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1. Introdução 
 
 A colaboração é uma atividade coordenada e síncrona, resultado de uma 
tentativa contínua de construir e manter um entendimento compartilhado de um 
problema. A formação de grupo é o primeiro passo para projetar estratégias de 
aprendizagem colaborativa. Formar grupos de aprendizagem colaborativa sem critérios 
gera problemas como a participação desproporcional de indivíduos, desmotivação e 
resistência ao trabalho de grupo. A Mineração de Dados (MD) é um processo com o 
objetivo de explorar e analisar banco de dados, buscando identificar regras, padrões ou 
desvios. A MD é um processo para a extração de informações implícitas, previamente 
desconhecidas e potencialmente úteis, a partir de grandes bases de dados, por meio de 
técnicas eficientes para a descoberta de conhecimento (KDD – Knowledge Discovery in 
Database). A MD tem sido objeto de estudos interdisciplinares, envolvendo, 
principalmente, as áreas de Estatística, Inteligência Artificial (IA) e Banco de Dados 
(BD). Diante este contexto, o presente trabalho de pesquisa consiste numa investigação 
teórica-experimental-aplicada quali-quantitativa de caráter interdisciplinar que busca 
compreender de que maneira combinações de perfis de alunos, baseado na sua própria 
avaliação de comportamento psicológico (perfis de autorrelatos) esperança, autoestima 
e autoeficácia, são mais adequados na promoção da aprendizagem colaborativa mais 
efetiva, assim como na modelagem, desenvolvimento, implementação e validação de 
um Componente de Mineração de Dados (CMD), da arquitetura SMA-HERMES, 
alicerçado em tais perfis de autorrelatos supracitados, de maneira a apoiar a formação 
otimizada de grupos em ambientes de aprendizagem colaborativa apoiada por 
computador.  
 
2. Objetivos do trabalho do bolsista 
 

 promover sua formação em atividades de pesquisa científica; 

 modelar e implementar o Componente de Mineração de Dados (CMD), da 

arquitetura do sistema SMA-HERMES; 

 validar o Componente de Mineração de Dados (CMD) a nível da arquitetura 

SMA-HERMES; 

 analisar e discutir os resultados da validação do CMD da arquitetura SMA-

HERMES; 

 formular conclusões a nível do CMD da arquitetura SMA-HERMES; 

 definir perspectivas de trabalhos futuros para a pesquisa; 

 publicar os resultados da pesquisa em Congressos, Conferências e/ou 
Periódicos da área de Informática da Educação (SBIE, ICALT, RENOTE, REIC, dentre 
outros). 

 
3. Resumo da metodologia do trabalho do bolsista 
 



 

 O bolsista conhecerá e entenderá a arquitetura do sistema SMA-HERMES e 
assim ter uma visão ampla acerca de seus objetivos e funcionalidades. Após este estudo, 
o bolsista focará o aprofundamento no Componente de Mineração de Dados (CMD) do 
SMA-HERMES, se aprofundando seus estudos visando a fundamentação teórica sobre 
Mineração de Dados (Data Mining), técnicas e implementações, com o objetivo da 
modelagem e  implementação deste componente do sistema SMA-HERMES, a ser 
utilizado na formação otimizada de grupos, considerando perfis de autorrelatos 
esperança, autoestima e autoeficácia de alunos. O bolsista se aprofundará no estudo de 
influência das variáveis positivas esperança, autoestima e autoeficácia e suas influências 
no processo educacional. Após este desenvolvimento teórico, o bolsista validará o CMD 
modelado e implementado. Para tal, ações metodológicas, tais como realização de 
experimentos nos AVAs MOODLE (CCT e/ou UemaNet) e SIGUEMA são utilizados 
para o desenvolvimento das atividades colaborativas apoiadas pelas ferramentas dos 
supracitados AVAs, de forma a validar o CMD. Após essa etapa, o bolsista analisará e 
discutirá os resultados e achados dos mesmos, de maneira a formular suas conclusões 
com relação à eficácia do CMD na formação otimizada de grupos para a aprendizagem 
colaborativa. Finalmente, como atividades finais do bolsista, este submeterá os 
resultados da pesquisa a eventos científicos da área de Informática na Educação, tais 
como o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), aos periódicos 
RENOTE (Revista de Novas Tecnologias na Educação) e REIC (Revista Eletrônica de 
Iniciação Científica em Computação) e elaborará e entregará o seu relatório final de 
pesquisa. 
 
4. Cronograma de atividades do bolsista para 1 (um) ano 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PESQUISA/BOLSISTA 1 

 Meses/2019  Meses/2020 

Atividades 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Compreensão geral do sistema 
HERMES e fundamentação teórica 

X X X          

Modelagem do Componente de 
Mineração de Dados (CMD) 

   X X        

Desenvolvimento do CMD      X X      

Validação do CMD        X X X   

Submissão de artigo científico com 
os resultados da pesquisa 

          X  

Elaboração e entrega do relatório 
final da pesquisa 

           X 
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