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RESUMO 

 Os Massive Online Open Courses (sigla MOOCs) vem ganhando cada vez 
mais popularidade. São cursos online e abertos, criados com o objetivo de receber 
participações em larga escala. Para a criação de cursos nesse formato em língua 
portuguesa, a plataforma Coursera firmou parceria com instituições brasileiras de 
ensino e passou a oferece-los. Como resultado, alunos e profissionais de diversos países 
de língua portuguesa tiveram a oportunidade de participar de cursos elaborados por 
essas universidades. Este trabalho, iniciado em agosto de 2017, tem como objetivo 
realizar uma análise nos dados gerados pelos MOOCs dessas instituições, podendo 
assim investigar o comportamento dos alunos dentro do curso, o ponto em que os que 
não completam costumam desistir com maior frequência e como é o desempenho deles 
para cada tarefa, a fim de se levantar os perfis de comportamento dos estudantes que 
participam desses tipos cursos. Os cursos que tiveram seus dados analisados são: TDD 
– Desenvolvimento de Software Guiado por Testes, Princípios de Desenvolvimento 
Ágil de Software, Orientação a Objetos com Java, Empreendedorismo e as 
Competências do Empreendedor, Desenvolvimento Ágil com Java Avançado, 
Introdução à Ciência da Computação com Python Parte 1 e Parte 2. Inicialmente, foi 
realizado um estudo sobre dados que seriam disponibilizados pela Coursera para a 
elaboração de objetivos. Após está etapa, partiu-se para a importação e a criação de 
uma base de dados para cada um dos cursos. Com as bases de dados já estabelecidas, 
iniciou-se a realização de consultas e análise de dados com a intenção de extrair as 
seguintes informações: quantidade de alunos que concluíram cada atividade e os que 
começaram mas não concluíram as mesmas; quantidade de alunos que abandonaram o 
curso em cada tarefa; quantidade de vezes que um aluno fez uma atividade; percentual 
de alunos que iniciaram e não concluíram cada atividade; percentual de alunos que 
fizeram uma determinada atividade mais de uma vez; e média de vezes que um aluno 
fez uma atividade. Tendo os dados dessas novas informações disponíveis em tabelas, 
foram elaborados gráficos para que essas informações pudessem ficar mais visíveis e 
compreensíveis. Já com os gráficos, avaliações foram feitas, as primeiras conclusões 
surgiram, e assim, novos objetivos foram traçados, sendo eles a revisão dos gráficos até 
então disponíveis e a criação de histogramas para observar o tempo comum em que os 
alunos geralmente demoram para concluir os cursos. Agora, para dar continuidade a 
este projeto, serão realizadas novas avaliações dos gráficos revisados, e diante das 
conclusões ali tiradas, caso as informações sejam solidas e concretas, será iniciada a 
escrita do artigo a respeito do trabalho. 
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