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Objetivos 

Esta pesquisa teve por objetivo responder à 
seguinte pergunta “Quais fatores 
socioeconômicos têm maior influência no 
desempenho de alunos da rede pública do 
estado de São Paulo na prova da 
Competição USP de Conhecimentos 

(CUCo)? ”. Dessa forma, promover uma base 

de indicadores (“data analytics”) para sustentar 
propostas de ações inclusivas, visando 
melhorar o a educação e incluir o aluno de 

escola pública no ensino superior.  

Métodos e Procedimentos 

Foram utilizadas nas análises trinta variáveis 
qualitativas do questionário socioeconômico da 
CUCo do ano de 2018, preenchido por cada 
um dos 11356 estudantes do terceiro ano do 
Ensino Médio que fizeram a prova da segunda 
fase, sendo a variável resposta dada pela nota 
dos estudantes.  
Para tratar as alternativas de cada questão da 
prova, foi ajustado um modelo de regressão 
linear, utilizando variáveis Dummies 
conjuntamente com o método de seleção 
StepWise. 
Para ranquear a importância de cada questão 
foram determinados alguns métodos de 
aprendizado de máquina: Árvore de Decisão, 
Bagging, Floresta Aleatória e Regressão Lasso, 
todas com o apoio de validação cruzada [1]. 

Resultados 

Os resultados dos métodos de Bagging (Figura 
1), Árvores de Regressão (Figura 2), e Floresta 
Aleatória (Figura 3) ranqueiam as variáveis 
mais relevantes para inferir sobre as notas dos 
alunos. 

 
Figura 1: Modelo Bagging. 

 

 
Figura 2: Modelo Árvore de Regressão. 

 

 
Figura 3: Modelo Floresta Aleatória. 

Conclusões 

Foi observado que algumas condições sociais 
implicam diretamente na nota dos alunos. É 
possível ver as influências através dos modelos 
ajustados que mostram um ranque da atuação 
das variáveis referente ao desempenho dos 
estudantes e pela Árvore de Regressão que 
simula um perfil e infere uma nota. 
Nas análises, notamos que a variável 
“QUESTAO6” se mostra uma das mais 
influentes. Uma questão referente a categoria 
educacional, dada por "Que tipo de curso de 
ensino médio você concluiu ou concluirá?". 
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