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Resumo da Dissertação: 
  
Ambientes educacionais a cada dia vêm incorporando software em suas atividades a fim de melhorar o 
processo de ensino-aprendizagem, um exemplo são os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Os AVA’s, 
em muitos cenários, são a única maneira de se oferecer cursos e treinamentos especializados, e nestes casos a 
disponibilidade de uma AVA é prioritária. Uma característica essencial desse tipo de sistema é o 
armazenamento de grande volume de dados devido ao uso massivo e diário de professores e estudantes. 
Esses dados são extremamente valiosos, no entanto são difíceis de serem analisadas sem o auxílio de 
ferramentas específicas. Um dos mecanismos bastante utilizados na atualidade para isto é a Mineração de 
Dados Educacionais (MDE). O Moodle é na atualidade um dos AVA’s mais importantes no mundo e no Brasil, e 
devido ao fato dele ser livre e de código fonte aberto permite o desenvolvimento colaborativo de inúmeros 
recursos tecnológicos. Nesse sentido, surgiu em 2012 o “Avatar Educação”, um plugin desenvolvido com o 
intuito de aumentar a iteratividade do ambiente com os usuários por meio de notificações e mensagens 
personalizadas. Este trabalho objetiva a integração de um mecanismo de MDE ao ambiente Moodle a fim de 
oferecer, por meio de mensagens inteligentes, uma melhor interação e comunicação aos usuários do ambiente. 
Essa interação dar-se-á por meio do Avatar Educação. Para isto foi realizado um levantamento das principais 
técnicas de MDE e um conjunto de experimentos a fim de avaliar o desempenho de cada uma delas. Por fim foi 
realizado um processo de integração de um mecanismo baseado em árvore de decisão ao ambiente entre as 
diversas tecnologias já existentes e desenvolvidas.. 


