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Resumo: 
 

É sabido que em cursos superiores, disciplinas específicas podem apresentar elevados           
índices de evasão ou de retenção. Considerando esse contexto o Programa de Educação             
tutorial (PET) do Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú (IFC-Cam), vem           
levantando dados estatísticos sobre reprovações desde o ano de 2016, e disponibiliza esses             
dados em planilhas eletrônicas no site do PET Camboriú (www.pet.ifc-camboriu.edu.br).          
Todas as planilhas de índice de reprovação de 2012 a 2017, publicadas no site do PET, foram                 
feitas através de diários de classe dos professores em formato PDF, transformando-os em             
planilhas eletrônicas, para depois manipulá-los manualmente. A fim de sanar esse processo            
que era lento, o PET desenvolveu um software que é capaz de interpretar os dados em PDF                 
dos diários de classe obtidos do sistema integrado de gestão (SIG) , e gerar automaticamente               
uma planilha de índice de reprovação. Esse projeto contempla a pesquisa através do             
desenvolvimento do software, a extensão através da divulgação e disponibilização do mesmo            
no site institucional do PET IFC-Cam, e o ensino, através das oficinas que foram ofertadas               
em função da análise das planilhas de índice de reprovações que foram geradas com o               
software. O software desenvolvido pelo PET IFC-Cam utiliza um script da linguagem de             
programação Perl (https://www.perl.org/) e que possui a função de transformar os dados dos             
diários de classe obtidos do SIG em formato PDF, em dados de texto sem formatação. Para                
isso, foi utilizado o kit de ferramentas Poppler-Utils (poppler.freedesktop.org), para então           
serem interpretados por um robô que foi escrito em linguagem de programação Perl. Os              
resultados obtidos pelo software geram o índice de reprovação em cada disciplina dos cursos              
superiores do IFC-Cam. A figura 1 mostra uma típica planilha de índices de reprovação              
gerada pelo software desenvolvido, onde é possível observar as seguintes colunas: disciplina,            
quantidade de alunos ativos, porcentagem de alunos com notas em diferentes intervalos, a             
porcentagem de alunos aprovados, e os alunos reprovados por frequência suficiente e            
insuficiente, e a porcentagem total dos alunos reprovados. Ainda não há conhecimento de             
outras instituições que utilizem um software igual a este junto ao SIG. Uma vez que as                
instituições de ensino superior devem se preocupar com evasões e retenções, as informações             
geradas pelos índices são uma importante ferramenta de análise para auxiliá-las na tomada de              
ações que visam minimizar esses índices nos cursos superiores. O sistema SIG vigente no              
IFC-Cam, gera apenas um relatório similar para o professor da disciplina, mas ele não gera               
um relatório contendo todas as disciplinas para o gestor institucional. Além disso, os índices              
gerados pelo software permitem aos professores que lecionam as disciplinas uma auto análise             
da eficácia da metodologia de ensino adotada durante as aulas. Ainda, o software             
desenvolvido para gerar índices de reprovações pode ser utilizado por todas instituições de             
ensino que utilizam o SIG (produzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte),              
assim, outras instituições também poderão utilizar essa ferramenta de análise de dados,  



Figura 1: Índice de reprovação/aprovação dos alunos do curso de Tecnologia em Sistemas             
para Internet nas disciplinas curriculares do 1° semestre de  2018. 
 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 
possibilitando contribuir para a melhoria da educação brasileira. O software desenvolvido e            
tutoriais (na forma de texto e de vídeo) de instalação e de uso podem ser obtidos                
gratuitamente no site do PET IFC-Cam. Por fim, atualizações no software desenvolvido e             
esforços para divulgá-lo são atividades que estão em andamento pelo PET IFC-Camboriú.  


