área de mestrado preferida pelos alunos? 

De forma a validar estas questões, após uma breve explicação do âmbito da dissertação, foi realizado 

um questionário a cinquenta e seis alunos e um professor do Instituto Superior Técnico, com o objetivo 

de perceber quais as questões cujas respostas seriam mais interessantes obter, através da interação 

com a aplicação. 

O questionário é composto por três secções distintas, a primeira está relacionada com a informação 

pessoal de cada uma das pessoas, nomeadamente a idade, género e o estatuto na faculdade 

(professor ou aluno). Quanto à segunda secção, estão presentes todas as questões referidas acima e 

serão avaliadas numa escala de likert. A terceira secção contém apenas uma pergunta de resposta 

aberta, onde os inquiridos podem escrever sugestões de questões.  

Nas Figuras 3.1 e 3.2 estão presentes os resultados às perguntas da segunda secção do questionário, 

onde é possível identificar a preferência dos diversos inquiridos. Analisando ambos os conjuntos de 

gráficos de barras, as questões que despertaram maior interesse foram as seguintes: 

Figura 3.1 – Primeira metade das questões da segunda secção do questionário 
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 Existe alguma correlação entre a percentagem de aprovações e as avaliações dos relatórios 

de QUC das disciplinas? 

 Qual a região do país onde mais alunos terminaram o curso? 

 Qual a disciplina com piores aprovações de um curso? 

 Qual foi o curso com melhor média de aprovações às disciplinas? 

 Qual a área de mestrado preferida pelos alunos? 

Adicionalmente, na pergunta de resposta aberta foram sugeridas questões adicionais pelos inquiridos 

que não estavam presentes na secção dois do questionário, como é o caso de “Existiu alguma melhoria 

nas aprovações de uma disciplina, após uma mudança de corpo docente?“ e “Alunos do género 

feminino têm tendência a obter melhores notas?”. 

Tendo em conta as questões formuladas, a aplicação a desenvolver será maioritariamente focada 

nestas, se os dados a extrair contiverem todos os atributos necessários.  Para essa finalidade, foram 

então identificados alguns dos atributos necessários para se obter as diversas respostas, como é o 

caso do número de alunos, percentagem de aprovações, número de créditos, avaliação dos QUC das 

disciplinas e dos professores, assiduidade dos alunos, áreas de mestrado, género do aluno e o local 

de residência dos alunos antes de ingressarem na faculdade. Posteriormente, será necessário efetuar 

o cruzamento destes atributos com os dados provenientes da API do FenixEdu 

Utilizando as questões identificadas, foi realizada uma reunião com o Núcleo de Estatística e Prospetiva 

do Instituto Superior Técnico, de forma a complementar o levantamento de requisitos identificados na 

tabela 3.1 com dados adicionais que pudessem ser fornecidos, com o objetivo de responder a todas as 

questões identificadas. Foi também possível verificar que o método utilizado para a análise de atributos 

como aprovações, notas, avaliações de QUC dos professores e das disciplinas são tabelas e gráficos 

de barras em formato de papel. Desta forma, foi possível perceber que esta ferramenta poderá permitir 

uma análise mais direta e com menor esforço cognitivo, visto que que não será necessário manusear 

Figura 3.2 - Segunda metade das questões da segunda secção do questionário 
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várias folhas. Recorrendo apenas à interação entre idiomas, facilmente se obterá a informação 

necessária. 

Com base nas sugestões fornecidas pelos inquiridos e dos atributos presentes nos relatórios em papel 

do Núcleo de Estatística e Prospetiva, destaca-se o conjunto seguinte de perguntas finais, às quais se 

pretende obter respostas: 

1. Existiu alguma melhoria nas aprovações de uma disciplina, após uma mudança de corpo 

docente? 

2. Qual o curso onde uma disciplina em comum teve mais aprovações? 

3. Qual a disciplina com piores aprovações de um curso? 

4. Existe alguma correlação entre a percentagem de aprovações e as avaliações dos relatórios 

de QUC das disciplinas? 

5. Qual foi o curso com melhor média de aprovações às disciplinas? 

3.2. Extração dos dados 

Tal como foi mencionado na secção 1.2, foi realizada a extração dos dados através da API fornecida 

pelo sistema FenixEdu, que permite aceder à informação referente aos cursos e disciplinas contida na 

base de dados do Instituto Superior Técnico, que contém os seguintes dados: 

 Lista de disciplinas de cada curso 

 Número e lista dos alunos inscritos em cada disciplina 

 Corpo docente da disciplina 

 Número de créditos de cada disciplina 

 Tipo e datas de avaliação 

 Local e hora das aulas 

 Regras e datas de inscrição de grupos 

 Número de elementos dos grupos 

Tendo em conta a quantidade massiva de informação presente no sistema foi necessário implementar 

um programa em Python para recolher cerca de dois gigabytes de dados dos diversos períodos 

académicos, cursos e disciplinas. Para tal é estabelecida uma conexão com a API de forma a invocar 

os métodos contidos na mesma, retornando, assim, ficheiros em formato Json como se pode ver na 

Figura 3.3. 
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Além de ser possível adquirir esta informação, procurou-se também complementar estes dados com 

as avaliações aos professores e às disciplinas, recorrendo aos relatórios dos QUC presentes nos URL 

de cada ficheiro Json. Nestes relatórios é possível obter dados posteriores apenas a 2010 e estão 

presentes as medianas das avaliações submetidas pelos alunos, relativamente a cada disciplina e 

professor, bem como a média das notas e das aprovações dos alunos em cada disciplina. No caso 

particular destes dados, foi necessário extrair os dados diretamente do HTML da página utilizando um 

módulo adicional para Python, de nome Selenium, com o objetivo de automatizar toda a interação 

necessária com o browser para atingir o URL final dos relatórios QUC, pelo facto de não ser possível 

calcular os endereços dos relatórios. No entanto, existe uma limitação relativa à quantidade de pedidos 

seguidos que podem ser realizados e como solução foi implementado um bloqueio de trinta segundos 

entre os pedidos que não são sucedidos, para garantir que a extração dos dados continue sem 

interrupções. 

Contudo a utilização dos dados sem um processamento prévio, não permite obter todos os atributos 

identificados, como tal foi necessário efetuar alguns cruzamentos entre os dados e aplicar medidas 

derivadas. Por exemplo, nos ficheiros recolhidos com data anterior a 2010 não existe nenhum campo 

com o número de aprovações ou reprovações a uma disciplina, portanto para os calcular foi necessário 

cruzar os dados dessa disciplina nos diferentes anos ou semestres de forma a calcular uma estimativa 

das aprovações, visto que não existe acesso aos alunos que desistem do curso ou que mudam de 

disciplina. Inicialmente bastaria apenas comparar a lista de alunos inscritos na disciplina desse ano 

com as listas dos anos seguintes, mas devido a alguns erros presentes nos dados e existência de 

reestruturações nos cursos, foi necessário estabelecer relações entre os nomes dos cursos antigos 

com os recentes, como é o caso dos cursos pré-Bolonha com os pós-Bolonha. Foi necessário realizar 

o mesmo processo com as disciplinas, no entanto este foi mais complicado, pelo facto de não ser 

possível fazê-lo de forma automática. Neste caso particular, existiam nomes de disciplinas e acrónimos 

que variavam ao longo dos anos mesmo correspondendo à mesma disciplina. No caso dos acrónimos, 

Figura 3.3 – Dados extraídos da API 
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por vezes não estavam presentes nos dados e, como tal, foi necessário calculá-los tendo em conta o 

primeiro caracter de cada palavra do nome de cada disciplina. No entanto ao efetuar este mecanismo, 

por vezes originavam-se duplicados e como forma de os manter únicos, criou-se um registo da deteção 

de acrónimos processados até ao momento, onde cada duplicado ao ser detetado, gerava um novo 

acrónimo. Para tal foram construídas novas regras onde são selecionados os primeiros caracteres de 

cada palavra que compõe o nome da disciplina. Caso continue a existir duplicados, são testados os 

seguintes caracteres sucessivamente até obter um acrónimo único. Nestes dados estão presentes 

licenciaturas, mestrados, doutoramentos e cursos de especialização e ao efetuar os cálculos das 

aprovações das disciplinas de doutoramento, foi considerado que seria necessário excluir estes dados, 

pelo facto de o plano curricular de cada curso sofrer variadíssimas alterações em cada semestre e 

como tal torna-se difícil cumprir o objetivo desta aplicação, que implica acompanhar a evolução ao 

longo dos anos. 

Quanto às reestruturações foi necessário analisar os documentos das mesmas, disponibilizados em 

cada página do curso, de forma a estabelecer manualmente as associações entre as disciplinas 

reestruturadas. Em todas as disciplinas de Dissertação de Mestrado após 2010 não existia qualquer 

valor relativo às aprovações, como tal foi necessário calculá-lo com o mesmo método realizado às 

disciplinas anteriores a 2010. 

Relativamente às questões identificadas na secção 3.1, não foi possível ter acesso à assiduidade, 

género e localização do aluno, nem às áreas de mestrado. Como tal, os atributos selecionados para o 

desenvolvimento da solução final, são os seguintes: 

 Aprovações de cada disciplina 

 Média das aprovações de todas as disciplinas em cada curso 

 Notas de cada disciplina 

 Média das notas de todas as disciplinas em cada curso 

 Créditos da disciplina 

 Avaliação dos Quc de cada disciplina 

 Média das Avaliações dos Quc de todas as disciplinas em cada curso 

 Número de inscrições em cada disciplina 

 Número de inscrições em cada curso 

 Avaliação dos QUC dos professores 

 Média das Avaliações dos Quc de todas os professores em cada curso 

Tendo em conta o conjunto de dados iniciais, onde existiam diversos campos sem qualquer 

informação, foi necessário processá-los de forma a transformá-los em informação que irão permitir 
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responder a todas as questões identificadas na secção anterior, visto que a análise de dados em 

bruto dificulta bastante a componente analítica por parte do utilizador. 
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4. Desenvolvimento da Solução 

O foco principal desta solução é permitir uma análise detalhada de diversos atributos, tendo em conta 

uma componente temporal da situação geral de um curso, bem como de todas as disciplinas. Através 

da combinação de vários idiomas é também possível relacionar as aprovações e notas de uma 

disciplina com a avaliação do corpo docente que a leciona. Assim, tanto a direção como os docentes 

podem analisar o estado em que se encontra uma determinada disciplina ou curso sem ser necessário 

recorrer à utilização de dados não processados. Consequentemente, através da interpretação das 

visualizações poderá possibilitar uma reflexão relativa à alteração dos conteúdos lecionados, o 

desenvolvimento de métodos alternativos de avaliação ou até mesmo optar-se por uma reestruturação. 

Neste Capítulo será apresentada a arquitetura utilizada na implementação com a especificação das 

tecnologias utilizadas no back-end e no front-end, bem como de todo o processo iterativo da realização 

dos mesmos. Adicionalmente, será relatado todo o processo de conceção dos protótipos não funcionais 

e todas as decisões tomadas relativamente às alterações realizadas à aplicação final, tendo em conta 

os protótipos desenhados. 

4.1. Arquitetura 

Relativamente à aplicação a implementar, após a extração dos dados e consequente processamento, 

os atributos calculados serão armazenados numa base de dados MySQL com as tabelas “Professor”, 

“Disciplina” e “Curso”. A comunicação entre a base de dados e o front-end (Figura 4.1) terá como 

intermediários um módulo em Python, que processa os dados e constrói as interrogações com base 

nos pedidos HTTP realizados ao serviço RESTful pelo front-end. Adicionalmente, o módulo da base de 

dados contém um mecanismo de cache que permite registar o conjunto de dados enviados e caso 

exista duplicação nos pedidos, então os dados correspondentes presentes na cache são enviados, sem 

ser necessário efetuar o pedido novamente.  

No caso do front-end, este será constituído por um Data Broker, cuja função será distribuir os dados no 

formato Json, para as diferentes vistas e receber os pedidos de dados sempre que o utilizador interage 

com um dos idiomas, estabelecendo uma conexão HTTP de forma a efetuar o pedido ao serviço 

RESTful. Relativamente às tecnologias utilizadas no back-end, é utilizado um servidor Apache, uma 

base de dados MySQL e tanto o serviço como o módulo foram desenvolvidos em Python. No caso do 

front-end o desenvolvimento dos diversos idiomas foi realizado com uma biblioteca em Javascript 

(D3.js), que permite criar representações visuais customizáveis. Esta ferramenta permite manipular 

elementos em HTML e SVG e permite atribuir estilos em CSS, dando assim, liberdade ao 

desenvolvimento sem se utilizar representações previamente geradas [23]. 
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4.2. Back-end 

Tendo em conta a elevada quantidade de dados recolhidos, foi necessário recorrer ao carregamento 

de toda a informação numa base de dados MySQL, que contém três tabelas (cursos, professores e 

disciplinas) com colunas distintas. No caso da tabela dos cursos da Figura 4.2 estão presentes os 

identificadores de cada um, o nome, o acrónimo, o tipo de curso (licenciatura, mestrado e curso de 

especialização), o ano, semestre, número de alunos que frequentam o curso e a média das aprovações, 

das avaliações dos QUC e das notas. No estado inicial da aplicação as médias e o número dos 

estudantes são pré-calculados de forma a evitar que os mesmos sejam realizados durante os pedidos. 

Quanto à tabela das disciplinas (Figura 4.3) está presente o identificador das disciplinas, o nome, o 

acrónimo, o identificador e o acrónimo do curso, o tipo do curso, o número de alunos, o ano, o semestre, 

os créditos, notas, aprovações e as avaliações dos QUC. 

Figura 4.1- Arquitetura da solução 

Figura 4.2 - Tabela dos cursos 
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Na Figura 4.4 está representada a tabela dos professores, em que é disponibilizado o nome, o 

identificador do professor e da disciplina, o acrónimo da disciplina que lecionam e o curso associado, o 

ano, o semestre e a avaliação dos relatórios QUC. 

Quanto ao módulo responsável pela interação com a base de dados, o pedido proveniente do serviço 

é processado tendo em conta os atributos presentes, formulando assim a interrogação necessária à 

extração dos dados. Adicionalmente, foi implementado um sistema de cache, onde são guardados os 

dados dos últimos vinte pedidos para cada endereço IP conectado. Tendo em conta que para cada 

endereço existe uma cache, optou-se por utilizar apenas vinte itens para cada, de forma a evitar que 

sejam guardados muitos dados em memória. 

Este módulo foi implementado com base na notação dos seguintes endpoints, criados no serviço 

RESTful: 

 /degrees        

 /degrees/<id> 

 /degrees/<id>/courses 

Figura 4.3 - Tabela das disciplinas 

Figura 4.4 - Tabela dos professores 
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 /courses 

 /courses/<id> 

 /courses/<id>/teachers 

 /teachers 

 /teachers/<username> 

Considerando este conjunto de endpoints, cada pedido efetuado implica a extração de todo o conjunto 

de dados referente a cursos, disciplinas ou professores ou apenas de uma instância em específico. De 

forma a evitar, ao selecionar várias instâncias, múltiplos pedidos simultâneos ao serviço, optou-se por 

utilizar um mecanismo de filtragem embutido no endereço. A implementação do filtro consiste em inserir 

o caracter ‘?’ no final do endpoint, seguido dos atributos que se deseja filtrar. A notação utilizada para 

representar cada atributo é “<nome>=instância1, instância2, ..., instânciaN” e para os delimitar é 

utilizado o caracter ‘&’. Para a implementação deste serviço recorreu-se ao Flask-RESTful que é um 

módulo desenvolvido em Python que permite a criação de endpoints no endereço público do 

computador onde está instalado o servidor Apache. 

4.3. Front-end 

Após a definição da arquitetura do sistema e da consequente implementação de todo o back-end, foi 

necessário conceber, inicialmente, o tipo de idiomas a utilizar, bem como o aspeto visual do ecrã da 

aplicação. 

Neste Capítulo será apresentado todo o processo iterativo e incremental do desenvolvimento do painel 

de visualizações, iniciando com a conceção dos protótipos de baixa fidelidade, seguido da 

implementação de todos os idiomas. Serão, também, explicadas todas as decisões tomadas no 

decorrer do desenvolvimento de forma a que todo o sistema permaneça consistente e intuitivo para o 

utilizador. 

4.3.1 Protótipos de baixa fidelidade 

Antes do início da fase de implementação foi necessário conceber alguns protótipos de baixa fidelidade 

com o objetivo de ilustrar a aparência da aplicação e dos idiomas, bem como para testar a consistência 

dos diferentes idiomas e definir casos de uso antes do desenvolvimento do sistema de uma forma 

rápida e simples [30]. Na Figura 4.5 é possível visualizar um dos possíveis ecrãs da aplicação, com 

uma das vistas selecionadas. Os idiomas utilizados correspondem à aprovação das diversas disciplinas 

de um curso em anos diferentes, onde o utilizador pode escolher o curso que pretende visualizar, bem 

como os eixos dos anos que pretende representar (coordenadas paralelas). Outro idioma utilizado é o 

gráfico de dispersão para representar a relação entre a percentagem de aprovação e a mediana da 

avaliação dos relatórios dos QUC, onde cada um dos círculos corresponde a um ano diferente. A cor 

permite distinguir os diferentes corpos docentes e a seleção de uma disciplina no idioma das coordenas 
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paralelas irá atualizar este idioma de forma a ser possível visualizar a respetiva disciplina. A seleção 

dessa disciplina também atualizará um terceiro idioma, que consiste em visualizar as aprovações da 

mesma em cursos diferentes e o utilizador pode, ainda, escolher um período académico.  

 No entanto, este potencial ecrã da aplicação apenas permite acompanhar a evolução do curso 

selecionado, o que impossibilita estabelecer comparações entre os diversos cursos. Comparar 

disciplinas comuns entre cursos neste cenário, também não seria possível pelo facto de a filtragem ser 

realizada ao nível dos cursos. 

Como tal foi necessário desenvolver um idioma que permitisse comparar cursos e disciplinas 

simultaneamente. Tendo em conta este requisito, na Figura 4.6 está presente uma alternativa que 

consiste na utilização de uma matriz interativa onde seria possível integrar tanto cursos como 

disciplinas. Cada coluna representaria o ano e semestre e o preenchimento de cada célula 

representaria as aprovações. O preenchimento de cada célula seria codificado por uma escala de cores 

do vermelho (valores baixos de aprovação) ao verde (valores elevados de aprovação). De forma a 

complementar este idioma, está também presente um gráfico de dispersão que permite estabelecer a 

correlação entre alguns dos atributos disponíveis, neste caso as aprovações e o número de créditos, 

onde cada círculo representa uma disciplina. Como mecanismo de filtragem seria utilizado um sistema 

de dropdown, em que seria permitido selecionar o curso e a disciplina que se pretende ver. 

Figura 4.5 - Primeiro protótipo não funcional  

Figura 4.6 - Protótipo final não funcional 
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Na Figura 4.7 está representada uma interação com o protótipo, onde foi filtrada a disciplina Cálculo II 

em ambos os idiomas. O idioma adicional representa um gráfico de linhas, onde cada uma representa 

um corpo docente codificado com cores diferentes. Para representar o filtro é utilizada uma pill que o 

utilizador pode escolher remover quando quiser, permitindo assim voltar ao estado anterior da 

aplicação. Neste caso específico, ao remover a pill, o idioma é atualizado de forma a voltar a exibir 

todas as disciplinas.  

Como a matriz permitirá representar todas as instâncias das disciplinas dos diversos cursos, este 

idioma funcionará como sendo a base de toda a visualização. Os restantes idiomas permitirão 

complementar as informações presentes na matriz, com o objetivo de responder às questões presentes 

na secção 3.1. Nas secções seguintes será explicado todo o processo de desenvolvimento dos 

diferentes idiomas. 

4.3.2 Desenvolvimento da matriz 

Tendo em conta a conceção dos protótipos anteriores, estabeleceu-se que a matriz funcionaria como 

idioma base, visto que permite representar todos os cursos e disciplinas simultaneamente e os 

restantes funcionarão como complemento aos restantes atributos. A matriz é composta por diversas 

colunas, nomeadamente o nome do curso, o nome da disciplina e os diferentes semestres dos 

diferentes anos, onde cada célula representa a percentagem de aprovações dos alunos a uma 

determinada disciplina. Caso exista alguma linha sem qualquer informação referente às aprovações, 

esta não é desenhada visto que não contribui para a análise, permitindo assim evitar o aumento do 

tamanho da matriz. Para representar os valores, foi utilizada uma escala de cinco cores seguindo o 

código convencional de cores ocidental (verde para aprovações com valor alto e vermelho para valores 

mais baixos), tal como foi mencionado na conceção dos protótipos [36]. Para estabelecer as cores da 

matriz utilizou-se a escala dos quantis, presente no D3.js, que permite tratar o conjunto de dados de 

forma discreta, agrupando os valores do domínio em intervalos mediante a distribuição dos mesmos. 

As células sem qualquer informação das aprovações não têm qualquer cor aplicada. No entanto, de 

forma a permitir uma maior distribuição dos valores pelas várias cores, foi necessário aumentar estas 

para um número total de sete, seguindo a mesma escala. 

Inicialmente era pretendido que todos as disciplinas de cada curso fossem visíveis no idioma e que 

cada célula representasse a percentagem de aprovações, no entanto foi necessário optar por uma 

Figura 4.7- Filtragem de uma disciplina 
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abordagem alternativa, pelo facto de tornar a matriz muito extensa. Essa abordagem consiste na 

implementação de um mecanismo que permite expandir e colapsar o curso selecionado ao premir o 

dispositivo rato sobre o nome do mesmo. Para distinguir os cursos das disciplinas quando um deles é 

expandido, foi adicionada uma linha horizontal de um pixel. De forma a evitar o carregamento de todos 

os dados dos cursos e disciplinas, no estado inicial da aplicação é solicitada a informação referente 

aos cursos e quando um destes é expandido, é apenas realizado o pedido das disciplinas do mesmo. 

As células referentes aos cursos foram também alteradas, de forma a conter a média das aprovações 

a todas as disciplinas, com o objetivo de manter o idioma consistente. Para permitir uma sumarização 

e uma rápida comparação entre cursos ou disciplinas, foi adicionada uma célula extra em cada um com 

a média das aprovações de todos os semestres. 

Apesar do mecanismo de expansão dos cursos permitir reduzir drasticamente a quantidade de linhas 

visíveis da matriz, se o utilizador pretender analisar apenas um dos cursos pode escolher filtrá-lo 

através de um mecanismo de filtragem implementado, que consiste na utilização de um retângulo de 

seleção como se pode ver na Figura 4.8. Ao arrastar o cursor próximo dos nomes dos cursos ou das 

disciplinas o retângulo é desenhado e atualizado consoante a posição do cursor. Numa primeira fase 

foi adicionado um botão para aplicar o filtro, onde seria possível manter o registo das linhas 

selecionadas e só quando o utilizador decidisse carregar no botão é que o filtro seria aplicado. Contudo, 

optando por esta abordagem implicava um maior número de cliques, como tal optou-se por aplicar o 

filtro automaticamente. Para realizar a implementação deste mecanismo foi necessário utilizar o centro 

do nome como referência e sempre que o cursor é arrastado, são procurados todos os elementos 

refentes às colunas dos cursos e das disciplinas presentes no DOM que estão entre o ponto original do 

retângulo, a sua altura e o seu comprimento. Sempre que é aplicado um filtro, a média das aprovações 

dos cursos é recalculada com base nas cadeiras e cursos selecionados. 

Para representar o item filtrado é utilizada a pill identificada no protótipo de baixa fidelidade, com o 

acrónimo correspondente, tal como está representado na Figura 4.9. Adicionalmente, de forma a ser 

possível distinguir os cursos das disciplinas, foi utilizada a cor azul com diferentes níveis de saturação, 

onde se utilizam valores maiores para a agregação com menor granularidade [22]. No entanto, 

Figura 4.8 - Mecanismo de filtragem 
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utilizando o sistema de drag fornecido pela biblioteca D3.js, não possibilita ativar o scroll da página 

durante a seleção das diversas unidades curriculares, como tal utilizou-se a biblioteca Jquery que 

permite proceder à seleção, mesmo que os diversos elementos não se encontrem no viewport. 

Tendo em conta a introdução das pills no sistema, foi necessário atualizar a cor durante a seleção dos 

cursos e disciplinas, de forma a ficar consistente com o mecanismo. Sempre que o retângulo de seleção 

se sobrepõe a uma das linhas, é desenhada uma outline ao redor do nome com a cor correspondente 

ao tipo de unidade curricular.  

Outro mecanismo que seria interessante implementar, seria a troca de agregação entre cursos e 

disciplinas. Ao mover a coluna dos cursos para as disciplinas, ambas trocavam de forma a permitir 

analisar quais os cursos comuns a cada uma. No entanto, devido ao elevado número de disciplinas 

existentes, este mecanismo tornava o sistema bastante lento devido ao tamanho da matriz. De forma 

a contornar este problema foi necessário recorrer ao filtro implementado, onde a disciplina ao ser 

selecionada origina uma troca de colunas. Consequentemente, a cor das pills também é alterada, visto 

que a agregação de menor granularidade é modificada (Figura 4.10). De forma a evitar a consequente 

remoção das várias pills ativas, foi adicionado um botão que permite removê-las com apenas um clique. 

Face a todos os mecanismos implementados, destacar as disciplinas e cursos com aprovações mais 

elevadas num determinado ano ou semestre, pode tornar-se uma tarefa morosa. De forma a contornar 

esta situação, foi adicionado um mecanismo de ordenação que é ativado quando se carrega num dos 

anos, semestres, na coluna do curso ou na das disciplinas. No caso dos anos, é realizada uma média 

dos dois semestres e em caso de igualdade de valores, é utilizada a ordem alfabética como segundo 

critério. 

De forma a adquirir mais informação referente a cada célula da matriz, foi implementado um mecanismo 

de mouseover onde é possível visualizar o valor exato das aprovações nesse semestre, bem como o 

número total de inscrições. Para ativar este mecanismo é necessário sobrepor o cursor numa das 

células com informação, onde é desenhada uma tooltip, tendo em consideração a posição atual do 

mesmo (Figura 4.11).  

Figura 4.9 – Pill de um curso 

Figura 4.10 - Filtragem de disciplinas e cursos 
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Para além da informação extra, foi também implementado um mecanismo de highlight em cada célula 

que permite destacar a sobreposição do cursor na mesma. O limite da célula é, então, alterado de 

cinzento para preto. Adicionalmente, ao deslocar o cursor em cada linha ou coluna, mesmo que estes 

não tenham qualquer informação de aprovações, é ativado um highlight dos mesmos, com o objetivo 

de facilitar a leitura da matriz. Desta forma é possível, instantaneamente, perceber qual o ano, 

semestre, curso e disciplina onde o cursor se encontra, como também se pode ver na Figura 4.11. Para 

implementar este mecanismo foi necessário atribuir a mesma classe a todas as células da mesma 

coluna de forma a modificar a sua cor. Para selecionar a linha, foi atribuído um identificador com o nome 

do curso e à célula foi atribuído o nome do curso, o ano e o semestre. Com base na célula selecionada 

foi necessário dividir o seu identificador, de forma a obter o nome do curso, para posteriormente 

selecionar a linha correspondente. Tendo em conta que foi aplicada uma escala entre o vermelho e o 

verde ao conteúdo das células, evitou-se utilizar uma cor semelhante para evitar um aumento do 

esforço cognitivo na análise da matriz. Desta forma, escolheu-se a cor azul com baixo valor de 

saturação de forma a não influenciar a perceção da cor das células. 

Com o objetivo de facilitar a análise por parte do utilizador foi implementado um mecanismo que permite 

arrastar uma linha para uma nova posição à escolha. Para tal, é necessário arrastar o cursor quando 

estiver sobreposto no nome da disciplina ou curso. Quando a ação é iniciada é criado um clone da linha 

selecionada, como é possível ver na Figura 4.12, que acompanha a posição do cursor. Quando o cursor 

sobrepõe uma zona de destino válida, é desenhado uma outline de forma a fornecer um elemento visual 

para auxiliar o utilizador durante a interação. 

Figura 4.11- Sobreposição do cursor numa célula 
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Com todos estes mecanismos implementados, se o utilizador necessitar filtrar uma determinada 

disciplina implica expandir o curso e desenhar o retângulo de seleção. Com base neste caso, foi 

necessário pensar numa alternativa que revelasse ser mais intuitiva e rápida na pesquisa de cursos e 

disciplinas. Posto isto, foi acrescentado um mecanismo adicional de filtragem que consiste na 

introdução do acrónimo que se pretende filtrar. Numa fase inicial, cada introdução de um caracter 

filtrava imediatamente os cursos ou disciplinas da matriz, que continham o conjunto de caracteres 

escritos.  

No entanto, tendo em conta o mecanismo de filtragem desenvolvido em que são utilizadas as pills, 

procurou-se manter a consistência e utilizá-las também para este segundo método. Para as reutilizar 

foi necessário substituir a condição de deteção das teclas premidas implementado anteriormente, pela 

deteção da tecla Enter. O utilizador após escrever o que pretende filtrar e carregar em Enter, é criada 

uma pill com o nome introduzido e uma cor diferente das que são utilizadas no outro tipo de filtro. A 

criação deste mecanismo implicou modificar o back-end, visto que é utilizado o URL para efetuar o 

pedido dos dados que se pretende. Essa alteração foi realizada porque o serviço RESTful apenas 

permitia obter os dados se os acrónimos correspondessem exatamente aos que se encontravam na 

base de dados. Como tal, foi criado um novo operador contains (~ct~) que permite obter a informação 

se um dos acrónimos da base de dados contiver os caracteres inseridos no filtro. Exemplificando, para 

obter os dados referentes a todos os cursos ou disciplinas que contém a palavra “LEIC”, o URL 

produzido seria “/degrees/?degreeAcronym~ct~LEIC”.  

Para distinguir qual o tipo de acrónimo, é necessário efetuar três pedidos. O primeiro consiste em testar 

se o conjunto de caracteres introduzidos é exatamente igual a uma disciplina, caso contrário verifica-

se se existe algum curso que contém o conjunto de caracteres. Caso a segunda verificação não retorne 

dados, é testada uma terceira em que são verificadas as disciplinas que contém a palavra introduzida. 

Não retornando quaisquer dados, o sistema apresenta a matriz vazia. Tal como representado na Figura 

4.13, foram introduzidas duas palavras distintas. Tendo em conta que não existe nenhum acrónimo nos 

cursos que seja exatamente igual à primeira palavra, foi testada a segunda regra, onde foram detetados 

Figura 4.12 - Mecanismo de arrastar de uma linha 



53 
 

vários cursos que contém a palavra introduzida. No segundo caso apresentado à direita nenhuma das 

duas primeiras regras devolveu qualquer dado, como tal foi testada a terceira, onde se obtém diversas 

disciplinas que contém a palavra introduzida e consequentemente as colunas dos cursos e das 

disciplinas trocam. 

Com alguns dos atributos referidos na secção 3.2, como as aprovações, as médias das notas dos 

alunos e os QUC das disciplinas, foi necessário adaptar o idioma desenvolvido para permitir a escolha 

dos mesmos. Como tal, foi adicionado o menu presente na Figura 4.14. Para evitar que o menu 

ocultasse a matriz, optou-se por aplicar uma opacidade de 0.5. Com este valor é possível continuar a 

visualizar a zona sobreposta da matriz, bem como o próprio menu.  

Tendo em conta que é necessário recorrer ao scroll para percorrer toda a matriz, derivado do tamanho 

da mesma, quando este era arrastado facilmente se perdia o contexto dos anos, semestres, do menu 

dos atributos e da ferramenta de pesquisa. A solução implementada consiste em fixar a posição do 

container, recorrendo ao CSS, de maneira a manter o topo estático. 

4.3.3 Desenvolvimento do gráfico de dispersão 

Apesar da matriz permitir analisar de forma detalhada as aprovações, avaliações QUC e as médias das 

notas de todos os cursos e disciplinas ao longo dos anos, não permite visualizar as possíveis 

correlações entre os diversos atributos. Para esse fim, foi então desenvolvido um idioma adicional que 

Figura 4.13 - Segundo mecanismo de filtragem 

Figura 4.14 - Escolha de atributos da matriz 
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permite estabelecer essa comparação.  À semelhança do topo da matriz, do menu e do mecanismo de 

pesquisa, o gráfico de dispersão também terá posição fixa, com o objetivo de ser possível percorrer a 

matriz e analisar este idioma simultaneamente. Inicialmente, foi aplicada a cor azul com valor um de 

opacidade a cada circulo, mas como originava problemas de oclusão foi necessário aplicar uma 

opacidade de 0.3. Valores superiores a este, não tornavam percetíveis as zonas onde existiam maiores 

aglomerados de disciplinas ou cursos (Figura 4.15).  

De forma a manter a consistência com o mecanismo de filtragem da matriz e com as cores das pills, 

foram utilizadas as mesmas cores para distinguir as disciplinas dos cursos. Sempre que um curso é 

expandido na matriz, o gráfico de dispersão é atualizado de forma a revelar todas as disciplinas dos 

cursos expandidos em todos os anos. Os eixos são adaptados ao conjunto de dados, onde se tem em 

consideração os valores mínimos e máximos do domínio. Inicialmente os eixos forneciam a informação 

com a escala a partir do zero, no entanto não era muito percetível a distribuição dos círculos e como 

tal foi necessário adaptá-los. 

Face ao número elevado de datapoints, se o utilizador pretendesse estabelecer comparações entre 

dois círculos distintos, tornava-se uma tarefa de difícil execução. Tendo em conta este problema foram 

implementados mecanismos de zoom e pan que permitem ao utilizador explorar o idioma. No caso do 

zoom, o utilizador pode aproximar ou afastar utilizando o scroll do dispositivo rato ou carregando duas 

vezes com o botão esquerdo, de forma a tornar os conjuntos de círculos mais dispersos. Quando o 

mecanismo é ativado é necessário atualizar os eixos, os atributos posição e tamanho de cada círculo. 

Para efetuar o cálculo do atributo tamanho do círculo é realizada a divisão do raio original (2.5) com a 

escala do zoom aplicado. Quanto ao mecanismo de pan é necessário manter premido o botão esquerdo 

e mover o cursor, de forma a permitir mover o conjunto de dados. Quando o idioma é atualizado com 

nova informação é aplicada a matriz identidade de forma a ajustar o idioma ao novo conjunto de dados 

e os eixos são redesenhados. Na Figura 4.16 foi aplicado um zoom de dois níveis, onde é possível ver 

o ajuste dos eixos face ao conjunto de dados e a existência de uma maior dispersão entre os círculos. 

De forma a impossibilitar uma constante aplicação do mecanismo de zoom, este foi limitado a um fator 

Figura 4.15 - Gráfico de dispersão e matriz 
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de escala de um a dez. A aplicação desta restrição foi realizada de forma a evitar que o utilizador perca 

o contexto dos dados. 

Uma das características desta aplicação é o facto de o utilizador ter a liberdade de escolher quais os 

atributos que pretende analisar. Com base nesse requisito, foi implementado um menu em cada uma 

das labels dos eixos, onde é possível selecionar os atributos presentes na Figura 4.17. Com o botão 

esquerdo do dispositivo rato é possível premir as labels, que desencadeia uma ação semelhante ao 

menu implementado para a matriz. No caso dos cursos, o utilizador pode escolher visualizar a média 

das notas de todos os alunos, a média das avaliações QUC de todas as suas disciplinas e o total de 

inscrições dos alunos em todas as disciplinas. Quanto às disciplinas foi acrescentado um atributo 

adicional, que consiste em visualizar o número de créditos de cada uma. O atributo selecionado 

encontra-se codificado com a cor azul. 

Tal como a matriz, este idioma também permite obter mais informação, para tal sempre que o cursor 

se sobrepõe a um dos círculos, a tooltip é desenhada e o item é destacado com a cor laranja. Para 

além do destaque, foi necessário redesenhar o círculo de forma a ficar sobreposto aos restantes. 

Figura 4.17 - Seleção de atributos 

Figura 4.16 - Zoom aplicado ao gráfico de dispersão 
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4.3.4 Desenvolvimento da sparkline e do gráfico de linhas 

Visto que a maioria dos atributos referidos na secção 3.2 já se encontram representados em ambos os 

idiomas, foi necessário desenvolver uma alternativa que permitisse representar as avaliações QUC dos 

professores. Inicialmente seriam implementadas múltiplas sparklines na zona inferior ao gráfico de 

dispersão, com a informação referente a todos os cursos. No entanto, este ficaria bastante extenso e 

como tal optou-se por implementar juntamente com a matriz. Este gráfico funciona como uma 

sumarização do curso expandido, onde é possível visualizar a média dos QUC de todos os professores 

que lecionam as disciplinas nesse curso ao longo dos anos, permitindo assim comparar com as 

aprovações presentes na matriz (Figura 4.18). Neste idioma optou-se por utilizar uma escala igual para 

todos, de forma a facilitar a comparação entre os itens expandidos. Para além de ser possível analisar 

a curvatura da linha, foram acrescentados pontos para facilitar a sua interpretação, permitindo obter 

mais informação através do mouseover. Foi também acrescentado um mecanismo de seleção de 

atributos idêntico ao do gráfico de dispersão. O utilizador pode escolher analisar os QUC dos 

professores e o número total de inscrições nesse curso. 

No entanto, visto que a matriz aumenta o número de linhas com a inserção das disciplinas, torna-se 

difícil efetuar uma comparação entre os vários cursos. De forma a contornar esta situação, foi 

adicionado um ícone de drag, que permite transportar este idioma para a zona inferior ao gráfico de 

dispersão (Figura 4.19), transformando-o num gráfico de linhas para efetuar comparações.  

 

Figura 4.18 - Expansão de um dos cursos 
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Para o implementar foi necessário atribuir uma cor a cada uma das linhas, de forma a ser possível 

distingui-las. Sempre que um curso é expandido e a sparkline é desenhada, é atribuída uma cor 

aleatória a esse curso que fica registada num objeto, de forma a garantir que não existem cores 

duplicadas. No entanto, estabelecer uma simples comparação da cadeia de caracteres das cores não 

garante a utilização de cores visualmente distintas. De forma a garantir esta situação, foi necessário 

recorrer a uma fórmula que permite calcular a distância entre duas cores. Inicialmente, teve-se em 

consideração aplicar a distância de Euclides a cada cor presente no objeto com a cor RGB gerada, no 

entanto o espaço de cor L*a*b* permite representar as cores visíveis pelo olho humano [28]. A primeira 

fórmula desenvolvida para calcular a distância entre duas cores é o Delta CIELAB, que consiste na 

aplicação da distância de Euclides a dois vetores, com a seguinte equação: 

Δ𝐸 =  √(𝐿2
∗ − 𝐿1

∗ )2 + (𝑎2
∗ −  𝑎1

∗)2 + (𝑏2
∗ − 𝑏1

∗)2 

No entanto, de forma a melhorar a fórmula acima representada, foram atribuídos os fatores KL, Kc, KH 

(fatores da perceção das condições do fundo), SL, SC e SH (funções lineares das diferenças cromáticas). 

Os valores utilizados para KL, Kc, KH, SL é um, enquanto SC e SH têm o valor 1 + 0.045 ∗ (𝑎2
∗ − 𝑎1

∗) e 

1 + 0.015 ∗ (𝑏2
∗ − 𝑏1

∗), respetivamente. A fórmula utilizada para implementar a diferença entre as cores 

é a seguinte: 

Δ𝐸𝑎𝑏94
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De forma a utilizar esta equação, foi necessário converter as cores de RGB para o espaço de cor L*a*b* 

e é definido que valores para ΔE superiores a cinco permitem identificar se duas cores são de facto 

diferentes [28]. 

Figura 4.19 - Comparação entre dois cursos no gráfico de linhas 



58 
 

De forma a identificar as linhas que foram arrastadas para o idioma de comparação, são adicionadas 

pills com o nome do item selecionado e a cor correspondente. Foi definido um número total de cinco 

linhas de forma a evitar um elevado esforço cognitivo na análise do gráfico. Quando o sexto item é 

inserido no idioma, é removido o primeiro elemento adicionado. Neste gráfico optou-se por ajustar os 

eixos consoante o domínio dos dados selecionados, de forma a permitir uma melhor comparação entre 

as diversas linhas. Tal como na sparkline, também é possível selecionar o atributo e utilizar o 

mecanismo de mouseover em cada círculo. A escolha de atributos atualiza ambos os idiomas. 

4.3.5 Desenvolvimento do gráfico de barras 

Apesar da aplicação permitir analisar as avaliações QUC dos professores a uma escala mais geral 

(média das avaliações de todos os professores que lecionam disciplinas num curso) não possibilita 

identificar qual o corpo docente que leciona a disciplina ou a sua classificação. Como tal foi necessário 

adicionar um idioma extra de forma a cumprir este requisito. Este gráfico está associado a cada 

disciplina e pode ser visualizado quando o utilizador a decide expandir. 

Primeiramente, foi implementado um idioma semelhante ao sparkline onde cada professor teria uma 

linha correspondente à sua avaliação dos QUC. No entanto, ao adotar este sistema seria necessário 

manter uma escala igual, de forma a não induzir o utilizador em erro, e, como a variação dos valores 

não era muito acentuada, tornava-se difícil realizar uma comparação focando apenas na curvatura da 

linha. Desta forma, foi necessário conceber um idioma alternativo que permitisse analisar, mais 

intuitivamente, estes valores. O gráfico escolhido para implementar este requisito foi um conjunto de 

pequenos múltiplos de gráficos de barras (Figura 4.20), onde a altura da barra permite codificar o valor 

da avaliação QUC do docente.  

No entanto, este método originava um problema semelhante ao das sparklines, embora utilizar o 

comprimento da barra revela ser mais preciso do que a orientação da linha para comparar atributos 

Figura 4.20 - Ecrã da aplicação com todos os idiomas 
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quantitativos [19]. Como tal, de forma a facilitar a análise por parte do utilizador, acrescentou-se a cor 

como segunda codificação. Para manter a consistência com a matriz, procurou-se utilizar a mesma 

escala para os valores das avaliações de cada professor. Este idioma permite também utilizar o 

mecanismo de mouseover em cada barra, de forma a obter mais informação. Quando não existe 

informação referente ao corpo docente, este gráfico não é desenhado. 

4.3.6 Interligação dos idiomas 

De forma a garantir que toda a aplicação contém uma visão integrada de todos os dados representados, 

onde é possível interagir com um dos idiomas e representar as alterações nos restantes, fornecendo 

assim uma visão de conjunto, é necessário ter as diversas vistas interligadas. Desta forma é possível 

analisar os diferentes tipos de dados sem perder o contexto nos restantes idiomas. Para tal, quando o 

utilizador sobrepõe o cursor em cada um dos elementos dos diferentes idiomas, esta seleção reflete-

se nos restantes. Adicionalmente, foi desenvolvido um mecanismo de seleção que permite isolar a 

instância carregada com o botão esquerdo do dispositivo rato (Figura 4.21). Para desenvolver esta 

interação, foi necessário criar um array para guardar as seleções aplicadas, de forma a executá-las 

sempre que o estado da aplicação é alterado. 

Para além da seleção, é necessário que os idiomas estejam interligados sempre que exista um pedido 

de dados adicionais. Sempre que o Data Broker recebe um determinado pedido, é invocada uma função 

de dispatch que permite distribuir os dados necessários para os restantes idiomas se atualizarem, 

mediante o pedido efetuado. Desta forma mantém-se toda a aplicação consistente, com os dados mais 

recentes. Como é possível ver na Figura 4.21, selecionando a instância do curso 1 no primeiro semestre 

do ano letivo de 2013/2014, os restantes idiomas que contém a mesma instância refletem essa seleção. 

Selecionando a disciplina 1 em 2013/2014, todos os docentes são também destacados, com o objetivo 

de facilitar a análise por parte do utilizador. 

Figura 4.21 - Seleção de uma instância de um curso e de uma disciplina 
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4.4 Casos de Uso 

Com a conclusão da descrição do sistema implementado na secção 4.3, é necessário retomar ao 

conjunto de questões definidas com o objetivo de refletir se, de facto, é possível obter as suas 

respostas. Com base nas opiniões dos utilizadores foram selecionadas as seguintes questões 

presentes no Capítulo 3: 

1. Existiu alguma melhoria nas aprovações de uma determinada disciplina, após uma mudança 

de corpo docente? 

2. Qual o curso onde uma disciplina em comum teve mais aprovações? 

3. Qual a disciplina com piores aprovações de um curso? 

4. Existe alguma correlação entre a percentagem de aprovações e as avaliações dos relatórios 

de QUC das disciplinas? 

5. Qual foi o curso com melhor média de aprovações às disciplinas? 

Para responder à primeira pergunta, é utilizada a matriz e o gráfico de barras presentes na Figura 4.22, 

onde é possível filtrar a disciplina que se pretende analisar e expandi-la de forma a ser realizada a 

comparação do valor das aprovações presentes em cada célula, com a altura ou cor de cada barra. 

Adicionalmente também é possível recorrer ao gráfico de dispersão para analisar as aprovações 

comparativamente com o gráfico de barras, fornecendo assim múltiplas opções ao utilizador para obter 

resposta a uma pergunta. 

Quanto à segunda questão é necessário, novamente, aplicar um filtro consoante a disciplina pretendida 

e analisar as células de sumarização correspondentes, tal como representado na Figura 4.23. Com a 

cor aplicada, facilmente é possível identificar os cursos com melhores aprovações, recorrendo 

posteriormente à utilização da tooltip de forma a analisar o valor. 

Figura 4.22 - Resposta à primeira questão 
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A terceira tem um mecanismo semelhante à segunda, no entanto ao invés de se filtrar a disciplina, filtra-

se o curso. Novamente é possível escolher uma forma alternativa de responder a esta questão, na 

Figura 4.24 está representado o filtro por seleção do curso, no entanto pode também ser introduzido o 

acrónimo na barra de pesquisa para procura-lo. 

Para a quarta pergunta é necessário expandir o curso pretendido e analisar as disciplinas desenhadas 

no gráfico de dispersão. Quanto à quinta questão é necessário analisar a sumarização de todos os 

cursos. 

Adicionalmente, é possível responder a outras questões e estabelecer cenários mais complexos: 

 A média dos QUC dos professores de um curso tende a aumentar consoante a percentagem 

de aprovações? 

 As notas das disciplinas de um curso variam consoante o número de inscrições? 

Figura 4.24 - Resposta à terceira questão 

Figura 4.23 – Resposta à segunda questão 
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 O número de docentes escolhidos para lecionar uma disciplina influenciou a percentagem de 

aprovações ao longo dos anos? 

 Existiu um aumento no número de inscrições num determinado ano, face a uma diminuição das 

avaliações dos QUC dos professores? 

Para a primeira questão adicional, é necessário filtrar o curso pretendido tal como está 

representado na Figura 4.25, e recorrer ao mecanismo de seleção e mouseover no gráfico de 

linhas, de forma a destacar as aprovações correspondentes na matriz. 

Obter respostas a todas as questões desenvolvidas recorrendo a métodos mais convencionais, 

nomeadamente tabelas simples sem qualquer interação ou idiomas isolados que implicam uma análise 

extensiva de cópias idênticas referentes a todas as disciplinas e cursos, torna-se uma tarefa bastante 

morosa e complicada. Para analisar se as alterações de corpo docente a uma disciplina, teve de facto, 

influência nas aprovações, seria necessário recorrer aos múltiplos gráficos correspondentes às 

aprovações das disciplinas e às avaliações dos professores. Com a aplicação implementada, o 

utilizador pode filtrar o que pretende ver e explorar os dados sem ser necessário um elevado forço 

cognitivo. Desta forma, é possível verificar que o TécnicoVis respondeu a todas as questões 

identificadas nesta secção, sem ser necessária uma análise extensiva dos dados, focando-se assim na 

informação que se pretende observar. 

  

Figura 4.25 - Resposta à primeira questão adicional 
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5. Avaliação 

Com o objetivo de avaliar a solução desenvolvida, foram realizados dois tipos de testes. O primeiro 

consiste em realizar testes de usabilidade com vários utilizadores, com o objetivo de perceber se, de 

facto, o sistema possui mecanismos intuitivos para analisar os dados disponibilizados e se as 

codificações utilizadas para representar os atributos são de fácil compreensão, de forma a avaliar a 

usabilidade do sistema. O segundo teste é um caso de estudo realizado com o Núcleo de Estatística e 

Prospetiva, onde será dada a liberdade para explorar toda a aplicação com o objetivo de reforçar 

potenciais problemas de usabilidade e que permite comprovar a utilidade do sistema, no sentido em 

que a informação fornecida é de facto de fácil de entender, visto que esta seria uma das entidades alvo 

para a utilização recorrente do sistema desenvolvido. A realização destes dois tipos de testes, permite 

obter uma complementação ao nível da usabilidade e da utilidade, que implica verificar tanto os 

mecanismos implementados como a apresentação da informação para o utilizador. 

5.1. Testes de Usabilidade 

Com o objetivo de validar o sistema desenvolvido, foram realizados testes com utilizadores de forma a 

medir um conjunto de métricas que permitem testar a sua usabilidade e a interpretação dos idiomas 

desenvolvidos. Nas secções seguintes serão apresentados o protocolo experimental e os resultados 

dos testes de usabilidade. 

5.1.1 Protocolo experimental 

Os testes experimentais decorreram num ambiente controlado dirigido a um número total de vinte 

pessoas. Estes testes foram realizados num laboratório, de forma individual, a cada um dos utilizadores 

presentes. O material utilizado foi um computador para aceder ao endereço onde o sistema está 

alojado. 

Cada teste tinha uma duração aproximada de trinta minutos e iniciou-se com uma breve apresentação 

do tema em que a aplicação se insere, seguida de uma breve demonstração dos mecanismos de 

interação presentes. Antes de iniciar a execução das tarefas, foi necessário perguntar a idade do 

participante e posteriormente foi realizado um período experimental da aplicação de cerca de cinco 

minutos, de forma a possibilitar uma adaptação à ferramenta para a execução das tarefas.  

O teste tem um total de oito questões de dificuldade variada, de forma a cobrir todas as interações 

presentes na aplicação. Os utilizadores descreveram toda e qualquer ação que executaram, seguindo 

o protocolo de voz alta, enquanto resolviam a tarefa e foram avaliados com as seguintes métricas:  

- Número de erros  

- Tempo para concluir a tarefa  

- Completude da tarefa 
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Após a realização de todas as tarefas, o utilizador irá responder a um questionário de satisfação 

(System Usability Scale) numa escala de likert, com o objetivo de avaliar a usabilidade do 

sistema desenvolvido.  

As tarefas seguintes permitem explorar os diversos mecanismos implementados no sistema:  

1. Qual foi o curso com melhor média de aprovações às disciplinas em 2008?   

 Esta tarefa permite identificar se o utilizador entendeu a disposição dos diversos anos e 

cursos e se recorre à utilização do mecanismo de ordenação. Nesta tarefa apenas é 

necessário a interação com um dos idiomas. 

2. Qual o curso onde a disciplina de AL teve mais aprovações? 

 Nesta tarefa é necessário utilizar o idioma da matriz, de forma a perceber se, de facto, o 

utilizador entendeu o funcionamento do mecanismo de filtragem e do conceito da célula 

de sumarização dos cursos. 

3. Qual a disciplina com pior média de notas ao longo dos anos, do curso de LEMat?  

 Para responder a esta questão é pretendido que o utilizador altere os atributos acedendo 

ao menu da matriz e que utilize o mecanismo de filtragem, juntamente com o mecanismo 

de expansão do curso. 

4. Existiu alguma melhoria nas aprovações da disciplina de ACED no curso de LERC, após uma 

mudança de corpo docente? 

 Nesta tarefa, o grau de dificuldade já é mais elevado porque implica uma análise de dois 

idiomas diferentes. É necessário recorrer a um dos mecanismos de filtragem de forma a 

selecionar o curso e a disciplina. Posteriormente o utilizador terá que expandir o curso, 

de forma a revelar o idioma referente ao corpo docente nos diversos anos. Esta tarefa 

permite perceber se o utilizador depreendeu que o topo da matriz também permite 

representar os anos e semestres neste idioma. 

5. A média dos QUC dos professores de LEE tende a aumentar consoante a percentagem de 

aprovações?   

 Para responder a esta questão é necessário utilizar dois a três dos idiomas 

desenvolvidos. O utilizador pode escolher arrastar a sparkline de forma a analisar de 

forma mais detalhada. Com o mecanismo de mouseover e de seleção do círculo, o 

utilizador pode comparar as aprovações com a avaliação QUC dos professores. 

6. De todas as licenciaturas, quais têm mais que 4000 inscrições e notas superiores a 13. 

 Nesta questão é pretendido que o utilizador recorra ao mecanismo de filtragem do 

retângulo de seleção e que analise, posteriormente o gráfico de dispersão. De seguida 



65 
 

será necessário proceder à seleção dos atributos referidos e recorrer ao mecanismo de 

zoom e pan, para obter a resposta. 

7. Embora LEIC-A tenha aproximadamente o dobro dos alunos de LEIC-T, as notas das disciplinas 

variam?   

 Neste caso é necessário aplicar novamente um dos mecanismos de filtragem e interagir 

com o gráfico de dispersão, nomeadamente recorrendo à alteração de atributos ou ao 

mecanismo de mouseover e de zoom. Como alternativa, o utilizador pode alterar o 

atributo da matriz e fazer a mesma análise, comparando cada célula.  

8. O número de docentes a lecionar a disciplina de PEST em LEMAT influenciou a percentagem de 

aprovações? 

 Para responder a esta questão, é necessário comparar as aprovações ao longo dos anos 

com o número de docentes que lecionam a disciplina. Para tal é necessário, uma vez 

mais, recorrer ao filtro e selecionar as instâncias de forma a comparar com a matriz ou 

com o gráfico de dispersão. 

 

5.1.2 Resultados dos testes com os utilizadores 

No total foram realizados testes com vinte utilizadores, com idades compreendidas entre os 18 e os 50. 

Tal como se pode verificar no gráfico da Figura 5.1, a maioria dos participantes tem a idade 

compreendida entre os 18 e os 28 anos. 

Tal como foi mencionado no protocolo experimental da secção 5.1.1, foram avaliadas diversas métricas 

com o objetivo de testar a usabilidade do sistema. Como tal foi necessário processar as informações, 

calculando a média e desvio padrão do número de erros e do tempo utilizado (segundos) para 

Figura 5.1 - Intervalos das idades dos utilizadores 
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responder às questões. Adicionalmente, na tabela 2 foi contabilizada a taxa de sucesso na realização 

das tarefas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Resultados dos testes de usabilidade 

 

De forma a representar a distribuição dos dados das métricas dos utilizadores, foram utilizados 

boxplots, para se ter uma melhor perceção dos valores mínimos, máximos, a média, a mediana e o 

primeiro (25%) e terceiro (75%) quartis. A cruz representada em cada caixa corresponde à média do 

conjunto de dados, enquanto a linha representa a mediana. Cada círculo permite identificar os outliers 

dos testes. Na Figura 5.2 e 5.3 estão representados os boxplots correspondentes ao tempo gasto na 

realização de todas as tarefas. 

 Tempo gasto Número de erros  

Tarefas Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Tarefa Finalizada 

Tarefa 1 17.25 17.19 0.05 0.22 100% 

Tarefa 2 29.8 13.07 0 0 100% 

Tarefa 3 28.95 7.91 0.2 0.41 100% 

Tarefa 4 36.8 11.21 0 0 100% 

Tarefa 5 38.8 9.43 0.55 1.10 100% 

Tarefa 6 105.5 64.65 1.05 1.85 90% 

Tarefa 7 
55,95 

49.84 0.25 0.91 95% 

Tarefa 8 32.1 9.20 0 0 100% 

Figura 5.2 - Boxplot do tempo gasto nas quatro primeiras tarefas 
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Figura 5.3 - Boxplot do tempo gasto nas últimas quatro tarefas 

Figura 5.4 - Boxplot dos erros das primeiras quatro tarefas 

Figura 5.5 - Boxplot dos erros das últimas quatro tarefas 



68 
 

5.1.3 Análise dos resultados 

Com base na análise da tabela podemos verificar que tanto a tarefa 6, como a 7 obtiveram um elevado 

desvio padrão no tempo utilizado para a realização das mesmas. Tal como, também, possuem uma 

média de tempo superior às restantes. A grande discrepância deve-se, sobretudo, à ausência de 

resposta ao fim dos quatro minutos de execução da tarefa e do número de erros cometidos. No entanto 

verifica-se também, que a tarefa 5 tem um número equiparado de erros, no entanto neste caso os 

utilizadores conseguiram terminar, embora a resposta fornecida não tenha sido a correta. 

Durante a realização das tarefas 6 e 7, os utilizadores que não conseguiram concluir as mesmas, 

questionavam-se como proceder à visualização da comparação das notas ou das inscrições, pelo facto 

de não terem percebido como alterar os atributos em questão. Apesar de ter sido implementado um 

hint visual quando o cursor é deslocado para uma das labels dos idiomas, os utilizadores não 

perceberam que a legenda do eixo, também funcionaria como um botão e que poderiam carregar. Na 

questão 6 bastantes utilizadores cometeram o erro de pesquisar na barra de pesquisa por “licenciatura” 

e só aí perceberam que esse mecanismo só possibilita a pesquisa de acrónimos. Contudo, 

posteriormente recorreram ao mecanismo de filtragem com o retângulo de seleção e conseguiram 

atingir a resposta pretendida. 

Apesar da existência de erros, apenas uma tarefa tem uma média superior a 1, o que permite perceber 

que a maioria dos utilizadores teve facilidade em utilizar a aplicação desenvolvida. Quanto às médias, 

é de notar que, apenas uma das tarefas ultrapassa os 60 segundos, o que revela que realmente os 

utilizadores necessitaram de menos de um minuto para responder a tarefas que poderiam levar muito 

mais tempo, através da análise de múltiplos gráficos ou tabelas sem mecanismos de interação. 

Para comprovar este cenário para uma população mais abrangente, foi necessário realizar alguns 

cálculos estatísticos, com objetivo de perceber o intervalo de confiança relativos à média. Para tal, foi 

utilizado um intervalo de confiança com 95% de certeza. Como tal, para cada tarefa temos os seguintes 

intervalos: 

1 [9.21; 25.29] 

2 [23.68; 35.92] 

3 [25.25; 32.65] 

4 [31.55; 42.05] 

5 [34.39; 43.21] 

6 [75.24; 135.76] 

7 [32.63; 79.27] 

8 [27.79; 36.41] 
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Tendo em conta estes intervalos, podemos concluir que para valores de 95% de certeza a primeira 

tarefa não excede os 25 segundos, a segunda, a terceira e a oitava não excedem os 37 segundos, a 

quarta e a quinta não excedem os 45 segundos, a sexta não excede os 136 e a sétima os 80 segundos. 

Quanto ao número de erros, temos os intervalos: 

1 [−0.05; 0.15] 

2 0 

3 [0.01; 0.39] 

4 0 

5 [0.04; 1.06] 

6 [0.18; 1.92] 

7 [−0.18; 0.68] 

8 0 

Com base nos intervalos, é possível verificar que tanto a tarefa 1 como a 3 e a 7 terão no máximo um 

valor próximo a um erro, enquanto a tarefa 5 e 6 terão valores próximos a dois erros. Quanto à segunda, 

quarta e oitava não é possível calcular o intervalo, pelo facto de não terem sido cometidos quaisquer 

erros. 

Quanto ao feedback dos utilizadores, a maioria dos que erraram referiram que na questão seis e sete, 

o mecanismo de seleção de atributos não era muito intuitivo e acabaram por não se lembrar durante a 

execução da tarefa. Após relembrar o mecanismo aos utilizadores, no final das tarefas, estes 

executaram-na facilmente e com um período de tempo bastante reduzido e sem cometer quaisquer 

erros. Quanto à questão cinco, o problema encontrado foi o facto de ter existido alguma confusão entre 

as legendas dos atributos, nomeadamente no caso dos QUC e dos Teacher Quc, o que implicou na 

obtenção de algumas respostas erradas.  

Considerando o número de erros e o tempo despendido na questão 6 e 7, percebeu-se que, de facto, 

o problema era comum às duas perguntas. Visto que era necessário, em ambas, alterar os atributos 

nos eixos, constatou-se que seria necessário melhorar a forma de alteração dos mesmos e da distinção 

entre os QUC das disciplinas e dos professores. 

5.1.3 Questionário de satisfação 

No término da execução de todas as tarefas da secção 5.1.1 por parte dos utilizadores, foi entregue 

aos um questionário de satisfação com dez perguntas na escala de likert, de forma a concluir a 

avaliação da usabilidade do sistema. A pontuação final foi de 75,63 o que, segundo a escala da 

pontuação do SUS, está nos valores aceitáveis [6]. Desta forma é possível concluir, que com base nas 

respostas, o sistema tem uma boa classificação em termos de usabilidade. 
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No gráfico da Figura 5.6 está representada a distribuição das diversas perguntas: 

Na questão dois e três é possível visualizar que a pontuação dos utilizadores percorre toda a escala, 

enquanto as restantes variam entre dois e quatro valores distintos. 

5.2. Teste de Utilidade 

Após a realização dos testes de usabilidade e consequente anotação de todos os problemas 

identificados pelos utilizadores procurou-se, primeiro que tudo, corrigir os problemas mais críticos. Tal 

como foi mencionado no final da secção 5.1.3, os utilizadores tiveram alguma dificuldade em alterar os 

atributos presentes nos eixos dos idiomas. Desta forma, foi necessário melhorar este aspeto, com o 

objetivo de realizar o caso de estudo, já com a seleção de atributos e o nome do atributo dos QUC 

modificados. A alteração realizada foi a implementação de dois hints visuais adicionais que consistem 

no desenho de uma bounding box à volta da legenda do eixo, de forma a alertar o utilizador que está 

na presença de um botão. Adicionalmente, quando o cursor sobrepõe a legenda, esta é preenchida 

com a cor azul (Figura 5.7). 

Figura 5.6 - Boxplot com a distribuição das pontuações atribuídas 

Figura 5.7 - Modificação das legendas dos eixos 
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Tal como foi referido no início do Capítulo 5, foi realizado um caso de estudo com o Núcleo de Estatística 

e Prospetiva do Instituto Superior Técnico, visto que é a entidade responsável por efetuar o 

processamento e a manutenção dos dados, com o objetivo de realizar estudos e apresentar valores 

relacionados com o sucesso escolar. 

Inicialmente, foi necessário explicar todos os mecanismos que a aplicação permite realizar, sem ser 

necessário referir o código de cores utilizados, visto que já são utilizados para os relatórios 

desenvolvidos pela entidade. À medida que a pessoa responsável foi interagindo com a solução e 

percebendo que era possível analisar vários atributos, como as aprovações e as avaliações dos QUC, 

comentou “Os professores iriam adorar isto!”. Posteriormente, através da análise do gráfico de 

dispersão, onde é possível estabelecer a correlação entre as aprovações e a avaliação da disciplina, 

referiu “Os professores pensam sempre que por um aluno estar mais descontente com a sua nota, que 

isso irá influenciar a consequente avaliação da sua disciplina, o que não é verdade, mas eles não 

acreditam.”. Estes comentários mostraram-se bastante interessantes, visto que foi possível confirmar 

o conhecimento proveniente da análise exaustiva para o desenvolvimento dos relatórios QUC, com a 

interação com o TécnicoVis, onde foi possível ter acesso aos dados de forma rápida, o que contribuiu 

para uma análise quase imediata por parte da pessoa responsável. Adicionalmente, achou interessante 

verificar que as aprovações, notas e avaliações QUC estão também representados num contexto 

global, sendo possível estabelecer comparações entre cursos. 

Quanto às modificações realizadas, neste caso específico revelaram-se ser bem sucedidas, visto que 

o mecanismo de seleção de atributos foi utilizado. Contudo, foram sugeridas algumas possíveis 

melhorias que consiste em agrupar as licenciaturas pré-Bolonha, as pós-Bolonha, os cursos de 

especialização, os mestrados e os mestrados integrados. Como se encontram todos juntos, a análise 

por tipo de curso torna-se uma tarefa algo complicada. Outra sugestão foi modificar a avaliação dos 

QUC dos professores para uma escala do vermelho ao azul, visto que é a utilizada nos relatórios 

desenvolvidos por esta entidade. Apesar destas sugestões, a pessoa responsável mostrou-se bastante 

interessada durante a interação com a aplicação, procurando cenários que já conhecia dos relatórios 

produzidos anteriormente e verificou que, de facto, conseguiu visualizar essa informação no sistema. 

Utilizando cenários concretos de uma determinada disciplina de um curso, onde já sabia que existiam 

fracos índices de aprovações, recorreu ao mecanismo de filtragem para limitar o conjunto de resultados 

e expandiu a disciplina para analisar o nível de aprovações existentes ao longo dos anos. De seguida 

estabeleceu a relação entre aprovações e notas no gráfico de dispersão, selecionando o atributo no 

eixo das abcissas, para confirmar, que de facto, é possível analisar facilmente a informação numa 

componente temporal de múltiplos anos. Enquanto procedia à análise dos diferentes cursos e 

disciplinas da matriz, referiu: “Realmente os índices de aprovações aumentaram a partir deste ano, que 

corresponde à intervenção do conselho pedagógico”. Com este comentário, é notório referir, que após 

uma intervenção de uma determinada entidade, partindo do princípio que existia um problema quanto 

ao índice de aprovações, originou uma reformulação de métodos de ensino que desencadeou um 

aumento das mesmas. Como tal, uma ferramenta interativa que permite analisar diversos fatores, como 

aprovações, avaliações QUC, notas e número de inscrições, poderá contribuir bastante para a 
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reformulação contínua de todas as unidades curriculares, com o objetivo de melhorar todo o processo 

de aprendizagem. 

5.3. Discussão 

Nas secções anteriores foram apresentados os resultados dos testes de usabilidade e do caso de 

estudo, onde ambos se revelaram bastante importantes para avaliar o sistema desenvolvido e vão ao 

encontro do que foi definido como objetivo base do desenvolvimento.  

Face aos testes realizados, é possível verificar que o tempo utilizado e os erros cometidos na tarefa 

um é consideravelmente baixo, o que permite concluir que o mecanismo de ordenação das linhas 

implementado na matriz é intuitivo e de rápida execução, onde é possível perceber imediatamente qual 

o melhor curso ou disciplina, consoante o atributo selecionado. Na tarefa dois, é possível concluir que 

a escala de cores utilizada na matriz, é bastante intuitiva visto que nenhum dos utilizadores cometeu 

qualquer erro e respondeu relativamente rápido. 

Quanto à tarefa três apesar de algumas pessoas terem cometido erros mínimos, como a seleção do 

atributo errado ou introduzir o acrónimo com as letras trocadas, facilmente recuperaram do erro e 

responderam corretamente à tarefa de forma célere. 

No caso da tarefa quatro, o tempo aumentou ligeiramente relativamente às anteriores devido ao 

aumento da complexidade, visto que nenhum dos inquiridos cometeu qualquer erro, o que implica que 

percebeu que tipo de mecanismos e vistas utilizar. 

Quanto às tarefas cinco, seis e sete é possível verificar um aumento no tempo gasto ou nos erros 

cometidos, que se deveu ao facto de alguns dos inquiridos não terem percebido que as legendas 

funcionavam também, como botões. Com base neste problema, alterou-se a representação do mesmo, 

para se tornar mais claro para o utilizador. 

Na tarefa oito, não foi cometido qualquer erro e o tempo utilizado para a obtenção da resposta foi 

bastante baixo, o que permite concluir que o mecanismo de filtragem foi entendido pelos utilizadores e 

a codificação dos atributos no idioma das barras foi de fácil compreensão  

Tendo em conta as modificações sugeridas, visto que a tarefa seis revelou ser a mais complexa para 

os utilizadores, foram implementadas as correspondentes a esta, como é o caso do fornecimento de 

uma ajuda visual para a seleção dos atributos e da alteração do nome do atributo referente às 

avaliações dos QUC da disciplina. Para implementação futura, poderá ser necessário agrupar todos os 

cursos consoante o seu tipo, modificar a escala de cor dos QUC dos professores e permitir na barra de 

pesquisa, a procura pelo tipo do curso. Desta forma é possível melhorar toda a interação com o sistema, 

de forma a torna-lo mais percetível para os utilizadores. 

Apesar dos variadíssimos mecanismos de interação implementados, os participantes, na maioria das 

vezes, não se esqueceram de nenhum e aplicaram-nos sempre que necessário, revelando que a 

demonstração inicial do sistema foi suficiente para a sua utilização e que a aplicação é bastante 
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intuitiva. Com a análise dos dois testes realizados é possível concluir que o TécnicoVis permite 

responder a todas as questões definidas no Capítulo 3 e mostrou ser bem sucedido face ao objetivo 

definido no Capítulo 1, em que se pretendia que a ferramenta facultasse informações relacionadas com 

a visualização da evolução de cursos e disciplinas, tendo em conta a componente temporal dos 

mesmos. 
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6. Conclusão 

Com o aumento de alunos no ensino, torna-se importante acompanhar o percurso dos mesmos e 

analisar a adaptação das disciplinas e dos cursos face ao ensino atual. Através da recolha de dados é 

possível monitorizar todas essas questões, com o auxílio de visualizações interativas. Com base neste 

contexto, foi realizada a extração de dados referentes ao Instituto Superior Técnico, dos anos 

posteriores a 2002, que serviram de base para o desenvolvimento do TécnicoVis, que permite analisar 

toda a evolução dos cursos e disciplinas ao longo dos anos. 

Numa primeira fase foram analisados diversos trabalhos, onde grande parte não permite um 

acompanhamento da evolução das unidades curriculares. Foram igualmente detetados os vários 

problemas e pontos fortes presentes nestes trabalhos e foi com base nesta análise que foi possível 

escolher os mecanismos de interação mais relevantes utilizados na aplicação. Posteriormente, foi 

necessário proceder à conceção das perguntas cujas respostas se pretendiam obter através da 

interação com a aplicação, seguida da extração dos dados. De seguida, tendo em conta os requisitos 

apresentados e os dados recolhidos, foi necessário criar representações não funcionais que fossem ao 

encontro do objetivo inicial pretendido. Com o esquema da visualização definido foi, então, iniciada a 

fase de desenvolvimento do sistema, que contempla a estruturação da aplicação (back-end e front-

end), a respetiva implementação e o potencial do mesmo. 

No caso das visualizações, optou-se por utilizar diferentes tipos idiomas com codificações alternativas. 

Relativamente à matriz e aos múltiplos gráficos de barras recorreu-se ao intervalo de cores segundo o 

código convencional ocidental e quanto às sparklines, gráfico de dispersão e de linhas recorreu-se à 

utilização do atributo posição para os representar, de forma a possibilitar ao utilizador formas 

alternativas e intuitivas de analisar os diferentes tipos de dados. 

Para avaliar a aplicação foi necessário realizar testes de usabilidade e um caso de estudo, de forma a 

garantir que é fácil interagir com a aplicação através dos mecanismos implementados que permitem a 

exploração de todo o conjunto de dados disponíveis. A maioria das tarefas não demorou mais que 

sessenta segundos e com um valor médio de um erro por tarefa, o que revela ser um resultado 

satisfatório e, como tal, é possível concluir que os utilizadores perceberam o funcionamento dos 

diferentes mecanismos de interação. Quanto ao caso de estudo é importante referir que dado o 

contexto em que se insere, foram identificados padrões relevantes durante a interação com o 

TécnicoVis. 

Desta forma, é possível concluir, que a ferramenta desenvolvida possibilita perceber e identificar 

determinados problemas dos diferentes cursos e disciplinas e funcionar como auxílio para que os 

métodos de ensino sejam melhorados e consequentemente reduzir o insucesso escolar. 
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6.1. Trabalho Futuro 

Com a realização dos testes de usabilidade depreendeu-se que ainda existem algumas potenciais 

melhorias a realizar. Apesar de algumas já terem sido implementadas, ainda é necessário considerar a 

alteração das cores dos QUC para uma escala do vermelho ao azul, permitir que o mecanismo de 

filtragem da barra de pesquisa permita procurar por tipo de curso e agrupar todos os cursos pelo seu 

tipo. 

Para além de todas estas alterações, seria também interessante o acesso a dados extras que 

permitissem focar em detalhe no percurso do aluno. Ter acesso às suas notas às disciplinas, às notas 

dos testes e exames, à nota do ensino secundário e das provas de ingresso, o local onde o aluno 

residia antes de ingressar na universidade e o género dos alunos. Desta forma seria possível, não só 

analisar o percurso dos cursos, disciplinas e da análise mais superficial aos alunos (médias das notas), 

como também analisar a situação dos mesmos, de forma mais detalhada e concisa. Com acesso a 

estas informações, seria possível identificar potenciais alunos com dificuldades a determinadas 

disciplinas e desenvolver conteúdo educativo, de forma a permitir incentivar para que o aluno obtenha 

aproveitamento durante todo o seu percurso académico.  
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