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Resumo

Sistemas de Aprendizagem Adaptativos e Inteligentes, tema de pesquisa recente
no mundo, são ambientes com arquitetura e algoritmos espećıficos, que conside-
ram as caracteŕısticas individuais de cada estudante para selecionar o objeto de
aprendizagem mais adequado a ser oferecido ao aluno. O rápido desenvolvimento
da infraestrutura sem fio e o amplo uso de dispositivos móveis na vida diária das
pessoas motivam as pesquisas relativas ao uso desses dispositivos na educação,
proporcionando o m-learning. Assim, relacionado a essas linhas de pesquisa, este
trabalho propõe a arquitetura AdaptMLearning, elaborada para prover a apren-
dizagem em plataformas móveis e não móveis, considerando a seleção de objetos
de aprendizagem que melhor se adaptam a diversos aspectos, tais como: dados
sobre a tecnologia utilizada para acesso; informações sobre o estilo de aprendiza-
gem de um estudante; desempenho e tempo associados à interação do estudante
com o objeto de aprendizagem; conhecimentos adquiridos pelo estudante em con-
sonância ao conteúdo do curso; e a garantia de que não só o professor possa
configurar as adaptações a serem oferecidas ao seu curso, como também o aluno
tenha a possibilidade de informar sua preferência pelos tipos de mı́dia. Essa ar-
quitetura é baseada no modelo de referência AHAM para sistemas adaptativos
AEHS, contemplando a quádrupla: espaço do conhecimento, modelo do usuário,
observações e modelo de adaptação, referente à definição lógica desses sistemas.
Na AdaptMLearning, foram desenvolvidos alguns algoritmos, utilizando-se o mo-
delo FSLSM, relacionado aos estilos de aprendizagem de um estudante e o padrão
IEEE 1484 para catalogação dos objetos de aprendizagem e uso de alguns atri-
butos de suas categorias, associados às dimensões dos estilos de aprendizagem
do modelo FSLSM. O algoritmo calcula um peso para um objeto catalogado em
cada dimensão e permite uma busca pelo objeto mais adequado ao estilo do estu-
dante, além de usar a computação fuzzy, para avaliar se o estudante pode sofrer
mudanças no seu estilo, deve receber reforço ou necessita de um reestudo em
determinado assunto de um curso, por meio de resultados obtidos com o tempo
de estudo e desempenho. Também, este trabalho apresenta o desenvolvimento e
a avaliação de um simulador para a arquitetura AdaptMLearning e seus algorit-
mos, realizada utilizando diversos cenários de simulação, envolvendo estudantes,
cursos e tecnologias com diferentes configurações. Assim sendo, com base nos re-
sultados obtidos por meio da avaliação, foi posśıvel discutir, analisar e identificar
o potencial de uso da AdaptMLearning e de seus algoritmos em uma situação real
para elaboração de um ambiente de aprendizagem ou agregação a um ambiente
existente.

Palavras-chave: Sistemas de aprendizagem adaptativos e inteligentes. Es-
tilos de aprendizagem. Computação fuzzy. Performance. Conhecimento pré-
adquirido. Tecnologia. Objetos de aprendizagem.



Abstract

Intelligent and Adaptive Learning Systems, subject of recent research in the
world, are environments with specific architectures and algorithms, designed con-
sidering the individual characteristics of each student. The rapid development of
wireless infrastructures and wide use of mobile devices in people’s everyday life
encourage research about the use of these devices in education, providing the m-
learning. In the context of such research, this work proposes the AdaptMLearning
architecture that was designed to be a learning infrastructure for mobile and non-
mobile platforms. This architecture provides a selection of learning objects that
takes into account as adaptation criteria the following data: the mobile device’s
technological specification; the student’s learning style information, his/her per-
formance and spent time associated to the student’s interaction with the learning
object; previously acquired knowledge by the student related to the course’s con-
tent. In addition, it also allows the teacher to interfere in the adaptation criteria
used during the study simulation, and allows the student to indicate his/her pref-
erences for media types. This architecture is based on AHAM reference model for
adaptive systems AEHS and uses the quadruple: the knowledge space, the user
model, the observations and the model adaptation, referring to the logical def-
inition of these systems. To implement the AdaptMLearning architecture some
algorithms using the FSLSM model related to the student’s learning styles were
developed. The algorithms use the IEEE 1484 for cataloging learning objects and
some of its categories and attributes associated with dimensions of learning styles
FSLSM model, are used to compute a weight of an object in each dimension al-
lowing a search of the most appropriate object according to the student’s learning
styles; and the use of fuzzy computing, considering that the student’s learning
style can change, determines if the student has to receive reinforcement or need
a new study in a particular subject of a course, when the student gets unsatis-
factory results in terms of timing and performance in a course’s subject. Also,
this work also presents the development and evaluation of a simulator for the
AdaptMLearning architecture and their algorithms. The evaluation of the sim-
ulator was done by means of many simulations scenarios, considering students,
courses and technologies with different settings. Based on the results obtained
from the evaluation it was possible to discuss, analyze and identify the potential
use of AdaptMLearning architecture and their algorithms in a real situation for
developing a learning environment or its aggregation to an existing environment.

Keywords: Intelligent and adaptive learning systems. Learning styles. Fuzzy
computing. Performance. Previously acquired knowledge. Technology. Learning
objects.
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2.4 Algoritmo para obter o Estilo de Aprendizagem Inicial do estudante. 23

2.5 Etapa de inferência fuzzy : modelo computacional para uma aplicação. 35
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Valores lingúısticos: short, normal, long). . . . . . . . . . . . . . . 61

4.5 Função de pertinência para a variável fuzzy de entrada input (Uni-

verso do discurso: 0-22. Valores lingúısticos: very visual, visual,
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4.21 Gráfico da simulação envolvendo as variáveis fuzzy de entrada ti-
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4.1 Dimensões do Modelo FSLSM e os valores lingúısticos, considera-
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valores lingúısticos para o modelo FSLSM, considerados na cons-

trução da função de pertinência para a segunda modelagem fuzzy. 59

4.4 Transformação de valores da dimensão perception e os seus cinco
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valores e os pesos considerados para as dimensões do modelo FSLSM. 87

5.6 Atributo interactivity Level da categoria educacional do LOM,
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1 Introdução

Neste Caṕıtulo, são abordados os seguintes aspectos: motivação, justificativa,

objetivos e as principais contribuições deste trabalho, além da estrutura da tese.

1.1 Motivação e Justificativas

Instituições educacionais preocupadas em garantir uma boa qualidade de en-

sino aos estudantes, empresas interessadas em realizar um treinamento efici-

ente e facilitado aos seus funcionários investem em: tecnologias de informação

e comunicação (TICs), sistemas modernos de ensino, objetos de aprendizagem e

aplicação de novas modalidades de ensino e aprendizagem [6].

Nesse cenário, há alguns sistemas de ensino, chamados de Ambientes Virtuais

de Ensino e Aprendizagem (AVEA), que possuem ferramentas de:

• administração e gerenciamento de conteúdos, usuários e cursos;

• comunicação śıncronas e asśıncronas;

• criação e controle de avaliações;

• configuração do sistema.

Dentre esses sistemas, tem-se: o Blackboard [7], difundido mundialmente e

não gratuito, o Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (MOO-

DLE) [8], software free de apoio à aprendizagem, largamente utilizado e o Colla-

borative Training Environment of the Laboratory of Communications and Signals

(CTELCS) [9] [10], um protótipo de ambiente de aprendizagem colaborativo de-

senvolvido no Laboratório de Comunicações e Sinais da Escola Politécnica da

Universidade de São Paulo (LCS-EPUSP).

Esses sistemas podem acessar objetos de aprendizagem que englobam

conteúdos e atividades avaliativas em diversos formatos e mı́dias, porém:
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• possuem uma estrutura de conteúdo ŕıgida e realizam a entrega do conteúdo

educacional da mesma forma para todos os estudantes, sem dar qualquer

atenção especial para as diferenças entre os seus perfis e necessidades indi-

viduais [11], tais como seus estilos de aprendizagem;

• não propõem material adicional para o estudo do aluno, caso o mesmo te-

nha estudado determinados conceitos, resolvido exerćıcios e/ou testes e não

tenha conseguido obter o conhecimento mı́nimo em cada tópico estudado;

• não consideram o conhecimento do estudante. Em uma situação na qual o

acesso ao conteúdo dos objetos é de conhecimento do estudante, que pode

ficar desmotivado por ter a necessidade de estudar assuntos que são de seu

domı́nio;

• não levam em consideração a tecnologia de acesso, visualização e usabili-

dade;

• não permitem que seja indicada algum tipo de preferência do estudante por

caracteŕısticas do conteúdo como, por exemplo, tipo de mı́dia;

• desconsideram as interações do estudante;

• têm certas limitações de acesso por meio de dispositivos móveis.

Por esse fato, nos últimos anos, tem havido várias iniciativas de pesquisa em

sistemas de aprendizagem inteligentes e adaptativos, como Sistemas Educacio-

nais Hipermı́dia Adaptativos (AEHS), que investigam o potencial da mudança de

paradigma educacional com base na abordagem tradicional one-size-fits-all para

aprender e ensinar de forma personalizada e adaptativa, em que o ensino é adap-

tado às necessidades individuais dos alunos e caracteŕısticas sob demanda e em

contexto, tais como conhecimentos, interesses, estilos de aprendizagem, etc [12]

[13]. No entanto, como cita [14], o desenvolvimento de sistemas que se adaptam

às necessidades de aprendizagem dos alunos é uma tarefa complexa.

Alguns desses sistemas adaptativos, que oferecem soluções considerando al-

gum tipo de personalização são, o MultiAgent System-PLAtaforma de Nueva Ge-

neración (MAS-PLANG) [15], o Style-based Ant Colony System (SACS) [16] e o

Adaptive Hypermedia for All ! (AHA!) [17] [18].

Além disso, a apropriação generalizada de dispositivos móveis, tais como te-

lefone celular, tablet e smartphone, e o rápido crescimento da indústria de comu-

nicações móveis iniciaram uma tendência crescente de pesquisas e do uso desses
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dispositivos na educação, chamada de mobile learning ou m-leaning, no qual os

aspectos da adaptabilidade e personalização podem desempenhar um papel im-

portante no sentido de proporcionar aos estudantes experiências de aprendizagem

adaptativa e personalizada, entregues através de dispositivos móveis [12] [19].

No entanto, como descreve [12], a fim de alcançar uma aprendizagem móvel

adaptável e personalizada, são necessárias ferramentas que processam informações

contextuais dos estudantes e fazem a entrega de material adaptativo e senśıvel ao

contexto por meio de dispositivos móveis. Algumas caracteŕısticas do contexto

do estudante pesquisadas são: hardware do dispositivo, preferências, localização,

humor do estudante, etc [20].

O uso de tecnologias móveis na área da educação é uma realidade em várias

situações de aprendizagem no Brasil e no mundo, permitindo aos estudantes rom-

per a barreira de tempo e espaço, sem grades de horários e pontos de acesso fixos.

Com isso, sendo posśıvel, ensino e aprendizagem, realmente, a qualquer hora e

lugar, mesmo quando em movimento [21] [22] [23].

1.2 Objetivos e Contribuições

O objetivo principal deste trabalho é propor um sistema de aprendizagem inteli-

gente e adaptativo que permita prover a aprendizagem em plataformas móveis e

não móveis, considerando:

• A seleção de objetos de aprendizagem que melhor se adaptam: aos dados

sobre a tecnologia utilizada para acesso; às informações sobre o estilo de

aprendizagem; à performance; aos conhecimentos pré-adquiridos do estu-

dante e ao conteúdo associado a um curso.

• A possibilidade do estudante informar sua preferência pelos tipos de mı́dia

do objeto de aprendizagem e do professor determinar quais critérios de

adaptação serão considerados na seleção dos objetos de aprendizagem ao

seu curso.

• A interação do estudante com a tecnologia de acesso e o objeto de aprendi-

zagem.

As seguintes questões foram examinadas no decorrer desta pesquisa:

• Qual o modelo e configuração de arquitetura pode proporcionar todos os

critérios de adaptação propostos?
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• Qual modelo de estilo de aprendizagem deve ser utilizado no critério de

adaptação associado aos estilos de aprendizagem de um estudante?

• Qual técnica de inteligência computacional poderia ser utilizada para imple-

mentar a adaptação relativa aos estilos de aprendizagem e como descrever

uma solução nessa técnica?

• Como elaborar uma metodologia que associa os estilos de aprendizagem aos

objetos de aprendizagem, permitindo uma busca pelo mais adequado?

• Como tratar a adaptação associada à performance do estudante?

• Quais caracteŕısticas da tecnologia de acesso utilizar e como descrever uma

solução que recomende ou não o objeto de aprendizagem para o dispositivo?

• Como elaborar uma metodologia que trata dos tipos de mı́dia de um objeto

de aprendizagem e associa à preferência do estudante?

• Como avaliar se as soluções encontradas são coerentes e aceitáveis?

Segue uma lista com as contribuições originais desta tese:

• Proposta da arquitetura AdaptMLearning como um sistema de aprendiza-

gem inteligente e adaptativo, segundo o modelo de referência AHAM.

• Proposta de uma modelagem que trata de alterações nos estilos de apren-

dizagem de um estudante e performance utilizando a computação fuzzy.

• Proposta de algoritmos que realizam a adaptação segundo os critérios de

adaptação descritos, utilizando uma metodologia flex́ıvel e que pode ser

facilmente modificada.

• Desenvolvimento de um simulador que implementa os critérios de adaptação

propostos, além de poder ser utilizado como uma ferramenta indicadora de

proximidade do material de um curso a distância aos estilos de aprendiza-

gem do estudante.

• Demonstração, por meio de simulações, que a arquitetura, a modelagem e

os algoritmos propostos obtiveram bons resultados na seleção dos objetos

de aprendizagem e podem ser utilizados na implementação de um novo

ambiente de aprendizagem ou como um plugin em um ambiente já existente.
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1.3 Estrutura da Tese

No Caṕıtulo 2, é apresentada a fundamentação teórica relacionada a este trabalho.

Inicia pela apresentação de um mapa conceitual, elaborado durante o desenvolvi-

mento da pesquisa e detalha alguns conceitos, tais como m-learning e uma revisão

da literatura, além de sistemas de aprendizagem inteligentes e adaptativos e uma

revisão da literatura.

Os resultados obtidos são apresentados pelos Caṕıtulos 3, 4, 5 e 6.

O Caṕıtulo 3 apresenta a arquitetura AdaptMLearning, proposta com a fina-

lidade de proporcionar adaptação, segundo alguns critérios, por exemplo, estilos

de aprendizagem, preferências do estudante e dispositivo de acesso.

O uso da computação fuzzy na AdaptMlearning, como uma técnica para

avaliar se o estudante pode ou não mudar para um outro assunto de um curso com

ou sem sugestão de reforço, e a avaliação da alteração no estilo de aprendizagem

do estudante é apresentada no Caṕıtulo 4.

O Caṕıtulo 5 descreve a metodologia utilizada na construção dos algoritmos,

realiza casos de teste para avaliá-la e apresenta o pseudocódigo dos algoritmos,

inseridos no módulo de adaptação da AdaptMlearning, envolvidos na seleção do

material mais adequado aos critérios de adaptação propostos.

Uma descrição da construção de um simulador que avalia os algoritmos ela-

borados no Caṕıtulo 5 e os dados envolvidos na arquitetura AdaptMLearning são

apresentados no Caṕıtulo 6. Finalmente, o Caṕıtulo 7 apresenta um resumo das

conclusões, os resultados significativos e propostas de trabalhos futuros.
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Parte I

Fundamentação Teórica
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2 Conceitos

Neste caṕıtulo, serão apresentados os conceitos teóricos relacionados à proposta

de arquitetura AdaptMLearning e uma revisão da literatura sobre m-learning e

sistemas de aprendizagem inteligentes e adaptativos. Na Seção 2.1, é apresentado

um mapa conceitual [24], elaborado durante o desenvolvimento deste trabalho,

com o objetivo de identificar alguns conceitos relacionados ao tema “Adaptive

M-learning”, foco inicial da pesquisa, bem como a ligação entre eles, além de

apresentar uma breve descrição sobre alguns conceitos importantes, utilizados

na AdaptMLearning. Uma fundamentação sobre objetos de aprendizagem e os

padrões de catalogação, destacando o IEEE 1484.1.12 [1] são descritos na Seção

2.2. Na Seção 2.3, são apresentados alguns modelos de estilos de aprendizagem,

detalhando o modelo de Felder e Silverman [25] [26], utilizado na AdaptMLe-

arning. Aspectos conceituais e uma revisão bibliográfica, envolvendo o assunto

m-learning, são detalhados na Seção 2.4. Na Seção 2.5, é apresentada a teoria e

a revisão bibliográfica sobre sistemas de aprendizagem inteligentes e adaptativos.

Por fim, na Seção 2.6, são apresentadas e discutidas algumas técnicas estudadas

envolvendo o uso na implementação da adaptação na AdaptMLearning.

2.1 AdaptMLearning: conceitos fundamentais

No desenvolvimento deste trabalho, foi elaborado um mapa conceitual [24], rela-

cionado ao tema “Adaptive M-Learning”, conforme ilustrado na Figura 2.1, com

o objetivo de conhecer os conceitos, estabelecer a relação entre eles e aprofundar

os estudos em teorias fundamentais para a elaboração da arquitetura AdaptM-

Learning.

No mapa conceitual, é posśıvel observar o uso de um esquema de cores em

escala de cinza, envolvendo todos os conceitos selecionados, conforme descrito

na Figura 2.2. Associado ao “Adaptive M-Learning”, pode-se destacar os con-

ceitos “M-Learning” e “Sistemas de Aprendizagem Adaptativos e Inteligentes”

que desencadearam e motivaram a pesquisa, além dos conceitos sobre objetos de
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Figura 2.1: Conceitos relacionados à temática deste trabalho.

aprendizagem, estilos de aprendizagem, conhecimentos previamente adquiridos,

desempenho do estudante e técnicas de inteligência artificial.

Neste trabalho, o conceito “conhecimentos previamente adquiridos ou pré-

adquiridos” (Previously Acquired Knowledge, no mapa) em um assunto ou em

um curso, refere-se aos conteúdos que são de domı́nio do estudante e podem ser

obtidos pela aplicação de um questionário com o objetivo de identificar o que o

estudante domina [27] [28].

Além disso, o termo performance está relacionado ao resultado obtido pelos

estudantes em um determinado assunto quando são avaliados ou ao tempo de

permanência em um determinado tópico em estudo, como utilizado em [29]. Com

base nessas medidas, é posśıvel obter a performance do estudante e avaliar se é

necessário estudar algum ponto ainda não suficientemente aprendido [27] [30] [31].

O conhecimento desses conceitos foi fundamental para o projeto da arquite-

tura AdaptMLearning.
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Figura 2.2: Esquema de cores para o mapa conceitual da Figura 2.1.

2.2 Objetos de aprendizagem

O termo objeto de aprendizagem refere-se a qualquer recurso, digital ou não

digital, que possa ser utilizado e reutilizado no suporte ao aprendizado [1].

Exemplos de objetos são: páginas web, imagens, recursos de áudio, animações

em flash, apresentação em Power Point, um jogo, um texto em Portable Document

Format (PDF), uma avaliação eletrônica com autocorreção, etc.

Para facilitar a interoperabilidade, os objetos de aprendizagem devem ser

padronizados. Alguns padrões relacionados a objetos de aprendizagem são:

• IEEE 1484.12.1 (Learning Object Metadata (LOM)), especificado pelo Ins-

titute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) [1];

• o modelo de referência Sharable Content Object Reference Model (SCORM),

elaborado pela Advanced Distributed Learning (ADL) [32] [33];

• o padrão IMS Learning Design (IMS LD), desenvolvido pelo IMS Global

Learning Consortium [34] [35] [36].

Neste trabalho, é utilizado o padrão internacional de metadados IEEE 1484

para a categorização dos objetos de aprendizagem.
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No AdaptMLearning, o algoritmo, que proporciona a adaptabilidade, usa essa

categorização.

O padrão IEEE 1484 é utilizado para categorizar os metadados dos objetos

de aprendizagem tanto no modelo de referência SCORM como no padrão IMS

Learning Design [2] [35].

2.2.1 O padrão IEEE 1484

IEEE 1484.12.1, também chamado de LOM, é um padrão internacional de me-

tadados que existe para categorizar, indexar, recuperar, reutilizar e combinar

diferentes objetos de aprendizagem e tem sua representação na linguagem eXten-

sible Markup Language (XML).

Na proposta desse padrão, há um conjunto de atributos que categorizam os

objetos de aprendizagem e estão alocados em nove categorias, sintetizadas na

Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Categorias do IEEE 1484.12.1, adaptado de [1] e [2]

Categoria Descrição Alguns Atributos

Geral Informações gerais. T́ıtulo, nome, idioma, des-

crição, palavra-chave.

Ciclo de Vida Caracteŕısticas relativas ao

histórico e ao estado atual

do objeto.

Versão, status, tipo de

contribuinte-papel, entida-

des que contribúıram e

data.

Meta-metadados Metadados utilizados para

descrever os metadados do

objeto.

Identificador, contribuinte-

papel, esquema de cata-

logação.

Técnica Requisitos e caracteŕısticas

técnicas do objeto.

Formato, tamanho, loca-

lização, tipo de tecnologia,

nome da tecnologia.

Educacional Caracteŕısticas educaci-

onais e pedagógicas do

objeto.

Tipo de interatividade, tipo

de recurso de aprendiza-

gem, ńıvel de interativi-

dade, faixa etária, dificul-

dade, descrição.

Continua. . .
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Tabela 2.1 – Continuação

Categoria Descrição Alguns Atributos

Direitos Direitos de propriedade in-

telectual e condições de uso

do objeto.

Custo, direito autoral,

condições de uso.

Relação Caracteŕısticas que definem

o relacionamento entre um

objeto e outros.

Natureza do relaciona-

mento, recurso, identi-

ficação, descrição.

Anotação Comentário sobre o uso edu-

cacional do objeto.

Entidade, data da anotação

e conteúdo.

Classificação Descreve o objeto de acordo

com algum sistema de clas-

sificação predefinido.

Propósito, identificação,

taxonomia, descrição,

palavras-chave.

Alguns dos principais objetivos do IEEE 1484, obtidos de [2], são:

• criação de uma descrição bem definida do objeto para facilitar sua busca,

localização, uso e avaliação por softwares automatizados, professores e alu-

nos;

• compartilhamento das descrições entre sistemas de busca de recursos para

oferecer serviços eficientes.

Essas categorias possuem caracteŕısticas utilizadas para a catalogação em

repositórios de objetos de aprendizagem que permitem recuperá-los por sistemas

de busca ou utilizá-los nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, com o objetivo

de compor unidades de aprendizagem.

Neste trabalho, foram selecionados alguns atributos das categorias: Geral,

Técnica e Educacional. Eles descrevem detalhes dos objetos de aprendizagem

que possibilitam a realização da adaptação pela arquitetura AdaptMLearning.

As Tabelas 2.2, 2.3 e 2.4 apresentam: o nome dos atributos dessas categorias, a

quantidade de repetições do atributo para um objeto (multiplicidade), o formato

representado por um padrão ou tipo e exemplos ou valores fixos.
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Tabela 2.2: Atributos da categoria geral do IEEE 1484, adaptado de [1].

Atributo Multiplicidade Formato Valores/Exemplo
identifier
[catalog,
entry]

0-10 ISO/IEC 10646-
1:2000

ISBN, 2-7342-0318

title 1 String[0-1000] (“en”, “The life and works
of Leonardo da Vinci”)

keyword 0-10 ISO-10646-1 learning object
description 0-10 ISO-10646-1 This course is designed for

IT professionals responsible
for implementing Java.

Tabela 2.3: Atributos da categoria técnica do IEEE 1484, adaptado de [1].

Atributo Multiplicidade Formato Valores/Exemplo

format 0-40 RFC

2048:1996

text/html

size 0-1 ISO/IEC

10646-1:2000

1024

requirement(

orCompo-

site[type,

name, mini-

mumversion,

maximumversion])

Type operating system ou

browser

value[type=

operating

system]

pc-dos, ms-windows,

macos, unix, multi-os

ou none

0-40 value[type =

browser]

any, netscape commu-

nicator, ms-internet ex-

plorer, opera ou amaya

minimumVersion

= ISO/IEC

10646-1:2000

4.7.9

maximumVersion

= ISO/IEC

10646-1:2000

5.0

installation

Remarks

0-1 ISO-10646-1 This activity requires

the client browser to

have a Macromedia

Flash plugin installed.

Continua. . .
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Tabela 2.3 – Continuação

Atributo Multiplicidade Formato Valores/Exemplo

otherPlatform

Requirements

0-10 ISO-10646-1 Sound card, Min.

RAM: 16MB, Video

card and display: at

least 800 X 600 pixels

x 256 colors

duration 0-1 ISO-8601:2000 Exemplo:PT1H30M

Tabela 2.4: Atributos da categoria educacional do IEEE 1484, adaptado de [1].

Atributo Multiplicidade Formato Valores/Exemplo

interactivity

Type

0-1 active, expositive, mi-

xed

learningResource

Type

0-10 exercise, simulation,

questionnaire, dia-

gram, figure, graph,

index, slide, table,

narrative text, exam,

experiment, problem

statement, self assess-

ment, lecture

interactivity

Level

0-1 very low, low, medium,

high, very high

semanticDensity 0-1 very low, low, medium,

high, very high

intendedEndUser

Role

0-10 teacher, author, lear-

ner, manager

context 0-10 school, higher educa-

tion, training, other

typicalAgeRange 0-5 ISO-10646-1 18-

difficulty 0-1 very easy, easy, me-

dium, difficult, very dif-

ficult

Continua. . .
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Tabela 2.4 – Continuação

Atributo Multiplicidade Formato Valores/Exemplo

typicalLearning

Time

0-1 Duration PT1H30M

language 0-10 Langcode(“-

”Subcode)*

Langcode:

ISO 639:1988,

Subcode: ISO

3166-1997

en-GB

2.3 Estilos de aprendizagem

Os estilos de aprendizagem são definidos, conforme [25], como uma preferência

caracteŕıstica e dominante na forma pela qual as pessoas recebem e processam

informações, considerando os estilos como habilidades pasśıveis de serem desen-

volvidas.

[37] identificou 71 modelos de estilos de aprendizagem, entre os quais 13 foram

classificados como os principais modelos, de acordo com a sua importância teórica,

a sua utilização generalizada e sua influência sobre outros modelos de estilos de

aprendizagem.

Com base nos 13 principais modelos classificados por [37], houve um apro-

fundamento dos estudos em quatro, são eles:

• The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) [38] [39]: baseado na teoria de

Carl Jung, o modelo parte da definição de quatro dimensões que, combina-

das, definem diferentes tipos psicológicos. As dimensões contendo os oito

tipos psicológicos são: Extroversão x Introversão, Sensação x Intuição, Pen-

samento x Sentimento e Julgamento x Percepção. O modelo MBTI consi-

dera que combinando estes oito tipos psicológicos, podem-se obter dezesseis

tipos de estilos de aprendizagem.

• Kolb’s Learning Style Model [40] [41]: é um modelo que classifica os estu-

dantes como tendo uma preferência por: como eles adquirem a informação

(experiência concreta ou conceituação abstrata) e como eles internalizam a
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informação (experimentação ativa ou observação reflexiva). Neste esquema

de classificação, há quatro tipos de aprendizes: concreto e reflexivo, abstrato

e reflexivo, abstrato e ativo, concreto e ativo.

• Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI) [42] [43]: o HDBI clas-

sifica os estudantes em quatro diferentes ”quadrantes”, baseados no fun-

cionamento das tarefas especializadas do cérebro. Os quatro quadrantes

são:

– quadrante A: lado esquerdo do cérebro - lógico, anaĺıtico, quantitativo,

fatual e cŕıtico;

– quadrante B: lado esquerdo, ĺımbico - sequencial, organizado, plane-

jado detalhado e estruturado;

– quadrante C: lado direito, ĺımbico - emocional, interpessoal, sensorial,

simbólico e cinestésico;

– quadrante D: lado direito do cérebro - visual, hoĺıstico e inovador.

• Felder-Silverman Learning Style Model (FSLSM) [25] [26]: no modelo

FSLSM, são classificados os estilos de aprendizagem dos estudantes em

quatro dimensões: processamento (ativo/reflexivo), percepção (senso-

rial/intuitiva), entrada (visual/verbal) e compreensão (sequêncial/global).

Segundo o FSLSM, alguns aprendizes tendem a focalizar mais fatos, da-

dos e algoritmos enquanto outros se sentem mais confortáveis com teorias

e modelos matemáticos. Alguns também podem responder, preferencial-

mente, a informações visuais, enquanto outros conseguem mais por meio

de informações verbais. Uns preferem aprender ativa e interativamente, e

outros têm uma abordagem mais introspectiva e individual.

Na AdaptMLearning, optou-se pelo modelo FSLSM por ser bem estruturado,

pode ser adequadamente automatizado e é o mais utilizado na construção de

sistemas de aprendizagem adaptativos e inteligentes, segundo [44].

2.3.1 O modelo FSLSM

No Felder-Silverman Learning Style Model (FSLSM), são classificados os estilos

de aprendizagem dos estudantes em quatro dimensões. As dimensões e o signifi-

cado são:

a) processamento: preferência de como o estudante processa a informação. Os

seus posśıveis valores são:
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• ativo: uso externo da informação por meio de discussão, explicação

ou uma situação concreta, prefere estudar em grupo e trabalhar em

procedimentos experimentais;

• reflexivo: exame e manipulação mental da informação, prefere o es-

tudo individual e procedimentos teóricos como interpretação, analogia

e formulação de modelos.

b) percepção: forma como os estudantes percebem os tipos de informação.

Nessa dimensão, os valores são:

• sensorial: é detalhista e paciente, memoriza com facilidade, não aprecia

surpresas nem complicações;

• intuitiva: gosta de inovação e de complicações, é impaciente com de-

talhes e cálculos rotineiros e prefere criar seus próprios métodos de

solução, revelando maior facilidade com śımbolos.

c) entrada: preferência do estudante de como ele melhor recebe a informação.

Em entrada, têm-se os valores:

• visual: preferência à informação em forma de figuras, śımbolos,

gráficos, mapas etc.;

• verbal: recebe melhor a palavra falada ou escrita.

d) entendimento: forma como ocorre a progressão da aprendizagem de um

estudante. Os posśıveis valores são:

• sequencial: prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apre-

sentação do conhecimento;

• global: necessita da visão de conjunto para poder compreender os

detalhes, aprendendo por partes ou aos saltos, sem uma sequência

lógica preestablecida.

Os dados iniciais dos estilos de aprendizagem podem ser obtidos através de

um instrumento de diagnóstico, denominado Index of Learning Styles (ILS), que

possui um questionário com 44 itens. Cada bloco de 11 questões representa uma

dimensão. Em cada questão há duas alternativas que representam os valores

posśıveis daquela dimensão.

O ILS foi um instrumento criado por Felder e Soloman para a determinação

dos estilos de aprendizagem e aplicado aos alunos de Engenharia Qúımica da

North Carolina State University, cujos resultados foram utilizados para adequar
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uma sequência de disciplinas do curso às caracteŕısticas dos estudantes. Neste

trabalho, utiliza-se o ILS com a finalidade de obter o estilo de aprendizagem

inicial de um estudante de qualquer curso [3].

As questões do ILS para as quatro dimensões estão ilustradas nas Tabelas

2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

Tabela 2.5: Questões do ILS para a dimensão processamento. A primeira
alternativa representa o valor ativo e a segunda o reflexivo. Traduzido de [3].

Número da Questão e Questão Alternativas

01. Eu entendo algo melhor depois de a. experimentar.

b. pensar sobre.

05. Quando estou aprendendo algo novo, me a. falar sobre.

ajuda b. pensar sobre.

09. Em um grupo de estudos trabalhando a. participo e contribuo com i-

em uma matéria dif́ıcil, eu, mais provavel- deias.

mente, b. sento e escuto.

13. Em aulas que já tive, a. usualmente, tenho conhecido

a maioria dos alunos.

b. raramente, tenho conhecido a

maioria dos alunos.

17. Quando inicio um problema na lição de a. inicie trabalhando imediata-

casa, é mais provável que mente na solução.

b. tente entender completamen-

te o problema antes.

21. Eu prefiro estudar a. em grupo.

b. só.

25. Eu, primeiramente, a. experimento as coisas.

b. penso sobre como vou fazer.

29. Eu relembro, mais facilmente, a. algo que tenha feito.

b. algo sobre o qual tenha pen-

sado bastante.

33. Quando tenho que trabalhar em um pro- a. ter um “brainstorm” em grupo,

jeto em grupo, primeiro eu quero onde todos contribuem com ideias.

b. “brainstorm”, individualmente,

e depois chegar junto como grupo

para comparar ideias.

37. É mais provável que eu seja considerado a. expansivo.

b. reservado.

Continua. . .
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Tabela 2.5 – Continuação

Número da Questão e Questão Alternativas

41. A ideia de fazer trabalhos em grupo, com a. atrai-me.

uma nota para o grupo todo, b. não me atrai.

Tabela 2.6: Questões do ILS para a dimensão percepção. A primeira
alternativa representa o valor sensorial e a segunda intuitivo. Traduzido de [3].

Número da Questão e Questão Alternativas

02. Eu me consideraria a. reaĺıstico.

b. inovativo.

06. Se eu fosse professor, eu ensinaria a. fosse relacionado a fatos e

um curso que situações da vida real.

b. fosse relacionado com idei-

as e teorias.

10. Eu acho mais fácil a. aprender fatos.

b. aprender conceitos.

14. Ao ler não ficção, eu prefiro a. algo que me ensine novos fa-

tos ou me diga como fazer algo.

b. algo que me dê novas ideias

para pensar.

18. Eu prefiro a ideia de a. certeza.

b. teoria.

22. É mais provável que eu seja consi- a. cuidadoso sobre os detalhes

derado de meu trabalho.

b. criativo sobre como faço meu

trabalho.

26. Quando leio por prazer, eu gosto a. claramente, digam o que pensam.

que os autores, b. digam coisas de formas criativas,

interessantes.

30. Quando tenho que realizar uma a. especializar em uma forma de

tarefa, eu prefiro fazer.

b. trazer novas formas de fazer.

34. Eu considero uma alta admiração a. senśıvel.

chamar alguém de b. imaginativo.

38. Eu prefiro cursos que enfatizem a. matéria concreta (fatos, datas).

b. matéria abstrata (conceitos, teorias).

Continua. . .
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Tabela 2.6 – Continuação

Número da Questão e Questão Alternativas

42. Quando estou fazendo longos cálculos, a. tendo a repetir todos os passos e

verificar meu trabalho cuidadosamente.

b. eu acho cansativo verificar e tenho

que me forçar a fazê-lo.

Tabela 2.7: Questões do ILS para a dimensão entrada. A primeira alternativa
representa o valor visual e a segunda o valor verbal. Traduzido de [3].

Número da Questão e Questão Alternativas

03. Quando penso sobre o que fiz on- a. uma imagem.

tem, é mais provável que b. palavras.

obtenha

07. Eu prefiro buscar por novas a. quadros, diagramas, gráficos ou

informações em mapas.

b. direções escritas ou informação

verbal.

11. Em um livro cheio de ilustrações a. olhe as ilustrações e tabelas

e tabelas, eu, provavelmente, cuidadosamente.

b. foque no texto escrito.

15. Gosto de professores a. que colocam um monte de dia-

gramas na lousa.

b. que passam um bom tempo expli-

cando.

19. Eu me lembro melhor a. do que vejo.

b. do que escuto.

23. Quando eu pego indicações para a. um mapa.

um novo local, eu prefiro b. instruções escritas.

27. Quando vejo um diagrama ou a. da figura.

um rascunho na aula, sou mais b. do que o instrutor falou sobre ela.

propenso a relembrar

31. Quando alguém está me mostrando a. tabelas e gráficos.

dados, eu prefiro b. texto sumarizando os resultados.

Continua. . .



2.3 Estilos de aprendizagem 20

Tabela 2.7 – Continuação

Número da Questão e Questão Alternativas

35. Quando encontro pessoas em uma a. de sua fisionomia.

festa, é mais provável que me lembre b. do que disseram de si próprio.

39. Para entretenimento, eu prefiro a. assistir televisão.

b. ler um livro.

43. Eu tendo a ter uma imagem de a. facilmente, e, razoavelmente, cor-

lugares em que estive, reta.

b. com dificuldade e sem muito de-

talhe.

Tabela 2.8: Questões do ILS para a dimensão entendimento. A primeira
alternativa representa o valor sequencial e a segunda global. Traduzido de [3].

Número da Questão e Questão Alternativas

04. Minha tendência é a. entender detalhes de um objeto, mas

ficar confuso sobre sua estrutura geral.

b. entender a estrutura geral, mas ficar

confuso sobre detalhes.

08. Uma vez que tenha entendido a. todas as partes, eu entendo todo o

resto.

b. o todo, vejo como as partes se

encaixam.

12. Quando resolvo problemas de ma- a. usualmente, trabalho nas soluções

temática, com um passo de cada vez.

b. no geral, eu simplesmente vejo a

solução, mas tenho dificuldades em

descobrir os passos para obter os

resultados.

16. Quando estou analisando uma a. Eu penso nos incidentes e tento

história ou um romance, juntá-los para descobrir os temas.

b. Eu simplesmente conheço quais

são os temas quando termino a lei-

tura e então tenho que voltar pa-

ra encontrar os incidentes que os de-

monstrem.

Continua. . .
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Tabela 2.8 – Continuação

Número da Questão e Questão Alternativas

20. É mais importante para mim que a. apresente a matéria em passos claros

um instrutor e sequenciais.

b. me dê um quadro geral e relacione à

matéria a outras matérias.

24. Eu aprendo a. a um ritmo razoavelmente regular.

Se estudo duro, eu “chego lá”.

b. em começos e recomeços. Eu

fico totalmente confuso e, repentina-

mente, tudo “fica claro”.

28. Quando considerando um corpo de a. focar nos detalhes e perder a ideia

informações, sou mais propenso a geral.

b. tentar entender a ideia geral antes

de entrar em detalhes.

32. Quando escrevendo um trabalho, a. trabalhar (pensar sobre ou escrever)

eu prefiro no começo e ir avançando.

b. trabalhar (pensar sobre ou escrever)

em diferentes partes do texto e depois

ordená-lo.

36. Quando aprendendo sobre uma a. fixar o foco na matéria, a-

nova matéria, eu prefiro prendendo o máximo que puder.

b. tentar fazer conexões entre a matéria

e itens a ela relacionados.

40. Alguns professores iniciam suas au- a. de certa forma me ajuda.

las com uma visão geral do que será b. ajuda muito.

apresentado. Essa visão geral

44. Quando resolvendo problemas em a. pensar nos passos do processo de

grupo, eu sou mais propenso a solução.

b. pensar nas posśıveis consequências

ou aplicações da solução em um

grande leque de áreas.

Após a aplicação do ILS, é apresentado o resultado do estilo de aprendizagem

inicial variando de 1 a 11 no valor espećıfico da dimensão, ilustrado na Figura

2.3.
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Figura 2.3: Resultado obtido na aplicação do instrumento de diagnóstico ILS.

Na Figura 2.3, pode-se observar alguns intervalos para os valores dos estilos,

indicando o grau de preferência em cada dimensão. Então, segundo [25], se o

estudante está entre:

• 1-3, ele é, relativamente, bem balanceado nos dois valores da escala;

• 5-7, tem uma moderada preferência por um valor da escala e aprenderá

mais facilmente em um ambiente educacional que o favoreça;

• 9-11, tem uma forte preferência por um valor da escala, indicando que ele

poderá ter reais dificuldades aprendendo em um ambiente que não suporte

essa preferência.

A lógica utilizada para encontrar o estilo de aprendizagem inicial é simples,

similar ao algoritmo ilustrado na Figura 2.4. Com base nesse algoritmo, observa-

se que somente é posśıvel termos valores ı́mpares, variando de 1 a 11 para um

valor espećıfico em uma dada dimensão.
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Figura 2.4: Algoritmo para obter o Estilo de Aprendizagem Inicial do
estudante.
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2.4 Mobile learning : conceitos e revisão bibli-

ográfica

O rápido desenvolvimento da infraestrutura sem fio e o amplo uso dos dispositivos

móveis, como celulares, smartphones, tablets, netbooks e notebooks, permite que

pessoas utilizem essas tecnologias para várias finalidades, tais como conversar

com outras pessoas, enviar mensagens de texto, guardar informações para acesso

rápido, utilizar diversos tipos de aplicativos, acessar informações pela Internet,

assistir a v́ıdeos, etc.; fazendo com que esses dispositivos sejam parte integrante

da vida diária das pessoas [45] [46].

Esse fato faz com os dispositivos móveis sejam pesquisados como uma Tecno-

logia da Informação e da Comunicação (TIC) a ser utilizada na educação. Con-

forme [47] e [48], aprender com o uso de dispositivos móveis tem a vantagem de

receber conteúdo educacional no momento em que ele é realmente necessário, ou

quando o estudante percebe que é posśıvel estudar, proporcionando uma apren-

dizagem a qualquer hora ou lugar, mesmo quando em movimento, aproveitando,

inclusive os horários livres, tais como espera em uma fila ou locomoção em um

meio de transporte.

O termo mobile learning ou m-learning combinado com o desenvolvimento da

educação moderna e os pontos de vista de estudiosos é definido em [49] como uma

nova forma de aprendizagem, utilizando a rede móvel e ferramentas, ampliando o

canal digital de aprendizagem, a obtenção de informações educacionais, recursos

e serviços educativos a qualquer momento ou lugar, tendo como caracteŕısticas:

conveniência de aprendizagem, ensino personalizado e associação de contexto.

Algumas questões sobre a aprendizagem móvel são semelhantes às áreas de

e-learning, como a falta de contato entre alunos e professores, questões de isola-

mento e os problemas de suporte técnico [50]. Embora, dependendo do dispo-

sitivo, as principais restrições para a aprendizagem móvel estejam associadas ao

tamanho reduzido do dispositivo como, por exemplo: o tamanho da tela que é

muito pequeno para a leitura; poder de processamento; interfaces de usuário que

não são user-friendly, especialmente, nos celulares; diversidade de dispositivos

móveis, na qual as tendências mudam rapidamente; e entrada lenta de texto [50]

[51] [19].

Um experimento realizado por [52] compara o desempenho na digitação de

assuntos, contendo caracteres do alfabeto aleatórios, utilizando teclados de soft-

ware em dispositivos móveis touch screen e teclados de hardware com públicos
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de diferentes idades e verificou que teclados de hardware apresentaram desem-

penho, significativamente, melhor na velocidade de digitação, menores taxas de

erro e melhor usabilidade. Outro experimento descrito em [53], cita o tamanho e

a quantidade de conteúdo limitada, apresentada nos dispositivos, dificultando a

leitura.

Uma pesquisa, realizada em [54] com 76 estudantes, fez um estudo compa-

rativo entre o poder de retenção de conteúdo em diferentes meios, no qual um

grupo desses alunos ficaram sentados estudando em um computador de mesa e

outro grupo estudando em um dispositivo móvel em movimento e observaram

que o poder de retenção dos alunos que estavam sentados foi significativamente

maior.

No intuito de minimizar aspectos de limitação de armazenamento de memória

e processamento limitado dos dispositivos, [55] [56] propõem o uso de cloud com-

puting [57] na elaboração de arquiteturas para m-learning, visto que com cloud

computing, pode-se acessar os recursos, sem oferecer maiores encargos de arma-

zenamento e processamento ao dispositivo do estudante.

Para superar alguns dos desafios que enfrentam muitos projetos de m-learning,

[58] e [59] sugerem a integração de ferramentas móveis de aprendizagem com as

plataformas de e-learning, visto que essa extensão poderia aumentar o alcance

do m-learning, já que muitas instituições de ensino usam alguma plataforma de

e-learning, como o Blackboard [7] e o Moodle [8]. De acordo com [60], aplicações

de aprendizagem móveis são mais poderosas quando estão ligadas à Learning

Manegement System (LMS) de instituições compat́ıveis com dispositivos móveis.

Alguns pesquisadores [61] sugerem o m-learning com o dispositivo, fazendo

uma única conexão ao servidor para transferir e armazenar o que é necessário

para a maior parte do processo de aprendizagem, com capacidade de funcionar

com um mı́nimo ou nenhuma ligação durante longos peŕıodos de tempo e, nesse

caso, o dispositivo móvel se transforma em um pequeno computador sem função

de comunicação, similar ao que é realizado nos trabalhos [62] [63] [64] [65] que

fazem uso do MLE-Moodle [66].

Os dispositivos móveis, como os telefones celulares, são amplamente usados

em páıses ricos e pobres, ao contrário do que acontece com outras TIC’s cita

[59]. Além disso, a expansão da telefonia móvel nos páıses pobres representa

uma oportunidade para lutar contra a exclusão digital e permitir uma inclusão

educacional.
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No entanto, [46] descreve que ainda existem desafios a superar para conseguir

uma adoção generalizada da aprendizagem móvel. Um deles é o alto custo mo-

netário associado ao fornecimento de conteúdo educacional por meio de redes sem

fios, especialmente, quando conteúdos multimı́dia são transmitidos, pois têm um

tamanho grande se comparados com outros tipos de mı́dia como, por exemplo,

texto. [46] também apresenta uma proposta de entrega de conteúdo educacional

contextualizado, envolvendo o uso de conteúdos com dois tipos de qualidades de

definição da imagem e, consequentemente, diferentes tamanhos e custos.

Em [20] e [67] é evidenciado que o uso de dispositivos móveis para a apren-

dizagem está ficando cada vez mais popular. Entretanto, a fim de fornecer aos

alunos materiais adequados de aprendizagem em tais configurações móveis, as

caracteŕısticas dos alunos e o contexto devem ser considerados.

Alguns exemplos de sistemas de m-learning são:

• sistemas para o estudo de ĺınguas estrangeiras, especialmente, o estudo da

ĺıngua inglesa, como descrito em [45] [68] [69] [70];

• um sistema de aprendizagem móvel de v́ıdeo para telefone celular, desen-

volvido pela Universidade Aberta do Japão, com o objetivo de responder às

necessidades e expectativas dos seus alunos em assistir aos v́ıdeos das aulas

nesses dispositivos [71];

• uma ferramenta de sumarização automática de textos com o objetivo de

ajudar os alunos móveis a recuperar, processar e ler informações na Internet

mais rapidamente [72].

[73] destaca que o sucesso da implementação e aceitação do m-learning de-

pende, em parte, da usabilidade e simplicidade das aplicações.

Aprendizagem móvel pode proporcionar aos alunos um maximizador na au-

tonomia da aprendizagem, e também pode fornecer aos instrutores e administra-

dores de educação um ensino e métodos de gestão mais flex́ıveis [74].

Segundo [49], a aprendizagem móvel é uma combinação de tecnologia de com-

putação móvel e as tecnologias digitais de aprendizagem, que representa a direção

do desenvolvimento da educação a distância no futuro.
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2.5 Sistemas de aprendizagem adaptativos e in-

teligentes

2.5.1 Conceitos

Segundo [27], Sistemas de Aprendizagem Adaptativos e Inteligentes visam pro-

porcionar aos alunos um ambiente que se adapta, de forma inteligente, às suas

necessidades, apresentando informações adequadas, material de aprendizagem,

oferecendo retorno e recomendações com base em suas caracteŕısticas e situação

individuais, e, por esse fato, ajudam a apoiar os alunos e tornam a aprendizagem

mais fácil.

Nesse contexto, conforme [27], o termo “adaptativo” refere-se à funcionalidade

do sistema fornecer, automaticamente, diferentes experiências de aprendizagem

para alunos com diferentes caracteŕısticas e necessidades. Um sistema adaptativo

considera, por exemplo, o conhecimento prévio do aluno, preferências, objetivos

de aprendizagem, estilos de aprendizagem e habilidades cognitivas.

O termo “inteligente”, ainda segundo [27], significa que os sistemas utilizam

técnicas de inteligência artificial, a fim de dar suporte às necessidades dos alunos,

identificando as suas caracteŕısticas e/ou situação.

Dentre esses sistemas, há os Sistemas Educacionais Hipermı́dia Adaptativos

(AEHS), sistemas voltados para a Internet, que podem gerar e proporcionar ex-

periências de aprendizagem personalizadas para um aluno [75] [76].

Uma definição lógica dos AEHS foi fornecida por [77] introduzindo a

quádrupla (ES, UM, OBS, AM), a saber:

• O Espaço do Conhecimento (ES), que contém dois subespaços:

– O Espaço da Mı́dia (EM) composto de recursos educacionais e in-

formações descritivas associadas (por exemplo, atributos de metada-

dos, atributos de uso, etc.);

– O Modelo de Domı́nio (MD) contendo uma descrição da estrutura do

conhecimento do domı́nio e os objetivos de aprendizagem associados.

• O Modelo de Usuário (UM), que descreve as informações e dados sobre um

estudante individual, como seu status de conhecimento, estilo de aprendi-

zagem, etc. O UM contém dois submodelos distintos, um que representa o

estado de conhecimento do aluno e outro que representa as caracteŕısticas
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cognitivas do aluno e as preferências de aprendizagem (como estilo de apren-

dizagem, a capacidade de memória de trabalho, etc.).

• As observações (OBS) que representam os resultados das interações do aluno

pelo monitoramento do AEHS em tempo de execução. Exemplos t́ıpicos são:

se um aluno visitou um recurso, a quantidade de tempo gasto interagindo

com um recurso, etc. As observações relacionadas com o comportamento

do aluno são usadas para atualizar o UM.

• O Modelo de Adaptação (AM), que contém as regras que descrevem o com-

portamento dos AEHS em tempo de execução. Tipicamente, essas regras

incluem a Regras de Seleção de Conceito que são usadas para selecionar

conceitos adequados ao MD. Isso indica que são empregadas para seleci-

onar os recursos apropriados com base no EM, bem como, as regras de

sequenciamento, para a geração de caminhos apropriados de aprendizagem

(sequências de objetos de aprendizagem) para um determinado aluno.

Dentre alguns AEHS, têm-se MultiAgent System-PLAtaforma de Nueva Ge-

neración (MAS-PLANG) [15], Adaptive Hypermedia for All ! (AHA!) [78], Kno-

wledge on Demand (KOD) [79], The Personal Reader [80], Web Based Intelligent

Design Tutoring System (WINDS) [81], Adaptive Course Construction Toolkit

(ACCT) [82], INtelligent System for Personalized Instruction in a Remote Envi-

ronment (INSPIRE) [83], que são baseados no Modelo de Aplicação Hipermı́dia

Adaptativa (AHAM) [84].

AHAM é um modelo de referência para sistemas baseados em hipertexto, pro-

jetados como aplicações adaptativas, com propósitos educacionais para Internet

[85].

O AHAM tem duas camadas, são elas:

• a camada de execução que trata da adaptação, da apresentação do conteúdo

educacional e do rastreamento do comportamento do aluno (OBS);

• a camada de design que armazena as informações sobre EM, MD, UM e

AM.

Alguns AEHS tratam da adaptação pelo estilo de aprendizagem, como o

LS-PLAN [13], MAS-PLANG [15],AHA! [78], ADAPTAplan [86], iLearn [87],

EDUCA [88], LearnFit [89] e UZWEBMAT (abreviação turca de Adaptive and

INtelligent WEB based MAThematics teaching-learning system) [90] e, na sua
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maioria, tem somente essa variável como critério de adaptação, como descreve

[91].

Nos AEHS, uma das formas mais comuns para a seleção de conteúdo adap-

tativo é o uso de palavras-chave, conforme descreve [85], que são utilizadas para

pesquisar e recuperar objetos de aprendizagem associados aos conteúdos a serem

estudados por um estudante.

Um aspecto a ser considerado nos sistemas adaptativos é o sequenciamento

dos objetos de aprendizagem para o estudo [85] [92], sendo classificado em duas

categorias:

• Sequenciamento que planeja o caminho completo da aprendizagem no ińıcio

do estudo, em seguida, modifica, quando o estudo não tem o sucesso espe-

rado. Alguns exemplos de propostas que utilizam esse sequenciamento são

o LS-PLAN [13], Dynamic Courseware Generation (DCG) [93], o trabalho

de sequenciamento, baseado em racioćıcio [94] e o sistema Intelligent Web

Teacher (IWT) [95].

• Sequenciamento obtido de forma impĺıcita, passo a passo, através de

técnicas adaptativas de apoio à navegação que obtém, a cada etapa, o objeto

a ser estudado, como os sistemas AHA! [17] e ELM-ART [96].

Os AEHS também estão avaliando, além dos aspectos discutidos anterior-

mente, a adaptação ao contexto do estudante, por exemplo, preferências, hard-

ware do dispositivo de estudo, local de estudo, disponibilidade de tempo para

estudar, iluminação do local utilizado para estudo, etc., especialmente, quando

trabalham com plataformas móveis [12] [20] [68] [69] [97] [98].

Descrevendo, brevemente, alguns AEHS, tem-se:

• MAS-PLANG é um projeto que foi desenvolvido pela Universidade de Gi-

rona na Espanha, funcionando como um sistema tutor inteligente e adapta-

tivo que utiliza sistemas multiagentes com o objetivo de selecionar material

instrucional para o estudante personalizado ao seu estilo de aprendizagem

segundo o modelo FSLSM e também leva em consideração o conhecimento

atual [15].

• Style-based Ant Colony System (SACS) [16] é um sistema baseado no mo-

delo de estilo de aprendizagem VARK que utiliza o questionário VARK para

determinar o estilo de aprendizagem do estudante e selecionar o material a

ser apresentado de acordo com o seu estilo.



2.5 Sistemas de aprendizagem adaptativos e inteligentes 30

• O sistema AHA! infere as preferências do aluno correspondente ao seu estilo

de aprendizagem por meio do seu comportamento de navegação e interação

no sistema (técnica chamada de inferência ou estratégia de monitoramento)

e apresenta o material mais adequado a preferência do estudante [17] [18].

• O sistema apresentado em [95] é baseado no modelo FSLSM e utiliza valores

fuzzy para estimar a preferência do estudante nas quatro dimensões do

modelo. Inicialmente, o sistema utiliza o questionário ILS ou é fornecido

um valor inicial que é, automaticamente, atualizado dos resultados obtidos

pelo estudante em testes em cada fase do curso.

2.5.2 Revisão da literatura e o estado da arte

Nessa seção, é apresentada uma revisão da literatura envolvendo os sistemas

adaptativos. Com base dessa revisão, foi posśıvel observar as pesquisas realizadas

sobre o assunto e o estado da arte, associado ao seu desenvolvimento.

Os trabalhos [20] [45] [90] [97] [99] [100] [101] [102] relatam sistemas adapta-

tivos que realizam a adaptação associada aos estilos de aprendizagem mediante

à obtenção dos estilos por um questionário, permanecendo esse estilo de forma

estática na seleção do material para estudo de um curso. No entanto, os traba-

lhos [31] [103] [104] [105] obtém os estilos pela interação dos estudantes no am-

biente utilizando, em alguns casos, a análise probabiĺıstica e fazendo atualização

dinâmica do estilo.

Os modelos de estilos de aprendizagem encontrados em alguns artigos foram:

• Kolb’s Learning Style Model [40] no trabalho [99];

• The MyersBriggs Type Indicator (MBTI) [38] no trabalho [89];

• FelderSilverman Learning Style Model (FSLSM) [25] nos trabalhos [20] [31]

[45] [95] [97] [100] [101] [103] [104] [105]; e

• outros, como o Visual-Auditory-Kinesthetic Model (VAK) [106] nos traba-

lhos [16] [87] [90] e o Learning-Style/Teaching-Style Assessment Model [107]

no trabalho [47].

Os estudos de [108] e [109] apontam que o modelo FSLSM é o mais indicado

para implementação em sistemas adaptativos.
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Todavia, [91] questiona o valor pedagógico de estilos de aprendizagem. Se-

gundo [91], alguns poucos AEHS comprovam a melhora na aprendizagem e sa-

tisfação dos estudantes e menciona que a investigação sobre essa posśıvel melhoria

deve continuar, especialmente, na construção de um AEHS, pois muitos imple-

mentam os estilos de aprendizagem como uma forma de adaptação, porém não

os utilizam com alunos em uma situação real.

Em [102], encontra-se um estudo que avalia o uso de simulações com estu-

dantes, contendo estilo de aprendizagem (FSLSM) diferentes, avaliando ganhos

na aprendizagem dos estudantes por meio de um sistema adaptativo em disposi-

tivos móveis e foi verificado que não houve correlação estat́ıstica significativa que

sustente um maior ganho de aprendizagem para determinados estilos de apren-

dizagem. Porém, [110] fez uma revisão de literatura com foco nos benef́ıcios

educacionais oferecidos aos alunos quando os ambientes adaptativos personali-

zam a experiência de aprendizagem incorporando os estilos de aprendizagem e

enfatizando a sua importância.

Os trabalhos pesquisados que abordam sistemas adaptativos somente para

e-learning são [11] [13] [14] [31] [79] [85] [90] [91] [92] [97] [98] [99] [101] [102] [103]

[104] [105] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121].

A implementação de sistemas adaptativos para dispositivos móveis, propor-

cionando o m-learning, é uma realidade. Segundo [47], com uma variedade de

ferramentas e recursos sempre dispońıvel, aprendizagem móvel oferece opções

acrescidas para a personalização da aprendizagem e como os alunos aprendem

através de vários métodos - por ouvir, ver, memorizar, visualizar, refletir e agir a

aprendizagem móvel adaptável pode personalizar cursos para atender as necessi-

dades individuais.

Com os dispositivos móveis, além do uso da adaptação pelos estilos de apren-

dizagem, cresce o uso da adaptação, associada ao contexto do usuário envolvendo,

por exemplo, hardware do dispositivo, limitação da conexão de rede, local de es-

tudo, tempo dispońıvel, ńıvel de concentração/conhecimento sobre os assuntos a

serem estudados, etc. Segundo [122], a adaptação por contexto em dispositivos

móveis, pode melhorar a usabilidade do material em estudo.

Algumas pesquisas com m-learning adaptativo, que seleciona material para

estudo, adaptando somente aos estilos de aprendizagem do estudante são [47] e

[102].

Outros trabalhos que fazem uso ou não dos estilos de aprendizagem, mas
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levam em consideração o contexto como critério de adaptação em dispositivos

móveis são [12] [20] [28] [45] [58] [68] [69] [72] [97] [100] [122] [123] [124] [125]

[126] [127] [128] [129].

Algumas técnicas de inteligência artificial, utilizadas para a realização de

adaptação nos AEHS e apresentadas em alguns trabalhos pesquisados são:

• redes neurais [88] [128];

• lógica fuzzy [15] [95] [114] [118] [119][128];

• redes bayesianas [89] [120] [121];

• colônia de formigas [120];

• aprendizagem de máquinas [47] [113] [128] [130];

• sistemas multi-agente [15];

• lógica probabiĺıstica [72].

Além disso, [14] [45] [98] [125] [131] [132] [133] [134] [135] descrevem o uso de

ontologias e web-semântica na definição do modelo do usuário e do espaço das

mı́dias, auxiliando na seleção do material para estudo.

Algumas pesquisas abordam o sequenciamento dos objetos de aprendizagem

em plataformas adaptativas com o objetivo de preservar os pré-requisitos para

os cursos utilizando regras de adaptação para o sequenciamento direto, como

implementado em [104], ou fazendo uso de ontologias para o sequenciamento

semi-automático como em [85] [92] [120].

Em grande parte das pesquisas, os AEHS são projetados e implementados

como um ambiente autônomo de aprendizagem, porém [104] apresenta uma pro-

posta que implementa adaptação de material aos estilos do estudante na plata-

forma Moodle [8] e [123] realiza o desenvolvimento de adaptação, associada ao

contexto do usuário, utilizando um dispositivo móvel no MLE-Moodle [66], por

meio da autenticação de usuários utilizando Quick Response-CODE (QR-CODE)

em locais espećıficos, recebendo conteúdo adaptável associado a sua localização,

como por exemplo, a entrega de material adequado ao estudo de botânica em um

parque.

A maioria dos sistemas adaptativos são de caráter geral, no entanto, alguns

são projetados com finalidades espećıficas, como o estudo de ĺınguas [14] [58] [68]

[69] [111] [114] e o estudo de matemática [90].
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No estudo realizado por [91], em diversos artigos sobre sistemas adaptativos

AEHS, foram apresentados resultados consistentes e promissores sobre o seu uso,

a saber:

• podem afetar, positivamente, o desempenho dos alunos;

• possibilitam melhora nos resultados da aprendizagem;

• são facilitadores nos processos de aprendizagem;

• têm bons ńıveis de satisfação por parte dos alunos;

• são sistemas user-friendly e úteis; e

• a maioria dos estudantes aceita as recomendações dos sistemas adaptativos.

Todavia, nessa mesma pesquisa, realizada por [91], alguns trabalhos relataram

que não foram observados efeitos significativos sobre os resultados da aprendiza-

gem.

Outro aspecto discutido em [29] e [112], é a incorporação de métodos educa-

cionais e caracteŕısticas pedagógicas durante o projeto de um AHES, para obter

um impacto educacional eficaz sobre os alunos.

2.6 Posśıveis técnicas de adaptação

Nesta seção, serão expostas algumas técnicas estudadas sobre otimização e inte-

ligência computacional com o objetivo de avaliar e verificar a viabilidade do seu

uso na construção de um algoritmo responsável pela realização da adaptação no

AdaptMLearning.

Essas técnicas foram selecionadas por acreditar no seu potencial para a rea-

lização da adaptação e pelo interesse do pesquisador em melhor conhecê-las.

Nas subseções, a seguir, serão descritas as técnicas: computação fuzzy, al-

goritmos genéticos, otimização por colônia de formiga e teoria dos grafos, mais

especificamente álgebra de caminhos proposta em [136], e realizada uma discussão

do uso dessas técnicas na arquitetura AdaptMLearning.

2.6.1 Computação Fuzzy

A computação fuzzy utiliza a teoria ou lógica fuzzy para construir núcleos de

decisão computacionais que obtêm conclusões concretas com base em informações



2.6 Posśıveis técnicas de adaptação 34

imprecisas, incertas e vagas [137].

Lógica fuzzy é uma lógica não padrão, elaborada por Lofti A. Zadeh em

1965, na qual é posśıvel capturar informações imprecisas, descritas em linguagem

natural, e convertê-las para um formato numérico representando expressões que,

usualmente, não podem ser tratadas pelos sistemas de lógica clássica [137] [138].

As informações imprecisas são baseadas em aspectos qualitativos e, normal-

mente, expressam os conhecimentos em linguagem natural de um especialista, tais

como: alto, muito alto, baixo, muito muito baixo. A teoria ou lógica fuzzy possi-

bilita a elaboração de operações matemáticas sobre essas informações, realizando

uma computação com palavras [139].

A computação fuzzy é uma forma de atuar em sistemas humańısticos, ou

similares, e cuja complexidade é comparável a sistemas dessa natureza [139].

Os sistemas, que implementam a lógica fuzzy, utilizam um conjunto de re-

gras “se <premissa> então <conclusão>”, baseadas em variáveis lingúısticas,

que representam um conjunto fuzzy, o qual varia em uma faixa gradual entre 0

(totalmente não membro) e 1 (totalmente membro) denominada transição. A

transição é representada por uma função de pertinência que gera um número

dentro do intervalo 0 a 1.

De forma resumida, segundo [138], os sistemas fuzzy devem oferecer a capa-

cidade de:

1) definir variáveis e conjuntos fuzzy ;

2) definir regras “se <premissa> então <conclusão>” e operadores lógicos que

manipulam as variáveis fuzzy ;

3) fazer inferências utilizando as regras;

4) oferecer diferentes métodos que convertam os dados fuzzy para valores

numéricos.

Na figura 2.5, pode-se visualizar o modelo computacional da etapa de in-

ferência fuzzy para uma aplicação.

Na Figura 2.5, também identifica-se a fase de fuzificação, na qual, por meio

de entradas precisas (numéricas), efetua-se um mapeamento desses dados para as

variáveis lingúısticas de entrada e suas respectivas etiquetas lingúısticas com seus

graus de pertinência. Após a fuzificação, é realizado o processo de inferência por
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Figura 2.5: Etapa de inferência fuzzy : modelo computacional para uma
aplicação.

meio de regras no formato IF-THEN. Em seguida, ocorre a defuzificação, no qual

o mapeamento das ações lingúısticas de controle sobre um universo de discurso

numérico, ou não fuzzy é realizado.

O processo de inferência fuzzy pode ser realizado pelos métodos de inferência:

Mandani, Produto de Larsen, Tsukamoto ou Sugeno [140].

Há dois métodos de defuzificação: média dos máximos e centro de área ou

gravidade da função inferida [140].

2.6.2 Algoritmos Genéticos

Os algoritmos genéticos constituem uma técnica de busca e otimização que se

baseia no prinćıpio Darwiniano de reprodução e sobrevivência dos indiv́ıduos

mais aptos [141] [142].

Esses prinćıpios são imitados na construção de algoritmos computacionais

que buscam uma melhor solução para um determinado problema, por meio da

evolução de populações de indiv́ıduos, codificadas por meio de cromossomas ar-

tificiais.

Nos algoritmos genéticos, o cromossoma é uma estrutura de dados que repre-

senta uma das posśıveis soluções do espaço de busca do problema, que é submetido
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a um processo evolucionário que envolve: avaliação, seleção, recombinação sexual

(crossover) e mutação.

Após vários ciclos de evolução, a população deverá conter indiv́ıduos mais

aptos. Um dos posśıveis parâmetros empregados como um critério de parada é o

número de gerações, representado pelo número de ciclos de evolução.

Um pseudocódigo básico para os algoritmos genéticos é fornecido na Figura

2.6.

Figura 2.6: Pseudocódigo básico para os algoritmos genéticos.

2.6.3 Otimização por Colônia de Formigas

[143] propôs uma nova abordagem heuŕıstica multiagente, denominada Ant Algo-

rithm, no ińıcio da década de 90, demonstrando que o comportamento de seguir

uma trilha de feromônio, depositado por formigas, poderia ser utilizado para a

solução de problemas de otimização [144].

O Ant Algorithm, originalmente aplicado ao problema do caixeiro viajante, foi

estendido e modificado por vários pesquisadores, aumentando o seu desempenho,

tendo sido aplicado a outros problemas de otimização e busca. As modificações

no Ant Algorithm resultaram na meta-heuŕıstica Ant Colony Optimization.

A ideia básica da Ant Colony Optimization é a de que um grande número de

agentes simples e artificiais são capazes de construir boas soluções para problemas

de otimização combinatória dif́ıceis, via comunicações de baixo ńıvel [143].

Se uma formiga tem que optar por diferentes caminhos, seleciona com maior

probabilidade aqueles que foram mais escolhidos previamente por outras formigas,
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afinal depositam maior quantidade de feromônio, fato esse, que favorece a escolha.

As formigas artificiais são implementadas como processos paralelos, cujo ob-

jetivo é construir soluções de um problema, usando um algoritmo guiado por uma

combinação de feromônio artificial; dados do problema, e; uma função heuŕıstica

para avaliar a sua continuação ou término.

2.6.4 Álgebra de Caminhos: Teoria dos Grafos

Em [136], foi realizada uma proposta para uma nova álgebra de caminhos sobre

grafos orientados e ponderados como uma abordagem para o problema da análise

de convergência dos algoritmos de roteamento hop-by-hop mono/multi-restritivo.

Nessa proposta, define-se uma estrutura matemática (M, F, S, ≤ML), na

qual:

• M é um conjunto de métricas de roteamento, que segundo uma estratégia

de otimização, pode ser qualquer atributo ou caracteŕıstica que se analisa

na escolha do melhor caminho em uma rede;

• F é um conjunto de funções de combinação de métricas;

• S é um conjunto de operações binárias que são aplicadas sobre os valores

das métricas-combinadas dos enlaces ao longo de um caminho; e;

• ≤ML é uma relação de ordenação léxica multidimensional, utilizada para

ordenar os diferentes caminhos existentes entre dois nós de uma rede.

A nova álgebra de caminhos pode ser aplicada para a solução de alguns pro-

blemas, tais como a modelagem do problema de busca do melhor caminho em

função da relação atenuação/ganho em uma rede DWDM (Dense Wavelength

Division Multiplexing), com configuração automática de comprimentos de onda

e de ajuste de potência, o qual é limitado pelo intervalo de operação dos trans-

missores/receptores da rede.

2.6.5 Discussão

Os algoritmos genéticos poderiam ser utilizados para buscar os objetos de apren-

dizagem que melhor se adaptam às caracteŕısticas do estudante e ao dispositivo

móvel, entretanto, a inicialização da população inicial e a escolha do critério de

parada mais adequado são elementos complicadores.
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A otimização por colônia de formigas utiliza elementos simples e artificiais.

No caso formigas artificiais, que em conjunto encontram boas soluções para di-

versos tipos de problemas complexos. Neste trabalho, identifica-se um processo

de busca com certo grau de complexidade, visto que o repositório de objetos de

aprendizagem tem caracteŕısticas dinâmicas que alteram a quantidade de objetos

periodicamente. Assim, essa técnica poderia ser útil, no entanto, o ponto cŕıtico

é determinar o que é o feromônio.

A elaboração do algoritmo de adaptação trata-se de um problema de busca de

objetos de aprendizagem que melhor de adéquam as caracteŕısticas do estudante e

do dispositivo, mas não foi posśıvel modelar o problema como um grafo para pos-

sibilitar o uso dessa técnica e, dessa forma, encontrar melhores caminhos. Mesmo

assim, a ideia da relação de ordenação léxica multidimensional na organização do

espaço de soluções foi utilizada na ordenação dos estilos de aprendizagem pelo

critério de votação.

A computação fuzzy é uma técnica que atua em sistemas complexos e obtém

conclusões concretas com base em informações imprecisas, incertas e vagas.

Nesse sentido, AdaptMLearning é um sistema complexo que aborda informações

lingúısticas imprecisas, incertas e vagas, tais como: o estilo de aprendizagem.

Além disso, os sistemas de aprendizagem adaptativos descritos em [15], [114],

[118], [119] e [128] utilizaram essa técnica para adaptação dos estilos de aprendi-

zagem.

Por este fato, neste trabalho, foi selecionada a computação fuzzy, envolvendo

os estilos de aprendizagem, tempo de permanência em um determinado conteúdo

e desempenho em atividades avaliativas com o método de inferência Mandani e

o método de defuzificação centro de área [139].
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3 A arquitetura
AdaptMLearning

Neste caṕıtulo, é apresentada a arquitetura de software AdaptMLearning, pro-

jetada para realizar a adaptabilidade de conteúdo educacional. Por meio dela,

foram geradas as publicações [145], [6], [146] e [147], além de um caṕıtulo no livro

[148].

A AdaptMLearning pretende prover a aprendizagem em tecnologias móveis

e não móveis, realizando a seleção de objetos de aprendizagem que melhor se

adaptam aos dados, considerando:

• a tecnologia utilizada para acesso aos materiais de um curso;

• as informações sobre o estilo de aprendizagem, desempenho e conhecimentos

adquiridos pelo estudante;

• o conteúdo associado a um curso;

• a indicação, pelo professor, de quais regras de adaptação são oferecidas para

seu curso;

• as preferências pelos tipos de mı́dia do objeto de aprendizagem; e

• a interação do estudante com o dispositivo de acesso e o objeto de apren-

dizagem.

Ademais, a AdaptMLearning pode ser implementada em um ambiente vir-

tual de aprendizagem similar ao Blackboard [7] e ao Moodle [8] como um plugin

ou ser desenvolvida como um sistema de aprendizagem adaptável e inteligente

independente, similar a um AEHS.

Na Seção 3.1, é realizada uma descrição completa da arquitetura AdaptMLe-

arning, envolvendo todos os seus módulos e, na Seção 3.2, são realizadas consi-

derações sobre a AdaptMLearning e os conceitos relacionados aos sistemas adap-

tativos descritos na Seção 2.5.
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3.1 AdaptMLearning: a arquitetura completa

A arquitetura AdaptMLearning foi projetada, considerando três blocos, conforme

ilustrado na Figura 3.1.

Os três blocos foram subdivididos em módulos. Essa subdivisão em módulos

tem como objetivos:

• permitir a identificação de funcionalidades espećıficas;

• independência no tratamento dos dados; e

• apresentar os elementos que manipulam os dados necessários para realizar

a adaptabilidade do conteúdo.

Na arquitetura da Figura 3.1, identificam-se os elementos:

• Learner´s Side: representado por módulos, associados à tecnologia móvel,

à monitoração da interação do estudante com o conteúdo e à interface.

• Content Server Side: composto por módulos que manipulam as carac-

teŕısticas do dispositivo móvel, do estudante e do curso com o objetivo

de prover a adaptação dos objetos de aprendizagem.

• Teacher´s Side: responsável por manipular os objetos de aprendizagem,

as informações que os descrevem e as regras de adaptação fornecidas pelo

professor.

Na Figura 3.1, também, é posśıvel observar as mensagens trocadas entre os

módulos e os bancos de dados e entre os próprios módulos. A ilustração dessas

mensagens permite visualizar os dados manipulados pela arquitetura de forma

clara, observar a interação entre os módulos e possibilita identificar os dados

necessários para uma futura análise e desenvolvimento. Pode-se verificar, por

exemplo, que o módulo de adaptação (Adaptation Module) fará uso de dados do

módulo de tecnologia (Technology Module) e de outros e, com base em um algo-

ritmo, disponibilizará informação para o módulo de conteúdo (Content Module).

Para melhor entender as funções de cada módulo e as suas mensagens, serão

descritos, a seguir, os três blocos da arquitetura em detalhes.
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Figura 3.1: Arquitetura AdaptMLearning.

3.1.1 O Learner’s Side

O Learner’s Side é representado pela: tecnologia, utilizada para acesso ao

conteúdo de um curso; interface de apresentação do conteúdo; e interação do

estudante com o dispositivo e com o conteúdo. Detalhando os módulos do Lear-

ner Side, tem-se:

• Technological Device Module: módulo que obtém algumas informações sobre

a tecnologia, tais como: tipo de dispositivo (tablet, smartphone, etc.) e

modelo.

• Learner Activity Monitoring : módulo encarregado de monitorar as in-

terações do estudante com o conteúdo e com o dispositivo, obtendo algumas

informações, tais como: interações realizadas no dispositivo, na interface e

no objeto de aprendizagem, o tempo de permanência no objeto de apren-

dizagem e na interface, sem a realização de alguma ação investigativa e o

desempenho do estudante nas atividades propostas.

• Content Presentation: interface apresentada ao estudante no dispositivo,

contendo o objeto de aprendizagem, selecionado conforme os parâmetros:

estilos de aprendizagem, informações sobre o dispositivo móvel, dados de
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desempenho do estudante, interações realizadas pelo estudante na interface

e no dispositivo e conhecimentos pré-adquiridos.

3.1.2 O Teacher´s Side

O Teacher´s Side é composto pelo Pedagogical Module. Esse módulo é utilizado

para inserir objetos de aprendizagem, informações para sua catalogação e as regras

de adaptação associadas a um curso.

As informações relacionadas aos objetos são catalogadas de acordo com os me-

tadados do padrão IEEE 1484 [1] e podem estar padronizadas como SCORM [32]

ou IMS Learning Design [34]. De forma resumida, algumas informações dos me-

tadados são: dados gerais que descrevem o objeto; as caracteŕısticas relacionadas

ao histórico do objeto; seu estado atual e todos os elementos envolvidos durante

sua evolução; os requisitos e caracteŕısticas técnicas do objeto; as caracteŕısticas

educacionais e pedagógicas do objeto.

As informações dos metadados e objetos podem ser obtidas dos professores

especialistas em conteúdo e/ou desenvolvedores dos objetos de aprendizagem.

Além disso, esse módulo permite inserir e obter as regras de adaptação que o

professor deseja aplicar ao seu curso e fornecê-las ao módulo de adaptação.

Os dados obtidos por esse módulo são essenciais para permitir a seleção ade-

quada do objeto de aprendizagem.

3.1.3 O Content Server Side

O Content Server Side é responsável por:

• receber informações sobre os conhecimentos atuais, desempenho, interações

no conteúdo e estilo de aprendizagem dos estudantes, as caracteŕısticas da

tecnologia utilizada para estudo;

• armazenar dados de conhecimentos adquiridos, desempenho, interações e

estilos de aprendizagem em bancos de dados espećıficos;

• manipular as informações recebidas para permitir a adaptação dos obje-

tos às caracteŕısticas do estudante e do dispositivo, segundo as regras de

adaptação fornecidas pelo professor ao seu curso e as preferências dos estu-

dantes;

• enviar o conteúdo adaptado ao solicitante.
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O Content Server Side é composto por vários módulos, descritos nas subseções

a seguir.

3.1.3.1 Techology Module

O Technology Module é o módulo encarregado de receber alguns dados sobre a

tecnologia utilizada para estudo do conteúdo de um curso por um estudante,

como tipo e modelo do dispositivo, que possibilitam obter informações sobre a

tecnologia no Technology Database, conforme ilustrado na Figura 3.2. Com base

nessas informações, a adaptação torna-se posśıvel.

Figura 3.2: Technology Module.

Na Figura 3.2, pode-se verificar que a mensagen Device Information (1) é

recebida pelo Technology Module, que monta a mensagem Technology Informa-

tion do Technology Database (2) e a encaminha ao Adaptation Module (3). O

Adaptation Module se encarrega de realizar a adaptação à tecnologia.

Especificando o formato dessas mensagens em detalhes, tem-se:

• Device Information composta por d = [ d0, d1, d2 ], na qual:

– d0: learner identification;

– d1: tipo do dispositivo: tablet, notebook, celular, smartphone, etc.;

– d2: modelo do dispositivo: LG Shine SLIM ME770d, Sansung Light

CAM, entre outros.

• Technology Information composta por t = [ t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7], na

qual:

– t1: taxa de transmissão: número de bytes/segundo;
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– t2: tipo de teclado: numérico, alfanumérico;

– t3: dimensão da tela: y bytes horizontal x z bytes vertical;

– t4: forma de acesso/tecnologia: Bluetooth, GSM, WAP;

– t5: sistema operacional;

– t6: quantidade de memória: número de bytes;

– t7: aplicativos: vetor de strings. Exemplos: Java TM MIDP 2.0,

Flash Lite 3.0, bate-papo e mensagens instantâneas, navegador Nokia,

javaScript 1.3 e 1.5, Quickoffice [QuickWord, QuickPoint, QuickSheet],

visualizador de PDF, gerenciador de zip;

– t8: reprodução de áudio;

– t9: reprodução de v́ıdeo;

– t10: tempo de reprodução máximo.

3.1.3.2 Performance Module

O Performance Module manipula os dados relativos à performance dos estudantes

nas atividades/conteúdos propostos, conforme a Figura 3.3.

Os dados de performance, denominado Performance Information (1), são

obtidos por meio dos resultados nas atividades realizadas pelo estudante e/ou

pelo tempo para concluir o estudo de um determinado conteúdo/atividade dentro

de cada curso matriculado.

O Performance Module recebe a mensagem Performance Information (1),

obtém a relação de objetos/performances manipulados pelo estudante relativos

ao seu curso e ao conteúdo do Learner´s Performance Database (3), solicita e

recebe as regras do conteúdo programático em estudo, denominadas Courses Ru-

les Information (2), e monta a mensagem sobre o desempenho do estudante,

chamada Learner Performance Information (4), encaminhando-a ao Adaptation

Module.

O formato das mensagens trocadas pelo Performance Module são:

• Performance Information composta por p = [p1, p2, p3, p4, p5, p6], na

qual:

– p1: learner identification;

– p2: course identification;

– p3: content identification;
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Figura 3.3: Performance Module.

– p4: tipo do conteúdo, objeto de aprendizagem como elemento de es-

tudo (e) e/ou de atividade/avaliação (a);

– p5: se p4 igual a (e) p5 equivale ao tempo de estudo em segundos, se

p4 igual a (a) p5 equivale ao resultado obtido na atividade, se p4 igual

a (ea) p5 equivale a uma combinação dos dois valores;

– p6: object identification atual.

• Courses Rules Information composta por c = [c1, c2], na qual:

– c1: course identification;

– c2: conteúdo programático do curso, contendo uma lista ordenada locp

= (locp1, ..., locpn), na qual cada locpi é composta por [content iden-

tification, content type, keywords, performance e/ou timing ]. Também,

keywords = [k1, k2, ..., km], na qual m é o número de palavras que

identificam o assunto.

• Learner Performance Information composta por lp = [lp1, lp2, lp3, lp4,

lp5, lp6, lp7], na qual:

– lp1: learner identification;

– lp2: course identification;

– lp3: content identification;

– lp4: tipo de content identification, objeto de aprendizagem como ele-

mento de estudo (e) ou de atividade/avaliação (a);

– lp5: lista de object identification e tipo, relacionados ao content iden-

tification, já selecionados/realizados, lpoi = [lpoi1, ..., lpoin];
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– lp6: se lp4 igual a (e) lp6 equivale ao tempo de estudo em segundos,

se lp4 igual a (a) lp6 equivale ao resultado obtido na atividade, se lp4

igual a (ea) lp6 equivale a uma combinação dos dois valores;

– lp7: objetct identification atual.

3.1.3.3 Knowledge Module

Realiza a manipulação dos conhecimentos pré-adquiridos pelo estudante e dos co-

nhecimentos adquiridos pela interação do estudante com os conteúdos/atividades

de um curso em andamento. O módulo é ilustrado na Figura 3.4.

Figura 3.4: Knowledge Module.

Com os dados obtidos por esse módulo, é posśıvel identificar o que o estudante

conhece.

Com base no conhecimento pré-adquirido, pode ser permitido ao estudante

avançar no conteúdo do curso de forma não sequencial.

Os dados sobre o conteúdo manipulado pelo estudante por meio da interação

com o objeto de aprendizagem (mensagem Interaction Knowledge (1)) são rece-

bidos pelo Knowledge Module que obtém informações sobre o curso (mensagem

Courses Information (2)) e os assuntos que o estudante conhece do Learner´s

Knowledge DataBase (3). O Knowledge Module monta a Learner Knowledge

Information (4) e a envia ao Adaptation Module.

Na Figura 3.4, identificam-se:

• Interaction Knowledge composta por ik = [ik1, ik2, ik3, ik4], na qual:

– ik1: learner identification;

– ik2: course identification;
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– ik3: content identification;

– ik4: interaction information.

• Courses Information composta por ci = [ci1, ci2], na qual:

– ci1: course identification;

– ci2: conteúdo programático do curso, contendo uma lista ordenada

locp = (locp1, ..., locpn), na qual cada locpi é composta por [con-

tent identification, content type, keywords, performance e/ou timing ].

Também, keywords = [k1, k2, ..., km], na qual m é o número de pala-

vras que identificam o assunto.

• Learner Knowledge Information baseado nas informações de itens de

conteúdo pré-conhecidos, no conteúdo programático do curso e na interação

com o conteúdo atual é gerada lki = [lki1, lki2, lki3, lki4], na qual:

– lki1: learner identification;

– lki2: course identification;

– lki3: próximo content idenfication a ser selecionado;

– lki4: próximo tipo de content identification, objeto de aprendizagem

como elemento de estudo (e) e/ou de atividade/avaliação (a).

3.1.3.4 Learning Styles Module

O Learning Styles Module, ilustrado na Figura 3.5, manipula os dados sobre

os estilos de aprendizagem dos estudantes, independente do curso matriculado,

segundo o modelo FSLSM. Os dados iniciais dos estilos de aprendizagem são

obtidos por meio do ILS (Index of Learning Styles) e armazenados no Learner´s

Styles DataBase.

O Learning Styles Module recebe as informações sobre as interações do estu-

dante com o objeto de aprendizagem, mensagem Interaction (1), obtém os dados

atuais sobre o estilo de aprendizagem do Learner´s Styles Database (2), manipula

estes dados, alterando o estilo de aprendizagem do estudante, se necessário, pos-

teriormente, armazena o estilo no Learner´s Styles Database e envia a mensagem

Learner Style Information (3) ao Adaptation Module com a informação sobre o

estilo de aprendizagem do estudante.

Tendo por base a consulta às informações relacionadas à manipulação do

objeto e do estilo de aprendizagem atual, dispońıvel na base Learner´s Style
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Figura 3.5: Learning Styles Module.

Database, é posśıvel verificar posśıveis alterações de estilo. Na Figura 3.5, observa-

se:

• Interaction composta por i = [i1, i2, i3], na qual:

– i1: learner identification;

– i2: object identification;

– i3: interaction information.

• Leaner Style Information é composta por lsi = [lsi1, lsi2, lsi3, lsi4, lsi5], na

qual:

– lsi1: learner identification;

– lsi2: valor na dimensão input ;

– lsi3: valor na dimensão perception;

– lsi4: valor na dimensão understanding ;

– lsi5: valor na dimensão processing.

3.1.3.5 Learners and Courses Module

O Learners and Courses Module é o módulo responsável por obter as informações

relacionadas ao conteúdo programático de um curso, tais como: itens de conteúdo,

os dados de tempo de estudo e de desempenho esperados.

Na Tabela 3.1, é apresentado o conteúdo programático para um curso. Nela,

observam-se as colunas:

a) identificação do conteúdo/assunto: representado por um dado numérico que

identifica o tema a ser estudado;
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b) tipo de conteúdo, identificado pelos valores numéricos:

• 0: representa um grupo de conteúdos/assuntos. Isso indica que há mais

de um assunto a ser abordado para um mesmo tema e que esses as-

suntos seguem nas próximas linhas da tabela. Nessas próximas linhas,

tem-se o número da “identificação do conteúdo/assunto” seguidos de

“.” e da sequência numérica (iniciando de 1), e assim, sucessivamente,

tantos quantos forem a hierarquia de conteúdo/assunto, por exemplo:

1.1, 1.2.1, 1.3.2, etc.;

• 1: identifica um conteúdo/assunto a ser estudado;

• 2: identifica uma atividade a ser realizada.

c) palavras-chave: conjunto de palavras que identificam o tema/assunto a ser

manipulado:

d) performance ou timing : encontra-se o desempenho desejado de um

aluno em um conteúdo/assunto ou o tempo de estudo esperado para o

conteúdo/assunto em segundos, denominado timing. Inicialmente, o va-

lor do timing é informado pelo professor. Por meio dos estudos realizados

em um determinado conteúdo/assunto pelos estudantes, o timing associ-

ado pode ser substitúıdo, por exemplo, pela média dos tempos de estudo

obtidos.

Tabela 3.1: Exemplo de tabela de conteúdo programático para um curso.

Identificação
do conteúdo

Tipo de
conteúdo

Palavras chave Performance
ou timing

1 1 K1 1000
1 2 K1 7
2 1 K2 1000
2 2 K2 7
3 1 K3 1000
3 2 K3 7
4 1 K4 1000
4 2 K4 7
5 1 K5 1000
5 2 K5 7

No exemplo da Tabela 3.1, pode-se verificar que:

• não há grupos de conteúdos, pois o tipo de conteúdo é diferente de 0;

• o timing tem o valor de 1000 segundos para o tempo de estudo em todos os

conteúdos;
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• a performance tem o valor mı́nimo desejado igual a 7 para que a atividade

tenha uma boa avaliação.

Com base nessas informações e no uso da arquitetura pelos estudantes, pode-

se identificar dificuldades relativas em um determinado assunto/conteúdo. Além

disso, com os conhecimentos pré-adquiridos e a tabela de contéudo programático,

é posśıvel verificar quais os próximos conteúdos a serem estudados.

A ilustração desse módulo é exibida na Figura 3.6. Nela, pode-se visualizar

que o Adaptation Module solicita o conteúdo programático de um curso em estudo,

por meio da mensagem Learners and Courses Identification (1), ao Learners and

Courses Module que obtém os dados sobre o conteúdo programático do Learners

and Courses DataBase (2). Então, o Learners and Courses Module retorna a

mensagem Learners and Courses Information (3), contendo os dados solicitados.

Figura 3.6: Learner and Courses Module.

Na Figura 3.6, encontra-se:

• Leaner and Courses Identification composto por lci = [lci1, lci2], na qual:

– lci1: learner identification;

– lci2: course identification.

• Leaner and Courses Information é composto por lcinf = [lcinf1, lcinf2], na

qual:

– lcinfi1: course identification;

– lcinfi2: conteúdo programático do curso, contendo uma lista ordenada

locp = (locp1, ..., locpn), na qual cada locpi é composta pela tŕıade

[content identification, content type, keywords, performance ou timing ].

Também, keywords = [k1, k2, ..., km], na qual m é o número de pala-

vras que identificam o assunto.
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3.1.3.6 Content Module

O Content Module é encarregado de:

• receber a informação sobre o objeto de aprendizagem selecionado que possui

as caracteŕısticas adaptadas ao estudante e ao dispositivo;

• montar a interface a ser exibida no dispositivo;

• encaminhar a interface ao dispositivo.

O Content Module recebe a mensagem Content Information (1) do Adaptation

Module. Nessa mensagem, há a identificação sobre o curso, o estudante, o objeto

de aprendizagem selecionado e dados sobre a tecnologia de acesso. O Content

Module: obtém o objeto selecionado (2), identifica caracteŕısticas da interface da

tecnologia de acesso, monta a mensagem Content Presentation (3) e a envia ao

Content Presentation Module dessa tecnologia.

Na Figura 3.7, observa-se:

• Content Information composta por ic = [ic1, ic2, iclo, icd1, icd2], na qual:

– ic1: learner identification;

– ic2: course identification;

– iclo: identificação do objeto de aprendizagem em conformidade com a

adaptação ao estudante e à tecnologia;

– icd1: tipo do dispositivo: tablet, notebook, celular, smartPhone;

– icd2: modelo do dispositivo: LG Shine SLIM ME770d, Sansung Light

CAM, entre outros.

• Content Presentation é a mensagem com a interface que contém o objeto

de aprendizagem a ser exibido no dispositivo de acesso.

3.1.3.7 Teacher Adaptation Rules Module

O Teacher Adaptation Rules Module é encarregado de obter as regras de

adaptação fornecidas pelo professor, permitindo uma configuração dos parâmetros

de adaptação ao seu curso.

Com base na solicitação do Adaptation Module, esse módulo obtém as re-

gras de adaptação do Adaptation Rules DataBase (2), e as devolve na forma da

mensagem Teacher Adaptation Rules Information.
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Figura 3.7: Content Presentation Module.

Na Figura 3.8, tem-se:

• Teacher Adaptation Rules Information composta por tari = [tari1, tari2,

tari3, tari4, tari5, tari6], na qual:

– tari1: course identification;

– tari2: lista de mı́dias a serem exibidas, por exemplo: video, text, audio,

simulation, animation. O uso da palavra all (padrão) indica a exibição

de qualquer mı́dia;

– tari3: performance/timing adaptation, 0: presente (padrão), 1: au-

sente;

– tari4: knowledge adaptation, 0: presente (padrão), 1: ausente;

– tari5: learning styles adaptation, 0: presente (padrão), 1: ausente;

– tari6: technology adaptation, 0: presente (padrão), 1: ausente.

Figura 3.8: Teacher Adaptation Rules Module.
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3.1.3.8 Adaptation Module

O Adaptation Module é o módulo central da arquitetura AdaptMLearning. Ele

obtém/recebe as mensagens dos outros módulos (1), carrega a lista de objetos de

aprendizagem (2), as processa para determinar quais os objetos de aprendizagem

são adequados e adaptáveis às caracteŕısticas do estudante e do dispositivo móvel.

Posteriormente, monta a mensagem com o objeto de aprendizagem selecionado

(Content Information (3)) e a envia ao Content Module.

As mensagens que o Adapation Module recebe e gera são as descritas nas

subseções anteriores.

Na Figura 3.9, observa-se que, além das mensagens recebidas dos ou-

tros módulos, tem-se a Teacher Adaptation Rules Information, contendo os

parâmetros de adaptação fornecidos pelo professor e as preferências dos tipos

de mı́dias informadas pelo estudante, caso ele tenha indicado alguma, obtidas do

Learner´s Preferences DataBase.

Figura 3.9: Adaptation Module.

3.2 Considerações sobre a AdaptMLearning

Com base nos conceitos apresentados na Seção 2.5 e na descrição para a arqui-

tetura AdaptMLearning, observa-se que a AdaptMLearning é uma proposta de

sistema de aprendizagem inteligente e adaptativo, como um AEHS, que avalia,

além dos estilos de aprendizagem, questões de performance, conhecimento pré-

adquirido, as preferências pelos tipos de mı́dia, a tecnologia utilizada para acesso,

a interação do usuário e a possibilidade do professor escolher os tipos de adaptação

para o seu curso. Nela, utiliza-se o sequenciamento passo a passo, no qual, a par-

tir do modelo do usuário (UM), a cada momento de estudo, obtém-se o objeto
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a ser estudado. Também, relativo ao contexto do usuário, pode-se observar que

são avaliadas as preferências nos tipos de mı́dia e detalhes sobre o hardware do

dispositivo utilizado para estudo.

Considerando a AdaptMLearning e o modelo de referência AHAM [77] [84]

[85], relativo à definição lógica dos AEHS, como descrito na Seção 2.5, tem-se:

• A camada de execução, responsável por tratar a adaptação, a apresentação

do conteúdo educacional e o rastreamento do comportamento do aluno,

sigla OBS no modelo de referência AHAM, é representada pelos módulos

Learner Activity Monitoring Module, Content Presentation, Content Module

e Adaptation Module na arquitetura AdaptMLearninge.

• A camada de design no AHAM que armazena as informações sobre:

– O espaço do conhecimento (ES), subdividido em:

∗ EM é representado pelo repositório Learning Objects e Pedagogical

Module na AdaptMLearning;

∗ MD é representado pelo Learner and Courses Database, Learner

and Courses Module na AdaptMLearning.

– UM é representado pelo Learner’s Performance Database, Perfor-

mance Module, Learner’s Knowledge Database, Knowledge Module, Le-

arner’s Styles Database, Learner’s Styles Module, Learner’s Preference

Database na AdaptMLearning.

– AM é representado pelo Learner and Courses Module, Learner and

Courses Database, Teacher Adaptation Rules Module e Teacher Adap-

tation Rules Database na AdatpMLearning.

Além desses elementos, na proposta da arquitetura AdaptMLearning, há a

possibilidade da seleção dos objetos de aprendizagem, associada ao dispositivo

utilizado para acesso a esses objetos, representada pelos módulos Technological

Device Module, Technology Module e Technology Database. Nesse caso, como

o dispositivo (tablet, notebook, celular ou outros) é utilizado pelo estudante para

realização dos seus estudos, seus módulos fazem parte do UM no modelo AHAM.
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4 Computação Fuzzy e a
AdaptMLearning

Neste caṕıtulo, é apresentado todo o processo relativo à computação fuzzy a ser

realizado no Adaptation Module da arquitetura AdaptMLearning, tendo gerado

a publicação [149]. No geral, pode-se representar esse processo por meio do

algoritmo da Figura 4.1, que foi simulado utilizando-se o pacote Fuzzy Logic

ToolBox para Matlab [150]. Nessa figura, é posśıvel observar que a computação

fuzzy é utilizada para determinar a mudança ou não de um estudante para um

novo conteúdo e as posśıveis alterações associadas aos estilos de aprendizagem.

Figura 4.1: Algoritmo simplificado relativo à aplicação da computação fuzzy
no Adaptation Module.

O processo de modelagem e geração do conjunto de regras fuzzy é, normal-

mente, realizado com o aux́ılio de um especialista sobre o assunto. Na ausência

desse especialista, utilizou-se o conhecimento obtido em artigos de estilos de

aprendizagem, educação e psicologia cognitiva [15] [25] [42]. Ademais, a modela-

gem fuzzy foi feita de forma genérica o suficiente para permitir a um especialista
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no assunto realizar adequações de valores considerados no modelo.

Na Seção 4.1, é realizada uma descrição geral sobre a modelagem fuzzy. A

identificação das variáveis de entrada e suas funções de pertinência são descritas

na Seção 4.2. Na Seção 4.3, são apresentadas as variáveis de sáıda, bem como

suas funções de pertinência. A base de regras fuzzy, associada aos estilos de

aprendizagem e à mudança de assunto em um curso, são descritas na Seção 4.4.

Na Seção 4.5, são apresentados alguns exemplos de aplicação das regras e os

gráficos de superf́ıcie envolvendo as variáveis modeladas. E, na Seção 4.7, é

realizada uma conclusão sobre os resultados obtidos com a computação fuzzy.

4.1 Modelagem fuzzy do conhecimento

A modelagem fuzzy do conhecimento envolveu o tratamento:

a) do tempo de estudo1 de um estudante em um assunto e do desempenho2 em

uma atividade de um curso, associados a um posśıvel avanço na sequência de

assuntos, discriminada na tabela de conteúdo programático e exemplificada

na Tabela 3.1;

b) dos estilos de aprendizagem de um estudante em cada dimensão do modelo

FSLSM, do timing para um assunto e do desempenho em uma atividade

associados a uma posśıvel alteração nos estilo de aprendizagem.

Duas modelagens foram realizadas para o item “b”. Na primeira modelagem,

foram considerados somente três valores lingúısticos para as quatro dimensões do

modelo FSLSM. Por exemplo, a dimensão entrada (input) foi modelada com os

valores lingúısticos visual, indifferent e verbal, conforme apresentados na Tabela

4.1. No entanto, observa-se que nessa primeira modelagem, não se levou em

conta os três intervalos [1, 3], [5, 7], [9, 11] para cada valor de uma dimensão do

modelo FSLSM, conforme a Figura 2.3. Esses três intervalos indicam preferência

leve, moderada ou forte para o valor relacionado a uma dimensão do modelo

e dependendo deste valor poderão ocorrer dificuldades de aprendizagem em um

ambiente que não suporte esta preferência.

Essa modelagem gerou a respectiva função de pertinência para a variável

fuzzy entrada input, como exemplificado no gráfico da Figura 4.2. Nessa figura,

1No restante do caṕıtulo, a variável fuzzy relativa ao tempo de estudo de um estudante em
um assunto de um curso será denominada timing.

2Neste caṕıtulo, a variável fuzzy relacionada ao desempenho de um estudante em uma ati-
vidade de um curso será denominada performance.
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Tabela 4.1: Dimensões do Modelo FSLSM e os valores lingúısticos,
considerados na primeira modelagem fuzzy.

Dimensão do Modelo FSLSM Valores Lingúısticos
Processamento (processing) active, indifferent,reflexive
Percepção (perception) sensorial, indifferent,intuitive
Entrada (input) visual, indifferent,verbal
Compreensão (understanding) sequential, indifferent,global

observa-se que foram considerados os três valores lingúısticos: visual, indifferent

e verbal para a escala de valores entre 0 e 22, indicando uma transição abrupta

entre visual e verbal e desprezando os intervalos do modelo [149].

Figura 4.2: Função de pertinência para a variável fuzzy de entrada input,
relacionada ao estilo de aprendizagem entrada (input) na primeira modelagem
(Universo do Discurso: 0-22. Valores Lingúısticos: visual, indifferent, verbal).

Nessa modelagem, obtiveram-se 81 regras, das quais 9 envolvem o item “a”

e 72 estão relacionadas ao item “b”.

Na expectativa de gerar uma representação fuzzy mais próxima do modelo

FSLSM, foi realizada uma segunda modelagem, considerando os três intervalos

entre 0 e 11 das duas variáveis em uma dada dimensão, conforme representado na

Figura 2.3, e foram definidos cinco valores lingúısticos fuzzy para cada dimensão

na escala entre 0 e 22.

Na dimensão entrada (input), foram definidos os cinco valores lingúısticos:

very visual, visual, indifferent, verbal, very verbal. Na Tabela 4.2, pode-se observar

os valores lingúısticos modelados para todas as dimensões do modelo FSLSM.

Nessa segunda modelagem, obtiveram-se 189 regras, das quais 9 envolvem

a posśıvel mudança de conteúdo (item “a”) e 180 relacionam-se aos estilos de

aprendizagem (item “b”). Das 180, relacionadas aos estilos de aprendizagem,

tem-se 45 em cada dimensão.

Conforme a Figura 2.3, os dados obtidos para o valor de um estilo variam de

1 a 11, por esse fato, na construção da função de pertinência foi realizada uma
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Tabela 4.2: Dimensões do Modelo FSLSM e os valores lingúısticos,
considerados na segunda modelagem fuzzy.

Dimensão do Modelo FSLSM Valores Lingúısticos
Processamento (processing) very active, active, indifferent, re-

flexive, very reflexive
Percepção (perception) very sensorial, sensorial, indiffe-

rent, intuitive, very intuitive
Entrada (input) very visual, visual, indifferent,

verbal, very verbal
Compreensão (understanding) very sequential, sequential, indif-

ferent, global, very global

transformação de valores entre 0 e 22, considerando os intervalos [1, 3], [5, 7], [9,

11] das duas variáveis naquela dimensão e os cinco valores lingúısticos, conforme é

ilustrado nas Tabelas 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 para as dimensões processing, perception,

understanding e input do modelo FSLSM.

Tabela 4.3: Transformação de valores da dimensão processing e os seus cinco
valores lingúısticos para o modelo FSLSM, considerados na construção da

função de pertinência para a segunda modelagem fuzzy.

Dimensão processing do modelo FSLSM
very active active indifferent reflexive very reflexive

[11, 9] [7, 5] [3, 1] [1, 3] [5, 7] [9, 11]
[0, 2] [4, 6] [8, 10] [12, 14] [16, 18] [20, 22]

Tabela 4.4: Transformação de valores da dimensão perception e os seus cinco
valores lingúısticos para o modelo FSLSM, considerados na construção da

função de pertinência para a segunda modelagem fuzzy.

Dimensão perception do modelo FSLSM
very sensorial sensorial indifferent intuitive very intuitive

[11, 9] [7, 5] [3, 1] [1, 3] [5, 7] [9, 11]
[0, 2] [4, 6] [8, 10] [12, 14] [16, 18] [20, 22]

Na elaboração da segunda modelagem fuzzy, foram identificadas:

• as variáveis fuzzy de entrada: performance, timing, input, processing, per-

ception e understanding ;

• as variáveis fuzzy de sáıda: content, input, processing, perception e unders-

tanding ; e

• constrúıdas as respectivas funções de pertinência.

A modelagem fuzzy do conhecimento relacionada às quatro dimensões do

modelo FSLSM são similares. Assim, nas próximas subseções será apresentada a
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Tabela 4.5: Transformação de valores da dimensão understanding e os seus
cinco valores lingúısticos para o modelo FSLSM, considerados na construção da

função de pertinência para a segunda modelagem fuzzy.

Dimensão understanding do modelo FSLSM
very sequential sequential indifferent global very global

[11, 9] [7, 5] [3, 1] [1, 3] [5, 7] [9, 11]
[0, 2] [4, 6] [8, 10] [12, 14] [16, 18] [20, 22]

Tabela 4.6: Transformação de valores da dimensão input e os seus cinco
valores lingúısticos para o modelo FSLSM, considerados na construção da

função de pertinência para a segunda modelagem fuzzy.

Dimensão input do modelo FSLSM
very visual visual indifferent verbal very verbal

[11, 9] [7, 5] [3, 1] [1, 3] [5, 7] [9, 11]
[0, 2] [4, 6] [8, 10] [12, 14] [16, 18] [20, 22]

modelagem fuzzy para as variáveis fuzzy de entrada e sáıda relativas somente à

dimensão input.

A modelagem completa para as dimensões dos estilos de aprendizagem in-

put, processing, perception e understanding do modelo FSLSM é apresentada no

Apêndice A.

4.2 Variáveis fuzzy de entrada e as funções de

pertinência

As variáveis fuzzy de entrada e as funções de pertinência performance e timing,

recebidas do Performance Module, são exibidas nas Figuras 4.3 e 4.4, e proces-

sing, perception, input e understanding, recebidas do Learning Styles Module, são

exemplificadas pela Figura 4.5, que é associada à dimensão input. Nessas figuras,

há uma breve descrição da variável, bem como o seu universo de discurso, seus

valores lingúısticos e o gráfico da função de pertinência.

Na modelagem para a variável fuzzy de entrada performance, foram considera-

dos os três valores lingúısticos: bad, regular e good. Na sua função de pertinência,

esses valores lingúısticos estão dentro do intervalo [0, 10], conforme representados

na Figura 4.3. Nessa figura, verifica-se que o valor lingúıstico:

• bad é representado pela Equação 4.1. Nessa equação, considera-se que o

estudante possui um desempenho ruim, quando obtém como resultado de

uma atividade um valor entre [0, 3] e que vai melhorando, gradativamente,

quando o resultado está entre [3, 5];
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Figura 4.3: Função de pertinência para a variável fuzzy de entrada
performance (Universo do discurso: 0-10. Valores lingúısticos: good, regular,

bad).

Figura 4.4: Função de pertinência para a variável fuzzy de entrada timing
(Universo do discurso: 0-2*Ti; onde Ti é o valor obtido da tabela de conteúdo

programático para o assunto em estudo de um curso. Valores lingúısticos: short,
normal, long).

• regular é representado pela Equação 4.2. Nela, identifica-se que o estudante

obteve um desempenho regular quando o resultado de uma atividade é 5 e

que vai gradativamente piorando ou melhorando se o resultado está entre

[3, 5] ou [5, 7];

• good expresso pela Equação 4.3. Nessa equação, considera-se que o estu-

dante teve um desempenho bom, se obteve como resultado de uma atividade

um valor entre [7, 10] e que vai piorando, gradativamente, quando o resul-

tado está entre [5, 7].

y =


1 se x ≤ 3

2,5 - 0,5 * x se 3 ≤ x ≤ 5

0 se x > 5

(4.1)
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Figura 4.5: Função de pertinência para a variável fuzzy de entrada input
(Universo do discurso: 0-22. Valores lingúısticos: very visual, visual, indifferent,

verbal, very verbal).

y =


0 se x ≤ 3

-1,5 + 0,5 * x se 3 ≤ x ≤ 5

3,5 - 0,5 * x se 5 ≤ x ≤ 7

0 se x ≥ 7

(4.2)

y =


0 se x < 5

-2,5 + 0,5 * x se 5 ≤ x ≤ 7

1 se x ≥ 7

(4.3)

Na modelagem para a variável fuzzy de entrada timing, foram considerados

três valores lingúısticos: short, normal e long. A construção da sua função de

pertinência é realizada com base na tabela de conteúdo programático, identificada

na Tabela 3.1, e considerando o valor do timing (Ti) que representa o tempo de

estudo esperado para um conteúdo/assunto. Nessa função de pertinência, exibida

na Figura 4.4, considera-se que x ∈ [0, 2 ∗ Ti] e observa-se que:

• short é representada pela Equação 4.4;

• normal é identificada pela Equação 4.5;

• long é representada pela Equação 4.6.

y =

{
1 - 1/Ti * x se 0 ≤ x ≤ Ti

0 se x ≥ Ti
(4.4)

y =

{
1/Ti * x se 0 ≤ x ≤ Ti

2 - 1/Ti * x se Ti ≤ x ≤ 2 ∗ Ti
(4.5)
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y =

{
1 + 1/Ti * x se Ti ≤ x ≤ 2 ∗ Ti
0 se x ≤ Ti

(4.6)

Nas funções de pertinência para a variável timing, representadas pelas

Equações 4.4, 4.5 e 4.6, considera-se que Ti é o tempo de estudo normal ; quando

x é menor que Ti e se afasta, gradativamente, o tempo de estudo torna-se curto

(short); e quando x é maior que Ti e se aproxima de 2*Ti, pouco a pouco, o tempo

de estudo torna-se longo (long).

Na modelagem para as variáveis fuzzy de entrada input, processing, percep-

tion e understanding, foram considerados os cinco valores lingúısticos de cada di-

mensão do modelo FSLSM, conforme apresentado na Tabela 4.2. Na elaboração

da função de pertinência, os valores lingúısticos são associados ao intervalo [0,

22], tal como exemplificado na Figura 4.5 e representados pelas equações 4.7, 4.8,

4.9, 4.10 e 4.11 para a dimensão input.

A Equação 4.7 representa a função de pertinência relativa ao valor very visual

para a dimensão input.

y =

{
1 se x ≤ 2

2 - 0,5 * x se 2 ≤ x ≤ 4
(4.7)

A Equação 4.8 representa a função de pertinência relativa ao valor visual para

a dimensão input.

y =


-1 + 0,5 * x se 2 ≤ x ≤ 4

1 se 4 ≤ x ≤ 6

4 - 0,5 * x se 6 ≤ x ≤ 8

(4.8)

A Equação 4.9 representa a função de pertinência relativa ao valor indifferent

para a dimensão input.

y =


-3 + 0,5 * x se 6 ≤ x ≤ 8

1 se 8 ≤ x ≤ 14

8 - 0,5 * x se 14 ≤ x ≤ 16

(4.9)

A Equação 4.10 representa a função de pertinência relativa ao valor verbal

para a dimensão input.
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y =


-7 + 0,5 * x se 14 ≤ x ≤ 16

1 se 16 ≤ x ≤ 18

10 - 0,5 * x se 18 ≤ x ≤ 20

(4.10)

A Equação 4.11 representa a função de pertinência relativa ao valor very

verbal para a dimensão input.

y =

{
-9 + 0,5/x * x se 18 ≤ x ≤ 20

1 se x ≥ 20
(4.11)

As funções de pertinência para as variáveis fuzzy de entrada: processing,

perception e understanding são iguais às representadas na dimensão input,

diferenciando-se somente nos seus valores lingúısticos e, assim, não serão apre-

sentadas no texto.

4.3 Variáveis fuzzy de sáıda e as funções de per-

tinência

As variáveis fuzzy de sáıda geradas na máquina de inferência fuzzy são: content,

input, processing, perception e understanding.

Uma breve descrição das variáveis content e input, o universo de discurso,

seus valores lingúısticos e o gráfico da função de pertinência são exibidos nas

Figuras 4.6 e 4.7.

Figura 4.6: Função de pertinência para a variável fuzzy de sáıda content
(Universo de discurso: 0-4. Valores lingúısticos: new, new-current, current).

Na modelagem para a variável fuzzy de sáıda content, foram considerados os

três valores lingúısticos: new, new-current e current, como expressos na função

de pertinência da Figura 4.6. Nessa função, considera-se que o valor em:

• new, é indicado que o estudante pode seguir para o próximo item de
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Figura 4.7: Função de pertinência para a variável fuzzy de sáıda input
(Universo do discurso: 0-22 Valores lingúısticos: very visual, visual, indifferent,

verbal, very verbal).

conteúdo e tem sua expressão representada na Equação 4.12;

• new-current, é permitido ao estudante mudar para o próximo item de

conteúdo, mas é sugerido um conteúdo atual como reforço. A sua expressão

é identificada pela Equação 4.13;

• current, é mostrado que o estudante não obteve boa performance e/ou ti-

ming e deve permanecer no item de conteúdo atual. A sua expressão é

representada pela Equação 4.14.

y =

{
1 - 0,5 * x se 0 ≤ x ≤ 2

0 se x ≥ 2
(4.12)

y =

{
0,5 * x se 0 ≤ x ≤ 2

2 - 0,5 * x se 2 ≤ x ≤ 4
(4.13)

y =

{
-1 + 0,5 * x se 2 ≤ x ≤ 4

0 se x ≥ 4
(4.14)

As expressões para a função de pertinência da variável fuzzy de sáıda input

são idênticas às Equações 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 e as suas representações gráficas

são apresentadas na Figura 4.7.

4.4 Base de regras fuzzy

4.4.1 Performance, timing e content

Na modelagem fuzzy relacionada à mudança de conteúdo, cuja sequência pode ser

encontrada na tabela de conteúdo programático, é considerado que dependendo
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da situação identificada no timing de um estudante para um dado conteúdo atual

da performance em uma atividade, têm-se as possibilidades:

• ocorre mudança para um novo conteúdo;

• há a permanência no conteúdo atual, ou

• muda-se para o próximo conteúdo com sugestão de reforço do conteúdo

atual.

O conhecimento sobre o problema foi modelado utilizando uma tabela com

duas dimensões que relacionam as variáveis fuzzy de entrada performance (valores

= good, regular e bad) e timing (valores = short, normal e long) com a variável

de sáıda content (valores = new (N), new-current (NA) e current (A)), conforme

apresentado na Tabela 4.7 e ilustrado nas regras da Figura 4.8.

Tabela 4.7: Conhecimento modelado para as variáveis fuzzy de entrada
timinge performance e a variável de sáıda content.

performance/ good regular bad
timing
short Content = N Content = NA Content = A

normal Content = N Content = NA Content = A
long Content = NA Content = A Content = A

Figura 4.8: Base de regras fuzzy relacionadas às variáveis de entrada fuzzy
performance e timing e à variável de sáıda content.

4.4.2 Estilos de aprendizagem

Na modelagem dos estilos de aprendizagem, considera-se que ocorre alguma al-

teração em uma dimensão do estilo do estudante dependendo do timing de um

estudante em um dado conteúdo e da performance na atividade associada ao
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conteúdo. Dessa forma, foi modelado o conhecimento sobre o problema, uti-

lizando uma tabela com três dimensões que relacionam as variáveis fuzzy de

entrada performance (valores = good, regular e bad), timing (valores = short,

normal e long) e os valores do estilo em cada dimensão, conforme apresenta a

Figura 4.9. Nessa figura, além das variáveis fuzzy de entrada, pode-se observar a

vaŕıavel fuzzy de sáıda input, denotada por IO.

Figura 4.9: Modelagem do conhecimento para o estilo entrada (input)
relacionando as variáveis fuzzy de entrada timing, performance e input com a

variável fuzzy de sáıda input (IO) e os valores: very visual = VVS, visual = VS,
indifferent = I, verbal = VE, very verbal = VVE.

As regras, associadas à Figura 4.9, são apresentadas nas Figuras 4.10 e 4.11.

Nas Figuras 4.10 e 4.11, observa-se que a regra de número:

• 12: se o estudante tem seu estilo de aprendizagem na dimensão input igual a

very visual, possui um bom desempenho, mas um tempo de estudo superior

ao considerado normal, então, seu estilo é alterado para visual ;

• 23: se o estudante tem seu estilo na dimensão input igual a visual, com de-

sempenho na atividade regular e tempo de estudo no conteúdo considerado

normal, assim, seu estilo é alterado para indifferent ;
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• 36: se o estudante tem seu estilo na dimensão input indifferent, desempenho

na atividade regular e tempo de estudo no conteúdo normal, por isso, seu

é estilo alterado para verbal ;

• 38: se o estudante tem seu estilo na dimensão input igual a verbal, com

bom desempenho na atividade e tempo de estudo no conteúdo considerado

normal, então, seu estilo é mantido;

• 42: se o estudante tem seu estilo de aprendizagem na dimensão input igual

a verbal, desempenho regular na atividade e tempo de estudo no conteúdo

acima do normal, assim, seu estilo é alterado para visual.

Figura 4.10: Base de regras para a variável fuzzy de sáıda input - Parte 1.

4.5 Exemplo de aplicação das regras

O modelo computacional da etapa de inferência fuzzy para a arquitetura AdaptM-

Learning, envolvendo o item “a” e a dimensão entrada (input) para o item “b”,

pode ser visualizado na Figura 4.12. Nessa figura, observa-se que as regras de 1

a 9 estão relacionadas com as variáveis fuzzy de entrada performance/timing à
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Figura 4.11: Base de regras para a variável fuzzy de sáıda input - Parte 2.

variável fuzzy de sáıda content e as regras de 10 a 54 estão relacionadas com a

variável fuzzy de entrada e sáıda input.

Na simulação realizada no MatLab, conforme o modelo computacional da

Figura 4.12, inicialmente, é realizada a “fuzificação”, onde ocorre a classificação

(matching) das variáveis de entrada (performance, timing, input), com relação às

respectivas variáveis lingúısticas (good, regular,..., very verbal).

A seguir, efetua-se o processo de inferência, avaliando quais das 189 regras são

aplicáveis. Nas regras com os antecedentes ligados pelo conectivo and, aplica-se o

operador de interseção ou o mı́nimo entre os antecedentes. Em cada regra, o grau

de ativação da ação de controle é calculado de acordo com o grau de ativação dos

antecedentes.

Ao finalizar a inferência, a ação final de controle é calculada por meio da

união ou do máximo das contribuições de cada regra ativada gerando uma nova

função.
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Então, no processo de “defuzificação”, determina-se o valor para content e

input. Esses valores serão utilizados, posteriormente, no algoritmo que realiza a

escolha do melhor objeto de aprendizagem, apresentado no Cap. 5.

Além disso, foram realizadas várias simulações, com valores de entrada em

diversas situações, cujos resultados são apresentados nas subseções a seguir.

Figura 4.12: Etapa de inferência Fuzzy : modelo computacional para a
arquitetura AdaptMLearning, considerando as variáveis fuzzy de entrada
performance, timing e input e as variáveis fuzzy de sáıda content e input.

Além das simulações, são apresentados resultados em gráfico de superf́ıcie,

envolvendo duas variáveis de entrada e uma de sáıda.

Com base nas simulações, dos gráficos de superf́ıcie e dos resultados obtidos,

foi posśıvel não só identificar se o estudante deve mudar de conteúdo/assunto em

estudo, mudar de conteúdo/assunto em estudo sugerindo um reforço ou ainda

permanecer no mesmo conteúdo/assunto, como também, verificar se o estilo de

aprendizagem, relativo à preferência de recepção da informação sofreu algum tipo

de alteração.
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4.5.1 Primeira simulação

Na primeira simulação realizada no MatLab, ilustrada na Figura 4.13, as variáveis

fuzzy de entrada possuem os valores numéricos:

• performance = 5⇒ indicando que o valor lingúıstico é regular com grau de

pertinência igual a 1;

• timing = 1000 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é normal com grau de

pertinência igual 1;

• input = 11 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é indifferent com grau de

pertinência igual a 1.

Observando as colunas associadas as variáveis fuzzy de sáıda content e input

na Figura 4.13, verifica-se que foram aplicadas as regras 5 (Figura 4.8) e 32

(Figura 4.10) e o resultado obtido, após a etapa de inferência, foi:

• content = 2⇒ indicando que o valor lingúıstico é new-current com grau de

pertinência igual a 1;

• input = 16,7 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é verbal com grau de

pertinência igual a 1.

4.5.2 Segunda simulação

Em uma segunda simulação no MatLab, apresentada na Figura 4.14, as variáveis

fuzzy de entrada possuem os valores numéricos:

• performance = 7,2 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é good com grau de

pertinência igual a 1;

• timing = 1750 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é long com grau de

pertinência igual a 0,75 e normal com grau de pertinência igual a 0,25;

• input = 2,5 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é very visual com grau de

pertinência igual a 0,75 e visual com grau de pertinência igual a 0,25.

Observando as colunas associadas as variáveis fuzzy de sáıda content e input

na Figura 4.14, verifica-se que foram aplicadas as regras 2 e 3 da Figura 4.8 e as

regras 11, 20 e 21 da Figura 4.10. Então, o resultado obtido, após a etapa de

inferência, foi:
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Figura 4.13: Primeira simulação no MatLab.

• content = 1,94⇒ indicando que o valor lingúıstico é new-current com grau

de pertinência igual a 0,97 e new com grau de pertinência igual a 0,03;

• input = 7,84 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é visual com grau de

pertinência igual a 0,08 e indifferent com grau de pertinência igual a 0,92.

A regra 11 é acionada devido ao timing normal com grau de pertinência

igual a 0,25.

4.5.3 Terceira simulação

As variáveis fuzzy de entrada, na terceira simulação no MatLab representada pela

Figura 4.15, possuem os valores numéricos:
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Figura 4.14: Segunda simulação no MatLab.

• performance = 5,2 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é regular com grau

de pertinência igual a 0,9 e good com grau de pertinência igual a 0,1;

• timing = 900 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é short com grau de

pertinência igual a 0,1 e normal com grau de pertinência igual a 0,9;

• input = 3,9 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é very visual com grau de

pertinência igual a 0,05 e visual com grau de pertinência igual a 0,95.

Observando as colunas associadas as variáveis fuzzy de sáıda content e input

na Figura 4.15, verifica-se que foram aplicadas as regras 4 e 5 da Figura 4.8 e

as regras 19, 20, 22 e 23 da Figura 4.10. Nesse caso, o resultado obtido, após a

etapa de inferência, foi:
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• content = 1,99 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é new com grau de

pertinência igual a 0,995 e new-current com grau de pertinência igual a

0,005;

• input = 10,3 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é indifferent com grau de

pertinência igual a 1.

Figura 4.15: Terceira simulação no MatLab.

4.5.4 Quarta simulação

Na quarta simulação no MatLab, ilustrada na Figura 4.16, as variáveis fuzzy de

entrada possuem os valores numéricos:

• performance = 8 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é good com grau de

pertinência igual a 1;
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• timing = 1200 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é long com grau de

pertinência igual a 0,2 e normal com grau de pertinência igual a 0,8;

• input = 16,5 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é verbal com grau de

pertinência igual a 1.

Observando as colunas associadas as variáveis fuzzy de sáıda content e input

na Figura 4.16), verifica-se que foram aplicadas as regras 2 e 3 da Figura 4.8 e

as regras 38 e 39 da Figura 4.11. O resultado obtido, após a etapa de inferência,

foi:

• content = 1,28 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é new com grau de

pertinência igual a 0,36 e new-current com grau de pertinência igual a 0,64;

• input = 14,9 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é verbal com grau de

pertinência igual a 0,45 e indifferent com grau de pertinência igual a 0,55.

4.5.5 Quinta simulação

Na quinta simulação no MatLab, ilustrada na Figura 4.17, as variáveis fuzzy de

entrada possuem os valores numéricos:

• performance = 4,5 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é bad com grau de

pertinência igual a 0,25 e regular com grau de pertinência igual a 0,75;

• timing = 1800 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é long com grau de

pertinência igual a 0,8 e normal com grau de pertinência igual a 0,2;

• input = 17,5 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é verbal com grau de

pertinência igual a 1.

Na Figura 4.17, observando-se as variáveis fuzzy de sáıda content e input,

verifica-se que foram aplicadas as regras 5, 6, 8 e 9 da Figura 4.8 e as regras 41,

42, 44 e 45 da Figura 4.11. O resultado obtido, após a etapa de inferência, foi:

• content = 2,69 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é current com grau de

pertinência igual a 0,345 e new-current com grau de pertinência igual a

0,655;

• input = 6,53 ⇒ indicando que o valor lingúıstico é visual com grau de

pertinência igual a 0,735 e indifferent com grau de pertinência igual a 0,265.
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Figura 4.16: Quarta simulação no MatLab.

4.6 Gráficos de Superf́ıcie

Por meio da construção de gráficos de superf́ıcie no MatLab com duas variáveis de

entrada e uma de sáıda, foram obtidos os gráficos das Figuras 4.18 a 4.23. Tendo

por base esses gráficos, foi posśıvel realizar algumas análises sobre a modelagem

realizada, observar os resultados obtidos e encontrar caracteŕısticas esperadas

para o funcionamento da arquitetura.

No gráfico da Figura 4.18, observa-se que:

• se a performance é próxima de good (performance ≥ 7) e timing é próxima

de short (timing ≤ 500) a sáıda content fica próxima de new (content ≤
1);

• se a performance é próxima de bad (performance ≤ 3) e, basicamente, in-
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Figura 4.17: Quinta Simulação no MatLab.

dependente do timing, a sáıda content fica em current (content ≥ 3);

• quando o timing ultrapassa o limite esperado de estudo (timing ≥ 1000) e

a performance se aproxima de bad (performance ≤ 3), gradativamente, o

conteúdo muda de new (content ≤ 1) para current (content ≥ 3).

Com base no gráfico da Figura 4.19, identifica-se que:

• se o timing é próximo de short (timing ≤ 500) e o input na entrada é very

verbal (input ≥ 20), muda para very visual na sáıda (input ≤ 2);

• o input varia de um extremo da escala ao outro (0 ≤ input ≤ 22), conforme

ocorre variação do timing no tempo de estudo (0 ≤ timing ≤ 2000);
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Figura 4.18: Gráfico da simulação envolvendo as variáveis fuzzy de entrada
timing (eixo X) e performance (eixo Y) e a variável fuzzy de sáıda content (eixo

Z).

Figura 4.19: Gráfico da simulação envolvendo as variáveis fuzzy de entrada
timing (eixo X) e input (eixo Y) e a variável fuzzy de sáıda input (eixo Z).

• se o input é próximo de indifferent (8 ≤ input ≤ 14) na entrada e o timing

varia na sua escala, gradativamente, o input na sáıda, altera de verbal (16

≤ input ≤ 18) a very verbal (input ≥ 20).

No gráfico da Figura 4.20, verifica-se que:

• se a performance é próxima de good (performance ≥ 7) e timing é próxima

de short (timing ≤ 500), a sáıda input não se altera;

• se a performance é próxima de good (performance ≥ 7) e timing é próxima

de long (timing ≥ 1500), a sáıda input é, gradativamente, alterada para

verbal (16 ≤ input ≤ 18);
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• se a performance é próxima de bad (performance ≤ 3) e timing é próxima

de long (timing ≥ 1500), ocorre variação no input de very visual (input ≤
2) para verbal (16 ≤ input ≤ 18).

Figura 4.20: Gráfico da simulação envolvendo as variáveis fuzzy de entrada
timing (eixo X) e performance (eixo Y) e a variável fuzzy de sáıda input (eixo

Z)).

Identifica-se, por meio do gráfico da Figura 4.21, que:

• não há influência na sáıda content, quando analisamos a entrada input, de

fato, de acordo com as regras estabelecidas na modelagem, essa variável não

influencia na mudança ou permanência no content ;

• conforme o timing vai se aproximando de long (timing ≥ 1500), o content

é alterado para current (content ≥ 3).

Figura 4.21: Gráfico da simulação envolvendo as variáveis fuzzy de entrada
timing (eixo X) e input (eixo Y) e a variável de sáıda content (eixo Z).

No gráfico da Figura 4.22, observa-se que:
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• se a performance é próxima de good (performance ≥ 7), independente do

input, a sáıda content é new (content ≥ 3);

• se a performance é próxima de bad (performance ≤ 3), independente do

input, a sáıda content é current (content = 0);

• se a performance é próxima de regular (4 ≤ performance ≤ 6), independente

do input, a sáıda content é próxima de new-current (1 ≤ content ≤ 3);

• a entrada input não influencia na alteração dos valores da sáıda content.

Figura 4.22: Gráfico da simulação envolvendo as variáveis de entrada
performance (eixo X) e input (eixo Y) e a variável de sáıda content (eixo Z).

Com base no gráfico da Figura 4.23, visualiza-se que:

• se a entrada performance é próxima de good (performance ≥ 7), o input na

entrada é, praticamente, reproduzido na sáıda;

• se a entrada performance é próxima de bad (performance ≤ 3), o input na

entrada se altera na sáıda (verbal (16 ≤ input ≤ 18) para visual (4 ≤ input

≤ 6) ou visual (4 ≤ input ≤ 6) para verbal (16 ≤ input ≤ 18)).

4.7 Conclusão

Neste Caṕıtulo, foi apresentada a técnica de inteligência computacional “Com-

putação Fuzzy”, associada à proposta de arquitetura AdatpMLearning, envol-

vendo os estilos de aprendizagem e questões de desempenho de um estudante

em um assunto de um curso, com o objetivo de avaliar se essa técnica fornece
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Figura 4.23: Gráfico da simulação envolvendo as variáveis de entrada
performance (eixo X) e input (eixo Y) e a variável de sáıda input (eixo Z).

subśıdios para determinar o espaço de busca do melhor objeto de aprendizagem

que se adequa à situação do estudante [19] [148] [137].

Essa técnica foi simulada com o Fuzzy Logic ToolBox for MatLab [150], utili-

zando o método de “defuzificação” centro de área [139] e o método de inferência

Mandani [151]. Além disso, foram definidas:

• as variáveis fuzzy de entrada performance e timing, relacionadas ao desem-

penho e tempo de estudo em um assunto de um curso, além das variáveis

fuzzy, associadas aos estilos de aprendizagem input, processing, understan-

ding e perception, relativas às dimensões do modelo FSLSM [25] e descritas

as respectivas funções de pertinência;

• a elaboração de uma base, contendo 189 regras de inferência que, na

ausência de um especialista no assunto, foram definidas pelo conhecimento

dos autores e de artigos nos assuntos estilos de aprendizagem, educação e

psicologia cognitiva [15] [25] [42]; e

• as variáveis fuzzy de sáıda content, input, processing, understanding e per-

ception e suas funções de pertinência.

Por meio das simulações realizadas no MatLab e analisando os resultados

obtidos com os seus gráficos, foi posśıvel identificar:

• se o estudante deve mudar de conteúdo/assunto em estudo, mudar, suge-

rindo um reforço ou ainda permanecer;

• se os estilo de aprendizagem de um estudante tem alguma atualização,

quando há um baixo desempenho ou um tempo de estudo superior ao defi-

nido para o assunto de um curso.
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Por esses fatos, avalia-se que a técnica “computação fuzzy” mostra-se ade-

quada ao proposto na AdaptMLearning.
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5 Algoritmo que implementa a
adaptação

Neste caṕıtulo, são apresentados os algoritmos do Adaptation Module, relacio-

nados à adaptação de conteúdo proposta para a arquitetura AdaptMLearning,

gerando a publicação [152]. Para isso, com base em [1], [4], [5], [25], [136], [153]

e [154] são apresentadas algumas considerações na Seção 5.1, destacando o rela-

cionamento entre atributos de algumas categorias do IEEE 1484.12.1 e os estilos

de aprendizagem do estudante, além de questões a respeito dos dispositivos tec-

nológicos e dos tipos de mı́dia. A modelagem do problema associada aos objetos

e aos estilos de aprendizagem, bem como os cálculos envolvidos são apresentados

na Seção 5.2. Na Seção 5.3, são mostrados os resultados obtidos com a aplicação

da modelagem, utilizando-se diferentes configurações de estilos de aprendizagem

de estudantes e objetos de aprendizagem. Os algoritmos elaborados, baseados

nas considerações e na modelagem do problema, são apresentados na Seção 5.4.

Por fim, na Seção 5.5, são realizadas conclusões sobre a solução proposta.

5.1 Considerações iniciais

A proposta de algoritmo, que implementa a adaptação de conteúdo, inserida no

Adaptation Module da arquitetura AdaptMLearning, envolve:

a) As palavras-chave da categoria Geral do LOM, que são utilizadas na

aquisição dos objetos de aprendizagem, relacionadas às palavras-chave da

tabela de conteúdo programático, tal como exemplificado na Tabela 3.1.

Considera-se que os objetos de aprendizagem são, adequadamente, catalo-

gados e as palavras-chave, que os descrevem, são suficientes para obter os

objetos associados ao assunto em estudo, similar ao descrito em [85].

b) O desempenho de um estudante em atividades e o tempo de estudo em um

conteúdo relacionados ao Performance Module são analisados com base na

tabela de conteúdo programático e da aplicação da computação fuzzy para
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verificar se ocorre avanço na sequência de um curso, conforme descrito no

Caṕıtulo 4.

c) Avaliação, para observar se houve alguma alteração nos estilos de aprendiza-

gem de um estudante, segundo o modelo FSLSM, é realizada pela aplicação

da computação fuzzy associada ao Learning Styles Module e a relação desses

estilos com as categorias técnica e educacional do LOM.

d) Alguns dados sobre o dispositivo utilizado para estudo, obtidos do Techno-

logy Module pela mensagem Technology Information, conforme apresentado

na Seção 3.1.3.1. Esses dados estão relacionados com a categoria técnica do

LOM.

e) Os conhecimentos pré-adquiridos do estudante, obtidos do Knowledge Mo-

dule e associados aos assuntos da tabela de conteúdo programático.

f) As regras de adaptação informadas pelo professor aplicáveis ao seu curso

obtidas do Adaptation Rules Module.

g) As preferências por determinado tipo de mı́dia informadas pelo estudante

e obtidas por meio do Learners and Courses Module.

As categorias técnica e educacional do LOM, apresentadas nas Tabelas 2.3

e 2.4, têm atributos que detalham os objetos de aprendizagem e permitem uma

associação com os estilos de aprendizagem. Com base nessa associação, foi ela-

borado um método que permite a adaptação pela arquitetura AdaptMLearning.

O atributo format da categoria técnica permite avaliar a possibilidade de

apresentação do objeto de aprendizagem no dispositivo utilizado para estudo,

além disso, considera-se que tem relação com todos os estilos de aprendizagem.

Esse atributo é definido por type/subtype, no qual type possui como valores: video,

audio, text e application; a partir de uma análise de suas informações, mais

especificamente do type, é avaliado o grau de pertinência ou não do objeto aos

estilos de aprendizagem.

Os atributos da categoria educacional selecionados são:

• learning resource type: representa o tipo espećıfico do objeto de aprendiza-

gem, pode ter entre 1 a 10 valores posśıveis, no qual o tipo mais dominante

deve vir primeiro. Tem como valores posśıveis: exercise, simulation, ques-

tionnaire, diagram, figure, graph, index, slide, table, narrative text, exam,
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experiment, problem statement, self assessment ou lecture. Neste trabalho,

considera-se que esse atributo relaciona-se aos estilos:

– input, devido às caracteŕısticas visuais ou não dos seus valores; e

– processing, pela possibilidade de menor ou maior interação, depen-

dendo do seu valor.

• interactivity level : representa o grau de interatividade que caracteriza o ob-

jeto de aprendizagem. Nesse contexto, a interatividade refere-se ao quanto o

aprendiz pode influenciar o aspecto ou comportamento do objeto. Os valo-

res são: very low, low, medium, high, very high. Nesta proposta, considera-se

que esse atributo relaciona-se aos estilos:

– perception, por entender que quanto maior o ńıvel de interatividade,

mais favorecido é o estilo intuitivo;

– processing, pois o ńıvel de interatividade mais alto possibilita uma

maior experimentação, favorecendo o processamento mais ativo;

– understanting, pela indicação de que um ńıvel de interatividade me-

nor no objeto, há maior probabilidade da informação estar de forma

encadeada e lógica, favorecendo o estilo sequencial.

• interactivity type: representa o modo predominante de aprendizagem su-

portado pelo objeto de aprendizagem. Os valores são: active, expositive,

mixed. Na proposta deste trabalho, considera-se que esse atributo influen-

cia os estilos:

– processing, por entender que dependendo do tipo de interatividade há

um processamento mais ativo ou reflexivo da informação;

– perception, porque uma interatividade ativa favorece a percepção sen-

sorial da informação e a expositiva uma percepção intuitiva;

– understanting, devido à interatividade expositiva ter maior pro-

babilidade da informação estar de forma encadeada e lógica.

• semantic density : representa o grau de concisão de um objeto de aprendi-

zagem. O grau de concisão significa a quantidade de informação por tempo,

espaço ou tamanho. Os valores são: very low, low, medium, high, very high.

Nesta proposta, considera-se que esse atributo relaciona-se ao estilo per-

ception, por identificar que uma alta densidade semântica contém menos

detalhes sobre o assunto no objeto e é mais próxima do intuitivo, enquanto

que baixa densidade é mais próxima do sensorial.
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• difficulty : indica a dificuldade do público-alvo em trabalhar com ou por

meio do objeto de aprendizagem. Os valores são: very easy, easy, medium,

difficult, very difficult. Considera-se que esse atributo influencia o estilo

perception, por entender que maior complicação associada ao objeto favorece

ao estilo intuitivo e menor ao sensorial.

Com base nas considerações sobre os estilos de aprendizagem e dos atributos

para as categorias do LOM descritos, foram elaboradas tabelas contendo os estilos

de aprendizagem, os atributos do LOM e pesos, conforme Tabelas 5.1 a 5.9.

Nessas tabelas, pode-se observar que foram utilizados os seguintes critérios:

• peso menor: representa maior proximidade do valor do atributo para o estilo

e;

• peso maior: indica maior distância do valor do atributo para o estilo.

Essas considerações e sua associação com os pesos fornecem flexibilidade ao

modelo, permitindo que os valores para os pesos sejam, facilmente, alterados

tendo em vista futuras análises efetuadas por especialistas em psicologia cognitiva

e educação.

Tabela 5.1: Atributo learningResourceType da categoria educacional do LOM,
posśıveis valores e os pesos, considerados para a dimensão input do modelo

FSLSM. (others representa exercise, simulation, questionnaire, exam,
experiment, problem statement, self assessment).

user style diagram, slide, index narrative others

figure, table text,

graph lecture

very visual 0 1 3 2 0
visual 0 0 3 2 0

indifferent 0 0 0 0 0
verbal 3 2 0 0 0

very verbal 3 2 0 1 0

Tabela 5.2: Atributo learningResourceType da categoria educacional do LOM,
posśıveis valores e os pesos, considerados para a dimensão understanding do

modelo FSLSM.

user style any

very sequential 0
sequential 0
indifferent 0

global 0
very global 0
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Tabela 5.3: Atributo learningResourceType da categoria educacional do LOM,
posśıveis valores e os pesos, considerados para a dimensão perception do modelo

FSLSM.

user style any

very sequential 0
sequential 0
indifferent 0

global 0
very global 0

Tabela 5.4: Atributo learningResourceType da categoria educacional do LOM,
posśıveis valores e os pesos, considerados para a dimensão processing do modelo
FSLSM. (others representa exercise, simulation, diagram, figure, graph, index,

table, narrative text, lecture).

user style experiment, exam,problem statement,

simulation, exercise, questionnaire,

others self assessment

very active 0 2
active 0 1

indifferent 0 0
reflexive 1 0

very reflexive 2 0

Tabela 5.5: Atributo semantic density da categoria educacional do LOM,
posśıveis valores e os pesos, considerados para as dimensões do modelo FSLSM.

user style very low low medium high very high

very visual 0 0 0 0 0

visual 0 0 0 0 0

indifferent 0 0 0 0 0

verbal 0 0 0 0 0

very verbal 0 0 0 0 0

very sequential 0 0 0 0 0

sequential 0 0 0 0 0

indifferent 0 0 0 0 0

global 0 0 0 0 0

very global 0 0 0 0 0

very active 0 0 0 0 0

active 0 0 0 0 0

indifferent 0 0 0 0 0

reflexive 0 0 0 0 0

very reflexive 0 0 0 0 0

very sensorial 0 0 1 2 2

Continua. . .
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Tabela 5.5 – Continuação

user style very low low medium high very high

sensorial 0 0 0 1 1

indifferent 0 0 0 0 0

intuitive 1 1 0 0 0

very intuitive 2 2 1 0 0

Tabela 5.6: Atributo interactivity Level da categoria educacional do LOM,
posśıveis valores e os pesos, considerados para as dimensões do modelo FSLSM.

user style very low low medium high very high

very visual 0 0 0 0 0

visual 0 0 0 0 0

indifferent 0 0 0 0 0

verbal 0 0 0 0 0

very verbal 0 0 0 0 0

very sequential 0 1 1 2 3

sequential 1 0 0 2 3

indifferent 0 0 0 0 0

global 3 2 0 0 1

very global 3 2 1 1 0

very active 4 3 2 1 0

active 3 2 1 0 0

indifferent 0 0 0 0 0

reflexive 0 0 1 2 3

very reflexive 0 1 2 3 4

very sensorial 0 0 1 2 2

sensorial 0 0 0 1 1

indifferent 0 0 0 0 0

intuitive 1 1 0 0 0

very intuitive 2 2 1 0 0
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Tabela 5.7: Atributo difficulty da categoria educacional do LOM, posśıveis
valores e os pesos, considerados para as dimensões do modelo FSLSM.

user style very easy easy medium high very high

very visual 0 0 0 0 0

visual 0 0 0 0 0

indifferent 0 0 0 0 0

verbal 0 0 0 0 0

very verbal 0 0 0 0 0

very sequential 0 0 0 0 0

sequential 0 0 0 0 0

indifferent 0 0 0 0 0

global 0 0 0 0 0

very global 0 0 0 0 0

very active 0 0 0 0 0

active 0 0 0 0 0

indifferent 0 0 0 0 0

reflexive 0 0 0 0 0

very reflexive 0 0 0 0 0

very sensorial 0 0 0 2 3

sensorial 0 0 0 1 2

indifferent 0 0 0 0 0

intuitive 2 1 0 0 0

very intuitive 3 2 0 0 0

Nos últimos anos, os dispositivos utilizados para estudo têm sofrido avanços

tecnológicos significativos. Por exemplo, o surgimento e aceitação do iPAD da Ap-

ple, a partir de janeiro de 2010 [154], desencadeou o desenvolvimento e produção

de tablets por outras empresas colaborando para o seu barateamento e conse-

quente disseminação entre as pessoas. Comparando os tablets com outros dis-

positivos móveis, como celulares e smartphones, pode-se identificar que há uma

maior facilidade de visualização e leitura de qualquer recurso nesse dispositivo

devido ao seu visor com maiores dimensões. Além disso, tem-se um ganho de

velocidade na digitação dos dados por meio das telas touch screen e teclados

virtuais [52].
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Em dispositivos como celulares e smartphones, as caracteŕısticas de tama-

nho do visor/tela e tipo de teclado podem dificultar a manipulação do objeto de

aprendizagem, leitura e entrada de dados, desmotivando o estudo por parte do

aluno [53]. Mesmo nos tablets, apesar do visor com uma maior dimensão e do ga-

nho de velocidade na digitação dos dados, também há dificuldades, para algumas

pessoas, se compararmos aos notebooks e aos computadores pessoais com telas

maiores e teclados padrão, tipo QWERTY [52].

Além dos aspectos tamanho do visor/tela e teclado, há outras caracteŕısticas

técnicas do dispositivo, tais como: a quantidade de memória dispońıvel, tipo

de conexão de rede, sistema operacional, tipo do navegador, etc., que podem

influenciar na qualidade do estudo [50] [51].

Tabela 5.8: Atributo interactivity type da categoria educacional do LOM,
posśıveis valores e os pesos, considerados para as dimensões do modelo FSLSM.

user style mixed active expositive

very visual 0 0 0

visual 0 0 0

indifferent 0 0 0

verbal 0 0 0

very verbal 0 0 0

very sequential 1 0 2

sequential 0 0 2

indifferent 0 0 0

global 0 2 0

very global 1 2 0

very active 1 0 2

active 0 0 1

indifferent 0 0 0

reflexive 0 1 0

very reflexive 1 2 0

very sensorial 1 2 0

sensorial 0 2 0

indifferent 0 0 0

intuitive 0 0 2

very intuitive 1 0 2
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Tabela 5.9: Atributo format da categoria técnica do LOM, alguns posśıveis
valores para o type e os pesos considerados para as escalas do modelo FSLSM.

user style video, audio, application model,

image, text message,

multipart

very visual 0 2 1 0
visual 0 2 1 0
indifferent 0 0 0 0
verbal 2 0 1 0
very verbal 2 0 1 0
very sequential 0 0 3 0
sequential 1 1 2 0
indifferent 0 0 0 0
global 2 2 1 0
very global 3 3 0 0
very active 2 2 0 0
active 1 1 0 0
indifferent 0 0 0 0
reflexive 0 1 1 0
very reflexive 0 2 2 0
very sensorial 0 0 1 0
sensorial 0 0 2 0
indifferent 0 0 0 0
intuitive 1 1 0 0
very intuitive 1 1 0 0

Assim, considera-se que na Technology Database são armazenados os tipos

de dispositivos da Tabela 5.10. Além disso, que cada tipo/modelo de dispositivo

possui os atributos descritos na Seção 3.1.3.1. Também, que os aspectos técnicos

do dispositivo estão relacionados à categoria técnica do LOM, conforme a Tabela

5.11.

Por simplificação, na implementação desta proposta, considera somente os re-

quisitos técnicos tamanho do visor/tela e tipo de teclado, associados aos disposi-

tivos (Technology Information), descritos no atributo otherPlatformRequirements

do LOM.

O tamanho do visor/tela é dado em polegadas, por exemplo: um monitor de

13,3 polegadas seria representado como monitorSize=13.3.

O tipo de teclado corresponde aos valores dispońıveis na Tabela 5.12. Então,

um teclado do tipo standard seria descrito como keyboardType=standard, logo

após, o tamanho do visor/tela separado por “;” no atributo otherPlatformRequi-

rements do LOM.

As mı́dias consideradas neste trabalho são: audio, video, text, simulation,

educative game, animation, baseado na relação de mı́dias dos objetos de apren-
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Tabela 5.10: Tipos de dispositivos considerados neste trabalho.

Tipo de Dispositivo
Celular

Smartphone
Tablet\iPAD

Netbook
Notebook

PC
Televisão

Outro

Tabela 5.11: Aspectos técnicos do dispositivo e a relação com os atributos da
categoria técnica do LOM

Atributo LOM Atributo do
Technology
Database

format t8
size t7
requirement t5, t6, t8
installationRemarks t8
otherPlatformRequirements t3, t4, t8, t9, t10
duration t11

Tabela 5.12: Tipos de teclado, obtidos de [4] e [5].

Tipos de Teclado
Standard

Laptop size
Thumbboard

Keyset
Software keyboard

Foldable
Projection Keyboard
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dizagem do projeto Condigital, produzidos pela Universidade Cruzeiro do Sul,

financiados pelo MEC/SEED [153]. No ińıcio de cada curso, deve ser fornecida

ao estudante uma possibilidade de classificar os tipos de mı́dia com os valores de

1 a 5, nos quais 5 indica preferência máxima e 1 baixa preferência.

Na referência do tipo de mı́dia/recurso digital, relativa ao objeto de aprendi-

zagem, é utilizado o atributo description da categoria geral do LOM, para arma-

zenar o media type, contendo a informação de uma ou mais mı́dias que compõem

o objeto separadas por “;”, visto que é posśıvel um objeto ser constitúıdo de

múltiplas mı́dias.

Segundo [1], o atributo description da categoria geral deve armazenar uma

descrição textual do conteúdo do objeto de aprendizagem. Assim, esse atributo

é adequado para descrever os tipos de mı́dias que o objeto contém.

A avaliação das escolhas dos tipos de mı́dia pelo estudante, associadas a um

determinado objeto “Obj”, deve ser realizada como um valor médio que considera

a soma dos valores das mı́dias, classificadas pelo estudante, que estão contidas

no objeto “Obj” dividida pela quantidade de mı́dias do objeto “Obj”, conforme

apresenta a Equação 5.1.

MediaMidiasObj =

∑totalMidiasObj
i=1 Mi

totalMidiasObj
(5.1)

Onde Mi corresponde à classificação realizada pelo estudante para a i-ésima

mı́dia do objeto, ou seja, 1 ≤Mi ≤ 5.

5.2 Modelagem do problema para os estilos de

aprendizagem

Considerando um objeto Ok do repositório Learning Objects da AdaptMLear-

ning, com base nas informações de catalogação para Ok e das Tabelas 5.1 a 5.9,

monta-se uma tabela, denominada TabLOMLS Ok, contendo, em cada linha, os

valores das dimensões de cada estilo de aprendizagem, e, em cada coluna, os atri-

butos LOM: learning resource type, interactivity level, interactivity type, semantic

density, difficulty e format (type).

Nessa tabela, os valores dos atributos LOM para Ok devem ser representados

com sua multiplicidade. Por exemplo, o atributo learning resource type que possui

multiplicidade 10, indica que o atributo pode conter de 1 até 10 valores posśıveis

para um dado objeto. Assim, na modelagem desse problema, considera-se a
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representação da multiplicidade como um vetor peso, no qual os valores não

existentes são representados por @.

Dessa forma, o vetor peso do objeto Ok, relacionado aos atributos da categoria

técnica e educacional do LOM e associado às dimensões do estilo de aprendizagem

é descrito pela Equação 5.2. Os elementos da Equação 5.2 correspondem aos veto-

res peso dos atributos do IEEE 1484.12.1, associados aos estilos de aprendizagem

do modelo FSLSM para o objeto k.

−−−→
flsOk = (

−−−−→
flrtOk,

−−−→
filOk,

−−−→
fitOk,

−−−→
fsdOk,

−−→
fdOk,

−−→
ffOk) (5.2)

Discriminando os atributos para cada vetor peso da Equação 5.2, tem-se:

•
−−−−→
flrtOk: learning resource type;

•
−−−→
filOk: interactivity level ;

•
−−−→
fitOk: interactivity type;

•
−−−→
fsdOk: semantic density ;

•
−−→
fdOk: difficulty ;

•
−−→
ffOk: format.

Por sua vez, sabe-se que, em certo momento de estudo, um estudante Ej

possui um valor de estilo para cada uma das quatro dimensões do modelo FSLSM.

Assim, com base na tabela TabLOMLS Ok e nos estilos do estudante Ej pode-se

montar o seu vetor peso selecionando as linhas da tabela relacionadas aos estilos

de Ej, obtendo um vetor similar à Equação 5.3.

−−−−→
fpEjOk = (

−−−−→
fiEjOk,

−−−−→
fuEjOk,

−−−−→
foEjOk,

−−−−→
feEjOk) (5.3)

Onde:

•
−−−−→
fpEjOk corresponde ao vetor peso envolvendo os estilos do estudante Ej nas

quatro dimensões do modelo FSLSM para o objeto Ok;

•
−−−−→
fiEjOk,

−−−−→
fuEjOk,

−−−−→
foEjOk,

−−−−→
feEjOk são os vetores obtidos da tabela

TabLOMLS Ok, relacionados aos estilos individuais do estudante Ej

e ao objeto Ok.
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Dado o vetor dos estilos de aprendizagem, sabe-se que cada uma das suas

componentes possui sua importância e contribuição, dependendo do valor do atri-

buto, associado aos estilos de aprendizagem do estudante, e, com o objetivo de

ter um valor numérico para o peso do objeto Ok em uma dimensão dos estilos e

para poder comparar seus valores, será utilizada a norma do vetor relativa a essa

dimensão
−−−→
flsOk e suas componentes

−−−−→
flrtOk,

−−−→
filOk,

−−−→
fitOk,

−−−→
fsdOk,

−−→
fdOk e

−−→
ffOk.

Por exemplo, a norma do atributo learning resource type, considerando sua

multiplicidade, é representada por |
−−−−→
flrtOk| e obtida pela Equação 5.4.

|
−−−−→
flrtOk| =

√
flrt21 + flrt22 + ... + flrt210 (5.4)

Onde:

• Os lrti’s representam os valores para o learning resource type na i-ésima

posição do vetor
−−−−→
flrtOk. Os valores dos elementos lrti que são inexistentes,

não são considerados no cálculo da norma.

Para
−−−→
fsdOk,

−−→
fdOk,

−−−→
filOk e

−−−→
fitOk a norma |

−−−→
fsdOk|, |

−−→
fdOk|, |

−−−→
filOk| e |

−−−→
fitOk|

será o próprio valor do atributo, ou seja, 0 ou 1.

O valor da norma para
−−→
ffOk é dada pela Equação 5.5.

|
−−→
ffOk| =

√
ff 2

1 + ff 2
2 + ... + ff 2

40 (5.5)

Onde:

• Os ffi’s representam os valores para o atributo format da categoria técnica

do LOM. Os valores dos elementos ffi que são inexistentes, não são consi-

derados no cálculo da norma.

A norma para uma dimensão do estilo de aprendizagem (ls), denominada

|
−−−→
flsOk|, é, então, obtida pela Equação 5.6.

|
−−−→
flsOk| =

√
|
−−−−→
flrtOk|2 + |

−−−→
filOk|2 + |

−−−→
fitOk|2 + |

−−−→
fsdOk|2 + |

−−−→
fdOk|2 + |

−−−→
ffOk|2 (5.6)

Assim, a norma associada ao vetor peso total do estudante Ej e relacionada

ao objeto Ok, denominada |
−−−−→
fpEjOk|, pode ser calculada pela Equação 5.7.

|
−−−−→
fpEjOk| =

√
|
−−−−→
fiEjOk|2 + |

−−−−→
fuEjOk|2 + |

−−−−→
foEjOk|2 + |

−−−−→
feEjOk|2 (5.7)
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Onde:

• i = input ;

• u = understanding ;

• o = processing ; ou

• e = perception.

Além da norma descrita anteriormente, é utilizada a norma ponderada, que

representa a norma de cada componente, dividida pelo total de elementos diferen-

tes de @ para essa componente e representada por |
−−−−→
flsmOk|. Então, o seu valor

para cada dimensão do estilo de aprendizagem é calculado pela Equação 5.8.

|
−−−−−→
flsmOk| =

√
|
−−−−→
flrtOk|2
tlrtOk

+
|
−−−→
filOk|2
tilOk

+
|
−−−→
fitOk|2
titOk

+
|
−−−→
fsdOk|2
tsdOk

+
|
−−−→
fdOk|2
tdOk

+
|
−−−→
ffOk|2
tfOk

(5.8)

Dessa forma, a norma ponderada associada ao vetor peso total dos esti-

los de aprendizagem do estudante Ej e relacionada ao objeto Ok, denominada

|
−−−−−−→
fpmEjOk|, pode ser encontrada pela Equação 5.9.

|
−−−−−−→
fpmEjOk| =

√
|
−−−−−→
fimEjOk|2 + |

−−−−−−→
fumEjOk|2 + |

−−−−−−→
fomEjOk|2 + |

−−−−−→
femEjOk|2 (5.9)

Onde:

• i = input ;

• u = understanding ;

• o = processing ; ou

• e = perception.

Baseando-se nos dados obtidos para os estilos de aprendizagem do estudante

Ej e dos valores dos pesos para os Ok’s objetos selecionados, calcula-se:

a) as normas e as normas ponderadas dos Ok’s objetos selecionados, para cada

estilo individual de aprendizagem de Ej;

b) as normas e as normas ponderadas dos Ok’s objetos selecionados, envol-

vendo todas as dimensões dos estilos de aprendizagem de Ej;
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c) a votação, que avalia a quantidade de vezes que um objeto de aprendiza-

gem, é a melhor opção, segundo as normas individuais para os estilos de

aprendizagem calculadas no item “a”.

Considerando os valores obtidos com os cálculos dos itens “a” a “c”, realiza-

se uma ordenação, similar à ordenação léxica multidimensional apresentada em

[136], e monta-se uma tabela contendo os objetos ordenados, conforme ilustra a

Figura 5.1, segundo o critério de classificação:

• normas (itens a e b): como a ordenação dos dados é crescente, o menor

valor indica objeto mais adequado;

• votação (item c): como a ordenação dos dados é decrescente, o maior valor

indica melhor objeto.

Figura 5.1: Modelo de tabela TabLOMLS Ok contendo a relação ordenada
dos Ok’s objetos selecionados, coincidentes com as caracteŕısticas do estudante

Ei segundo algum critério de classificação .

Os critérios de classificação norma/norma ponderada de todos os estilos e

votação podem ser utilizados na escolha do objeto mais adequado.
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5.3 Exemplo da modelagem relativa aos estilos

de aprendizagem

Supondo que os estudantes E1, E2, E3, E4 e E5 estão utilizando seus dispositivos

no curso exemplo da Tabela 3.1. Além disso, que E1, E2, E3, E4 e E5 realizaram

uma avaliação dos conhecimentos pré-adquiridos e verificaram que não tinham

nenhum conhecimento que os dispensasse do estudo de algum dos assuntos do

curso.

Os estilos de aprendizagem, iniciais para esses estudantes, são apresentados

na Tabela 5.13.

Tabela 5.13: Estilos de aprendizagem inicial dos estudantes E1, E2, E3, E4 e
E5.

Dimensões do E1 E2 E3 E4 E5

estilo de
aprendizagem

input very visual verbal visual indifferent verbal
understanding indifferent sequential sequential indifferent global

processing very active reflexive active reflexive indifferent
perception very intuitive indifferent intuitive indifferent sensorial

Supondo também que no repositório Learning Objects do AdaptMLearning há

sete objetos de aprendizagem O1 a O7, posśıveis de serem apresentados, adequa-

damente, nos dispositivos dos estudantes e com as palavras-chave, coincidentes

com o próximo assunto de estudo para os estudantes E1 a E5.

Os objetos O1 a O7 e os valores para os atributos selecionados da categoria

Técnica e Educacional do LOM são os apresentados na Figura 5.2.

Com base nos valores para esses objetos de aprendizagem, foram montadas

suas tabelas, contendo os pesos em função dos estilos de aprendizagem. Um

exemplo da tabela de pesos, envolvendo os estilos de aprendizagem, associados

ao objeto O1 é ilustrado na Figura 5.3. Nela, é posśıvel identificar os valores

dos pesos para cada valor do atributo da categoria LOM, associada aos estilos de

aprendizagem dos estudantes, além da norma e da norma ponderada individual

de cada estilo.

Os valores da norma e norma ponderada para todos os objetos de aprendiza-

gem de O1 a O7, envolvendo os estudantes E1 a E5 são apresentados na Figura

5.4.

Considerando todos os objetos O1 a O7, as normas e normas ponderadas

individuais para os estilos de aprendizagem, as que envolvem todos os estilos e o
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Figura 5.2: Objetos de aprendizagem e seus valores para os atributos da
categoria educacional e técnica do LOM.

critério de votação, foi realizada a ordenação desses valores.

A análise e discussão dos resultados obtidos com a ordenação, considerando

o estudo do primeiro assunto do curso da Tabela 3.1 pelos estudantes E1 a E5

são apresentados nas subseções a seguir.

5.3.1 Análise e discussão para o estudante E1

Com base no estilo de aprendizagem inicial de E1 (very visual, indifferent, very

active, very intuitive), E1 iniciou os seus estudos pelo primeiro assunto do curso

da Tabela 3.1. Supõe-se que há sete objetos no repositório coincidentes com as

palavras-chave desse assunto e contendo os valores para os atributos LOM da

Figura 5.2.

As normas e as normas ponderadas para cada um dos objetos relacionados

aos estilos very visual, indifferent, very active, very intuitive de E1 foram calcu-

ladas. Posteriormente, foi realizada a ordenação, em ordem crescente de valores,

para essas normas, associadas às quatro dimensões de estilos de aprendizagem

individuais e ao peso total do estudante (|
−−−−→
fpEiOk| e |

−−−−−→
fpmEiOk| ), e, além disso,

ordenados em ordem decrescente, envolvendo as normas de todos os estilos para

a votação, conforme apresentados nas Figuras 5.5 e 5.6.
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Figura 5.3: Atributos para a categoria LOM para o objeto O1 e seus pesos.

O objetivo da ordenação é identificar qual objeto ou quais objetos são os mais

adequados para E1. Avaliando o obtido pela:

a) Figura 5.5 e considerando os critérios votação e |
−−−−→
fpE1Ok|, identifica-se que

o objeto O4 seria o mais indicado. Observa-se que O4 é composto de si-

mulation e exam. Caso O4 já tivesse sido escolhido, o objeto seguinte seria

o O2, composto dos recursos slide e exam, para a votação e o objeto O7,

composto de narrative text e exam, para a norma |
−−−−→
fpEiOk|;

b) Figura 5.6 e considerando os critérios votação e |
−−−−−−→
fpmE1Ok| também

identifica-se que o objeto O4 seria o mais indicado. Caso O4 já tivesse sido

escolhido, o objeto seguinte seria o O6, composto dos recursos simulation,

figure, diagram, narrative text e exam para os dois critérios.

Avaliando os resultados dos itens “a” e “b”, pode-se observar que, quando se

utiliza a norma não ponderada, os objetos que possuem uma maior quantidade

de recursos não são bem avaliados e são colocados como últimos objetos a serem

selecionados. Isso não é adequado, pois no cálculo da norma sem ser ponderada

não se considera recursos que podem ser indicados para os estilos de E1. Por

esse fato, para os estudantes E2 a E5, é calculada e analisada somente a norma

ponderada, por considerar todos os recursos do objeto.

Analisando os resultados obtidos pela norma ponderada para os dois critérios,

pensando nos estilos de aprendizagem do estudante E1 e no objeto O4, composto
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Figura 5.4: Norma/Norma ponderada totais para os objetos de O1 a O7 dos
estudantes E1 a E5.

dos recursos simulation e exam; format = application, text ; interactivity type =

active; interactivity level = very high; semantic density = high; e difficulty =

medium, observa-se que:

• input = very visual : simulation, normalmente, utiliza-se de recursos visuais,

senso favorável a essa dimensão dos estilos de E1;

• understanding = indifferent : simulation, pode ser tanto sequencial como

global;

• processing = very active: simulation, com alto ńıvel de interatividade e

tipo de interatividade active, que pode ser utilizada para trabalhar com

procedimentos experimentais;

• perception = very intuitive: normalmente, em uma simulação, o estudante

pode criar seu próprio método de solução.

5.3.2 Análise e discussão para o estudante E2

Com base no estilo de aprendizagem inicial de E2 (verbal, sequential, reflexive,

indifferent), E2 iniciou os seus estudos pelo primeiro assunto do curso da Tabela
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Figura 5.5: Ordenação dos objetos O1 a O7 pelos critérios normas individuais
de cada estilo de aprendizagem, norma de todos os estilos e votação para o

estudante E1.

3.1. Para esse assunto, supõe-se que há sete objetos no repositório com palavras-

chave, coincidentes e contendo os valores para os atributos LOM da Figura 5.2.

Avaliando a ordenação para a norma ponderada, apresentada na Figura 5.7, e

considerando os critérios votação e |
−−−−−−→
fpmE2Ok|, identifica-se que o objeto O7 seria

o mais indicado.

Analisando os resultados obtidos pela norma ponderada para os critérios

votação e |
−−−−−−→
fpmE2Ok| e pensando nos estilos de aprendizagem do estudante E2,

pode-se observar que o objeto O7, composto de narrative text e exam; interactivity

level = low ; interactivity type = mixed ; semantic density = very high; difficulty

= very difficulty ; e format = text, relaciona-se aos estilos:

• input = verbal : narrative text com format = text, normalmente, utiliza-se

da escrita, favorecendo esse estilo;

• understanding = sequential : em narrative text com interactivity level = low

e interactivity type = mixed, normalmente, a informação é apresentada de

forma sequencial, lógica e encadeada, indicando que favorece esse estilo;

• processing = reflexive: indica que o estudante prefere o estudo individual e

procedimentos teóricos como interpretação e formulação de modelos, então,

pelas caracteŕısticas do objeto, é posśıvel elaborá-lo para contemplar esse

estilo;
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Figura 5.6: Ordenação dos objetos O1 a O7 pelos critérios normas ponderadas
individuais de cada estilo de aprendizagem, norma ponderada de todos os estilos

e votação para o estudante E1.

• perception = indifferent : nesse caso, o recurso não interfere na escolha.

Como segunda opção para E2, pode-se identificar, pelo critério de votação que

os objetos O2 e O5 são indicados e O1 pela norma ponderada |
−−−−−−→
fpmE2Ok|. Ademais,

para |
−−−−−−→
fpmE2Ok| o objeto O5 é a terceira opção, mas tem uma diferença de 0,01

para a segunda opção, por este motivo, pensando em erros de arredondamento

dos cálculos, é posśıvel considerar O1 ou O5 como segunda opção de escolha para

a norma ponderada.

5.3.3 Análise e discussão para o estudante E3

Com base no estilo de aprendizagem inicial de E3 (visual, sequential, active, in-

tuitive), E3 iniciou os seus estudos pelo primeiro assunto do curso da Tabela

3.1. Por intermédio das palavras-chave do assunto, supõe-se que há sete objetos,

coincidentes no repositório e com valores para os atributos LOM, identificados na

Figura 5.2.

A Figura 5.8 apresenta a ordenação dos sete objetos utilizando todos os

critérios de classificação. Por meio dela, considerando o critério votação verifica-

se que o objeto O4 é indicado e, com base no |
−−−−−−→
fpmE3Ok|, identifica-se que o objeto

O6 é o melhor avaliado. Caso estes objetos já tivessem sido escolhidos, o seleci-

onado seria o O2 para a norma ponderada de todos os estilos e também para o

critério da votação, além do O6.
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Figura 5.7: Ordenação dos objetos O1 a O7 pelos critérios normas ponderadas
individuais de cada estilo de aprendizagem, norma ponderada de todos os estilos

e votação para o estudante E2.

Analisando os resultados obtidos pela norma ponderada |
−−−−−−→
fpmE3Ok| e pen-

sando nos estilos de aprendizagem do estudante E3, pode-se observar que o objeto

O6 composto de simulation, figure, diagram, narrative text, exam; com format =

application, video, audio, text ; interactivity level = medium; interactivity type =

mixed ; semantic density = medium; e difficulty = easy relaciona-se aos estilos de

E3:

• input = visual : há presença dos recursos figure, diagram, com formato

video, indicando que o objeto tem caracteŕısticas visuais e pode favorecer

esse estilo;

• understanding = sequential : apesar de possuir outros recursos, também

possui narrative text, interactivity level medium e interactivity type mixed,

onde a informação pode ser apresentada de forma sequencial, lógica e en-

cadeada e favorecer essa dimensão do estilo;

• processing = active: o estudante prefere trabalhar em experimentos e com

uma simulation/application contendo interactivity level = medium e in-

teractivity type = mixed, é posśıvel construir um objeto com essa carac-

teŕıstica, sendo adequado a esse estilo;

• perception = intuitive: com semantic density = medium, difficulty = easy,

não é provável, apesar de posśıvel, que o objeto possua algo inovador e

complicações, não favorecendo essa dimensão do estilo.
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Figura 5.8: Ordenação dos objetos O1 a O7 pelos critérios normas ponderadas
individuais de cada estilo de aprendizagem, norma ponderada de todos os estilos

e votação para o estudante E3.

Também é posśıvel identificar, pelo critério de votação, que o objeto O4,

composto dos recursos simulation, exam; format = application, text ; interactivity

level = very high; interactivity type = active; difficulty = medium; e semantic

density = high, relaciona-se aos estilos de E3:

• input = visual : uma simulation, normalmente, é visual, favorecendo esse

estilo;

• understanding = sequential : simulation com tipo de interatividade active

e ńıvel very high, indica que o objeto é bastante interativo e como o es-

tudante prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação do

conhecimento, provavelmente, não favorece essa dimensão do estilo;

• processing = active: como o estudante prefere trabalhar em experimentos, e

o objeto possui o recurso simulation, com tipo interatividade active e ńıvel

de interatividade very high, é posśıvel elaborar um objeto que contemple

esse estilo;

• perception = intuitive: como o objeto possui uma dificuldade média e densi-

dade semântica alta, pode ser favorável ao estilo de quem prefere trabalhar

com inovação e situações complicadas.
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5.3.4 Análise e discussão para o estudante E4

Com base no estilo de aprendizagem inicial de E4 (indifferent, indifferent, re-

flexive, indifferent), E4 iniciou os seus estudos pelo primeiro assunto do curso

da Tabela 3.1. Supõe-se que há sete objetos no repositório, coincidentes com as

palavras-chave do assunto do curso e com atributos LOM, identificados na Figura

5.2.

Na Figura 5.9, é apresentada a ordenação desses sete objetos, considerando

os critérios normas ponderadas de todos os estilos de aprendizagem, |
−−−−−−→
fpmE4Ok|

e votação. Pelos critérios votação e |
−−−−−−→
fpmE4Ok|, identifica-se que os objetos O5

e O7 são os mais indicados. Caso esses objetos já tivessem sido escolhidos, os

selecionados seriam O1, O2, O3, O4 ou O6 para o critério votação e o O3 para a

norma ponderada de todos os estilos |
−−−−−−→
fpmE4Ok|.

Figura 5.9: Ordenação dos objetos O1 a O7 pelos critérios normas ponderadas
individuais de cada estilo de aprendizagem, norma ponderada de todos os estilos

e votação para o estudante E4.

Analisando os resultados obtidos pela norma ponderada para os dois critérios

e pensando nos estilos de aprendizagem do estudante E4, pode-se observar que

os objetos:

• O5: contendo os recursos figure, graph, table, narrative text, exam; format

= image, text ; interactivity type = mixed ; interactivity level = medium;

semantic density = low ; e difficulty = easy, tem a relação com os estilos:

– input = indifferent, understanding = indifferent, perception = indiffe-

rent : nesses casos, os valores não interferem na escolha;
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– processing = reflexive: o estudante prefere trabalhar com o exame

e manipulação mental da informação, prefere o estudo individual e

procedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de

modelos e, pelas caracteŕısticas de O5, pode-se dizer que é posśıvel

construir um objeto que favoreça essa dimensão do estilo.

• O7: contendo os recursos narrative text e exam; format = application, vi-

deo, audio, text ; interactivity type = expositive; interactivity level = low ;

semantic density = very high; e difficulty = very difficulty relaciona-se aos

estilos:

– input = indifferent, understanding = indifferent, perception = indiffe-

rent : nesses casos, os valores não interferem na escolha;

– processing = reflexive: o estudante prefere o estudo individual e proce-

dimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de mode-

los, então, pode-se dizer que, pelas caracteŕısticas do objeto, é posśıvel

elaborá-lo para contemplar essa dimensão do estilo.

5.3.5 Análise e discussão para o estudante E5

Com base no estilo de aprendizagem inicial de E5 (verbal, global, indifferent,

sensorial), E5 iniciou os seus estudos pelo primeiro assunto do curso da Tabela

3.1. Das palavras-chave, associadas ao primeiro assunto do curso, são obtidos

sete objetos do repositório com os valores dos atributos LOM da Figura 5.2.

Os sete objetos são avaliados e ordenados segundo os critérios: normas pon-

deradas de todos os estilos de aprendizagem de E5, |
−−−−−−→
fpmE5Ok| e votação, cu-

jos resultados são ilustrados na Figura 5.10. Considerando o critério votação e

|
−−−−−−→
fpmE5Ok| juntos verifica-se que o objeto O7 é o mais indicado. Caso esse objeto

já tivesse sido escolhido, os selecionados seriam o O1, O2, O3, O5 ou O6 relativo

ao critério votação e o O2 para a norma ponderada de todos os estilos.

Analisando os resultados obtidos pela norma ponderada nos dois critérios e

pensando nos estilos de aprendizagem do estudante E5, pode-se identificar que

o objeto O7, contendo os recursos narrative text e exam; format = application,

video, audio, text ; interactivity type = expositive; interactivity level = low ; se-

mantic density = very high; e difficulty = very difficulty, relaciona-se aos estilos:

• input = verbal : o objeto contendo o recurso narrative text com interactivity

type = expositive e interactivity level = low, provavelmente, utiliza-se de

escrita, contemplando essa dimensão do estilo;
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Figura 5.10: Ordenação dos objetos O1 a O7 pelos critérios normas
ponderadas individuais de cada estilo de aprendizagem, norma ponderada de

todos os estilos e votação para o estudante E5.

• understanding = global : tem dificuldades em aprender com informações

sequenciais, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os

detalhes. Nesse caso, O7 com interactivity type = expositive e interactivity

level = low pode não favorecer esse estilo;

• perception = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• processing = sensorial : percebe-se que como o estudante é detalhista e pa-

ciente, memoriza com facilidade, não aprecia surpresas nem complicações,

então, pelas suas caracteŕısticas, O7 não mostra-se um objeto muito ade-

quado.

5.4 Algoritmo proposto

Analisando os dados relativos aos critérios de adaptação recebidos pelo Adaptation

Module e utilizando as considerações descritas anteriormente, foram elaborados

os algoritmos apresentados nas próximas subseções.

5.4.1 Montar tabela de pesos e normas de um objeto de
aprendizagem

O algoritmo buildingTabLOMLS Ok, ilustrado na Figura 5.11, é o encarregado

de montar a tabela de pesos (TabLOMLS Ok) para os objetos de aprendiza-

gem, considerando os atributos da categoria educacional e técnica do LOM em
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função dos estilos de aprendizagem do modelo FSLSM. Esse algoritmo é utilizado

somente quando um objeto é inserido no repositório Learning Objects da arqui-

tetura AdaptMLearnin; dessa forma, não interfere no tempo de processamento

durante o processo de adaptação.

Figura 5.11: Algoritmo que monta a tabela de pesos e normas para um objeto
de aprendizagem.

5.4.2 Marcar objetos de aprendizagem para apresentar
em dispositivos de acesso

O algoritmo markingObjectsByTechnology, apresentado na Figura 5.12, é o res-

ponsável por marcar os objetos de aprendizagem como recomendados ou não

de serem manipulados em um dispositivo, considerando como critério técnico o

monitor size e keyboard type.

As caracteŕısticas do dispositivo escolhidas podem dificultar o uso do objeto,

mas não impedir sua manipulação. Assim, essa adaptação tem uma finalidade

classificatória e o objeto é rotulado como “recomendado” ou “não recomendado”

para determinado dispositivo.
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Figura 5.12: Algoritmo que marca os objetos de aprendizagem a serem
apresentados.

5.4.3 Classificar os objetos de aprendizagem pelo(s)
tipo(s) de mı́dia

O algoritmo orderedObjectsByMediaTypeEj, descrito na Figura 5.13, é o res-

ponsável por ordenar os objetos de aprendizagem, considerando os tipos de mı́dias

escolhidos pelo estudante Ej e as mı́dias que compõem o objeto, conforme as con-

siderações, descritas na Seção 5.1.

5.4.4 Classificar objetos de aprendizagem pelo estilo de
aprendizagem

O algoritmo OrderedObjectsByLS é encarregado de ordenar o(s) objeto(s) de

aprendizagem mais adequado(s) aos novos estilos de aprendizagem do estudante

segundo o critérios votação e norma ponderada, retornando os objetos ordenados

por esses critérios. Esse algoritmo é apresentado na Figura 5.14.

5.4.5 Avaliar Adaptação

O algoritmo é responsável por selecionar o objeto “Obj”, mais adequado ao

estudante Ej, segundo critérios de adaptação desempenho, conhecimentos pré-

adquiridos, estilos de aprendizagem e tecnologia. O estudante Ej está usando o

dispositivo dispEj cursando o curso Cp no item de conteúdo idi. Em geral, esse

algoritmo:
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Figura 5.13: Algoritmo responsável por classificar os objetos de aprendizagem,
segundo o(s) tipo(s) de mı́dia escolhidos pelo estudante.

• aplica a computação fuzzy para verificar se o aluno continua no conteúdo

atual, muda para um novo ou precisa de reforço;

• analisa o conhecimento pré-adquirido, associado à tabela de conteúdo pro-

gramático para identificar a sequência de estudo;

• atualiza o estilo de aprendizagem do estudante;

• obtém os objetos associados às palavras-chave do conteúdo a estudar;

• chama o módulo responsável por selecionar os objetos baseados nos estilos

de aprendizagem do estudante, com base nos objetos obtidos;

• marca os objetos recomendados/não recomendados a serem manipula-

dos/exibidos no dispositivo dispEj, com base nos objetos obtidos;

• chama o módulo responsável por selecionar o(s) objeto(s) de aprendizagem,

considerando as mı́dias preferidas pelo estudante;

• monta mensagem e envia ao Content Module, com o(s) objeto(s) ade-

quado(s).
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Figura 5.14: Algoritmo responsável por classificar os objetos de aprendizagem
pelo estilo de aprendizagem, segundo a norma ponderada e a votação.

As Figuras 5.15, 5.16 e 5.17 exibem o seu pseudocódigo.

Além disso, no algoritmo das Figuras 5.15, 5.16 e 5.17, considera-se a possibi-

lidade do professor influenciar na presença ou ausência dos critérios de adaptação:

desempenho do estudante, conhecimentos pré-adquiridos, estilos de aprendizagem

e dispositivos para a sua turma/curso. No algoritmo, as variáveis performance,

pre-knowledge, lerningStyles e technology são utilizadas com valores yes ou no

para representar a presença ou ausência de um determinado critério, definido

pelo professor.

5.5 Conclusão

A elaboração da proposta de algoritmo, que implementa a adaptação de conteúdo

no Adaptation Module da arquitetura AdaptMLearning, envolveu:

• Algumas considerações, associadas aos estilos de aprendizagem de um es-



5.5 Conclusão 113

tudante e às categorias LOM para objetos de aprendizagem; a discussão

e análise de requisitos técnicos do dispositivo de acesso ao material, como

tamanho da tela e tipo de teclado, relacionado ao atributo otherPlatformRe-

quirements do LOM; a avaliação e o cálculo relativos aos tipos de mı́dias de

um objeto, associadas ao atributo description da categoria geral do LOM.

• A modelagem do problema para os estilos de aprendizagem, considerando

os atributos learning resource type, interactivity level, interactivity type,

semantic density, difficulty e format das categorias técnica e educacional do

LOM, além de suas multiplicidades como um vetor peso e a relação com os

valores dos estilos de aprendizagem em cada dimensão. Nessa modelagem,

foram utilizados os critérios norma, norma ponderada e votação, além da

classificação na escolha do objeto mais adequado.

• A aplicação da modelagem, proposta na forma de casos de teste, envolvendo

configurações de estilos de aprendizagem diferentes para cinco estudantes

e sete objetos. Por meio dos resultados obtidos com os casos de teste, foi

realizada uma análise e discussão que permitiu perceber que a proposta

elaborada, associando pesos para alguns atributos da categoria técnica e

educacional dos objetos LOM aos estilos de aprendizagem, obteve resultados

satisfatórios na escolha de um objeto de aprendizagem, indicando que a

metodologia é aderente como uma solução para o problema.

• A elaboração de cinco algoritmos algoritmos responsáveis por:

– montar tabela de pesos e normas de um objeto de aprendizagem;

– marcar objetos de aprendizagem para apresentar em dispositivos de

acesso;

– classificar os objetos de aprendizagem pelo(s) tipo(s) de mı́dia e estilos

de aprendizagem;

– avaliar a adaptação, responsável por realizar o controle de todos os

critérios definidos para a AdaptMLearning.
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Figura 5.15: Algoritmo AvaliaAdaptacao, responsável por proporcionar a
adaptação pelos critérios, especificados pelo professor - parte 1.
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Figura 5.16: Algoritmo AvaliaAdaptacao, responsável por proporcionar a
adaptação pelos critérios, especificados pelo professor - parte 2.
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Figura 5.17: Algoritmo AvaliaAdaptacao, responsável por proporcionar a
adaptação pelos critérios, especificados pelo professor - parte 3.



117

6 O Simulador

Neste caṕıtulo, é apresentada a construção de um simulador para o algoritmo des-

crito no Caṕıtulo 5, que consta no Adaptation Module, com o objetivo de avaliar

o seu funcionamento, bem como os dados envolvidos na arquitetura AdaptMLe-

arning, detalhada no Caṕıtulo 3. Os resultados obtidos geraram o artigo [155].

Na Seção 6.1, é descrita a especificação para o simulador envolvendo os requisitos

funcionais, baseados em [156],[157] e [158], associados aos usuários administra-

dor, estudante e professor. A construção do simulador contendo uma descrição

dos casos de uso, o modelo de classes/dados, as tecnologias utilizadas para sua

implementação e o resultado obtido com o desenvolvimento são apresentados na

Seção 6.2, conforme as referências [159], [160], [161], [162], [163], [164], [165],

[166], [167], [168], [169] e [170]. Dentre as várias situações de estudo testadas, na

terceira seção, são ilustradas algumas simulações e uma análise individual de cada

uma. E, na Seção 6.3, são discutidos e analisados os resultados gerais obtidos.

6.1 Especificação de requisitos

Nesta seção, é apresentada a especificação dos requisitos do simulador, que im-

plementa o algoritmo Adaptation Module para a AdaptMLearning, tendo como

base os elementos apresentados nos Caṕıtulos 3, 4 e 5, além de parte do material

produzido em [158], relativo ao método VOLERE [156] [157].

6.1.1 Propósito, funcionalidades e classes de usuários

O simulador é um ambiente de software que permite testar e analisar se o al-

goritmo Adaptation Module realiza a seleção dos objetos de aprendizagem que

melhor se adaptam: aos dados sobre o dispositivo móvel; às informações sobre

o estilo de aprendizagem; ao desempenho e tempo de permanência, associados à

interação do estudante com o objeto de aprendizagem; aos conhecimentos adqui-

ridos pelo estudante e ao conteúdo de um curso. Além de possibilitar ao professor

interferir nos critérios de adaptação a serem utilizados durante a simulação do es-
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tudo e de permitir ao estudante informar suas preferências pelos tipos de mı́dias.

Com o simulador também é posśıvel identificar e avaliar os dados envolvidos na

arquitetura AdapMLearning.

De uma forma descritiva, as funcionalidades do simulador são:

• Manter classe de usuários: cadastrar, alterar, excluir e apresentar usuários.

As classes de usuários a serem consideradas no simulador são: administra-

dor, professor e estudante. Os dados de cada classe são: nome, e-mail, login

e senha de acesso ao simulador.

• Manter dispositivos: cadastrar, alterar, excluir e apresentar relação de dis-

positivos do estudante. As informações a serem consideradas são:

– tipo do dispositivo, conforme Tabela 5.10;

– modelo;

– tipo de teclado, segundo Tabela 5.12;

– tamanho da tela, em polegadas;

– estudante ao qual pertence o dispositivo.

• Manter objetos de aprendizagem: cadastrar, alterar, excluir e apresentar

dados dos objetos de aprendizagem. No simulador, somente serão consi-

derados alguns atributos das categorias geral (Tabela 2.2), técnica (Tabela

2.3) e educacional (Tabela 2.4) do padrão IEEE 1484 ([1]).

• Calcular as normas para os objetos de aprendizagem. O cálculo da norma

e da norma ponderada, para cada objeto de aprendizagem, é realizado

baseando-se nos pesos atribúıdos aos atributos format, learning resource

type, semantic density, interactivity level, interactivity type, difficulty do

IEEE 1484 em relação aos estilos de aprendizagem, conforme considerações

realizadas na Seção 5.1 e cujos pesos podem ser encontrados nas Tabelas

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9. No momento do cadastro de cada

objeto, os valores dos pesos são utilizados para a realização dos cálculos da

norma e da norma ponderada, descritos na Seção 5.2, e são adequadamente

armazenados para recuperação durante a simulação. O cálculo deve cor-

responder a todos os valores posśıveis das dimensões do modelo FSLSM,

por exemplo, pensando na dimensão entrada (input) do modelo FSLSM,

deve-se calcular a norma e a norma ponderada para os valores very visual,

visual, indifferent, verbal e very verbal.
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• Apresentar normas dos objetos de aprendizagem. Os dados previamente

calculados para cada objeto de aprendizagem, associados aos valores de cada

dimensão do modelo FSLSM, envolvendo a norma e a norma ponderada

devem ser apresentados.

• Manter cursos: cadastrar, alterar, excluir e apresentar dados de um curso.

Esses dados são nome do curso, carga horária e uma tabela de conteúdo

programático do curso, similar à Tabela 3.1, em que cada linha contém nome

do item de conteúdo, identificação do item de conteúdo, tipo de conteúdo,

desempenho, tempo de estudo previsto e palavras-chave. O tipo de conteúdo

pode ser 1, indicando conteúdo a ser estudado, e/ou 2, representando a

atividade a ser realizada.

• Matricular estudante em um curso. Nessa ação, ao apresentar todos os

cursos e todos os estudantes, deve ser posśıvel matricular um ou mais estu-

dantes em um curso. Além disso, por questões de controle, deve-se registrar

que o estudante não iniciou seu estudo e somente está matriculado no curso.

• Cancelar a matŕıcula de um estudante em um curso. No cancelamento,

após mostrar todos os cursos criados, deve ser posśıvel apresentar todos os

estudantes matriculados em um curso previamente selecionado e excluir o

estudante do curso, após confirmação. Na remoção de um estudante em

um curso, todas as informações associadas a essa relação também devem

ser removidas.

• Associar professor a um curso. Ao apresentar todos os professores e cursos,

deve ser posśıvel inserir um professor em um curso. No simulador, considera-

se que cada curso pode possuir mais de um professor.

• Remover um professor de um curso. Selecionando-se um curso de uma

relação, deve-se informar o professor associado e mostrar seus dados. Então,

o usuário pode removê-lo, após confirmação.

• Manter conhecimentos pré-adquiridos em um curso: cadastrar, alterar,

apresentar os conhecimentos pré-adquiridos de um estudante em um curso.

Os nomes dos itens de conteúdo programático, relativos a um curso, devem

ser utilizados para permitir a identificação e marcação dos conhecimentos

pré-adquiridos por um estudante.

• Manter preferência das mı́dias do estudante: cadastrar, alterar, apresentar

as preferências das mı́dias de um estudante. Conforme descrito no Caṕıtulo
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5, neste trabalho, serão consideradas as mı́dias: áudio, v́ıdeo, texto si-

mulação, jogo educativo e simulação, baseadas em [153]. O estudante pode

classificar a sua preferência no intervalo entre 1 e 5, no qual 1 indica baixa

preferência e 5 preferência alta. Deve ser permitido ao administrador infor-

mar a preferência para um estudante.

• Manter os critérios de adaptação para um curso: cadastrar, alterar e apre-

sentar os critérios de adaptação de um curso. O professor de um curso ou o

administrador pode influenciar nos critérios de adaptação estilo de apren-

dizagem, desempenho, conhecimentos pré-adquiridos e tecnologia. A não

seleção de algum desses critérios indica que o simulador não deve avaliar

esse critério de adaptação para o curso durante a simulação.

• Manter os estilos de aprendizagem de um estudante: cadastrar, alterar e

apresentar os estilos de aprendizagem para um estudante, previamente ca-

dastrado. Tendo por base o definido na Seção 4.4.2 sobre o modelo FSLSM

[25] e da transformação, envolvendo os seus quatro estilos, na qual cada

dimensão deve ter um valor entre 0 e 22, conforme descrito nas Tabelas 4.3,

4.4, 4.5 e 4.6, pode-se armazenar os dados do estilo de aprendizagem para

um estudante.

• Obter o estilo de aprendizagem do estudante. O estudante que desejar

obter o seu estilo de aprendizagem pode utilizar o simulador para responder

as 44 perguntas associadas às quatro dimensões do modelo FSLSM ([3]),

representadas nas Tabelas 2.5, 2.7, 2.6 e 2.8, e, com base nisso, o simulador

pode utilizar o algoritmo apresentado na Figura 2.4 para obter o resultado

do estilo de aprendizagem inicial desse estudante.

• Manter tipo de seleção dos objetos: cadastrar, alterar, apresentar o tipo de

seleção dos objetos relativos ao estilo de aprendizagem. Conforme apresen-

tado no Caṕıtulo 5, a seleção dos objetos de aprendizagem, adequados aos

estilos de aprendizagem, podem ser realizados pelos critérios norma, norma

ponderada ou votação, descritos em detalhes na Seção 5.2. No simulador,

devem ser consideradas a norma ponderada e a votação.

• Acessar curso. Essa ação identifica o estudante e o dispositivo que fará

a simulação do estudo em um curso. Ao realizar o acesso a um curso, a

simulação de estudo deve ser habilitada.

• Apresentar informações gerais para a realização da simulação de um item.

Antes da simulação do estudo em um curso, as seguintes informações devem
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ser apresentadas ao usuário:

– os estilos de aprendizagem do estudante;

– as preferências das mı́dias pelo estudante;

– os itens de conteúdo programático do curso e os assuntos conhecidos;

– as caracteŕısticas do dispositivo utilizado para estudo;

– os critérios de adaptação indicados pelo professor;

– o critério de seleção associado aos estilos de aprendizagem do estu-

dante.

• Simular estudo de item de um curso. Nessa funcionalidade, ocorre a im-

plementação do algoritmo Adaptation Module e, para que a simulação do

estudo de um estudante e um curso seja posśıvel, as seguintes ações devem

ter sido previamente realizadas:

i) criação de um curso e o cadastro dos objetos de aprendizagem associ-

ados aos seus itens de conteúdo programático;

ii) matŕıcula de um estudante em um curso;

iii) indicação das preferências das mı́dias e do estilo de aprendizagem do

estudante;

iv) informação do critério de seleção associado ao estilo de aprendizagem

do estudante, ou seja, norma ponderada ou votação;

v) habilitação ou não dos critérios de adaptação para um curso, indi-

cando se o desempenho, o estilo de aprendizagem, os conhecimentos

pré-adquiridos e/ou a tecnologia devem ser considerados durante a

simulação do estudo;

vi) indicação dos assuntos do curso que o estudante conhece;

vii) acesso ao curso por um estudante e seu dispositivo.

Antes da simulação do estudo, deve ser permitido ao usuário informar o

tempo ideal e o desempenho mı́nimo para o item a ser estudado. Também

deve ser posśıvel realizar o registro de tempo e desempenho padrão para to-

dos os itens do curso, previamente, com o objetivo de agilizar a simulação do

estudo. No entanto, caso o tempo e o desempenho sejam informados antes

da simulação do estudo de um item, esses dados sempre devem prevalecer

sobre os valores padrão registrados.

Com base na avaliação do desempenho e do tempo informados ou regis-

trados previamente, utiliza-se a modelagem fuzzy, relacionada à mudança
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de conteúdo, detalhada na Seção 4.1, para identificar se o estudante vai

estudar:

– um objeto do item de conteúdo programático seguinte com reforço do

conteúdo anterior;

– um objeto para item de conteúdo programático seguinte sem reforço

ou;

– outro objeto para item de conteúdo programático anterior, se existir.

Na realização da simulação do estudo, conforme algoritmo do Adaptation

Module, devem ser selecionados os objetos coincidentes com as palavras-

chave do item, considerados os critérios de adaptação indicados pelo pro-

fessor e as preferências das mı́dias informadas pelo estudante. Após a si-

mulação do estudo, deve ser apresentado não só o objeto selecionado durante

o estudo do item, como também a relação de objetos selecionados durante o

processo de escolha do melhor objeto, contendo a informação, recomendados

ou não para o dispositivo utilizado para o estudo e ordenados por:

– ponderada e a indicação de sua posição;

– votação e a indicação de sua posição;

– tipos de mı́dias.

Ainda na realização da simulação do algoritmo, se a modelagem fuzzy, rela-

tiva ao estudo do item de conteúdo programático anterior, indicar a neces-

sidade de um outro objeto como reforço, também deverá ser selecionada a

relação de objetos coincidentes com as palavras-chave do item de conteúdo

programático anterior, considerados os critérios de adaptação, a preferência

das mı́dias e apresentado o objeto, ainda não estudado, para esse novo es-

tudo, se existir, e a relação de objetos desse item, contendo a informação,

recomendados ou não para o dispositivo utilizado para o estudo e ordenados

por:

– norma ponderada e a indicação de sua posição;

– votação e a indicação de sua posição;

– tipos de mı́dias.

Ademais, se não há um novo objeto para o estudo de um item, indicando que

todos já foram utilizados e estudados, deve-se selecionar, aleatoriamente,

um outro objeto da relação.
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A ordenação pela norma ponderada e votação, associada aos estilos de

aprendizagem, segue a modelagem fuzzy que avalia alguma alteração nos

estilo do estudante descritos na Seção 4.1.

Se o critério de conhecimentos pré-adquiridos for indicado pelo professor, a

simulação deve considerar que o item de conteúdo programático marcado

como conhecido pelo estudante não deverá ser estudado e seguirá para o

próximo item ainda não conhecido do curso. Caso contrário, o percurso da

simulação, pelos itens de conteúdo programático do curso, não deverá levar

em consideração os itens conhecidos pelo estudante.

Na simulação pelo critério tecnologia, conforme apresentado no Caṕıtulo

5, deve-se somente marcar o objeto como recomendado e não recomendado

para ser exibido no dispositivo utilizado para estudo do item de conteúdo

programático do curso. Caso ocorra empate na ordenação pela norma

ponderada/votação, deve-se selecionar o primeiro dos objetos que possuir

marcação recomendado, se existir.

A classificação de todos os objetos selecionados pelos tipos de mı́dias, é

realizada por meio dos valores obtidos com a Equação 5.1.

No algoritmo Adaptation Module (Seção 5.4), deve-se considerar uma priori-

dade entre os critérios de adaptação, após a seleção dos objetos compat́ıveis

com o item de conteúdo programático. A precedência é:

1) ordenação pela norma ponderada ou votação associada aos estilos de

aprendizagem;

2) marcação dos objetos como recomendado ou não pela tecnologia;

3) ordenação pelas preferências das mı́dias.

E, seleciona-se o objeto mais indicado ainda não estudado, se existir, se-

gundo essa ordem de classificação.

Após a simulação do estudo, deve-se apresentar o resultado obtido com a

avaliação do desempenho e do tempo de permanência no item de conteúdo

programático estudado, o nome do item de conteúdo programático estu-

dado, o novo estilo de aprendizagem do estudante e deve-se atualizar a

relação de itens já estudados.

Ao realizar a simulação, deve-se armazenar informações de histórico de es-

tudo de um estudante no curso, que deve conter as seguintes informações:

– estudante e curso simulados;
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– item de conteúdo programático e correspondentes objetos estudados;

– estilo de aprendizagem durante o estudo do objeto;

– dispositivo utilizado para o estudo do objeto;

– mı́dias selecionadas pelo estudante;

– tipo de adaptação considerados no estudo do curso.

• Atualizar dados após a simulação. Nessa ação, ocorre a apresentação dos

estilos de aprendizagem do estudante atualizados e dos valores do tempo de

permanência (timing) e do desempenho (performance) do item previamente

estudado. Ela é necessária para permitir a simulação do estudo de outro

item de um curso.

• Apresentar histórico de estudo em um curso. Com base na escolha do

estudante e do curso, essa funcionalidade deve permitir ao usuário observar

o histórico do estudo desse estudante no curso, apresentando:

– o nome do estudante e o curso;

– os critérios de adaptação habilitados para o curso;

– os valores para os tipos de mı́dias inseridos como preferência para o

estudante;

– os itens estudados no curso, contendo: o nome do item, o desempenho

e o tempo de permanência no objeto;

– para cada item estudado; a relação de objetos selecionados;

– para cada objeto selecionado; o critério de seleção, os dados do dispo-

sitivo e o estilo de aprendizagem do estudante durante o estudo.

• Realizar o acesso ao simulador. O usuário cadastrado realiza o acesso ao

simulador por meio do seu login e senha, habilitando as operações permiti-

das a sua classe de usuário. Inicialmente, existe um usuário administrador

cadastrado contendo o login = “admin” e senha = “123” que pode efetuar

o acesso ao simulador.

• Finalizar o acesso de um usuário ao simulador. A finalização do acesso

permite a outro usuário acessar o simulador.

• Registrar valores padrão para a simulação do estudo dos itens de um curso.

Um estudante matriculado em um curso ou o administrador pode registrar

previamente valores padrão para o tempo (timing) e o desempenho (per-

formance) durante a simulação do estudo para todos os itens de um curso.
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Esses valores poderão ser utilizados no momento da simulação do estudo

pelo estudante, desde que não sejam informados novos valores de tempo e

de desempenho no momento da realização da simulação do estudo de um

item.

• sair do simulador. A finalização do simulador deve ser realizada por meio

dessa funcionalidade.

No simulador, como citado, serão consideradas as classes de usuários admi-

nistrador, professor e estudante, sendo permitido ao:

• professor: influenciar nos tipos de adaptação para o seu curso, manter obje-

tos de aprendizagem, realizar matŕıcula de estudantes em seu curso, cancelar

a matŕıcula de um estudante do seu curso, observar a relação de seus cursos

e os históricos de estudo dos estudantes matriculados;

• estudante: manter conhecimentos pré-adquiridos, manter seus dispositivos,

informar as preferências das mı́dias, obter e apresentar o seu estilo de apren-

dizagem e realizar a simulação do seu estudo;

• administrador: manipular todas as funcionalidades, com exceção de obter

o estilo de aprendizagem, que é espećıfico da classe estudante.

Pode-se, então, observar que administrador é a classe de usuários que pode re-

alizar quase todas as funcionalidades do simulador. Assim, nessa primeira versão,

serão desenvolvidas todas as funcionalidades relativas ao administrador, além da

possibilidade do estudante realizar a obtenção do seu estilo de aprendizagem ini-

cial.

6.1.2 Restrições obrigatórias

As restrições obrigatórias gerais para o simulador são:

a) Descrição: deve utilizar o IEEE 1484.12.1 para especificar os metadados

dos objetos de aprendizagem. Esse padrão possui nove categorias, das quais,

no simulador, serão consideradas somente alguns atributos das categorias

geral, técnica e educacional.

Razão: as categorias possuem caracteŕısticas utilizadas para a catalogação

em repositórios de objetos de aprendizagem, que permitem recuperá-los por

sistemas de busca ou utilizá-los em Ambientes Virtuais de Aprendizagem,
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com o objetivo de compor unidades de aprendizagem. Além disso, são

utilizados pelo modelo de referência SCORM e IMS Learning Design.

Critério: a catalogação dos objetos de aprendizagem levará em consi-

deração somente os atributos das categorias geral, técnica e educacional

apresentados nas Tabelas 2.2, 2.3, 2.4.

b) Descrição: na catalogação dos objetos de aprendizagem, o simulador

também deve calcular os valores da norma e da norma ponderada, com base

em alguns atributos da categoria Técnica e Educacional do IEEE 1484.12.1

associadas aos estilos de aprendizagem do modelo FSLSM e armazená-las,

para posterior avaliação de adequação ao estilo de aprendizagem do estu-

dante.

Razão: a realização do cálculo e armazenamento das normas de um objeto

no momento da catalogação faz com que o simulador não utilize esse tempo

de cálculo durante a avaliação de adequação aos estilos de aprendizagem do

estudante.

Critério: na Seção 5.1, pode-se observar as considerações em relação aos

atributos do IEEE 1484.12.1 e aos estilos de aprendizagem do modelo

FSLSM. Tendo por base essas considerações, os detalhes sobre o cálculo

da norma e da norma ponderada de um objeto são apresentadas na Seção

5.2.

c) Descrição: o acesso aos objetos de aprendizagem deve considerar algumas

limitações em relação aos recursos de hardware dos dispositivos. Considera-

se que a base de dados de dispositivos móveis pode armazenar para cada

tipo/modelo os atributos:

• t1: taxa de transmissão: número de bytes/segundo;

• t2: tipo de teclado;

• t3: tamanho da tela: x polegadas;

• t4: forma de acesso/tecnologia: bluetooth, GSM, WAP;

• t5: sistema operacional;

• t6: quantidade de memória: número de bytes;

• t7: funções extras;

• t8: aplicativos: exemplos: Java MIDP (Mobile Information Device

Profile (2.0), Flash Lite 3.0, bate-papo e mensagens instantâneas, na-

vegador Nokia, javaScript 1.3 e 1.5, Quickoffice [ QuickWord, Quick-

Point, QuickSheet], visualizador de PDF, gerenciador de zip;
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• t9: reprodução de áudio;

• t10: reprodução de v́ıdeo;

• t11: tempo de reprodução máximo.

No simulador, serão considerados somente os valores atributos: t2: tipo de

teclado, conforme Tabela 5.12, e t3: tamanho da tela em x polegadas.

Razão: simplificação do problema.

Critério de ajuste: a apresentação adequada do objeto ao tipo de dis-

positivo será avaliada com base nas especificações do atributo OtherPlat-

formsRequirements, categoria técnica do padrão IEEE 1484, associadas ao

objeto. Nesse atributo, deve-se indicar qual o tamanho máximo da tela

(monitorSize) mais adequado para uma boa visualização do conteúdo e

os tipos de teclados keyboartType que agilizam a sua manipulação. Um

exemplo de especificação para o OtherPlatformsRequirement é “monitor-

Size=15;keyboardType=software keyboard,standard,laptop size”.

d) Descrição: o fato do objeto não ser recomendado para ser utilizado no

dispositivo não impede o seu uso, somente indica que podem ocorrer di-

ficuldades na manipulação desse objeto pelo estudante. Assim, durante a

simulação, o objeto compat́ıvel com um determinado item de conteúdo pro-

gramático deve ser marcado como recomendado ou não recomendado para

ser utilizado no dispositivo.

Razão: apresentação adequada e melhor usabilidade do objeto de apren-

dizagem no dispositivo.

Critério de ajuste: o simulador deve indicar a seleção do objeto mais

adequado ao dispositivo do estudante. Para isso, tendo por base o objeto

selecionado, compat́ıvel com o item de conteúdo programático do curso, e o

dispositivo utilizado para estudo, avaliam-se as caracteŕısticas técnicas do

dispositivo e as informações que constam no atributo OtherPlatformsRequi-

rement para indicar a recomendação ou não do seu estudo.

e) Descrição: deve utilizar o modelo FSLSM [25] para representar o estilo de

aprendizagem de um estudante.

Razão: um dos modelos que determina os estilos de aprendizagem de um

estudante nas dimensões entrada, processamento, percepção e entendimento

e foi utilizado no desenvolvimento de algumas aplicações adaptativas, con-

forme apresentado em [171].
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Critério: segundo o modelo FSLSM, a aprendizagem apresenta as di-

mensões: processamento (ativo/reflexivo), percepção (sensorial/intuitiva),

entrada (visual/verbal) e compreensão (sequêncial/global). Inicialmente,

esse estilo pode ser obtido por meio do ILS, um questionário composto de

44 perguntas (apresentadas nas Tabelas 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8) e seguindo a

lógica apresentada na Figura 2.4.

f) Descrição: deve utilizar a tabela de conteúdo programático para um curso

contendo informações relativas ao assunto a ser estudado, desempenho (per-

formance), tempo de permanência (timing) e palavras-chave.

Razão: a tabela de conteúdo programático é utilizada para identificar os

itens de conteúdo programático a serem estudados em um curso.

Critério: a tabela de conteúdo programático de um curso deve estar em

consonância com o modelo apresentado na Tabela 3.1.

g) Descrição: deve utilizar a computação fuzzy associada ao desempenho,

tempo de estudo e estilo de aprendizagem atual para avaliar posśıvel mu-

dança no estilo de aprendizagem do estudante a cada novo tópico de estudo

e consequente escolha do objeto de aprendizagem mais adequado.

Razão: na modelagem do estilo de aprendizagem, apresentada na Seção 5.2,

foi utilizada a lógica fuzzy que, pelas simulações no MATLAB, mostrou-se

adequada.

Critério: a identificação de alterações no estilo de aprendizagem é realizada

pela lógica fuzzy com base nos dados do estilo de aprendizagem atual e

dos valores de tempo de estudo e desempenho em um item de conteúdo

programático para um curso, conforme proposto e testado no Caṕıtulo 4.

h) Descrição: deve permitir a marcação dos conhecimentos pré-adquiridos

por um estudante no curso. Esses conhecimentos referem-se aos conteúdos

que são de domı́nio do estudante e, no simulador, essa informação será

considerada suficiente para que o estudante, durante o seu estudo, possa

avançar para o próximo item do curso ainda não conhecido.

Razão: em uma situação real, seria posśıvel aplicar uma avaliação para

verificar se o estudante realmente conhece os assuntos informados e, tendo

por base essa informação, tomar a melhor decisão, mas no simulador, como

simplificação, essa informação será suficiente para avançar para os itens não

conhecidos do curso.
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Critério: a marcação de um conhecimento pré-adquirido no curso é con-

siderada suficiente para avançar para o próximo item não conhecido. Para

esse item conhecido, o simulador não deve propor objeto para estudo e

seguir para o próximo item não conhecido.

i) Descrição: o desempenho está relacionado ao resultado obtido pelo es-

tudante em um determinado assunto e ao tempo de permanência em um

objeto de aprendizagem. Esses valores são utilizados pelo simulador para

a avaliação da permanência no item corrente, avanço para o próximo item

com ou sem reforço do item corrente.

Razão: com base nas medidas do desempenho e do tempo de permanência,

considera-se que é posśıvel inferir o ńıvel de conhecimento do estudante e

se é necessário estudar algum ponto ainda não suficientemente aprendido

[30]. Além disso, na Seção 5.1, foi apresentada uma modelagem desse pro-

blema utilizando-se lógica fuzzy e realizada uma simulação no MATLAB

que permitiu avaliar o seu funcionamento.

Critério: o desempenho e o tempo de permanência do estudante permi-

tem identificar se o estudante deve permanecer no tópico recém estudado,

avançar para o próximo item sem sugerir reforço ou avançar para o próximo

tópico sugerindo algum tipo de reforço, conforme a modelagem fuzzy des-

crita na Seção 5.1.

j) Descrição: os tipos de mı́dia de um objeto devem ser informados no mo-

mento da catalogação do objeto por meio de um item do atributo description

da categoria geral do IEEE 1484 separados por v́ırgula.

Razão: segundo [1], esse atributo representa uma descrição textual do

conteúdo do objeto de aprendizagem, sendo assim indicado para armazenar

esses dados sobre o objeto.

Critério: Os tipos de mı́dias considerados para o objeto de aprendiza-

gem são baseados em [153] e representam os valores de jogos educativos,

simulação, animação, texto, áudio e v́ıdeo e uma combinação desses valores

deve ser informada no item do atributo description da categoria geral do

IEEE 1484 de um determinado objeto no momento da catalogação.

k) Descrição: o usuário (professor/administrador) pode influenciar no funci-

onamento dos critérios de adaptabilidade: estilos de aprendizagem, tecno-

logias, conhecimento pré-adquirido e desempenho.
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Razão: a influência no funcionamento dos critérios de adaptação permite

que o simulador funcione com ou sem adaptação de algum critério.

Critério: o simulador deve oferecer aos usuários a opção de habilitar ou

desabilitar o funcionamento dos critérios de adaptação.

l) Descrição: deve permitir ao administrador a escolha do critério de ava-

liação dos estilos de aprendizagem.

Razão: permitir avaliação desses critérios de seleção do objeto associado

aos estilos de aprendizagem.

Critério: se considerada a adaptação pelo estilo de aprendizagem, deve

oferecer ao usuário a opção de selecionar o critério norma ponderada ou

votação fazendo com que, na simulação do estudo, seja utilizado esse critério

para seleção do objeto mais adequado.

m) Descrição: deve considerar uma prioridade entre os critérios de adaptação

estilos de aprendizagem, tecnologia e a preferência nos tipos de mı́dias pelo

estudante. Assim, em termos de precedência, tem-se:

1) estilos de aprendizagem;

2) tecnologia;

3) preferência nos tipos de mı́dia.

Razão: os estilos de aprendizagem são considerados como o critério mais

importante na adaptação.

Critério: baseando-se nos objetos selecionados, compat́ıveis com o item

de conteúdo programático do curso, realiza-se a ordenação na sequência

estabelecida pela prioridade.

6.1.3 Fatos e suposições relevantes

Alguns fatos e suposições consideradas relevantes para o simulador são:

a) Na primeira versão, o simulador deve apresentar todas funcionalidades asso-

ciadas ao administrador e a funcionalidade “obter o estilo de aprendizagem

do estudante”, permitindo, com isso, o teste de todas as funcionalidades

propostas na Seção 6.1.

b) O simulador será constrúıdo para desktop, sem conexão à Internet.
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c) O desenvolvimento será realizado em Java por questões de portabilidade

em sistemas operacionais diferentes.

d) A lógica fuzzy utilizada na modelagem dos estilos de aprendizagem e do

desempenho do estudante deve ser realizada por meio do JFuzzyLogic [169],

pacote Java para lógica fuzzy.

e) Os atributos das categorias geral, técnica e educacional do IEEE 1484,

apresentados nas Tabelas 2.2, 2.3, 2.4, são suficientes para representar ade-

quadamente um objeto de aprendizagem.

f) Se não existir objeto ainda não estudado para um determinado item de

conteúdo programático e for necessário obter um novo objeto para apre-

sentar ao estudante, o simulador deve selecionar, aleatoriamente, um outro

objeto dentre os já estudados.

g) Na primeira versão do simulador, supõe-se que um mesmo objeto contempla

o tópico a ser estudado e a atividade.

6.2 Projeto e desenvolvimento

Tendo em vista a especificação de requisitos, foi elaborado o projeto do simulador

envolvendo os diagramas de Casos de Uso e de Classes da UML, com base nas

referências [159], [162], [167], [168] e [172]. Na elaboração desses diagramas, foi

utilizado o astah Community [173].

Uma ilustração do diagrama de casos de uso com o objetivo de captar os

requisitos funcionais do simulador e as interações entre os atores e o sistema

podem ser observados na Figura 6.1.

Com o objetivo de expor detalhes sobre como o simulador é utilizado, foram

elaboradas as narrativas associadas aos seus casos de uso. Nessa narrativa, além

da descrição do caso de uso, foram destacados os atores que podem utilizá-lo,

a pré-condição para o seu uso, o cenário principal de sucesso e alguns cenários

alternativos. Algumas narrações para os casos de uso da Figura 6.1, destacados

na cor cinza, são:

• Manter Usuário

Descrição: Responsável por permitir a consulta, inclusão, alteração e ex-

clusão de dados do cadastro de usuários.

Ator: Administrador.
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Figura 6.1: Diagrama de Casos de Uso para o Simulador.

Pré-Condição: Receber a identificação do tipo de operação.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Manutenção do Cadastro de Usuários:

1.1. se “inclusão”, habilita-se a edição dos dados;

1.2. se “consulta” ou “alteração” ou “exclusão”:

1.2.1. o simulador prepara uma lista de todos os nomes dos usuários

cadastrados;

1.2.2. o usuário seleciona um usuário da lista;

1.2.3. se “alteração”, apresenta os dados e os habilita para edição;

1.2.4. se “consulta” ou “exclusão”;

1.2.4.1. apresenta os dados do usuário desabilitados para edição;

1.2.4.2. no caso de “exclusão”, o simulador solicita confirmação.
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2. O usuário informa, no caso de “inclusão”, nome, e-mail, login, senha

e classe do usuário (administrador, professor, estudante).

3. O usuário pode alterar, no caso de “alteração”, nome, e-mail, login e

senha do usuário.

4. O usuário confirma a operação realizada.

5. O simulador deve atualizar os dados cadastrais do usuário, caso “in-

clusão” e “alteração”:

5.1. no caso de “inclusão”, o simulador gera automaticamente um

código único de identificação.

6. caso “exclusão”, o simulador deve excluir todos os dados associados ao

usuário.

Cenário Alternativo:

Necessário informar todos os dados.

– Cadastro não permitido, caso os campos não estejam preenchidos.

Exclusão não permitida.

– Não é posśıvel excluir um estudante matriculado em um curso ou um

professor atuando em um curso.

• Montar Normas para um Objeto

Descrição: (Caso de Uso de extensão) responsável por realizar o cálculo e

armazenamento da norma e da norma ponderada para um objeto de apren-

dizagem Ok.

Ator: Administrador, Professor.

Pré-Condição: receber os dados de um objeto de aprendizagem Ok.

Cenário Principal de Sucesso:

1. o simulador obtém alguns atributos das categorias geral, técnica e

educacional do padrão IEEE 1484 do objeto de aprendizagem Ok. São

eles:

1.1. learning resource type;

1.2. interactivity level ;

1.3. interactivity type;

1.4. semantic density ;

1.5. difficulty e;

1.6. format.
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2. O simulador encontra o vetor
−−−→
flsOk do objeto Ok, conforme Eq. 5.2.

3. Para cada dimensão do modelo FSLSM:

3.1. para cada valor da dimensão:

3.1.1. o simulador calcula a norma pela Eq. 5.6;

3.1.2. o simulador calcula a norma ponderada pela Eq. 5.8.

4. O simulador atualiza os dados da norma e da norma ponderada obtidos

para o objeto de aprendizagem Ok.

• Acessar Curso

Descrição: permite realizar o acesso a um curso pela indicação do curso,

estudante e dispositivo que serão utilizados para realizar a simulação do

estudo. Essa operação habilita a simulação pelo usuário.

Ator: Administrador, Estudante.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Se Administrador:

1.1. o simulador carrega e apresenta a relação de estudantes;

1.2. o usuário seleciona um estudante da relação.

2. O sistema carrega e apresenta a relação de dispositivos que o estudante

possui.

3. O usuário seleciona o dispositivo.

4. O sistema carrega e apresenta a relação de cursos em que o estudante

está matriculado.

5. O usuário seleciona o curso.

6. O usuário confirma o acesso.

7. O sistema habilita a simulação do estudo.

Cenário Alternativo:

Necessário selecionar um estudante da relação.

– Não é posśıvel o administrador acessar um curso sem indicar o estu-

dante que fará o acesso.

Necessário selecionar um dispositivo da relação.

– Não é posśıvel o usuário acessar um curso sem indicar o dispositivo

que fará o acesso.

Necessário selecionar um curso da relação.
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– Não é posśıvel o usuário acessar um curso sem informar qual é o curso.

• Apresentar Informações Gerais para Simulação

Descrição: responsável por apresentar informações gerais para a realização

da simulação de um item.

Ator: Administrador, Estudante.

Pré-Condição: ter realizado o acesso de um estudante a um curso.

Cenário Principal de Sucesso:

1. O simulador carrega e apresenta os dados associados ao estudante:

1.1. o estilo de aprendizagem atual;

1.2. as preferências das mı́dias indicadas pelo estudante;

1.3. os itens de conteúdo programático do curso e os assuntos conhe-

cidos;

1.4. as caracteŕısticas do dispositivo utilizados para estudo;

1.5. os critérios de adaptação indicados pelo professor;

1.6. o critério de seleção associado aos estilos de aprendizagem do es-

tudante.

2. O simulador carrega a tabela de conteúdo programática do curso con-

tendo os assuntos a serem estudados.

3. O simulador carrega e apresenta os tipos de adaptação/seleção infor-

mados pelo professor para o curso.

4. O simulador carrega e apresenta o critério de seleção dos objetos de

aprendizagem (votação ou norma ponderada).

5. O simulador carrega e apresenta o tempo de estudo para o próximo

tópico configurado para o estudante, se não for primeiro item a ser

estudado.

6. O usuário configura o tempo/desempenho relativo ao estudo do es-

tudante no próximo tópico do curso, caso o usuário não o configure

utiliza os valores padrão, previamente registrados.

• Apresentar Histórico de Estudo em um Curso

Descrição: responsável por apresentar dados de histórico de estudo reali-

zado por um estudante em um curso, tais como: desempenho na atividade,

tempo de estudo, estilo de aprendizagem, tipos de mı́dias escolhidas, dispo-

sitivo utilizado para estudo, o(s) item(s) de conteúdo estudado(s), objeto(s)

de aprendizagem estudado(s), influência do professor para o curso.
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Ator: Administrador, Professor, Estudante.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Se Administrador:

1.1. o simulador carrega e apresenta a relação de estudantes;

1.2. o usuário seleciona um estudante da relação.

2. Se Professor:

2.1. o simulador carrega e apresenta a relação de estudantes matricu-

lados nos cursos desse professor;

2.2. o usuário seleciona um estudante da relação.

3. O simulador carrega e apresenta a relação de cursos que o estudante

está matriculado.

4. O usuário seleciona um curso da relação.

5. O simulador carrega e apresenta o histórico dos tipos de adaptação

habilitados para o curso.

6. O simulador carrega e apresenta o histórico da preferência dos tipos

de mı́dias.

7. O simulador carrega e apresenta o histórico dos itens estudados do

curso, mostrando o item estudado, o tempo de estudo e o desempenho.

8. O usuário seleciona um ou mais itens estudados.

9. Para cada item selecionado:

9.1. o simulador apresenta os objetos utilizados para estudo desse item;

9.2. o usuário seleciona um ou mais objetos estudados;

9.3. para cada objeto selecionado:

9.3.1. o simulador carrega e apresenta o histórico do critério de

seleção dos estilos de aprendizagem durante o estudo do ob-

jeto;

9.3.2. o simulador carrega e apresenta o histórico do dispositivo uti-

lizado para estudo do objeto;

9.3.3. o simulador carrega e apresenta o histórico dos estilos de

aprendizagem do estudante durante o estudo do objeto.

Cenário Alternativo:

Necessário selecionar um estudante da relação.

– Não é posśıvel carregar os cursos em que o estudante está matriculado.
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Necessário selecionar um curso da relação.

– Não é posśıvel carregar a tabela de conteúdo programático sem infor-

mar qual é o curso.

Necessário selecionar um item estudado da relação.

– Não é posśıvel carregar os objetos utilizados para o estudo do item,

sem selecioná-lo.

Necessário selecionar um objeto utilizado para estudo da relação.

– Não é posśıvel carregar os dados do histórico de estudo do objeto, sem

selecioná-lo.

• Simular Estudo de um Item de um Curso

Descrição: responsável por realizar o estudo de um item do curso utili-

zando um dado dispositivo.

Ator: Administrador, Estudante.

Pré-Condição: ter apresentado as Informações Gerais para a Simulação

ou Restaurado os dados após uma simulação.

Cenário Principal de Sucesso:

1. O usuário configura o tempo/desempenho relativo ao estudo do estu-

dante nesse tópico do curso, caso o usuário não os configure, utiliza os

valores padrão, previamente registrados.

2. O simulador obtém a lista de objetos de aprendizagem ordenada (pelo

estilo de aprendizagem, tecnologia e preferência das mı́dias) para o

assunto em estudo do curso e para o dispositivo do estudante. Além

disso, obtém a lista de objetos de aprendizagem para o assunto anterior

estudado, caso necessite de reforço, segundo os critérios de adaptação:

desempenho, conhecimento pré-adquirido, estilo de aprendizagem, tec-

nologia. Extends (Seleciona Objeto de Aprendizagem Adaptado).

3. O simulador:

3.1. apresenta o objeto marcado como estudado na lista de objetos

ordenada (primeiro ainda não estudado, ou aleatório, caso não

haja objeto ainda não estudado), grava esse objeto, o desempenho

e o tempo de estudo do estudante.

3.2. marca e grava o assunto da tabela de conteúdo programático como

estudado, caso o estudante tenha conseguido desempenho para

mudar para próximo assunto do curso.
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3.3. apresenta, para o assunto estudado, a lista de objetos ordena-

dos pelos critérios: norma ponderada, votação, tecnologia e pre-

ferência das mı́dias.

3.4. grava o dispositivo utilizado para o estudo desse objeto, o seu

estilo durante o estudo e a preferência das mı́dias.

4. Se o estudante necessita de reforço, o simulador:

4.1. apresenta e grava o objeto marcado como reforço para o assunto

anterior (primeiro ainda não estudado, ou aleatório, caso não haja

objeto ainda não estudado);

4.2. apresenta, para o assunto anterior, a lista de objetos ordenados pe-

los critérios: norma ponderada, votação, tecnologia e preferência

das mı́dias.

4.3. grava o dispositivo utilizado para o estudo desse objeto, o seu

estilo durante o estudo e a preferência das mı́dias.

Cenário Alternativo:

Não há objetos para o item.

– Não é posśıvel obter uma lista de objetos de aprendizagem para o item,

se não há objetos cadastrados.

• Selecionar Objeto de Aprendizagem Adaptado

Descrição: (Caso de uso de Extensão): responsável por realizar o estudo

de um item do curso por um dado dispositivo, marcando o objeto de apren-

dizagem selecionado como estudado, segundo os critérios de adaptação: de-

sempenho, conhecimento pré-adquirido, estilo de aprendizagem, tecnologia,

tipos de mı́dias de escolha do estudante e influência do professor nos critérios

de adaptação.

Ator: Administrador, Estudante.

Pré-Condição: ter apresentado as Informações Gerais para a Simulação

ou Restaurado os dados após uma simulação.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Se o desempenho deve ser avaliado e o estudante completou estudo em

um assunto do curso:

1.1. o simulador obtém o desempenho do estudante encontrando o ti-

ming/performance sobre o objeto estudado e, utilizando a tabela

de conteúdo programático, aplica computação fuzzy determinando

se o estudante:
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1.1.1. continua no conteúdo corrente;

1.1.2. muda para um conteúdo novo ;

1.1.3. muda para um novo conteúdo, sugerindo um outro conteúdo

corrente como reforço.

Caso contrário:

1.1. o simulador identifica que o estudante deve mudar para um

conteúdo novo não iniciado.

O simulador atualiza informação;

2. Se o conhecimento pré-adquirido deve ser avaliado e ((estudante muda

para conteúdo novo) ou (muda para conteúdo novo, sugerindo um

reforço)):

2.1. o simulador obtém e analisa o conhecimento pré-adquirido do estu-

dante no curso e utiliza a tabela de conteúdo programático com o

objetivo de identificar qual será o novo conteúdo. Se o conteúdo,

na sequência, já é de conhecimento do estudante, segue para o

próximo conteúdo com conhecimento ainda não adquirido;

Caso contrário:

2.1. o simulador obtém o primeiro assunto ainda não estudado da ta-

bela de conteúdo programático do curso;

3. Se os estilos de aprendizagem devem ser avaliados e o estudante com-

pletou o estudo de item do curso:

3.1. o simulador obtém o estilo de aprendizagem atual do estudante e

utilizando a performance/timing e a computação fuzzy determina

o novo estilo de aprendizagem para o estudante

3.1.1. o simulador atualiza o novo estilo de aprendizagem para o

estudante.

4. Se ((o estudante muda para um conteúdo novo) ou (muda para um

novo conteúdo, sugerindo reforço)) e (não continua no conteúdo cor-

rente), então, seleciona objeto para o próximo item de conteúdo:

4.1. o simulador seleciona os objetos do repositório, que possuem as

palavras-chave coincidentes com as do item da tabela de conteúdo

programático do curso, gerando uma lista de objetos selecionados;

4.2. se os estilos de aprendizagem devem ser avaliados e o estudante

completou estudo do item do curso ou se é o primeiro assunto do

curso:
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4.2.1. o simulador avalia os objetos da lista pelo critério

votação/norma ponderada realizando as ordenações ne-

cessárias. Extends (Ordenar Objetos Segundo Estilo de

Aprendizagem do Estudante).

4.3. se a tecnologia deve ser avaliada:

4.3.1. o simulador marca os objetos da lista que são compat́ıveis

com o dispositivo do estudante. Extends (Marcar os Objetos

Compat́ıveis com a Tecnologia do Estudante).

4.4. o simulador ordena os objetos da lista segundo as escolhas do tipo

de mı́dia do estudante. Extends (Ordenar Objetos de Aprendiza-

gem pela Escolha das Mı́dias do Estudante).

4.5. o simulador marca o primeiro dos objetos da lista como estudado,

se posśıvel, que tenha status técnico recomendado, ainda não te-

nha sido estudado pelo estudante e grava como selecionado;

4.6. caso todos os objetos já tenham sido estudados, o simulador

marca, aleatoriamente, um objeto a ser apresentado ao estudante.

5. Se o estudante continua no conteúdo corrente ou muda para um

conteúdo novo, sugerindo um reforço então seleciona objeto para o

item de conteúdo corrente:

5.1. o simulador seleciona os objetos do repositório que possuem as

palavras-chave coincidentes com as do item da tabela de conteúdo

programático do curso, gerando uma lista de objetos selecionados;

5.2. se os estilos de aprendizagem devem ser avaliados e o estudante

completou o estudo no assunto do curso ou é o primeiro assunto

do curso:

5.2.1. o simulador avalia os objetos da lista pelo critério

votação/norma ponderada realizando as ordenações ne-

cessárias. Extends (Ordenar Objetos Segundo Estilo de

Aprendizagem do Estudante).

5.3. se a tecnologia deve ser avaliada:

5.3.1. o simulador marca os objetos que são compat́ıveis com o dispo-

sitivo do estudante. Extends (Marcar os Objetos Compat́ıveis

com a Tecnologia do Estudante).

5.4. o simulador ordena os objetos segundo as escolhas do tipo de mı́dia

do estudante. Extends (Ordena Objetos de Aprendizagem pela

Escolha das Mı́dias do Estudante);
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5.5. o simulador marca o primeiro dos objetos da lista a ser apresentado

ao estudante, se posśıvel, que tenha status técnico recomendado e

ainda não tenha sido estudado pelo estudante;

5.6. caso todos os objetos já tenham sido estudados, o simulador

marca, aleatoriamente, um objeto a ser apresentado ao estudante.

Cenário Alternativo:

Não há objetos para o item.

– Não é posśıvel obter uma lista de objetos de aprendizagem para o item,

se não há objetos cadastrados que correspondem ao item.

• Ordenar Objetos Segundo Estilo de Aprendizagem do Estudante

Descrição: (Caso de uso de Extensão) ordenar o(s) objeto(s) de apren-

dizagem segundo os estilo de aprendizagem, após a filtragem dos objetos

pelas palavras-chave, utilizando o critério votação/norma ponderada.

Ator: Administrador, Estudante.

Pré-Condição: que a seleção dos objetos de aprendizagem tenha ocorrido,

baseada nas palavras-chave e obtendo uma lista de objetos selecionados.

Cenário Principal de Sucesso:

1. O simulador obtém a tabela, previamente calculada e armazenada, que

relaciona a categoria LOM e a norma/norma ponderada envolvendo to-

dos os valores das dimensões dos estilos de aprendizagem para todos os

objetos da lista compat́ıveis com as palavras chave do item de conteúdo

programático.

2. Para cada valor do estilo do estudante, o simulador monta uma nova

tabela contendo as normas do objeto relacionadas aos valores com-

pat́ıveis com o estilo do estudante.

3. Baseando-se na tabela dos estilos do estudante:

3.1. o simulador encontra a quantidade de valores menores para as nor-

mas de cada objeto da lista em cada dimensão do estilo e armazena

em um vetor como um critério de votação;

3.2. para cada objeto da lista, o simulador calcula a norma ponderada

envolvendo todos os estilos do estudante, conforme a Equação 5.9.

4. O simulador ordena os objetos em ordem crescente pelo critério de

votação e coloca a posição real de cada objeto, pois vários objetos

podem ter o mesmo valor de votação indicando que estão na mesma

posição.
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5. O simulador armazena a lista ordenada pelo critério votação.

6. O simulador ordena os objetos em ordem decrescente pelo critério

norma ponderada e coloca a posição real de cada objeto, pois vários

objetos podem ter o mesmo valor de norma ponderada indicando que

estão na mesma posição.

7. O simulador armazena a lista ordenada pelo critério norma ponderada.

• Marcar os Objetos Compat́ıveis com a Tecnologia do Estudante

Descrição: (Caso de uso de Extensão) marcar o objeto de aprendizagem

como recomendado ou não recomendado para ser exibido no dispositivo do

estudante.

Ator: Administrador, Estudante.

Pré-Condição: que a seleção dos objetos de aprendizagem tenha ocorrido,

baseada nas palavras-chave e tenha gerado uma lista de objetos seleciona-

dos.

Cenário Principal de Sucesso:

1. O simulador obtém as caracteŕısticas tamanho do monitor e tipo de

teclado utilizadas pelo estudante.

2. Para cada objeto da lista de objetos selecionados, o simulador:

2.1. marca objeto como “recomendado”;

2.2. obtém o tamanho do monitor e o tipo de teclado mais adequado

ao objeto a partir do atributo otherPlatformRequirements da ca-

tegoria técnica do LOM;

2.3. verifica se o tamanho do monitor e o tipo de teclado são adequados,

e caso não sejam adequados, o simulador marca o objeto como

“não recomendado”.

• Ordenar Objetos de Aprendizagem pela Escolha das Mı́dias do

Estudante

Descrição: (Caso de uso de Extensão) ordenar o(s) objeto(s) de aprendi-

zagem baseado na classificação das mı́dias (áudio, v́ıdeo, texto, simulação,

jogo educativo, animação) realizada pelo estudante.

Ator: Administrador, Estudante.

Pré-Condição: que a seleção dos objetos de aprendizagem tenha ocorrido,

baseada nas palavras-chave e tenha gerado uma lista de objetos seleciona-

dos.

Cenário Principal de Sucesso:
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1. O simulador carrega as preferências pelos tipos de mı́dias do estudante

2. Para cada objeto selecionado:

2.1. o simulador obtém os tipos de mı́dias encontrados no atributo

description da categoria Educational do LOM;

2.2. para cada mı́dia do objeto:

2.2.1. o simulador obtém o valor para esta mı́dia relacionado à esco-

lha do estudante;

2.2.2. o simulador acumula esse valor.

2.3. o simulador divide o valor acumulado pelo total de mı́dias do ob-

jeto;

2.4. o simulador armazena o resultado da divisão em uma lista.

No Apêndice B, estão descritas as narrativas dos outros casos de uso do

simulador, ilustrados na Figura 6.1 com cor branca.

O diagrama de classes, representado na Figura 6.2, foi modelado considerando

os requisitos para o simulador apresentados na Seção 6.1. Na Figura 6.2, por

questões de legibilidade, são apresentados somente as classes do simulador e os

seus relacionamentos.

Considerando o diagrama de classes, foi realizada a modelagem dos dados

para a elaboração das tabelas no servidor de banco de dados MySQL ([161]). Na

criação e na administração dessas tabelas, foram utilizados o MySQL Workbench

([174]) e o SQLyog ([175]).

Para facilitar a sua visualização, as tabelas foram separadas em três camadas

lógicas, denominadas “Gestão de Usuários e Cursos” e “Histórico de Estudo”,

ilustradas na Figura 6.3, e “Gestão de Objetos de Aprendizagem”, apresentada

na Figura 6.4.
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Figura 6.2: Diagrama de classes para o simulador, contendo somente os
atributos.
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Figura 6.3: Diagrama entidade relacionamento para o simulador - “Gestão de
Usuários e Cursos” e “Histórico de Estudo”.
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Figura 6.4: Diagrama entidade relacionamento para o simulador - “Gestão de
Objetos de Aprendizagem”.
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No desenvolvimento do simulador de estudo, foram utilizadas a linguagem de

programação Java ([160], [164] e [165]), pela sua portabilidade, e a plataforma

de desenvolvimento NetBeans IDE 7.1 ([163]), devido ao maior domı́nio dessa

tecnologia pelo candidato.

Na interface inicial do simulador, ilustrada na Figura 6.5, podem-se visualizar

onze opções de menu, a saber:

• System: contendo as funcionalidades responsáveis por realizar o login do sis-

tema, permitir um novo login e finalizar a aplicação. Essas funcionalidades

são representadas pelos itens login, exit e close.

• User : encarregada por manter os usuários, por meio dos itens Add, Change

Data, Delete e Show.

• Course: responsável por manter cursos; matricular e cancelar a matŕıcula

dos professores e estudantes em cursos; registrar e visualizar tempo de es-

tudo e desempenho em cursos; permitir o acesso a um curso por um estu-

dante; realizar a simulação de estudo em um curso e apresentar o histórico

de estudo de um estudante em um curso. Essas funcionalidades são obtidas

pelos itens Add, Change Data, Delete, Show, Register Teacher, Cancel Te-

acher Registration, Register Student, Cancel Student Registration, Register

Time and Performance, Show Time and Performance Registered, Access,

Simulate Study e Show Study History.

• Device: encarregada de manter os dispositivos de estudantes previamente

cadastrados, a partir dos itens Add, Change Data, Delete e Show.

• Object : permite manter os objetos de aprendizagem e apresentar suas nor-

mas. Essas funcionalidades são obtidas por meio dos itens Add, Change

Data, Delete, Show Object e Show Norms.

• Media: responsável por manter as preferências pelos tipos de mı́dias de um

estudante, tendo em vista os itens Add, Change Data e Show.

• Style: possibilita obter os estilos de aprendizagem inicial e manter os estilos

de aprendizagem de um estudante, por meio do itens Get, Add, Change Data

e Show.

• Criterion: encarregado de manter os tipos de seleção dos objetos de apren-

dizagem, a partir dos itens Add, Change Data e Show.
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• Knowledge: permite manter os conhecimentos pré-adquiridos por um estu-

dante em um curso, tendo como itens Add, Change Data e Show.

• Adaptation: responsável por manter os critérios de adaptação associados a

um curso, por meio dos itens Add, Change Data e Show.

• Help: que contém a informação da versão do simulador, por meio do item

About.

Conforme os requisitos, nem todas as opções de menu e seus itens estão

dispońıveis a todas as classes de usuários.

A interface encarregada de obter o estilo de aprendizagem de um estudante,

utilizando as perguntas das Tabelas 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 e a lógica do algoritmo

representado na Figura 2.4, pode ser visualizada na Figura 6.6.

Considerando-se que um administrador realizou o login no simulador e deseja

simular o estudo feito por um estudante, deve, primeiramente, acessar um curso,

por meio da interface apresentada na Figura 6.7. Nela, seleciona-se o estudante,

seu dispositivo de acesso, o curso e pressiona-se o botão Access realizando-se o

acesso ao curso. Nesse momento, observa-se que a interface inicial do simulador

apresenta os dados associados a esse acesso (ilustrada na Figura 6.8), bem como

o botão de simular estudo (Simulate Study) habilitado.

No desenvolvimento da funcionalidade, associada à Simulate Study, são apre-

sentadas as informações relacionadas ao estudante que realizou o acesso a um

curso e é permitida a simulação do estudo de um item do curso, por meio do

botão “Simulate”, conforme ilustra a Figura 6.9. A lógica ligada a esse botão

realiza todo o processo de adaptação, em especial, a lógica fuzzy, descrito no

Caṕıtulo 4. No desenvolvimento da lógica fuzzy, utilizou-se o pacote JFuzzyLogic

[169].
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Figura 6.5: Simulador: tela principal e login.
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Figura 6.6: Simulador: tela obter estilos de aprendizagem de um estudante.

Figura 6.7: Simulador: tela de acesso a um curso. Administrador seleciona a
estudante “Fabiana Murer”, dispositivo “notebook LU.SG608.002” e o curso

“C6”.
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Figura 6.8: Simulador: tela inicial após acesso do administrador como
estudante “Fabiana Murer”, com o dispositivo “notebook LU.SG608.002” no

curso “C6”.
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Na Figura 6.9, podem-se observar as áreas:

• Student’s Data: na qual são apresentados os estilos de aprendizagem do

estudante atual (Learning Style) e as preferências pelos tipos de mı́dias do

estudante (Media Type - Preferences).

• Course Items : que apresenta o conteúdo programático do curso (Complete

Programmatic Content) e os itens de conteúdo conhecidos pelo estudante

(Known by the Student).

• Device Data: contendo as informações sobre o dispositivo utilizado para

estudo durante a simulação.

• Study Information: que mostra os critérios de adaptação marcados para o

curso (Adaptation Criterion - Teacher Influence) e valor do desempenho e

do tempo de estudo no assunto anterior (Previous Topic). Também permite

informar o valor do desempenho e do tempo de estudo para o próximo as-

sunto a ser estudado, caso nenhum valor seja informado, utiliza-se o registro

prévio dos valores padrão de desempenho e tempo de estudo.

• Simulation Results : na qual são apresentados o tipo de conteúdo estudado

pelo estudante (Content Evaluation); o tópico estudado do curso (Topic of

Study in the Course); e o novo estilo de aprendizagem após o estudo (New

Learning Styles).

• Learning Objects Results : que apresenta os objetos selecionados durante a

simulação do estudo, destacando o objeto estudado durante a simulação e

o objeto oferecido como reforço no estudo. Além disso, há uma relação de

objetos selecionados durante o processo de simulação, associado ao objeto

estudado e ao oferecido como reforço. Nessa relação, identificam-se os itens:

– Title: corresponde ao nome utilizado no atributo title da categoria

geral do LOM;

– pos WN : posição do objeto associada à norma ponderada obtida a

partir dos estilos de aprendizagem do estudante e dos valores LOM

para o objeto;

– WN value: valor da norma ponderada;

– pos Vot : posição do objeto associada a sua classificação pelo critério

votação;
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– Vot tot : indicação do valor total, segundo o critério votação. Repre-

senta o total de vezes que um objeto de aprendizagem é a melhor opção,

de acordo com as normas individuais para os estilos de aprendizagem;

– Tech: recomendação ou não para o estudo do objeto no dispositivo

utilizado;

– pos Media: posição do objeto relativa a sua classificação pelas pre-

ferências das mı́dias.

As informações do histórico de estudo de um estudante em um curso podem

ser obtidas por meio da interface apresentada na Figura 6.10. Nela, pode-se

observar as informações: critérios de adaptação para o curso, preferências pelos

tipos de mı́dias do estudante, itens estudados, desempenho e tempo de estudo,

objetos selecionados em cada item, critério de seleção dos objetos, dispositivo

utilizado para estudo e estilos de aprendizagem do estudante durante o estudo.

6.3 Simulação dos Estudos

6.3.1 Introdução

Ao finalizar o desenvolvimento do simulador e realizar seus testes, foram ela-

boradas várias simulações de estudo com o objetivo de avaliar a adaptabilidade

proposta pelo algoritmo e pela arquitetura AdaptMLearning. Para simular o

estudo de um estudante em um curso, de forma adequada, são necessárias as

ações:

• realizar o login;

• cadastrar um curso;

• cadastrar objetos de aprendizagem associados ao curso;

• cadastrar estudante;

• adicionar dispositivo do estudante;

• adicionar preferência de mı́dias para o estudante;
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Figura 6.9: Simulador: Tela de Simulação de Estudo para “Fabiana Murer”
com o dispositivo “notebook LU.SG608.002” no curso “C6”.
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Figura 6.10: Simulador: Tela de Histórico de Estudo para a Estudante
“Fabiana Murer” no curso “C6”.
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• obter ou cadastrar os estilos de aprendizagem do estudante;

• informar os tipos de adaptação para o curso;

• matricular o estudante no curso;

• selecionar os conhecimentos pré-adquiridos do estudante no curso, se hou-

ver;

• registrar, previamente, os valores padrão do tempo de permanência e do

desempenho para os itens do curso relativos à simulação do estudo para o

estudante. Não é obrigatório, porém agiliza a simulação;

• informar o critério de seleção dos objetos de aprendizagem, votação ou

norma ponderada.

Após a realização dessas ações, o curso deve ser acessado, indicando o estu-

dante e o dispositivo utilizado, e a simulação pode ser iniciada.

Nas simulações de estudo, foram utilizados:

• Vários estudantes com diferentes dispositivos, preferências de mı́dias, co-

nhecimentos pré-adquiridos e estilos de aprendizagem inicial.

• Diversos cursos, com diferentes configurações. Na criação desses cursos

considerou-se o nome do curso, carga horária e os itens de conteúdo pro-

gramático, discriminados por: nome, desempenho, tempo de estudo e

palavras-chave.

• Muitos objetos de aprendizagem, cujo Title é representado pela sigla

O N AM 2CO, na qual:

– O: correspondente a palavra objeto de aprendizagem;

– N: identifica o número do objeto em um mesmo item de conteúdo

programático;

– A: refere-se ao item de conteúdo programático ou assunto;

– M: identifica o número do item de conteúdo programático ao qual

corresponde o objeto de aprendizagem;

– 2CO: quando há o 2C ou 2CO no final da sigla, significa que o objeto

de aprendizagem possui mais de uma palavra-chave que o identifica.
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Os objetos de aprendizagem e as palavras-chave associadas são ilustrados

nas Tabelas 6.1 e 6.5. Além disso, os valores dos objetos, baseados nos

exemplos da Seção 5.3, e correspondentes às categorias do IEEE 1484 são

encontradas em diversas tabelas, conforme:

– categoria geral, Tabelas 6.2 e 6.6;

– categoria técnica, Tabelas 6.3 e 6.7;

– categoria educacional, Tabelas 6.4 e 6.8.

• Diferentes composições nos tipos de adaptação para um curso.

• Vários tempos de permanência e desempenho, previamente registrados ou

não, no estudo do item de um curso para o estudante a cada simulação.

A Tabela 6.9 resume as situações de estudo simuladas. Dentre elas, são

detalhadas, neste caṕıtulo, as situações:

• I - O estudante Bruno tem desempenho e tempo de estudo bons em todos

os seis assuntos do curso C3 utilizando seu smartphone.

• VIII - O estudante Alberto estuda o curso C9, contendo três assuntos. Tem

bons resultados no primeiro assunto, tempo de estudo ruim no segundo

assunto, necessitando reforço, e desempenho ruim no terceiro assunto três

vezes, sendo necessário reestudo. Como há somente três objetos para o

terceiro assunto, no último estudo, aleatoriamente, é selecionado um objeto

já estudado.

• XIV - A estudante Mariana estuda o curso C9, contendo três assuntos. Tem

bons resultados no primeiro assunto, tempo de estudo ruim no segundo as-

sunto e desempenho ruim no terceiro assunto. No entanto, como o professor

desabilitou a adaptação pelo learning styles e pela performance, não recebe

reforço e nem reestuda nenhum assunto.

Os resultados obtidos em todas as simulações são detalhadas nos Apêndices

C e D.
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Tabela 6.1: Primeira relação de objetos de aprendizagem identificados pelo
Title, da categoria geral do IEEE 1484, e a palavra chave associada.

Relação de objetos de aprendizagem Palavra
chave

O 1 A1 O 2 A1 O 3 A1 O 4 A1 O 5 A1 O 6 A1 O 7 A1 K1
O 1 A2 O 2 A2 O 3 A2 O 4 A2 O 5 A2 O 6 A2 O 7 A2 K2
O 1 A3 O 2 A3 O 3 A3 O 4 A3 O 5 A3 O 6 A3 O 7 A3 K3
O 1 A4 O 2 A4 O 3 A4 O 4 A4 O 5 A4 O 6 A4 O 7 A4 K4
O 1 A5 O 2 A5 O 3 A5 O 4 A5 O 5 A5 O 6 A5 O 7 A5 K5
O 1 A6 O 2 A6 O 3 A6 O 4 A6 O 5 A6 O 6 A6 O 7 A6 K6
O 1 A7 O 2 A7 O 3 A7 O 4 A7 O 5 A7 O 6 A7 O 7 A7 K7

Tabela 6.2: Relação de Objetos de Aprendizagem contendo os três caracteres
iniciais do Title, relativos aos objetos da Tabela 6.1, e o valor do atributo

description da categoria Geral do IEEE 1484.

objeto description

O 1 video, audio, text
O 2 text
O 3 video, text
O 4 simulation, educative game, text
O 5 video,text
O 6 video, audio, educative game, simulation,

animation, text
O 7 text

Tabela 6.3: Relação de objetos de aprendizagem contendo os três caracteres
iniciais do Title, relativos aos objetos da Tabela 6.1, e o valor dos atributos
format e OtherPlatformsRequeriments da categoria técnica do IEEE 1484.

objeto format OtherPLatformsRequirements

O 1 image, audio, text monitorSize=10;keyboardType=software
keyboard,standard,laptop size

O 2 image, text monitorSize=15;keyboardType=software
keyboard,standard,laptop size

O 3 video, audio, text monitorSize=15;keyboardType=software
keyboard,standard,laptop size

O 4 application,text monitorSize=3;keyboardType=software
keyboard,standard,laptop size

O 4 A2 application,text monitorSize=15;keyboardType=software
keyboard,standard,laptop size

O 5 image,text monitorSize=12;keyboardType=software
keyboard,standard,laptop size

O 6 application, audio,
video, text

monitorSize=12;keyboardType=software
keyboard,standard,laptop size

O 7 text monitorSize=8;keyboardType=software
keyboard,standard,laptop size
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Tabela 6.4: Relação de objetos de aprendizagem contendo os três caracteres
iniciais do Title, relativos aos objetos da Tabela 6.1, e o valor dos atributos
interactivity type (IT), learning resourse type (LRT), interactivity level (IL),

semantic density (SD) e difficulty (D) da categoria educacional do IEEE 1484.

objeto IT LRT IL SD D

O 1 expositive figure, table, nar-
rative text, questi-
onnaire, exam

low medium medium

O 2 mixed slide, exam medium low easy
O 3 expositive figure, exam low very high difficulty
O 4 active simulation, exam very high high medium
O 5 mixed figure, graph, ta-

ble, narrative text,
exam

low low very easy

O 6 mixed simulation, fi-
gure, diagram,
narrative text,
exam

medium medium easy

O 7 mixed narrative text,
exam

low very high very difficulty

Tabela 6.5: Segunda relação de objetos de aprendizagem identificados pelo
Title, da categoria geral do IEEE 1484, e a palavra chave associada.

Relação de objetos de aprendizagem Palavra
chave

O 1 A1 2C O 2 A1 2C O 3 A1 2C K1,K8
O 1 A2 2C O 2 A2 2C O 3 A2 2C K2,K7
O 1 A3 2C O 2 A3 2C O 3 A3 2C K3,K6

O 1 A3 2CO O 2 A3 2CO O 3 A3 2CO K3,K7

Tabela 6.6: Relação de objetos de aprendizagem contendo o rótulo inicial do
Title, relativos aos objetos da Tabela 6.5, e o valor do atributo Description da

categoria geral do IEEE 1484.

objeto description

O 1 A1 2C, audio,text
O 2 A3 2C,
O 3 A3 2C,

O 2 A3 2CO,
O 3 A3 2CO
O 2 A1 2C, text
O 1 A3 2C,
O 1 A3 2CO
O 3 A1 2C, video, text
O 2 A2 2C
O 1 A2 2C simulation,educative

game,text
O 3 A2 2C video,audio,educative game,

simulation,animation,text
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Tabela 6.7: Relação de objetos de aprendizagem contendo o rótulo inicial do
Title, obtido da Tabela 6.5, e o valor dos atributos format e

OtherPlatformsRequeriments da categoria técnica do IEEE 1484.

objeto format description

O 1 A1 2C,

image,text

monitorSize=10;
O 2 A3 2C, keyboardType=software keyboard,
O 3 A3 2C, standard,laptop size

O 2 A3 2CO,
O 3 A3 2CO
O 2 A1 2C image, text monitorSize=3;keyboardType=

software keybo-
ard,standard,laptop
size

O 3 A1 2C video, audio, text monitorSize=15;keyboardType=
software keybo-
ard,standard,laptop
size

O 1 A2 2C application, text monitorSize=3;keyboardType=
software keybo-
ard,standard,laptop
size

O 2 A2 2C image, text monitorSize=12;keyboardType=
software keybo-
ard,standard,laptop
size

O 3 A2 2C application, video, monitorSize=12;keyboardType=softwa-
audio, text re keyboard,standard,laptop size

O 1 A3 2C,
text

monitorSize=8;keyboardType=
O 1 A3 2CO software keyboard,standard,

laptop size
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Tabela 6.8: Relação de objetos de aprendizagem contendo os três caracteres
iniciais do Title, relativos aos objetos da Tabela 6.5, e o valor dos atributos
interactivity type (IT), learning resourse type (LRT), interactivity level (IL),

semantic density (SD) e difficulty (D) da categoria educacional do IEEE 1484.

objeto IT LRT IL SD D

O 1 A1 2C expositive figure, table, nar-
rative text, questi-
onnaire, exam

low medium medium

O 2 A1 2C mixed slide, exam medium low easy
O 3 A1 2C expositive figure, exam low very high difficulty
O 1 A2 2C active simulation, exam very high high medium
O 2 A2 2C mixed figure, graph, ta-

ble, narrative text,
exam

low low very easy

O 3 A2 2C mixed simulation, fi-
gure, diagram,
narrative text,
exam

medium medium easy

O 1 A3 2C, mixed narrative text, low very high very
O 1 A3 2CO exam difficulty
O 2 A3 2C, expositive figure, table, low medium medium
O 3 A3 2C, narrative text,

O 2 A3 2CO, questionnaire,
O 3 A3 2CO exam

Tabela 6.9: Resumo das situações de estudo realizadas no simulador (NSE =
Número da Simulação de Estudo).

NSE T́ıtulo Breve Descrição do Estudo Pág.

I Estudante exemplar Bruno tem desempenho e tempo de estudo

bons em todos os seis assuntos do curso C3,

utilizando seu smartphone

248

II Estudante exemplar

com assuntos conhe-

cidos do curso

Maria conhece e não estuda os assuntos II e

IV do curso C3 e tem desempenho e tempo

de estudo bons nos outros quatro assuntos do

curso.

252

III Estudante com de-

sempenho razoável

em assunto do curso

Alberto tem desempenho e tempo de estudo

bons em quase todos os assuntos do curso

C4, exceto um assunto que tem desempenho

razoável, sendo oferecido um reforço no seu

estudo.

256

Continua. . .
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Tabela 6.9 – Continuação

NSE T́ıtulo Breve Descrição do Estudo Pág.

IV Estudante tem de-

sempenho ruim em

assunto do curso

Fernando conhece o primeiro assunto do

curso C4; tem desempenho ruim e bom

tempo de estudo no segundo assunto, sendo

oferecido um reforço; e, no último assunto,

tem desempenho e tempo de estudo bons.

260

V Estudante tem

tempo de estudo

ruim em assunto do

curso

Lucas tem tempo de estudo ruim e bom de-

sempenho no segundo assunto do curso C4,

sendo oferecido um reforço; e, nos outros dois

assuntos, tem desempenho e tempo de estudo

bons.

264

VI Estudante tem de-

sempenho razoável

no único assunto do

curso

Alberto tem tempo de estudo bom e razoável

desempenho no único assunto do curso C7,

sendo oferecido um reforço no seu estudo

desse único assunto.

269

VII Curso sem objeto no

repositório

Mariana tenta estudar o curso C8, no en-

tanto, não há objeto no repositório logo no

primeiro assunto e a simulação termina.

271

VIII Estudante estuda to-

dos os objetos de um

assunto

Alberto estuda o curso C9, tem bons resul-

tados no primeiro assunto, tempo de estudo

ruim no segundo assunto, necessitando re-

forço, e desempenho ruim no terceiro assunto

três vezes, sendo necessário reestudo. Como

há somente três objetos para o terceiro as-

sunto, no último estudo, aleatoriamente, é

selecionado um objeto já estudado.

272

IX Adaptação pela tec-

nologia desabilitada

Ricardo estuda o curso C10, tem tempo de

estudo e desempenho bons em todos os as-

suntos do curso. No entanto, o professor de-

sabilitou a adaptação pela tecnologia.

282

X Adaptação pelo

pre-knowledge desa-

bilitada

Gabriel estuda o curso C10, tem bons resul-

tados no primeiro assunto, tempo de estudo

ruim no segundo assunto, necessitando re-

forço, e desempenho ruim no terceiro assunto

duas vezes, sendo necessário reestudo. Além

disso, o professor desabilitou a adaptação

pelo pre-knowledge.

287

Continua. . .
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Tabela 6.9 – Continuação

NSE T́ıtulo Breve Descrição do Estudo Pág.

XI Adaptação pela

performance desabi-

litada

Ricardo estuda o curso C9, tem desempenho

no primeiro assunto, tempo de estudo no se-

gundo assunto e desempenho no terceiro as-

sunto ruins. No entanto, não reestuda e não

recebe reforço de nenhum assunto, pois o pro-

fessor desabilitou a adaptação pela perfor-

mance.

295

XII Adaptação pelo lear-

ning styles desabili-

tada

Marcos estuda o curso C9, tem bons resul-

tados no primeiro assunto, tempo de estudo

ruim no segundo assunto e desempenho ruim

no terceiro assunto duas vezes, sendo ne-

cessário reestudo. Além disso, o professor de-

sabilitou a adaptação pelo learning styles.

301

XIII Adaptação por tech-

nology e performance

desabilitados

Jonas estuda o curso C9, tem bons resulta-

dos no primeiro assunto, tempo de estudo no

segundo assunto e desempenho no terceiro as-

sunto ruins. No entanto, como o professor de-

sabilitou a adaptação pela technology e pela

performance, não recebe reforço e nem rees-

tuda nenhum assunto.

306

XIV Adaptação por lear-

ning styles e perfor-

mance desabilitados

Mariana estuda o curso C9, tem bons resul-

tados no primeiro assunto, tempo de estudo

no segundo assunto e desempenho no terceiro

assunto ruins. No entanto, como o professor

desabilitou a adaptação pelo learning styles

e pela performance, não recebe reforço e nem

reestuda nenhum assunto.

311

XV Adaptação por

performance e

pre-knowledge desa-

bilitados

Fernandinho estuda o curso C9, tem bons re-

sultados no primeiro assunto, tempo de es-

tudo no segundo assunto e desempenho no

terceiro assunto ruins. No entanto, como o

professor desabilitou a adaptação pela per-

formance e pelo pre-knowledge, não recebe

reforço e nem reestuda nenhum assunto.

315

Continua. . .
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Tabela 6.9 – Continuação

NSE T́ıtulo Breve Descrição do Estudo Pág.

XVI Adaptação por

technology e pre-

knowledge desabili-

tados

Maria estuda o curso C9, tem bons resultados

no primeiro assunto, tempo de estudo ruim

no segundo assunto, recebendo um reforço,

e desempenho ruim no terceiro assunto uma

única vez, sendo necessário reestudo. Além

disso, o professor desabilitou a adaptação

pela technology e pelo pre-knowledge.

320

XVII Adaptação por tech-

nology e learning sty-

les desabilitados

Bruno Buccini estuda o curso C9, conhece

o primeiro assunto, tem desempenho ruim no

segundo assunto uma única vez, necessitando

reestudo, e tempo de estudo ruim no terceiro

assunto, recebendo reforço. Além disso, o

professor desabilitou a adaptação pela tech-

nology e pelo learning styles.

328

XVIII Adaptação por

learning styles e

pre-knowledge desa-

bilitados

Thiago Benevides estuda o curso C9, tem de-

sempenho ruim no primeiro assunto, neces-

sitando reestudo, tempo de estudo ruim no

segundo assunto, sendo oferecido um reforço,

e bons resultados no terceiro assunto. Além

disso, o professor desabilitou a adaptação

pelo learning styles e pelo pre-knowledge.

332

XIX Somente a adaptação

learning styles está

habilitada

Geni estuda o curso C9, e o primeiro as-

sunto, apesar de conhecê-lo, tem desempenho

e tempo de estudo ruins no segundo assunto

e bons resultados no terceiro assunto. No en-

tanto, não reestuda e não recebe reforço de

nenhum assunto, pois o professor desabilitou

a adaptação por technology, performance e

pre-knowledge.

337

XX Somente a adaptação

pre-knowledge está

habilitada

Lucas Barros estuda o curso C9, iniciando

pelo assunto II, pois conhece o I, tem desem-

penho no segundo assunto e tempo de estudo

no terceiro assunto ruins. No entanto, como

o professor desabilitou a adaptação por tech-

nology, performance e learning styles, não re-

cebe reforço e nem reestuda nenhum assunto.

341

Continua. . .
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Tabela 6.9 – Continuação

NSE T́ıtulo Breve Descrição do Estudo Pág.

XXI Somente a adaptação

technology está habi-

litada

Fernando estuda o curso C9, tem bons re-

sultados no primeiro assunto, desempenho

no segundo assunto e tempo de estudo no

terceiro assunto ruins. No entanto, como o

professor desabilitou a adaptação por pre-

knowledge, performance e learning styles, não

recebe reforço e nem reestuda nenhum as-

sunto.

344

XXII Somente a adaptação

performance está ha-

bilitada

Ricardo estuda o curso C9, tem tempo de

estudo ruim no primeiro assunto, sendo ofe-

recido um reforço, desempenho ruim no se-

gundo assunto, sendo necessário um reestudo,

e bons resultados no terceiro assunto. Além

disso, o professor desabilitou a adaptação por

learning styles, technology e pre-knowledge.

348

XXIII Nenhum tipo de

adaptação foi seleci-

onado

Eduardo estuda o curso C9 e estuda os assun-

tos I e III, apesar de conhecê-los, tem tempo

de estudo ruim no primeiro assunto, desem-

penho ruim no segundo assunto e bons resul-

tados no terceiro assunto. No entanto, como

o professor desabilitou a adaptação por le-

arning styles, performance, technology e pre-

knowledge, não recebe reforço e nem reestuda

nenhum assunto.

353

XXIV Somente a adaptação

pelo learning styles

está habilitada

Fernando estuda o curso C9, estuda os assun-

tos I e III, apesar de conhecê-los, tem tempo

de estudo ruim no primeiro assunto, desem-

penho ruim no segundo assunto e bons resul-

tados no terceiro assunto. No entanto, como

o professor desabilitou a adaptação por per-

formance, technology e pre-knowledge não re-

cebe reforço e nem reestuda nenhum assunto.

357

Continua. . .
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Tabela 6.9 – Continuação

NSE T́ıtulo Breve Descrição do Estudo Pág.

XXV Somente a adaptação

pela performance

está habilitada

Alberto estuda o curso C9 e os assuntos I

e III, apesar de conhecê-los, tem bons re-

sultados no primeiro assunto, desempenho

ruim no segundo assunto, sendo necessário

um reestudo, e bons resultados no terceiro

assunto. Além disso, o professor desabilitou

a adaptação por learning styles, technology e

pre-knowledge.

362

XXVI Adaptação por

technology e pre-

knowledge desabili-

tados

Fabiana estuda o curso C9 e os assuntos I

e III, apesar de conhecê-los, tem bons resul-

tados no primeiro assunto, desempenho ruim

no segundo assunto, sendo necessário reforço,

e bons resultados no terceiro assunto. Além

disso, o professor desabilitou a adaptação por

technology e pre-knowledge.

367

XXVII Adaptação por per-

formance e techno-

logy desabilitados

Ricardo estuda o curso C3, conhece os assun-

tos I e IV, e não os estuda, tem tempo de es-

tudo e desempenho ruins no segundo assunto,

bons resultados no terceiro assunto, tempo de

estudo ruim no quinto assunto e bons resul-

tados no sexto e último assunto. No entanto,

como o professor desabilitou a adaptação por

performance e technology, não recebe reforço

e nem reestuda nenhum assunto.

373

XXVIII Adaptação pela

performance desabi-

litada

Fernando estuda o curso C3, conhece os as-

suntos I e IV, e não os estuda, tem tempo de

estudo e desempenho ruins no segundo as-

sunto, desempenho ruim no terceiro assunto,

tempo de estudo ruim no quinto assunto e

bons resultados no sexto e último assunto.

No entanto, como o professor desabilitou a

adaptação por performance, não recebe re-

forço e nem reestuda nenhum assunto.

380

Continua. . .
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Tabela 6.9 – Continuação

NSE T́ıtulo Breve Descrição do Estudo Pág.

XXIX Adaptação por

performance, le-

arning styles e

pre-knowledge desa-

bilitados

Bruno estuda todos os cinco assuntos do

curso C2, apesar de conhecê-los, tem bons

resultados no primeiro assunto, tempo de es-

tudo e desempenho no segundo assunto, de-

sempenho ruim no terceiro assunto, bons re-

sultados no quarto assunto e tempo de es-

tudo ruim no terceiro assunto, no entanto,

como o professor desabilitou a adaptação por

performance, learning styles e pre-knowledge

não recebe reforço e nem reestuda nenhum

assunto.

386

XXX Estudante não tem

bons resultados em

dois assuntos do

curso

Felipe estuda os cinco assuntos do curso C2,

tem bons resultados no primeiro e no segundo

assunto, tempo de estudo e desempenho ruins

na primeira vez que estuda o segundo as-

sunto, desempenho ruim na segunda vez que

estuda o terceiro assunto, desempenho ruim

no quarto assunto, sendo necessário reestudo

e bons resultados no quinto assunto. Além

disso, o professor não desabilitou nenhuma

adaptação.

390

XXXI Estudante utiliza

dispositivos diferen-

tes para estudo

Jonas estuda o curso C3, nos dois primei-

ros assuntos utiliza um notebook, nos dois

assuntos do meio utiliza um smartphone e

nos dois últimos assuntos utiliza um tablet.

Tem tempo de estudo ruim no assunto V, re-

cebendo reforço e desempenho ruim nos as-

suntos II e IV, necessitando reestudo. Além

disso, o professor não desabilitou nenhuma

adaptação.

399

XXXII Estudante sabe to-

dos os assuntos do

curso

Maria inicia o estudo no curso C10, mas como

conhece todos os assuntos do curso e todas

as adaptações estão habilitadas a simulação

finaliza.

409

Continua. . .
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Tabela 6.9 – Continuação

NSE T́ıtulo Breve Descrição do Estudo Pág.

XXXIII Utilizado a votação

para seleção dos ob-

jetos

Ivan estuda o curso C10, tem bons resultados

no primeiro assunto, desempenho e tempo

de estudo ruins na primeira vez que estuda

o segundo assunto, tempo de estudo ruim

na segunda vez que estuda o segundo as-

sunto, sendo oferecido um reforço e tempo

de estudo ruim no terceiro assunto, sendo

também oferecido um reforço. Além disso,

o professor não desabilitou nenhum critério

de adaptação.

410

6.3.2 Situação de Estudo I

6.3.2.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Bruno Buccini;

• dispositivo no estudo: tipo = smartphone, modelo = XPERIA 10, tamanho

da tela = 4 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 2, text = 3, simulação = 4, jogos

educacionais = 5 e animação = 4;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very visual (0), processing = active

(6) , perception = indifferent (13) e understanding = very global (22);

• curso: C3, com carga horária de 30 h e seis assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de performance, timing

e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1;

II. 7, 2000 e K2;

III. 7, 1700 e K3;

IV. 7, 2000 e K4;

V. 7, 1900 e K5;
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VI. 7, 2100 e K6.

• há um conjunto de sete objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pelo estudante: nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, performance,

pre-knowledge e technology ;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com desempenho e tempo de estudo bons

em todos os assuntos de C3. Os valores registrados para o desempenho e

tempo de estudo do estudante em cada assunto, identificado pelo número

do assunto, são:

I. 8 e 1500;

II. 7 e 1900;

III. 9 e 1650;

IV. 10 e 1850;

V. 8 e 1900;

VI. 9 e 2070.

Esses valores de registro padrão foram utilizados durante a simulação do

estudo.

Na próxima subseção, será detalhado o estudo do Bruno no assunto I do curso

C3.

O estudo de Bruno no restante do curso C3, será discriminado em uma única

subseção, menos detalhada, pois cada item de conteúdo programático de C3 pos-

sui um conjunto de sete objetos de aprendizagem, no qual cada conjunto de

objetos possui configurações semelhantes à do assunto I. Além disso, como foi

considerado que, nessa situação de estudo, o estudante tem desempenho e tempo

de estudo bons em todos os assuntos estudados, então, os objetos selecionados

para esse estudo possuem as mesmas caracteŕısticas das obtidas no assunto I.

6.3.2.2 Estudo do Bruno no Assunto I do Curso C3

No estudo desse assunto, foram encontrados sete objetos correspondentes a

keyword = K1. Esses objetos, como ilustrados na Tabela 6.10, foram classifi-
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cados segundo a norma ponderada, votação e preferência das mı́dias e marcados

como recomendados ou não pela tecnologia.

Tabela 6.10: Simulação da situação I - Classificação dos objetos no estudo do
assunto I para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 4 A1 1 2,828 1 4 Rec. 1
O 6 A1 2 3,841 3 1 N.Rec. 2
O 2 A1 3 4,000 2 2 N.Rec. 3
O 5 A1 4 4,817 3 1 N.Rec. 5
O 3 A1 5 5,115 3 1 N.Rec. 6
O 1 A1 6 5,235 3 1 N.Rec. 7
O 7 A1 7 5,292 3 1 N.Rec. 4

Com base nos resultados da Tabela 6.10, pode-se observar que o O 4 A1 é

o objeto que possui melhor norma ponderada (WN Value), votação (Vot tot)

e preferência pelos tipos de mı́dias (pos Med), além de ser recomendado para

o estudo no dispositivo(Tech) e, devido ao melhor posicionamento para norma

ponderada, foi o selecionado para o estudo desse assunto. Nessa mesma tabela,

também, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, indicando que nenhum objeto possui o mesmo peso

para o estilo de aprendizagem de Bruno.

• O critério votação (Vot tot) é composto por três valores diferentes (4, 2 e 1)

e cinco objetos são detentores de apenas uma dimensão do estilo de apren-

dizagem do estudante como primeiro colocado (Vot tot = 1) e, segundo

esse critério, os cinco têm o mesmo peso para o estilo de aprendizagem de

Bruno. Isso faz com que a classificação dos objetos contenha apenas as

posições 1, 2, e 3 (pos Vot).

• A análise do aspecto tecnológico (Tech), com exceção do objeto O 4 A1,

permite afirmar que os outros objetos não são recomendados para serem

exibidos no smartphone de Bruno.

• A observação da classificação pelos tipos de mı́dias (pos Med), possibilita

constatar que a posição dos três primeiros objetos coincidem com a norma

ponderada (pos WN). Também, como O 4 A1 tem as mı́dias simulation,

educative game e text, observa-se que é favorável a preferência do estudante.

Além disso, relacionando os recursos do objeto O 4 A1, selecionado para o

estudo de Bruno (simulation e exam), o tipo de interatividade (active), o ńıvel
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de interatividade (very high), densidade semântica (high) e dificuldade (medium)

aos estilos de aprendizagem de Bruno, pode-se dizer que:

• input = very visual : uma simulação possui boa interatividade e, normal-

mente, utiliza-se de recursos visuais;

• understanding = very global : uma simulação pode ser composta de cami-

nhos diferentes levando a situações variadas, favorecendo o estilo global;

• processing = active: uma simulação pode ser utilizada para trabalhar com

procedimentos experimentais; e

• perception = indifferent : uma simulação e suas caracteŕısticas podem tanto

ser constitúıdas de situações que favorecem ao estudante criar seu próprio

método de solução, contendo dificuldades variadas, como detalhes para

quem tem boa memória e não aprecia surpresas nem complicações.

No estudo do objeto O 4 A1, foi considerado que Bruno obteve o desempenho

= 8 e o tempo de estudo = 1500, conforme valores padrão registrados. Isso indica

que o estudante teve bom desempenho/tempo de estudo e pode prosseguir para o

próximo assunto do curso. Também, após esse estudo, os estilos de aprendizagem

mantiveram-se os mesmos, com os valores:

• input = very visual (1.5);

• processing = active (5.0);

• perception = indifferent (11.0);

• understanding = very global (20.4).

6.3.2.3 Estudo do Bruno nos Outros Assuntos do Curso C3

Na simulação do estudo para o restante do curso C3, o estudante Bruno teve bom

desempenho/tempo de estudo em todos os assuntos, conforme registro prévio. A

cada simulação, foram selecionados um conjunto de sete objetos, classificados

segundo a norma ponderada, votação e preferência das mı́dias e marcados como

recomendados ou não pela tecnologia.

Com base nos resultados dessa classificação, em cada assunto, foi posśıvel

observar que os objetos selecionados e apresentados na Tabela 6.11 (sigla OSE),

contém a melhor norma ponderada, votação e preferência pelos tipos de mı́dias,
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além de serem recomendados para o dispositivo de Bruno, exceção para o ob-

jeto do assunto II que não foi recomendado pela tecnologia, devido o tamanho

do monitor mais adequado para a apresentação do objeto ser de no mı́nimo 15

polegadas e o dispositivo do estudante possuir uma dimensão de 4.

Após o estudo dos assuntos do curso, como o estudante teve bom de-

sempenho/tempo de estudo em todos os objetos, os estilos de aprendizagem

mantiveram-se os mesmos, conforme valores exibidos na Tabela 6.11.

Tabela 6.11: Simulação da situação I - Objeto selecionado e estudado (OSE)
nos cinco últimos assuntos do Curso C3 e os valores nas quatro dimensões do

estilo de aprendizagem FSLSM (input = Inp, processing = Proc, perception =
Perc, understanding = Unders, VVS = very visual, A = active, I = indifferent,

VG = very global), obtidos após o estudo do objeto.

Assunto OSE Inp Proc Perc Unders

II O 4 A2 VVS (1.6) A (4.9) I (11.0) VG (20.4)

III O 4 A3 VVS (1.6) A (4.9) I (11.0) VG (20.4)

IV O 4 A4 VVS (1.6) A (4.8) I (11.0) VG (20.4)

V O 4 A5 VVS (1.5) A (5.0) I (11.0) VG (20.4)

VI O 4 A6 VVS (1.6) A (5.0) I (11.0) VG (20.4)

6.3.3 Situação de Estudo VIII

6.3.3.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Alberto Silva;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 2, text = 4, simulação = 2, jogos

educacionais = 3 e animação = 1;

• estilos de aprendizagem inicial: input = indifferent (14), processing = active

(5) , perception = very intuitive (21) e understanding = very global (20);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, identi-

ficado pelo seu número, permite constatar os valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:
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I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, performance,

pre-knowledge e technology ;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim e bom desem-

penho no assunto II, além de desempenho ruim e bom tempo de estudo no

assunto III. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 7 e 2400;

III. 4 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo. No entanto, como o valor do desempenho é ruim no assunto III,

serão utilizados outros valores quando simulado um reestudo.

6.3.3.2 Estudo de Alberto nos Assuntos do Curso C9

Ao iniciar a simulação do estudo de Alberto, os objetos selecionados são classifica-

dos pela norma ponderada, votação, tipos de mı́dia e tecnologia, conforme Tabela

6.12, e o melhor classificado e selecionado é o objeto O 2 A1 2C. Esse objeto é

composto pelos recursos slide e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de in-

teratividade medium, densidade semântica low e dificuldade easy. Relacionando

os estilos de aprendizagem de Alberto com o objeto, tem-se:

• input = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• understanding = very global : como o estudante aprende melhor de forma

não linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os

detalhes, utilizando-se slide, com ńıvel de interatividade medium e tipo
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de interatividade mixed, é posśıvel construir um material com essas carac-

teŕısticas;

• processing = active: o estudante prefere trabalhar em experimentos e es-

tudar em grupo, nesse caso, provavelmente, o objeto não condiz com a

preferência do estudante;

• perception = very intuitive: como o objeto possui pouca dificuldade e den-

sidade semântica baixa, pode não ser condizente com a preferência do es-

tudante.

Tabela 6.12: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 2 A1 2C 1 4,9 1 3 N.Rec. 1
O 3 A1 2C 2 5,7 2 2 N.Rec. 2
O 1 A1 2C 3 5,8 3 1 Rec. 3

Com base na discussão anterior e na Tabela 6.12, observa-se que, com exceção

da dimensão input e understanding, o objeto selecionado não é tão próximo do

estilo de aprendizagem de Alberto. No entanto, os outros objetos dispońıveis

no repositório, O 1 A1 2C e O 3 A1 2C, tem caracteŕısticas que os tornam mais

distantes do estilo do estudante. Além disso, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Va-

lue), mesmo que diferentes, são próximos, indicando que apesar do objeto

O 2 A1 2C ser melhor classificado, os outros não são tão distantes do estilo

de aprendizagem de Alberto.

• O critério votação (Vot tot) é composto por todos os valores diferentes e

posicionamento coincidente (pos Vot) em relação à classificação pela norma

ponderada (pos WN).

• Os dois primeiros objetos da relação não são recomendados (Tech) para

apresentar no dispositivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela

e tipo de teclado laptop size.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med), em comparação à norma ponderada (pos WN) para todos os

objetos. O objeto O 2 A1 2C é de mı́dia text, de maior preferência do

estudante.
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No estudo de O 2 A1 2C, Alberto obteve desempenho e tempo de estudo

bons, mantendo o estado do seu estilo de aprendizagem e fortalecendo a proxi-

midade dos valores de cada dimensão, como pode-se observar abaixo:

• input = indifferent (11);

• understanding = very global (20);

• processing = active (5);

• perception = very intuitive (20).

Na simulação do estudo para o assunto II, foi melhor classificado o objeto

O 1 A2 2C, como pode-se visualizar na Tabela 6.13. Esse objeto contém os re-

cursos simulation e exam, tipo de interatividade active, ńıvel de interatividade

very high, densidade semântica high e dificuldade medium. Analisando os estilos

com o objeto, observa-se:

• input = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• understanding = very global : simulation com tipo de interatividade active e

ńıvel very high indica que o objeto é bastante interativo e como o estudante

aprende melhor de forma não linear, necessitando da visão de conjunto

para poder compreender os detalhes, é posśıvel construir uma simulação

com essas caracteŕısticas;

• processing = active: com simulation, pode-se construir objetos experimen-

tais. Como esse estilo favorece quem prefere trabalhar em experimentos, o

objeto pode ser compat́ıvel ao seu estilo;

• perception = very intuitive: como o objeto possui uma dificuldade média

e densidade semântica alta, pode ser favorável ao estilo de quem prefere

trabalhar com situações complicadas e inovação.

Na Tabela 6.13, também, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são bem diferentes e a distância do objeto O 1 A2 2C, melhor clas-

sificado, em relação aos outros é razoável, indicando que esses objetos são

distantes do estilo de aprendizagem de Alberto.
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• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (4 e 0)

e com posicionamento coincidente (pos Vot) para o objeto O 1 A2 2C em

relação à classificação pela norma ponderada (pos WN). Também, verifica-

se que o objeto O 1 A2 2C, com o Vot tot = 4 é o melhor em relação aos

quatro estilos de Alberto.

• O primeiro objeto da relação é recomendado (Tech) para apresentar no dis-

positivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela e tipo de teclado

laptop size.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o objeto

melhor classificado. O 1 A2 2C tem as mı́dias simulation, educative game

e text.

Tabela 6.13: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A2 2C 1 2,6 1 4 Rec. 1
O 3 A2 2C 2 4,8 2 0 N.Rec. 3
O 2 A2 2C 3 6,7 2 0 N.Rec. 2

No estudo do assunto II, o estudante teve bom desempenho (7) e tempo de

estudo ruim (2400), por esse fato, os estilos de aprendizagem sofreram senśıvel

alteração no seu estado e nos seus valores, como apresentado a seguir:

• input = indifferent (14);

• understanding = global (18);

• processing = indifferent (9);

• perception = intuitive (18).

Além disso, devido a esses valores de desempenho e tempo de estudo, na

simulação do estudo do próximo assunto e baseado na classificação mostrada na

Tabela 6.14, foi oferecido o objeto O 3 A2 2C como reforço ao assunto II. Esse

fato ocorre porque, como o objeto melhor classificado, O 1 A2 2C, foi utilizado no

primeiro estudo desse assunto, o segundo melhor classificado e ainda não estudado

foi o selecionado.
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O O 3 A2 2C é composto dos recursos simulation, figure, diagram, narrative

text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densi-

dade semântica medium e dificuldade easy. Considerando as caracteŕısticas desse

objeto e os estilos do estudante, observa-se:

• input = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• understanding = global : como o objeto possui tipo de interatividade mixed

e ńıvel medium, além disso, como o estudante aprende melhor de forma

não linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os

detalhes, é posśıvel montar um objeto com essas caracteŕısticas e recursos

que contemplem esse estilo de aprendizagem;

• processing = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• perception = intuitive: como o objeto tem pouca dificuldade e densidade

semântica média e o estudante prefere trabalhar com situações complicadas

e inovação é posśıvel que o objeto, mesmo com variedade de recursos, não

corresponda ao estilo de Alberto, nessa dimensão.

Baseando-se na Tabela 6.14, também, verifica-se que o objeto O 3 A2 2C,

segundo melhor classificado pela norma ponderada (WN value), tem seu valor

bem próximo do objeto melhor classificado, indicando que tem, praticamente,

a mesma relação com os estilo de aprendizagem de Alberto. Outro ponto a

ser observado, é que pelo critério votação (Vot tot) o O 3 A2 2C, também, é o

melhor classificado, no entanto, não é recomendado para ser exibido no dispositivo

(Tech) e é o pior classificado pelos tipos de mı́dia (pos Med).

Tabela 6.14: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no reforço
de estudo do assunto II para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A2 2C 1 2,0 1 3 Rec. 1
O 3 A2 2C 2 2,2 1 3 N.Rec. 3
O 2 A2 2C 3 3,9 2 2 N.Rec. 2

Na simulação do estudo para o assunto III, considerando a Tabela 6.15,

observa-se que foi melhor classificado e selecionado o objeto O 1 A3 2C, que

contém os recursos narrative text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel

de interatividade low, densidade semântica very high e dificuldade very difficulty.

A partir das caracteŕısticas desse objeto e dos estilos do estudante, tem-se:

• input = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;
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• understanding = global : como o objeto possui o recurso narrative text, tipo

de interatividade expositive e ńıvel low. E, além disso, como o estudante

aprende melhor de forma não linear, necessitando da visão de conjunto para

poder compreender os detalhes, é posśıvel que esse objeto não corresponda

a essa dimensão do estilo, mesmo que sua construção possa contemplar essa

situação;

• processing = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• perception = intuitive: como o objeto tem dificuldade very difficulty e den-

sidade semântica very high, pode ser favorável ao estilo de quem prefere

trabalhar com complicações e inovação.

Analisando os outros valores da Tabela 6.15, verifica-se que:

• Os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Value)

O 2 A3 2C e O 3 A3 2C são iguais e a distância desses objetos em relação

ao objeto melhor classificado é pequena, indicando razoável proximidade ao

estilo de aprendizagem de Alberto.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (4

e 2) e tem posicionamento coincidente (pos Vot) com o objeto melhor

classificado pela norma ponderada (pos WN). Também verifica-se que os

objetos O 1 A3 2C, com o Vot tot = 4 é o melhor em relação aos quatro

estilos individuais de Alberto.

• Todos os objetos da relação são recomendados (Tech) para apresentar no

dispositivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela e tipo de te-

clado laptop size.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med), em comparação à norma ponderada (pos WN) para o primeiro

e o segundo objeto, melhores classificados.

Tabela 6.15: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no
primeiro estudo do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 3,2 1 4 Rec. 1
O 2 A3 2C 2 4,2 2 2 Rec. 2
O 3 A3 2C 2 4,2 2 2 Rec. 3
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No estudo desse assunto, Alberto obteve bom tempo de estudo, mas desem-

penho ruim e igual a 4, por esse fato, seus estilos de aprendizagem sofreram

alteração para:

• input = verbal (17);

• understanding = indifferent (9);

• processing = reflexive (17);

• perception = indifferent (9).

Além disso, devido a esse baixo desempenho o estudante deve reestudar o

assunto III.

Na continuação da simulação, o simulador classifica os objetos selecionados,

conforme Tabela 6.16, e escolhe o O 2 A3 2C, ainda não estudado e segundo

melhor classificado pela norma ponderada. Esse objeto tem os recursos figure,

table, narrative text, questionnaire, exam, tipo de interatividade expositive, ńıvel

de interatividade low, densidade semântica medium e dificuldade medium. Con-

siderando as caracteŕısticas do O 2 A3 2C e os estilos do estudante, verifica-se

que:

• input = verbal : como o objeto apresenta narrative text com tipo de inte-

ratividade expositive e baixo ńıvel de interatividade, e o estudante recebe

melhor a palavra falada ou escrita, O 2 A3 2C contempla essa dimensão do

estilo;

• understanding = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na esco-

lha;

• processing = reflexive: como o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos

e o objeto é composto de narrative text com tipo de interatividade exposi-

tive, baixo ńıvel de interatividade, densidade semântica e dificuldade média

é provável que o O 2 A3 2C favoreça esse estilo;

• perception = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha.

Na Tabela 6.16, pode-se analisar que:
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• Os valores calculados para a norma ponderada (WN Value) de O 2 A3 2C

e O 3 A3 2C são iguais e a distância deles em relação ao objeto melhor

classificado não é tão grande, indicando que possuem razoável proximidade

ao estilo de aprendizagem de Alberto.

• A coluna do critério votação (Vot tot) contém somente o valor 3 em todos

os objetos, indicando que todos têm o mesmo distanciamento em relação

ao estilo de Alberto, segundo esse critério.

• Todos os objetos da relação também são recomendados (Tech) para serem

apresentados no dispositivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de

tela e tipo de teclado laptop size.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med), em comparação à norma ponderada (pos WN) para o primeiro

e o segundo objeto melhores classificados. Também, O 2 A3 2C é de mı́dias

audio e text.

Tabela 6.16: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no
segundo estudo do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 1,2 1 3 Rec. 1
O 2 A3 2C 2 2,4 1 3 Rec. 2
O 3 A3 2C 2 2,4 1 3 Rec. 3

No estudo do objeto O 2 A3 2C por Alberto, foi obtido tempo de estudo =

1400 e desempenho = 3. Devido ao baixo desempenho o estudante deve continuar

a estudar o assunto III. Além disso, os estilos de aprendizagem sofreram nova

modificação, como apresentado abaixo:

• input = visual (6);

• understanding = global (17);

• processing = active (6);

• perception = intuitive (17).

Na terceira simulação do estudo para o assunto III, considerando a Tabela

6.17, foi selecionado O 3 A3 2C, ainda não estudado e terceiro melhor classifi-

cado pela norma ponderada. Esse objeto contém as mesmas caracteŕısticas do

selecionado anteriormente.

Na Tabela 6.17, também, pode-se observar que:
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• Os valores calculados para a norma ponderada (WN Value) de O 2 A3 2C

e O 3 A3 2C são iguais e têm pouca distância em relação ao objeto melhor

classificado, indicando que eles também possuem razoável proximidade ao

estilo de aprendizagem de Alberto.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (3 e

1) e o posicionamento por esse critério (pos Vot) coincide com a norma

ponderada (pos WN).

• Todos os objetos da relação também são recomendados (Tech) para serem

apresentados no dispositivo Notebook com 11,6 polegadas de tamanho de

tela e tipo de teclado laptop size.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med), em comparação à norma ponderada (pos WN) para o primeiro

e o segundo objeto melhores classificados. O 3 A3 2C é de mı́dias video,

audio, educative game, simulation, animation e text.

Tabela 6.17: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no estudo
pela terceira vez do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 4,9 1 3 Rec. 1
O 2 A3 2C 2 5,3 2 1 Rec. 2
O 3 A3 2C 2 5,3 2 1 Rec. 3

Na simulação do estudo de O 3 A3 2C, considerou-se o tempo de estudo =

1500 e o desempenho = 4, que fez com que o estilo de aprendizagem do Alberto

fosse alterado para:

• input = indifferent (13);

• understanding = indifferent (9);

• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (9).

Também, como o desempenho foi ruim, o estudante deve continuar a estudar

o assunto III. Nesse novo estudo, os objetos foram classificados segundo a norma

ponderada, votação e tipos de mı́dias, como pode-se visualizar na Tabela 6.18, e,

novamente, foi selecionado o O 3 A3 2C. Como todos os objetos desse assunto já
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foram selecionados pelo simulador, conforme o algoritmo da Seção 5.4, seleciona-

se aleatoriamente um dos já selecionados.

Além disso, conforme Tabela 6.18, observa-se que os valores pos WN, WN

Value, pos Vot, Vot tot e Tech são iguais. Isso ocorre porque os estilos de

aprendizagem de Alberto são indifferent em todas as dimensões. Ainda, pode-se

observar que a classificação desses objetos é realizada pela preferência das mı́dias

(pos Med).

Tabela 6.18: Simulação da Situação VIII - Classificação dos objetos no quarto
estudo do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 0 1 4 Rec. 1
O 2 A3 2C 1 0 1 4 Rec. 2
O 3 A3 2C 1 0 1 4 Rec. 3

Nesse novo estudo do assunto III pelo objeto O 3 A3 2C, o estudante obteve

desempenho = 8 e tempo de estudo = 1400, finalizando o estudo de Alberto no

curso e ratificando o seu estilo de aprendizagem, como mostrado abaixo:

• input = indifferent (11);

• understanding = indifferent (11);

• processing = indifferent (11);

• perception = indifferent (11).

6.3.4 Situação de Estudo XIV

6.3.4.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Mariana;

• dispositivo no estudo: tipo = tablet, modelo = NB013, tamanho da tela =

7 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 5, v́ıdeo = 2, text = 5, simulação = 3, jogos

educacionais = 3 e animação = 2;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very verbal (21), processing = refle-

xive (20) , perception = indifferent (14) e understanding = very sequential

(0);
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• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, identi-

ficado pelo seu número, é composto dos valores de desempenho, tempo de

estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: pre-knowledge e technology,

mas learning styles e performance não são habilitadas;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim no assunto

II, mas bom desempenho e desempenho ruim e bom tempo de estudo no

assunto III. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo número do assunto, são:

I. 7 e 1500;

II. 7 e 2400;

III. 3 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

6.3.4.2 Estudo de Mariana nos Assuntos do Curso C9

No estudo do curso C9 por Mariana, foram desabilitadas as adaptações learning

styles e performance, assim, o simulador considera os conhecimentos adquiridos,

a tecnologia e a preferência pelos tipos de mı́dia no momento em que realiza a

simulação do estudo.

No estudo do assunto I, o simulador classificou os objetos pela tecnologia e

pelos tipos de mı́dias, conforme Tabela 6.19, e selecionou o objeto O 2 A1 2C,

segundo melhor classificado pelas mı́dias e único recomendado para ser exibido no

tablet com tamanho da tela = 7 polegadas e tipo de teclado = software keyboard.

Vale observar que, O 2 A1 2C possui somente a mı́dia text.
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Nesse estudo, o simulador não considera os estilos de aprendizagem para

selecionar o objeto, mesmo assim, realizando uma análise do objeto O 2 A1 2C,

que é composto pelos recursos slide e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel

de interatividade medium, densidade semântica low e dificuldade easy, com os

estilos de aprendizagem de Mariana, observa-se:

• input = visual : provavelmente, o objeto não é compat́ıvel com o estilo de

aprendizagem de Mariana, visto que apresenta somente o recurso slide, com

ńıvel de interatividade medium e tipo de interatividade mixed ;

• understanding = very sequential : como o estudante prefere a forma se-

quencial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, utilizando-

se slide, com ńıvel de interatividade medium e tipo de interatividade mixed,

é posśıvel construir um material com essas caracteŕısticas;

• processing = very reflexive: o estudante prefere procedimentos teóricos

como interpretação, analogia e formulação de modelos. Nesse caso, não

é posśıvel avaliar a sua compatibilidade;

• perception = intuitive: como o objeto possui pouca dificuldade e densidade

semântica baixa, pode não ser condizente com a preferência do estudante.

Tabela 6.19: Simulação da situação XIV - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 2 A1 2C Rec 2
O 3 A1 2C N.Rec 1
O 1 A1 2C N.Rec 3

Ao simular o estudo de Mariana no objeto O 2 A1 2C, a estudante tem bons

resultados de desemepnho (7) e de tempo de estudo (1500) prosseguindo para o

próximo assunto.

No estudo do assunto II, como apresenta a Tabela 6.20, foi selecionado o

O 1 A2 2C, recomendado pela tecnologia e terceiro melhor classificado pelos tipos

de mı́dia. Esse objeto tem como mı́dias: simulation, educative games e text, além

disso, é composto pelos recursos simulation e exam, tipo de interatividade active,

ńıvel de interatividade very high, densidade semântica high e dificuldade medium.

Analisando os estilos com o O 1 A2 2C, observa-se:

• input = visual : uma simulation normalmente é visual, assim, esse objeto

favorece esse estilo;
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• understanding = very sequential : simulation com tipo de interatividade

active e ńıvel very high indica que o objeto é bastante interativo e como o

estudante prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação

do conhecimento, provavelmente, O 1 A2 2C não favorece esse estilo;

• processing = very reflexive: o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos,

com simulation bem interativo não é provável que contemple esse estilo;

• perception = intuitive: como o objeto possui uma dificuldade média e densi-

dade semântica alta, pode ser favorável ao estilo de quem prefere trabalhar

com situações complicadas e inovação.

Tabela 6.20: Simulação da situação XIV - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 1 A2 2C Rec 3
O 2 A2 2C N.Rec 1
O 3 A2 2C N.Rec 2

Na simulação do estudo de Mariana no assunto II, a estudante obteve bom

desempenho (7), mas ruim tempo de estudo (2400), indicando que receberia um

reforço de estudo nesse assunto, porém como a adaptação pela performance não

está habilitada prossegue para o próximo assunto.

No estudo do assunto III, conforme Tabela 6.21, o simulador seleciona

O 1 A3 2C, contendo a mı́dia text e melhor classificado na preferência pelos ti-

pos de mı́dias. Esse objeto contém os recursos narrative text e exam, tipo de

interatividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high

e dificuldade very difficulty. Com base nas caracteŕısticas de O 1 A3 2C e nos

estilos do estudante, tem-se:

• input = visual : devido as suas caracteŕısticas, O 1 A3 2C não contempla

esse estilo;

• understanding = very sequential : como o objeto é composto pelo recurso

narrative text, tipo de interatividade mixed e ńıvel low ; ainda, como o

estudante prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação

do conhecimento, esse objeto corresponde a essa dimensão do estilo;

• processing = very reflexive: como o estudante prefere procedimentos

teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos, provavel-

mente, O 1 A3 2C contempla essa dimensão do estilo;
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• perception = intuitive: como o objeto tem dificuldade very difficulty e den-

sidade semântica very high, pode ser favorável ao estilo de quem prefere

trabalhar com complicações e inovação.

Tabela 6.21: Simulação da situação XIV - Classificação dos objetos no estudo
do assunto III para o curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 1 A3 2C N.Rec 1
O 2 A3 2C N.Rec 2
O 3 A2 2C N.Rec 3

No estudo de O 1 A3 2C, Mariana tem bom tempo de estudo (1500) e de-

sempenho ruim (3). Como não há mais nenhum assunto a ser estudado no curso,

o simulador finaliza.

6.4 Discussão e Análise dos Resultados

Nessa seção, serão discutidos e analisados os resultados significativos obtidos em

cada situação de estudo, de forma individualizada e geral, com o simulador, com

o objetivo de identificar se as funcionalidades da arquitetura e, principalmente,

se a proposta de algoritmo, descrita no Caṕıtulo 5, são satisfatórias.

A norma ponderada foi considerada como critério de seleção dos objetos de

aprendizagem nas situações de estudo de I a XXXII, sendo que o critério votação

foi utilizado na situação de estudo XXXIII. Mesmo assim, os dois critérios são

analisados em todas as simulações, nas quais a adaptação learning styles está

habilitada.

Em todas as simulações, são apresentados os objetos selecionados na clas-

sificação pela norma ponderada, votação e preferência do estudante pelos tipos

de mı́dia, além da recomendação ou não para exibição no dispositivo de estudo.

Porém, quando a adaptação correspondente está desabilitada, não são apresen-

tados alguns desses elementos.

Todas as adaptações estão habilitadas nas situações de estudo de I a VIII

e de XXX a XXXIII. Nas situações de estudo de IX a XXIX, foram realizadas

simulações nas quais combinações dos tipos de adaptação foram desabilitadas,

com o objetivo de avaliar o comportamento do algoritmo nessas condições.

Nas simulações para as quais a adaptação performance está habilitada, foi

observado que, quando o estudante tem resultado não satisfatório de tempo de
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estudo e de desempenho em algum assunto de um curso, dependendo do grau

de insatisfação, o simulador oferece um reforço ou reestudo, como proposto no

Caṕıtulo 4, relativo à proposta de modelagem fuzzy do problema.

Quando a adaptação pre-knowledge está habilitada e o estudante conhece al-

gum assunto do curso, a simulação inicia no próximo assunto ainda não conhecido,

conforme projetado no Caṕıtulo 5.

Nas situações, nas quais a adaptação technology está desabilitada, não se

apresenta a relação de objetos, constando a recomendação ou não para ser exibido

no dispositivo do estudante.

Se a adaptação learning styles não está habilitada, os estilos de aprendizagem

iniciais do estudante não são modificados quando ocorre resultados insatisfatórios

de tempo de estudo e/ou desempenho. Mesmo assim, o objeto selecionado, reco-

mendado pelo dispositivo e/ou de preferência nos tipos de mı́dia, são comparados

para verificar questões de compatibilidade associadas aos estilos iniciais.

Nas situações de estudo I e II, pôde-se observar que o estudante obteve bons

valores de desempenho e tempo de estudo em todos os assuntos do curso e o

simulador se comportou como esperado, mantendo os estilos de aprendizagem

do estudante e selecionando os objetos adequados a esses estilos. Também, foi

verificado que o simulador não apresentou objetos para os assuntos que já são de

conhecimento do estudante, como ilustrado na situação de estudo II e conforme

esperado quando a adaptação pre-knowledge está habilitada.

O estudante obteve um desempenho razoável em um dos assuntos do curso

na situação de estudo III, alterando, sensivelmente, os estilos de aprendizagem

do estudante e oferecendo um outro objeto como reforço. Similar ao ocorrido na

situação de estudo VI, na qual foi oferecido um reforço pelo desempenho razoável

no único assunto do curso e foi oferecido um reforço.

Na situação de estudo IV, o estudante conhecia o primeiro assunto do curso,

iniciando seus estudos pelo segundo. Nesse assunto, obteve um péssimo desempe-

nho, necessitando reestudo e alterando os valores das dimensões dos seus estilos

de aprendizagem para indifferent. Com isso, pôde-se observar que, no reestudo,

ocorreu empate na seleção do objeto para os valores da norma ponderada e tec-

nologia. Assim, o simulador utilizou o critério de preferência nos tipos de mı́dias

como desempate, selecionando o objeto com as mı́dias preferidas pelo estudante.

Ainda, no último assunto, também houve empate nos valores dos objetos selecio-

nados pela norma ponderada, porém um objeto era recomendado para ser exibido
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no seu dispositivo, sendo o selecionado. Fato similar ocorreu na situação de es-

tudo V, na qual o estudante obteve um péssimo tempo de estudo no segundo

assunto do curso, sendo oferecido um reforço e alterando todos os seus estilos

de aprendizagem para indifferent e fazendo com que a preferência pelos tipos de

mı́dia fosse o critério utilizado como desempate.

Foi considerada a não existência de objetos para o assunto do curso na si-

tuação de estudo VII. Nessa situação, observou-se que o simulador apresenta

mensagem sobre o ocorrido e finaliza.

Na situação de estudo VIII, o estudante obteve tempo de estudo ruim no

segundo assunto do curso, necessitando reforço e alterando, sensivelmente, os

seus estilos de aprendizagem. No terceiro e último assunto, o estudante obteve

desempenho ruim três vezes, sendo oferecido um objeto diferente a cada reestudo

e alterando seus estilos de aprendizagem. No entanto, como há somente três

objetos diferentes para esse assunto, no quarto e último reestudo, o simulador

seleciona, aleatoriamente, um objeto dentre os já selecionados, o estudante tem

bons resultados, os estilos são reforçados e o simulador finaliza.

Na situação de estudo IX, foi desabilitada a adaptação technology. Assim

sendo, não foi avaliado se o objeto é recomendado ou não para ser exibido no

dispositivo do estudante. Nessa situação, considerou-se que o estudante obteve

bons resultados de desempenho e tempo de estudo, ratificando os seus estilos

de aprendizagem, similar ao ocorrido nas situações de estudo I e II. Porém, no

estudo do último assunto do curso ocorreu empate entre os valores do objeto

relativo à norma ponderada, sendo utilizada a preferência pelos tipos de mı́dias

como desempate.

Na situação de estudo X, o estudante conhece o primeiro assunto do curso,

porém como foi desabilitada a adaptação pre-knowledge, o estudante teve que

estudar esse assunto, conforme previsto no algoritmo. Também, ocorre reforço

no segundo assunto, devido ao tempo de estudo ruim, e necessidade de reestudo do

terceiro assunto por três vezes, pelo mal desempenho obtido. Também, no reforço

e no reestudo, ocorreram mudanças nos estilos de aprendizagem do estudante. O

funcionamento dessa situação é similar ao obtido na situação de estudo VIII.

Ademais, essa simulação ilustra um ponto interessante para o professor que pode

desejar que seus alunos estudem todos os assuntos do curso, independentemente

de conhecê-los.

Na situação de estudo XI, a adaptação performance foi desabilitada. Assim,

mesmo que o estudante avance para os próximos assuntos do curso sem reforço ou
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reestudo, devido a resultados insatisfatórios de tempo de estudo e/ou desempe-

nho, recebe um objeto de aprendizagem adequado ao seu estilo de aprendizagem.

Um ponto a ser observado é que, no primeiro assunto, o objeto preferido nos

tipos de mı́dia é o último classificado pela norma ponderada. Além disso, um

aspecto interessante ocorrido no estudo do segundo assunto do curso é que houve

empate no posicionamento pela norma ponderada, sendo o desempate realizado

pela technology, coincidente com a preferência pelos tipos de mı́dia.

Na situação de estudo XII, a adaptação learning styles foi desabilitada. No

estudo do segundo assunto, houve coincidência no objeto melhor classificado na

preferência pelos tipos de mı́dia e no recomendado para ser exibido na tecnologia

do estudante. Outro ponto, como os estilos não estão habilitados, pôde-se ob-

servar que o objeto selecionado no segundo assunto, não é o mais adequado aos

estilos de aprendizagem do estudante. Porém, como o estudante teve um tempo

de estudo ruim, foi oferecido reforço. Nesse reforço, observa-se que o objeto se-

lecionado é mais adequado aos estilos do que o primeiro estudado. No terceiro

assunto do curso, como ocorreu empate pela tecnologia, o desempate foi realizado

pelo critério preferência pelos tipos de mı́dia nas duas vezes que o estudante o

estudou.

No situação de estudo XIII, foram desabilitadas as adaptações technology e

performance. Um aspecto verificado foi a coincidência na classificação pela norma

ponderada e nas preferências pelos tipos de mı́dias no segundo assunto estudado

do curso. Ainda, observa-se alteração nos estilos de aprendizagem do estudante,

quando o estudante tem valores ruins de tempo de estudo e desempenho, mas não

ocorre reforço e nem reestudo devido à adaptação performance estar desabilitada.

No estudo do terceiro assunto, como ocorreu empate na classificação para a norma

ponderada, a preferência pelos tipos de mı́dia foi utilizada como desempate para

a seleção do objeto mais adequado.

No situação de estudo XIV, foram desabilitadas as adaptações learning sty-

les e performance. No estudo do primeiro e segundo assunto, observa-se que a

recomendação do objeto pela tecnologia foi o critério utilizado para selecionar o

objeto melhor classificado. No entanto, no terceiro assunto, como ocorreu empate

pela tecnologia, a preferência pelos tipos de mı́dia foi utilizada como desempate.

Observa-se também que, apesar dos resultados ruins de desempenho e tempo

de estudo, não há oferecimento de reforço e nem reestudo, devido à adaptação

pela performance estar desabilitada, similar à situação de estudo XII. Apesar da

adaptação learning styles estar desabilitada, foram analisados os objetos selecio-

nados em cada assunto em relação ao estilo inicial do estudante, constatando-se
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razoável compatibilidade entre o estilo do estudante e o objeto selecionado.

Na situação de estudo XV, foram desabilitadas as adaptações pre-knowledge

e performance. No estudo do segundo e terceiro assuntos, apesar do estudante

ter tido valores ruins de tempo de estudo e desempenho, não foi oferecido re-

forço e nem reestudo, devido à adaptação pela performance estar desabilitada.

Além disso, observou-se coincidência no posicionamento do objeto selecionado

nos critérios norma ponderada, votação e preferência pelos tipos de mı́dia para o

primeiro e último assunto do curso.

Na situação de estudo XVI, foram desabilitadas as adaptações technology e

pre-knowledge. O estudante conhece o primeiro assunto do curso, porém como

a adaptação pre-knowledge está desabilitada, há a necessidade de estudá-lo. No

estudo dos assuntos do curso, observa-se a necessidade de reforço e reestudo,

devido ao tempo de estudo ruim no segundo assunto e desempenho ruim no

terceiro assunto. Também, verifica-se que, no terceiro assunto ocorre coincidência

na classificação dos objetos para a norma ponderada e votação nos dois estudos

realizados.

Na situação de estudo XVII, foram desabilitadas as adaptações learning styles

e technology. Por esse fato, apesar do estudante não ter tido bons resultados de

tempo de estudo e desempenho em alguns assuntos do curso, não ocorre alteração

nos seus estilos de aprendizagem. Nos estudos dos assuntos do curso, o critério

utilizado para selecionar o objeto mais adequado foi o de preferência pelos tipos

de mı́dia. Mesmo assim, foram realizadas análises de compatibilidade entre os

objetos selecionados para estudo e os estilos do estudante e verificou-se que, com

exceção do primeiro objeto selecionado e estudado para o último assunto do curso,

houve razoável compatibilidade entre os objetos e o estilo.

Na situação de estudo XVIII, foram desabilitadas as adaptações pre-

knowledge e learning styles, indicando que a seleção dos objetos ocorre pela reco-

mendação para ser apresentada no dispositivo do estudante e na preferência pelos

tipos de mı́dia. Mesmo que a adaptação pelos estilos de aprendizagem tenha sido

desabilitada, os objetos selecionados para estudo em cada assunto do curso foram

avaliados em relação à sua compatibilidade com os estilos iniciais do estudante

e foi observado que, com exceção do primeiro objeto selecionado para o segundo

assunto do curso, houve boa compatibilidade nos objetos obtidos. No primeiro

estudo do segundo assunto, observa-se que o objeto selecionado, recomendado

para ser exibido no dispositivo, é o menos preferido pelo estudante, pensando nos

tipos de mı́dia.
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Na situação de estudo XIX, foram desabilitadas as adaptações technology,

performance e pre-knowledge. Assim, mesmo que a estudante conheça o assunto I,

inicia seus estudos por esse assunto. Também, mesmo que tenha resultados ruins

de tempo de estudo e desempenho, não recebe reforço e nem reestudo. Observa-

se coincidência na classificação pela norma ponderada, votação e preferência nos

tipos de mı́dia dos objetos para o primeiro assunto do curso. Ademais, como

há alteração nos estilos de aprendizagem, fazendo com que ao finalizar o estudo

do segundo assunto do curso, todos os estilos sejam indifferent, há empate na

classificação da norma ponderada, sendo que foi utilizada a preferência pelos

tipos de mı́dia como critério de desempate, similar ao ocorrido nas situações de

estudo IV e V.

Na situação de estudo XX, foram desabilitadas as adaptações technology, per-

formance e learning styles. Assim, não há alteração dos estilos de aprendizagem,

mesmo que o estudante tenha resultados ruins de tempo de estudo e desempenho

e, além disso, não é oferecido reforço e nem reestudo. Dessa forma, o critério utili-

zado para seleção do objeto é a preferência nos tipos de mı́dia. Como o estudante

conhece o primeiro assunto do curso, inicia seus estudos pelo segundo assunto.

No entanto, mesmo que os estilos estejam desabilitados, os objetos selecionados a

cada assunto foram avaliados, verificando-se razoável compatibilidade aos estilos

do estudante.

Na situação de estudo XXI, foram desabilitadas as adaptações pre-knowledge,

performance e learning styles. Então, mesmo conhecendo o primeiro assunto do

curso, inicia seus estudo por ele. Os estilos de aprendizagem iniciais do estudante

não sofreram mudanças e não foram oferecidos reforço e reestudo, em caso de

resultados ruins de tempo de estudo e desempenho. Portanto, a seleção dos

objetos mais adequados foi realizada pela tecnologia e pela preferência nos tipos de

mı́dia. Ainda, os objetos selecionados nos assuntos estudados foram avaliados em

relação aos estilos iniciais do estudante e foi verificado razoável compatibilidade

com o estilo. No estudo do último assunto do curso, a classificação na preferência

pelos tipos de mı́dia foi utilizada para selecionar o objeto, visto que houve empate

na recomendação pela tecnologia.

Na situação de estudo XXII, foram desabilitadas as adaptações pre-knowledge,

technology e learning styles, sendo que a preferência pelos tipos de mı́dia foi o

único critério utilizado para selecionar o objeto mais adequado. Então, apesar

dos resultados ruins de tempo de estudo e desempenho, não ocorre alteração nos

estilos iniciais do estudante. Mesmo assim, os objetos selecionados a cada assunto

estudado foram avaliados em relação ao estilo inicial do estudante e observou-se
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razoável compatibilidade e o favorecimento de ao menos um dos quatro estilos do

estudante.

Na situação de estudo XXIII, foram desabilitadas todas as adaptações. Assim,

não há recomendação do objeto para a tecnologia; os estilos de aprendizagem não

são alterados quando ocorre resultados ruins de tempo de estudo e desempenho,

nem é oferecido reforço ou reestudo. Além disso, apesar do estudante conhecer

o primeiro e o terceiro assunto do curso, deve estudá-los. Então, a preferência

pelos tipos de mı́dia é o critério utilizado para selecionar o objeto mais adequado.

Não obstante, foram realizadas análise de compatibilidade entre o objeto sele-

cionado e o estilo de aprendizagem inicial do estudante, identificando razoável

compatibilidade e favorecimento em pelo menos um dos quatro estilos. Também

foi verificado que a preferência nos tipos de mı́dia fornecido pelo estudante é

atendida em conformidade ao projetado.

Na situação de estudo XXIV, foram desabilitadas as adaptações pre-

knowledge, technology e performance. Por isso, o critério utilizado para seleção

do melhor objeto é a preferência pelos tipos de mı́dia. Uma situação interessante

observada é que o estudante tem resultados ruins de desempenho e tempo de es-

tudo, simultaneamente, no segundo assunto do curso, tendo seus estilos alterados

consideravelmente.

Na situação de estudo XXV, foram desabilitadas as adaptações pre-knowledge,

technology e learning styles. Por isso, mesmo conhecendo dois assuntos do curso,

o estudante os estuda. Ademais, não há recomendação para apresentação nos dis-

positivos e não são avaliadas alterações nos estilos de aprendizagem do estudante,

mesmo que tenha resultados ruins de tempo de estudo e desempenho. No entanto,

é oferecido reestudo com os resultados ruins de tempo de estudo e desempenho

do segundo assunto. Observa-se compatibilidade entre os objetos selecionados e

as preferências das mı́dias fornecidas pelo estudante. Também, é realizada uma

avaliação de compatibilidade entre os objetos selecionados na preferência pelos

tipos de mı́dia e o estilo de aprendizagem inicial do estudante e foi identificado

que não há muita compatibilidade para as dimensões cujos valores são diferentes

de indifferent no primeiro e segundo assunto do curso.

Na situação de estudo XXVI, foram desabilitadas as adaptações pre-knowledge

e technology. Assim, mesmo que o estudante tenha o conhecimento do primeiro

e último assunto, os estuda. No estudo do primeiro e terceiro assunto, observa-

se coincidência na classificação pela norma ponderada em relação à preferência

pelos tipos de mı́dia para todos os objetos e, para os dois primeiros objetos,
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pensando na norma ponderada e votação, indicando que a escolha por qualquer

dos critérios é obtido o mesmo resultado. Nessa simulação, também observa-se

relativa proximidade nos valores da norma ponderada entre os dois primeiros

objetos do primeiro e segundo assunto, informando distanciamento similar ao

estilo de aprendizagem do estudante.

Na situação de estudo XXVII, foram desabilitadas as adaptações performance

e technology, indicando que não é avaliada a recomendação do dispositivo e não

é oferecido reforço nem reestudo, quando o estudante tem resultados ruins de

tempo de estudo e desempenho em algum assunto do curso. Nesse estudo, o es-

tudante conhece o primeiro e quarto assuntos do curso e como a adaptação pelo

pre-knowledge não está desabilitada, não é necessário estudá-los. Um aspecto

observado é que, no estudo do segundo assunto, ocorreu coincidência do objeto

melhor classificado pela norma ponderada, votação e preferência pelos tipos de

mı́dia. Também foi constatado que os objetos classificados pela norma ponde-

rada em todos os assuntos do curso, têm relativa proximidade entre seus valores,

indicando quase o mesmo distanciamento do estilo do estudante.

Na situação de estudo XXVIII, foi desabilitada a adaptação performance.

Assim, mesmo que o estudante tenha resultados ruins de tempo de estudo e de-

sempenho não é oferecido reforço. Nessa situação, o estudante conhece o primeiro

e quarto assuntos do curso e não os estuda. Uma observação interessante, ocorreu

no estudo dos dois últimos assuntos do curso, como os estilos dos estudantes tem

o valor indifferent em cada dimensão, todos os valores de norma ponderada e

votação dos objetos selecionados são coincidentes. Também, como todos os obje-

tos selecionados não são recomendados para o dispositivo, o critério preferência

pelos tipos de mı́dia foi utilizado para selecionar o objeto mais adequado.

Na situação de estudo XXIX, foram desabilitados os critérios pre-knowledge,

learning styles e performance. Assim, mesmo que o estudante conheça todos os

assuntos do curso teve que estudá-los. Ademais, não são modificados os estilos

iniciais do estudante e nem oferecido reforço ou reestudo, caso o estudante tenha

resultados ruins de tempo de estudo e desempenho em algum assunto. Observa-se

que há coincidência no primeiro e terceiro assuntos estudados na recomendação

pela tecnologia e na melhor classificação na preferência pelos tipos de mı́dia.

Apesar da adaptação dos estilos de aprendizagem estar desabilitada, os objetos

melhor classificados em cada assunto foram avaliados, considerando o estilo de

aprendizagem inicial do estudante, e foi identificado boa proximidade do estilo

de aprendizagem em relação ao objeto selecionado para quase todos os assun-

tos, exceção ao terceiro assunto do curso, cujo objeto não contempla os estilos
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do estudante. No estudo dos dois últimos assuntos do curso, nenhum objeto é

recomendado para o dispositivo do estudante, sendo utilizada a preferência pelos

tipos de mı́dia para a escolha do objeto mais adequado.

Na situação de estudo XXX, todas as adaptações estão habilitadas. Nesse

estudo, constata-se que há coincidência no objeto melhor classificado pela norma

ponderada e votação para os três primeiros assuntos do curso, no entanto, é o

pior objeto na classificação pelos tipos de mı́dia. Também se observa que o estu-

dante tem resultados ruins de desempenho no terceiro assunto por duas vezes e

é forçado a reestudá-lo três vezes. Esse fato altera os estilos do estudante para a

indifferent em cada dimensão. Nessa caso, ocorre empate entre os objetos seleci-

onados pela norma ponderada sendo utilizada a recomendação para o dispositivo

e/ou a preferência pelos tipos de mı́dia.

Na situação de estudo XXXI, todas as adaptações estão habilitadas. Nesse

estudo dos seis assuntos do curso, foram utilizados três dispositivos com confi-

gurações diferentes: um notebook, um tablet e um smartphone. Cada dispositivo

foi utilizado para estudar dois assuntos do curso. Foram consideradas situações de

bom desempenho e tempo de estudo, assim como desempenhos e tempo de estudo

ruins, indicando reforço ou reestudo. Ocorreu coincidência na classificação do ob-

jeto selecionado para a norma ponderada e votação nos dois primeiros assuntos

e no terceiro e quarto assuntos do curso. Também, em alguns assuntos, como

ocorreu empate nos valores da norma ponderada, foi utilizada a recomendação

pelo dispositivo ou a classificação pelos tipos de mı́dia.

Na situação de estudo XXXII, todas as adaptações estão habilitadas e como

a estudante conhece todos os assuntos do curso, ao iniciar os estudos, conforme

projetado, a simulação é finalizada.

Na situação de estudo XXXIII, todas as adaptações estão habilitadas e o

critério utilizado para selecionar o objeto mais adequado foi a votação. Nesse

estudo, foi observado que houve coincidência na classificação do melhor objeto

pela votação e norma ponderada para o primeiro assunto e no estudo do segundo

assunto pela segunda vez. Ainda, foi oferecido reforço e reestudo, quando ne-

cessário, e os estilos de aprendizagem foram alterados, conforme resultados ruins

de desempenho e tempo de estudo.

Com base em todos os resultados discutidos e analisados, associados à habi-

litação ou não das adaptações technology, pre-knowledge, performance e learning

styles, representadas na arquitetura AdaptMLearning, apresentadas na modela-

gem fuzzy, descritas na proposta do algoritmo, implementadas no simulador e
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testadas nas diversas configurações de situações de estudo, obtiveram-se resulta-

dos satisfatórios, dos quais pode-se resumir:

• oferecimento de reforço e reestudo em assunto de um curso, quando ocorre

resultados ruins de tempo de estudo e desempenho;

• alteração dos estilos de aprendizagem do estudante, devido valores de tempo

de estudo e desempenho insatisfatórios;

• marcação de recomendação ou não de apresentação do objeto no dispositivo

do estudante, conforme a tecnologia;

• não necessidade de estudo de um assunto do estudante, se o conhecimento

do respectivo assunto é informado;

• uso da preferência pelos tipos de mı́dia para a escolha do objeto mais ade-

quado, quando ocorre empate nos critérios de adaptação e/ou critérios de-

sabilitados; e

• influência do professor na habilitação ou não dos critérios de adaptação.

Com base na modelagem proposta para os estilos de aprendizagem, segundo

o modelo FSLSM [25], o simulador pode ser utilizado para avaliar a proximidade

de um objeto de aprendizagem em relação aos estilos de aprendizagem do mo-

delo. Assim, o simulador também pode ser uma ferramenta útil para instituições

de educação a distância que desejam avaliar quais estilos de aprendizagem são

favorecidos pelos materiais de seus cursos.
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Parte III

Conclusões
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7 Conclusões e Trabalhos
Futuros

Neste caṕıtulo, são resumidas as principais conclusões desta tese e também apre-

sentadas algumas sugestões para pesquisas futuras.

7.1 Sumário

Como embasamento teórico desta tese, foram realizados alguns estudos, dos quais

tem-se:

• A elaboração de um mapa conceitual com o objetivo de auxiliar na identi-

ficação dos conceitos relacionados ao m-learning adaptável.

• Os objetos de aprendizagem e sua padronização, em especial o padrão IEEE

1484.

• Os estilos de aprendizagem e seus modelos, com um aprofundamento no

modelo Felder-Silverman Learning Style Model (FSLSM), escolhido para

ser utilizado neste trabalho, pois [108] e [109] apontam que o FSLSM é

o mais indicado para implementação em sistemas adaptativos, além de ser

utilizado, com maior frequência, na construção de sistemas de aprendizagem

adaptativos e inteligentes, segundo [44].

• O m-learning e uma revisão da literatura sobre o tema, no qual são apre-

sentados os conceitos, limitações, restrições, desafios e exemplos de sistemas

de m-learning.

• Os sistemas de aprendizagem adaptativos e inteligentes, abordando seus

conceitos, tais como: sistemas adaptativos AEHS e sua definição lógica re-

presentada pela quádrupla (ES, UM, OBS, AM) [77]; o modelo de referência

AHAM, utilizado no projeto de AEHS; aspectos de sequenciamento dos ob-

jetos de aprendizagem; e breve descrição de alguns sistemas. Além disso, é
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apresentada uma revisão da literatura e o estado da arte envolvendo siste-

mas adaptativos.

• As posśıveis técnicas de adaptação, com maior detalhamento para a com-

putação fuzzy, utilizada como técnica para a adaptação neste trabalho, e

uma breve discussão, envolvendo todas as técnicas.

Na tese foi proposta, a arquitetura AdaptMLearning, como um sistema de

aprendizagem adaptável e inteligente, segundo o modelo AHAM, similar a um

AEHS, considerando:

• A seleção dos objetos de aprendizagem que melhor se adaptam: aos dados

sobre a tecnologia de acesso; às informações sobre o estilo de aprendizagem;

à performance; aos conhecimentos adquiridos pelo estudante e ao conteúdo

associado a um curso.

• As caracteŕısticas dos tipos de mı́dia para o objeto de aprendizagem que

podem ser informadas pelo estudante de acordo com sua preferência.

• A possibilidade do professor influenciar nas regras de adaptação para seu

curso.

• A interação do estudante com o material de aprendizagem.

Na AdaptMLearning, é posśıvel identificar três blocos: o do aluno/tecnologia

de acesso (Learner’s Side); o do servidor responsável pela adaptação dos obje-

tos de aprendizagem (Content Server’s Side); e o do professor (Teacher’s Side).

Esses blocos foram subdivididos em módulos com o objetivo de: permitir a iden-

tificação de funcionalidades espećıficas, independência no tratamento dos dados

e apresentar os elementos, que manipulam os dados necessários, para realizar a

adaptação do conteúdo.

Em resumo, os blocos da arquitetura AdaptMlearning contém:

• Learner’s Side: módulos associados à tecnologia móvel, à monitoração da

interação do estudante com o conteúdo e à interface.

• Content Server Side: módulos que manipulam as caracteŕısticas da tecno-

logia, do estudante e do curso com o objetivo de prover a adaptação dos

objetos de aprendizagem.
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• Teacher Side: um módulo responsável por manipular os objetos de aprendi-

zagem, as informações que os descrevem e as regras de adaptação fornecidas

pelo professor.

Considerando os módulos da AdaptMLearning e o modelo de referência

AHAM [77] [84] [85], relativa à definição lógica dos AEHS, verifica-se que:

• Learner Activity Monitoring Module, Content Presentation, Content Module

e Adaptation Module representam a camada de execução no modelo AHAM,

denotado pela definição lógica observações (OBS).

• Learning Objects e Pedagogical Module representam o espaço de mı́dia

(EM).

• Learner and Courses Database e Learner and Courses Module representam

o modelo de domı́nio (MD).

• Learner’s Performance Database, Performance Module, Learner’s Kno-

wledge Database, Knowledge Module, Learner’s Styles Database, Learner’s

Styles Module, Learner’s Preference Database, Technological Device Module,

Technology Module e Technology Database representam o modelo do usuário

(UM).

• Learner and Courses Module, Learner and Courses Database, Teacher

Adaptation Rules Module e Teacher Adaptation Rules Database represen-

tam o modelo de adaptação (AM).

Na AdaptMLearning, utiliza-se o sequenciamento passo a passo, no qual, por

meio do UM, a cada momento de estudo, obtém-se o objeto a ser estudado.

Também, relativo ao contexto do usuário, pode-se observar que são avaliadas

as preferências nos tipos de mı́dia e detalhes sobre o hardware do dispositivo

utilizado para acesso.

A arquitetura proposta, com algumas modificações, foi cogitada para ser uti-

lizada em outras aplicações, tais como: Moedas Criativas [176] e Internet das

Coisas [177].

Com base nos estudos realizados sobre técnicas de otimização e inteligência

computacional com o objetivo de avaliar a implementação da adaptação no Adap-

tation Module da AdaptMLearning, foi selecionada a computação fuzzy para iden-

tificar mudanças nos estilos de aprendizagem do estudante e avanço na sequência
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do curso. Essa técnica também foi utilizada em outras pesquisas relacionadas à

adaptação em AEHS [15] [95] [114] [118] [119][128].

A computação fuzzy foi simulada com o Fuzzy Logic ToolBox for MatLab

[150] utilizando o método de “defuzificação” centro de área [139] e o método de

inferência Mandani [151]. Além disso, foram definidas:

• performance, timing, input, processing, understanding e perception como

variáveis fuzzy de entrada e suas funções de pertinência, associadas ao de-

sempenho, tempo de estudo e estilos de aprendizagem de um estudante.

• 189 regras de inferência que, na ausência de um especialista no assunto,

foram elaboradas por meio do conhecimento dos autores e de artigos nos

assuntos estilos de aprendizagem, educação e psicologia cognitiva [15] [25]

[42].

• content, input, processing, understanding e perception como variáveis fuzzy

de sáıda e suas funções de pertinência, relacionadas ao tipo de conteúdo e

aos estilos de aprendizagem.

Tendo em vista as simulações realizadas no MatLab [150] e analisando os

resultados obtidos com os seus gráficos, foi posśıvel identificar que a modela-

gem mostrou-se adequada, inferindo atualizações nos estilos de aprendizagem do

estudante e a sequência de estudo no curso.

A AdaptMLearning determina, de forma estática, o estilo de aprendizagem

inicial do estudante, porém propõe a atualização dinâmica no estilo, com base na

interação do estudante com o material de estudo.

Na elaboração dos algoritmos do Adaptation Module da AdaptMLearning,

foram realizadas considerações sobre os estilos de aprendizagem e alguns atributos

das categorias técnica e educacional do LOM, sendo, então, constrúıdas tabelas

contendo os estilos de aprendizagem, os atributos do LOM e pesos, utilizando o

critério:

• peso menor: representa maior proximidade do valor do atributo para o estilo

e;

• peso maior: indica maior distância do valor do atributo para o estilo.

Essas considerações e sua associação com os pesos fornecem flexibilidade ao

modelo, permitindo que os valores para os pesos sejam facilmente alterados por
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meio de futuras análises, efetuadas por especialistas em psicologia cognitiva e

educação.

Além dessas considerações, também foram associadas as caracteŕısticas

técnicas do dispositivo utilizado para acesso ao material com atributos da ca-

tegoria técnica do LOM. Por simplificação, as caracteŕısticas consideradas foram

tamanho da tela e tipo de teclado.

Também, foi considerado que:

• os tipos de mı́dia são audio, video, text, simulation, educative game, anima-

tion, baseados em [153];

• o atributo description da categoria geral do LOM é utilizado para armazenar

informações sobre as mı́dias; e

• a avaliação das escolhas dos tipos de mı́dia pelo estudante, associadas a um

determinado objeto “Obj” foi realizada como um valor médio que consi-

dera a soma dos valores das mı́dias, classificadas pelo estudante, que estão

contidas no objeto “Obj” dividida pela quantidade de mı́dias do objeto

“Obj”.

Com base nas considerações, foi realizada a modelagem do problema relativa

aos estilos de aprendizagem, propondo os critérios norma ponderada e votação

(baseada em [136]) para a seleção do objeto mais adequado aos estilos do estu-

dante. Também, foram elaborados exemplos de aplicação dessa modelagem, que

indicaram aderência aos resultados esperados e foram desenvolvidos os algoritmos

responsáveis por:

• montar tabela de pesos e normas de um objeto de aprendizagem;

• marcar objetos de aprendizagem para apresentar em dispositivos de acesso;

• classificar os objetos de aprendizagem pelo(s) tipo(s) de mı́dia e estilos de

aprendizagem;

• avaliar a adaptação, responsável por realizar o controle de todos os critérios

definidos para a AdaptMLearning.

Com o objetivo de avaliar o adaptação proposta, o funcionamento dos algo-

ritmos elaborados para o Adaptation Module, bem como os dados envolvidos na

arquitetura AdaptMLearning, foi desenvolvido um simulador de estudo.
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Inicialmente, foi elaborada uma especificação completa dos requisitos do si-

mulador, destacando as restrições, os fatos e as suposições relevantes, tendo como

base os elementos apresentados nos Caṕıtulos 3, 4,5 e parte do material produzido

em [158], relativo ao método VOLERE [156] [157]. Desse modo, foi realizada uma

modelagem UML [159] [162], utilizando o diagrama de casos de uso e o diagrama

de classes [173], além da elaboração do modelo de dados para geração automática

das tabelas do servidor de banco de dados MySQL [161], utilizando o SQLyog

[175].

No desenvolvimento do simulador de estudo, foram utilizadas a linguagem de

programação Java [160], [164] [165], pela sua portabilidade, e a plataforma de

desenvolvimento NetBeans IDE 7.1 [163], devido ao maior domı́nio dessa tecno-

logia pelo candidato. No desenvolvimento da lógica fuzzy, utilizou-se o pacote

JFuzzyLogic [169].

Das funcionalidades do simulador, tem-se a “Simulate Study” que simula o

estudo de um estudante em um dado curso, utilizando um dispositivo para acesso

ao material, contendo todas as configurações das preferências pelos tipos de mı́dia

e os estilos de aprendizagem. Na simulação do estudo, são informados os valores

de desempenho e tempo de estudo para o estudante, e são apresentados os obje-

tos selecionados coincidentes com as palavras-chave do objeto de aprendizagem

e classificados pelos estilos de aprendizagem, preferência nos tipos de mı́dia e

recomendação ou não à tecnologia de acesso.

Foram realizadas 33 simulações de estudo, contendo configurações diferen-

tes para estudante, curso e tecnologia, tais como: caracteŕısticas do dispositivo

de acesso ao material, tabela de conteúdo programático para o curso, estilos de

aprendizagem inicial, preferências nos tipos de mı́dia, informações sobre os as-

suntos conhecidos, critério de seleção para objeto de aprendizagem, associado aos

estilos de aprendizagem e regras de adaptação selecionadas para o professor ao

seu curso.

Os resultados obtidos em todas as simulações de estudo foram analisados, in-

dividualmente, focando na seleção do objeto mais adequado aos estilos de aprendi-

zagem, preferência nos tipos de mı́dia, conhecimentos pré-adquiridos, tecnologias

utilizadas para acesso ao material do curso e habilitação ou não das adaptações

technology, pre-knowledge, performance e learning styles, dos quais pode-se resu-

mir:

• oferecimento de reforço e reestudo em assunto de um curso, quando ocorre

resultados ruins de tempo de estudo e desempenho;
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• alteração dos estilos de aprendizagem do estudante, devido a valores de

tempo de estudo e desempenho insatisfatórios;

• marcação de recomendação ou não de apresentação do objeto no dispositivo

do estudante, conforme a tecnologia;

• não necessidade de estudo de um assunto do estudante, se o conhecimento

do respectivo assunto é informado;

• uso da preferência pelos tipos de mı́dia para a escolha do objeto mais ade-

quado, quando ocorre empate nos critérios de adaptação e/ou critérios de-

sabilitados; e

• influência do professor na habilitação ou não dos critérios de adaptação.

De acordo com a modelagem proposta para os estilos de aprendizagem, o

simulador também pode ser utilizado para avaliar a proximidade de um dado

objeto de aprendizagem em relação aos estilos do modelo FSLSM [25]. Assim, o

simulador pode ser uma ferramenta útil para que instituições que trabalham com

cursos a distância possam avaliar quais estilos de aprendizagem são favorecidos

pelos materiais produzidos para seus cursos.

Além disso, alguns sistemas adaptativos, como ADAPTAplan [86], iLearn

[87], EDUCA [88], LS-PLAN [13], LearnFit [89], realizam somente a adaptação

pelos estilos de aprendizagem, porém a proposta de arquitetura AdaptMlearning

propõe, além da adaptação pelos estilos de aprendizagem e outros aspectos, como

caracteŕısticas do hardware do dispositivo e preferência nos tipos de mı́dia.

As contribuições desta tese geraram publicações em vários eventos cient́ıficos

[6] [145] [146] [147] [149] [152], além de um caṕıtulo de um livro [148]. Também,

foi submetido um artigo a um evento cient́ıfico [155], ainda não avaliado.

7.2 Sugestões de Trabalhos Futuros

Na proposta da AdaptMLearning, a obtenção do estilo inicial do estudante é

realizada de forma estática por meio de um questionário [3] com atualizações

nos estilos do estudante a partir da interação do usuário durante o estudo. No

entanto, os trabalhos [31] [103] [104] [105] obtém os estilos de aprendizagem, au-

tomaticamente, pela interação dos estudantes no ambiente utilizando, em alguns

casos, a análise probabiĺıstica e fazendo atualização dinâmica do estilo do estu-

dante. Então, um bom ponto de partida para trabalhos futuros é propor uma



7.2 Sugestões de Trabalhos Futuros 204

estratégia de obtenção automática dos estilos de aprendizagem e incorporar na

arquitetura AdaptMLearning.

Segundo [122], a adaptação por contexto em dispositivos móveis, pode me-

lhorar a usabilidade do material em estudo, e, de acordo com as literaturas [12]

[20] [68] [69] [97] [98] a adaptação ao contexto do estudante deve ser considerado

no desenvolvimento de plataformas adaptativas, envolvendo dispositivos móveis,

por exemplo, preferências, hardware do dispositivo de estudo, local de estudo, dis-

ponibilidade de tempo para estudar, iluminação do local utilizado para estudo,

etc.

Nesse sentido, considerando que a plataforma AdaptMLearning foi projetada

para apresentar material de estudo em plataformas móveis e não móveis, pode-se

inserir outros aspectos associados ao contexto do estudante, além do hardware

do dispositivo e preferência pelo tipo de mı́dia, como, por exemplo, iluminação

do local utilizado para estudo, se usuário está em movimento, etc., utilizando

conceitos de Internet das Coisas [177].

[91] questiona o valor pedagógico de estilos de aprendizagem e destaca que

alguns poucos AEHS comprovam a melhora na aprendizagem e satisfação dos

estudantes e menciona que a investigação sobre essa posśıvel melhoria deve con-

tinuar, especialmente, na construção de um AEHS, pois muitos implementam os

estilos de aprendizagem como uma forma de adaptação, porém não o utiliza com

alunos em uma situação real. Também, [58] e [59] sugerem que, para superar

alguns dos desafios que enfrentam muitos projetos de m-learning, integrar ferra-

mentas móveis de aprendizagem às plataformas de e-learning podem aumentar o

alcance do m-learning, já que muitas instituições de ensino usam alguma plata-

forma de e-learning, como o Blackboard [7] e o Moodle [8]. Assim, sugere-se a

implementação da AdaptMLearning como um plugin em uma LMS, como o Moo-

dle, e sejam realizados testes avaliativos para validar a melhora na aprendizagem

e satisfação dos estudantes com a proposta desta tese.

Por último, como o simulador pode ser utilizado como uma ferramenta útil

por instituições contendo cursos a distância que desejam avaliar quais estilos de

aprendizagem no modelo FSLSM [25] são favorecidos pelos materiais produzi-

dos para os seus cursos. Uma proposta de trabalho futuro seria avaliar alguns

materiais produzidos para cursos a distância de alguma instituição utilizando o

simulador, identificar os estilos favorecidos e, com base nos resultados, propor,

por exemplo, atualizações nos materiais para englobar o favorecimento de uma

maior quantidade de estilos de aprendizagem.
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p. 83–101. Dispońıvel em: <http://www.igi-global.com/chapter/innovative-
mobile-learning/23831>.

[55] HASHIM, A.; AHMAD, W. A comparison of architectures for a usability-
aware customized mobile learning management system (cmlms). In: Computer
Modeling and Simulation (EMS), 2012 Sixth UKSim/AMSS European Sympo-
sium on. [S.l.: s.n.], 2012. p. 511–516.

[56] CHEN, S.; LIN, M.; ZHANG, H. Research of mobile learning system ba-
sed on cloud computing. In: e-Education, Entertainment and e-Management
(ICEEE), 2011 International Conference on. [S.l.: s.n.], 2011. p. 121–123.

[57] BUYYA, R. et al. Cloud computing and emerging it platforms: Vision, hype,
and reality for delivering computing as the 5th utility. Future Generation Com-
puter Systems, v. 25, n. 6, p. 599 – 616, 2009. ISSN 0167-739X.

[58] HASHEMI, H. S. F.; OROOJI, F.; TAGHIYAREH, F. A contextaware mo-
bile learning model for web-based learning environments. In: Telecommuni-
cations (IST), 2012 Sixth International Symposium on. [S.l.: s.n.], 2012. p.
924–928.

[59] CASANY, M.; ALIER, M.; BARCELO, M. Integration of mlearning and
lms: A sustainability approach. In: Computers in Education (SIIE), 2012 In-
ternational Symposium on. [S.l.: s.n.], 2012. p. 1–6.

[60] FUND, G. D. Mobile Education Landscape Report. 2011.
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de Conteúdos Educacionais Digitais Multimı́dia para Matemática. 2009. Dis-
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Apêndice A -- Modelagem fuzzy e base

de regras para os estilos de

aprendizagem

Figura A.1: Modelagem do conhecimento para o estilo entrada (input)
relacionando as variáveis fuzzy de entrada timing, performance e input com a

variável fuzzy de sáıda input (IO) e os valores: very visual = VVS, visual = VS,
indifferent = I, verbal = VE, very verbal = VVE.
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Figura A.2: Modelagem do conhecimento para o estilo percepção (perception)
relacionando as variáveis fuzzy de entrada timing, performance e perception com
a variável fuzzy de sáıda perception (PO) e os valores: very sensorial = VSEN,

sensorial = SEN, indifferent = I, intuitive = INT, very intuitive = VINT.
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Figura A.3: Modelagem do conhecimento para o estilo processamento
(processing) relacionando as variáveis fuzzy de entrada timing, performance e

processing com a variável fuzzy de sáıda processing (SO) e os valores: very
active = VA, active = A, indifferent = I, reflexive = R, very reflexive = VR.
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Figura A.4: Modelagem do conhecimento para o estilo entendimento
(understanding) relacionando as variáveis fuzzy de entrada timing, performance
e understanding com a variável fuzzy de sáıda understanding (UO) e os valores:
very sequential = VSEQ, sequential = SEQ, indifferent = I, global = G, very

global = VG.

Figura A.5: Base de regras para as variáveis de entrada fuzzy performance,
timing e a variável de sáıda content.
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Figura A.6: Base de regras para a variável fuzzy de sáıda input - Parte 1.
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Figura A.7: Base de regras para a variável fuzzy de sáıda input - Parte 2.



Apêndice A -- Modelagem fuzzy e base de regras para os estilos de aprendizagem 225

Figura A.8: Base de regras para a variável fuzzy perception - Parte 1.
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Figura A.9: Base de regras para a variável fuzzy perception - Parte 2.
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Figura A.10: Base de regras para a variável fuzzy processing - Parte 1.
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Figura A.11: Base de regras para a variável fuzzy processing - Parte 2.
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Figura A.12: Base de regras para a variável fuzzy processing - Parte 3.
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Figura A.13: Base de regras para a variável fuzzy understanding - Parte 1.
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Figura A.14: Base de regras para a variável fuzzy understanding - Parte 2.
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Figura A.15: Base de regras para a variável fuzzy understanding - Parte 3.
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Apêndice B -- Conteúdo dos Casos de

Uso do Simulador

• Manter Dispositivo

Descrição: Responsável por permitir a consulta, inclusão, alteração e ex-

clusão de dados do dispositivo de estudantes.

Ator: Administrador.

Pré-Condição: Receber a identificação do tipo de operação.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Manutenção do Cadastro de Dispositivos:

1.1. se “inclusão”:

1.1.1. o simulador prepara uma relação de estudantes e os apresenta;

1.1.2. habilita-se a edição dos dados.

1.2. se “consulta” ou “alteração” ou “exclusão”:

1.2.1. o simulador prepara uma lista de todos os dispositivos cadas-

trados;

1.2.2. O usuário seleciona um dispositivo da lista;

1.2.3. se “alteração”, o simulador apresenta os dados e os habilita

para edição;

1.2.4. se “consulta” ou “exclusão”, o simulador apresenta os dados

do usuário desabilitados para edição.

1.2.4.1. No caso de “exclusão”, o simulador solicita confirmação.

2. O usuário informa, no caso de “inclusão” ou “alteração”, tipo do dispo-

sitivo, modelo, tamanho da tela, tipo de teclado e estudante associado

ao dispositivo.

3. O usuário confirma a operação realizada.

4. O simulador deve atualizar os dados cadastrais do dispositivo, caso

“inclusão” e “alteração”.
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4.1. No caso de “inclusão”, o simulador gera automaticamente um

código único de identificação.

5. Caso “exclusão”, o simulador deve excluir dados do dispositivo.

Cenário Alternativo:

Necessário informar todos os dados.

– Cadastro não permitido, caso os campos não estejam preenchidos.

• Manter Objeto de Aprendizagem

Descrição: Responsável por permitir a consulta, inclusão, alteração e ex-

clusão de dados do cadastro de Objetos de Aprendizagem.

Ator: Administrador, Professor.

Pré-Condição: Receber a identificação do tipo de operação.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Manutenção do Cadastro de Objetos de Aprendizagem:

1.1. se “inclusão”, habilita-se a edição dos dados.

1.2. se “consulta” ou “alteração” ou “exclusão”:

1.2.1. o simulador prepara uma lista de todos os Objetos de Apren-

dizagem cadastrados, apresentando o title de cada objeto;

1.2.2. O usuário seleciona um objeto da lista;

1.2.3. se “alteração”, apresenta os dados e os habilita para edição.

1.2.4. se “consulta” ou “exclusão”:

1.2.4.1. apresenta os dados do objeto desabilitados para edição.

1.2.4.2. no caso de “exclusão”, o simulador solicita confirmação.

2. O usuário informa, no caso de “inclusão” e “alteração”, os atributos

do objeto:

2.1. catalog, entry, title, keywords e description da categoria geral;

2.2. format, size, installationRemarks, requirement OrComposite (type,

name, minimumVersion, maximumVersion), otherPlatformsRe-

quirements e duration da categoria técnica;

2.3. interactivityType, learningResourceType, interactivityLevel, se-

manticDensity, intendedEndUserRole, context, typicalAgeRange,

difficulty, typicalLearningTime e language da categoria educaci-

onal.

3. O simulador calcula e armazena, no caso de “inclusão” e “alteração”,

a norma e a norma ponderada [Extends Caso de Uso Montar Normas

para um Objeto].
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4. O usuário confirma a operação realizada.

5. O simulador deve atualizar os dados cadastrais do usuário, caso “in-

clusão” e “alteração”:

5.1. No caso de “inclusão”, o simulador gera, automaticamente, um

código único de identificação.

6. Caso “exclusão”, o simulador deve excluir todos os dados associados

ao objeto.

Cenário Alternativo:

Necessário preenchimento do campo.

– Cadastro não permitido, caso os seguintes campos não estejam preen-

chidos:

1. title, keywords e description da categoria geral;

2. format, otherPlatformsRequirements e duration da categoria

técnica;

3. interactivityType, learningResourceType, interactivityLevel, se-

manticDensity e difficulty, typicalLearningTime da categoria edu-

cacional.

• Apresentar Normas para um Objeto

Descrição: responsável por apresentar o resultado da norma e da norma

ponderada para um objeto de aprendizagem.

Ator: Administrador.

Cenário Principal de Sucesso:

1. O simulador carrega a lista de Objetos de Aprendizagem.

2. O usuário seleciona o objeto da lista.

3. O simulador carrega e apresenta a norma e a norma ponderada para o

objeto selecionado correspondente aos valores das dimensões do modelo

FSLSM.

4. O usuário confirma a operação realizada.

• Manter Curso

Descrição: Responsável por permitir a consulta, inclusão, alteração e ex-

clusão de dados do cadastro de cursos.

Ator: Administrador, Professor.

Pré-Condição: Receber a identificação do tipo de operação.

Cenário Principal de Sucesso:
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1. Se administrador:

1.1. Manutenção do Cadastro de Cursos:

1.1.1. se “inclusão”, habilita-se a edição dos dados;

1.1.2. se “consulta” ou “alteração” ou “exclusão”:

1.1.2.1. o simulador prepara uma lista de todos os nomes de cursos

cadastrados;

1.1.2.2. o usuário seleciona um curso da lista;

1.1.2.3. se “alteração”, apresenta os dados e os habilita para edição;

1.1.2.4. se “consulta” ou “exclusão”:

– apresenta os dados do curso desabilitados para edição;

– No caso de “exclusão”, o simulador solicita confirmação.

1.2. O usuário informa, no caso de “inclusão” ou “alteração”: nome

do conteúdo/assunto, identificação do conteúdo/assunto; tipo de

conteúdo; palavras-chave; desempenho e/ou tempo esperado de

estudo.

1.3. O usuário confirma a operação realizada.

1.4. O simulador deve atualizar os dados cadastrais do curso, caso

“inclusão” e “alteração”;

1.4.1. No caso de “inclusão”, o simulador gera, automaticamente,

um código único de identificação.

1.5. Caso “exclusão”, o simulador deve excluir todos os dados associ-

ados ao curso.

2. Se professor:

2.1. o simulador prepara uma lista de todos os nomes de cursos desse

professor;

2.2. o usuário seleciona um curso da lista;

2.3. o simulador apresenta os dados do curso desabilitados para edição;

2.4. o usuário confirma a operação realizada.

Cenário Alternativo:

Necessário informar todos os dados.

– Cadastro não permitido, caso os campos não estejam preenchidos.

Exclusão não permitida.

– Não é posśıvel excluir um curso, no qual existam estudantes matricu-

lados ou professor atuando.
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• Associar Professor a um Curso

Descrição: responsável por inserir um professor em um curso cadastrado.

Ator: Administrador.

Cenário Principal de Sucesso:

1. O simulador carrega e apresenta a lista de cursos.

2. O simulador carrega e apresenta a lista de professores cadastrados.

3. O usuário seleciona um curso.

4. O usuário seleciona o professor responsável pelo curso.

5. O usuário confirma a operação.

6. Se confirmado, o simulador atualiza os dados.

Cenário Alternativo:

Necessário selecionar um curso da relação.

– Não é posśıvel associar um professor a um curso, caso o curso não

tenha sido selecionado.

Necessário selecionar um professor da relação.

– Não é posśıvel associar um professor a um curso, caso o professor não

tenha sido selecionado.

• Remover um Professor de um Curso

Descrição: responsável por excluir um professor no curso cadastrado.

Ator: Administrador.

Cenário Principal de Sucesso:

1. O simulador carrega e apresenta a relação de cursos para o usuário.

2. O simulador apresenta a relação do(s) professor(es) do curso.

3. O usuário seleciona um curso.

4. O usuário seleciona um professor.

5. O simulador solicita confirmação de exclusão.

6. O usuário confirma a operação.

7. Se confirmado, o simulador realiza a exclusão do professor no curso.

Cenário Alternativo:

Necessário selecionar um curso da relação.
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– Não é posśıvel remover um professor de um curso, caso o curso não

tenha sido selecionado.

Necessário selecionar um professor da relação.

– Não é posśıvel remover um professor de um curso, caso o professor não

tenha sido selecionado.

• Matricular Estudantes em um Curso

Descrição: responsável por realizar a matŕıcula de estudantes em cursos,

previamente cadastrados.

Ator: Administrador, Professor.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Se administrador:

1.1. o simulador carrega e apresenta a relação de cursos.

2. Se professor:

2.1. o simulador carrega e apresenta a relação de cursos do professor.

3. O simulador carrega e apresenta a relação de estudantes.

4. O usuário seleciona um curso para matricular o estudante.

5. O usuário seleciona um ou mais estudantes para matŕıcula.

6. Para cada estudante selecionado:

6.1. efetua a matŕıcula do estudante no curso;

6.2. marca o Status de Estudo no Curso como não iniciado;

6.3. o simulador atualiza os dados da matŕıcula.

Cenário Alternativo:

Necessário selecionar um curso da relação.

– Não é posśıvel matricular estudante(s) a um curso, caso o curso não

tenha sido selecionado.

Necessário selecionar um professor da relação.

– Não é posśıvel matricular estudante(s) a um curso, caso nenhum estu-

dante tenha sido selecionado.

• Cancelar a Matŕıcula de Estudante em um Curso

Descrição: responsável por realizar o cancelamento da matŕıcula de estu-

dantes em cursos, previamente cadastrados.
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Ator: Administrador, Professor.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Se administrador:

1.1. O simulador carrega e apresenta a relação de estudantes.

1.2. O usuário seleciona um estudante.

1.3. O simulador carrega e apresenta a relação de cursos em que o

estudante está matriculado.

1.4. O usuário seleciona um curso para cancelar a matŕıcula do estu-

dante.

2. Se professor:

2.1. O simulador carrega e apresenta a relação de cursos do professor.

2.2. O usuário seleciona o curso.

2.3. O simulador carrega e apresenta a relação de estudantes do curso

selecionado.

2.4. O usuário seleciona um estudante da relação.

3. O simulador remove o registro de estudo (tempo de estudo e desem-

penho) para cada item do curso.

4. O simulador remove os conhecimentos pré-adquiridos do estudante no

curso.

5. O simulador remove o histórico de estudo no curso.

6. O simulador atualiza os dados da matŕıcula para o estudante.

Cenário Alternativo:

Necessário selecionar um curso da relação.

– Não é posśıvel cancelar a matŕıcula de estudante(s) de um curso, caso

nenhum estudante tenha sido selecionado.

Necessário selecionar um professor da relação.

– Não é posśıvel cancelar a matŕıcula de estudante(s) de um curso, caso

o curso não tenha sido selecionado.

• Manter Conhecimentos Pré-Adquiridos

Descrição: responsável por permitir a consulta, inclusão e alteração dos

conhecimentos pré-adquiridos por um estudante em um curso.

Ator: Administrador, Estudante.
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Pré-Condição: Receber a identificação do tipo de operação.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Manutenção do cadastro de conhecimentos pré-adquiridos:

1.1. se “inclusão” ou “alteração”, habilita-se os dados para edição;

1.2. se “consulta”, desabilita dados para edição.

2. Se administrador:

2.1. o simulador carrega e apresenta a relação de estudantes;

2.2. o usuário seleciona um estudante da relação.

3. O simulador carrega e apresenta a relação de cursos em que o estudante

está matriculado.

4. O usuário seleciona um curso da relação.

5. O simulador apresenta a tabela de conteúdo programático contendo os

nomes dos conteúdos/assuntos do curso.

6. O simulador apresenta, no caso de “alteração” ou “consulta”, os as-

suntos que já são de conhecimento do estudante.

7. O usuário marca, no caso de “inclusão” ou “alteração”, um ou mais

conteúdos/assuntos que são de conhecimento do estudante.

8. O usuário confirma a operação realizada.

9. O simulador deve atualizar os dados dos conhecimentos pré-adquiridos

pelo estudante, caso “inclusão” e “alteração”:

9.1. No caso de “inclusão”, o simulador gera, automaticamente, um

código único de identificação.

Cenário Alternativo:

Necessário selecionar um estudante da relação.

– Não é posśıvel o administrador manter o cadastro de conhecimentos

pré-adquiridos sem informar o estudante.

• Manter Preferência das Mı́dias do Estudante

Descrição: responsável por permitir a consulta, inclusão e alteração da

preferência do estudante pelos tipos de mı́dia.

Ator: Administrador, Estudante.

Pré-Condição: Receber a identificação do tipo de operação.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Manutenção do cadastro de preferência dos tipos de mı́dia:
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1.1. se “inclusão” ou “alteração”, habilita-se os dados para edição;

1.2. se “consulta”, desabilita dados para edição.

2. Se administrador:

2.1. o simulador carrega e apresenta a relação de estudantes;

2.2. o usuário seleciona um estudante da relação.

3. O simulador apresenta, no caso de “alteração” ou “consulta”, as pre-

ferências pelos tipos de mı́dia do estudante.

4. O usuário seleciona, no caso de “inclusão” ou “alteração”, a preferência

pelos tipos de mı́dia entre os valores 1 e 5, no qual 1 indica baixa

preferência e 5 preferência alta. Considerando os tipos de mı́dia: áudio,

v́ıdeo, texto, simulação, jogo educativo e animação.

5. O usuário confirma a operação realizada.

6. O simulador deve atualizar as preferências do estudante pelos tipos de

mı́dia, caso “inclusão” e “alteração”:

6.1. No caso de “inclusão”, o simulador gera, automaticamente, um

código único de identificação.

Cenário Alternativo:

Necessário selecionar um estudante da relação.

– Não é posśıvel o administrador manter o cadastro de preferência nos

tipos de mı́dias sem informar o estudante.

• Manter Estilo de Aprendizagem do Estudante

Descrição: responsável por permitir a consulta, inclusão e alteração dos

estilos de aprendizagem de um estudante.

Ator: Administrador.

Pré-Condição: Receber a identificação do tipo de operação.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Manutenção do cadastro de estilo de aprendizagem:

1.1. se “inclusão” ou “alteração”, habilita-se os dados para edição;

1.2. se “consulta”, desabilita dados para edição.

2. O simulador carrega e apresenta a relação de estudantes.

3. O usuário seleciona um estudante da relação.

4. O simulador apresenta, no caso de “alteração” ou “consulta”, os estilos

de aprendizagem do estudante.
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5. O usuário informa, no caso de “inclusão” ou “alteração”, o estilo do

estudante nas dimensões processamento (ativo/reflexivo), percepção

(sensorial/intuitiva), entrada (visual/verbal) e compreensão (sequen-

cial/global).

6. O usuário confirma a operação realizada.

7. O simulador deve atualizar os dados dos estilos de aprendizagem do

estudante, caso “inclusão” e “alteração”:

7.1. No caso de “inclusão”, o simulador gera, automaticamente, um

código único de identificação.

Cenário Alternativo:

Necessário selecionar um estudante da relação.

– Não é posśıvel o administrador manter o cadastro de estilo de apren-

dizagem para um estudante sem informar o estudante.

• Obter Estilo de Aprendizagem do Estudante

Descrição: responsável por obter o estilo de aprendizagem de um estudante

com base nas 44 questões do ILS, relativas ao modelo FSLSM.

Ator: Estudante.

Cenário Principal de Sucesso:

1. O simulador apresenta as questões do ILS para as dimensões proces-

samento (ativo/reflexivo), percepção (sensorial/intuitiva), entrada (vi-

sual/verbal) e compreensão (sequencial/global).

2. Para cada uma das 44 questões do ILS:

2.1. o usuário seleciona uma das duas opções (a ou b);

2.2. o simulador adiciona um à dimensão do modelo FSLSM ao qual

corresponde a alternativa selecionada.

3. O simulador calcula o estilo de aprendizagem do estudante, conforme

o algoritmo “Obter o Estilo de Aprendizagem Inicial do estudante”

representado na Figura 2.4.

4. O simulador atualiza o estilo do estudante.

Cenário Alternativo:

Necessário responder todas as questões.

– Não é posśıvel obter o estilo de aprendizagem para um estudante sem

a resposta de todas as questões.
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• Manter Tipos de Seleção do Objeto de Aprendizagem

Descrição: responsável por permitir a consulta, inclusão e alteração dos

tipos de seleção para um objeto de aprendizagem relativos ao estilo de

aprendizagem, por votação ou por norma ponderada.

Ator: Administrador.

Pré-Condição: Receber a identificação do tipo de operação.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Manutenção dos tipos de seleção dos objetos de aprendizagem:

1.1. se “inclusão” ou “alteração”, habilita-se os dados para edição;

1.2. se “consulta”, desabilita dados para edição.

2. O simulador apresenta, no caso de “alteração” ou “consulta”, o tipo

de seleção escolhida.

3. O usuário escolhe, no caso de “inclusão” ou “alteração”, o tipo de

seleção para um objeto de aprendizagem, votação ou norma ponde-

rada.

4. O usuário confirma a operação realizada.

5. O simulador deve atualizar os dados do tipo de seleção dos objetos de

aprendizagem, caso “inclusão” e “alteração”.

Cenário Alternativo:

Necessário selecionar um tipo de seleção para o objeto de aprendizagem.

– O administrador deve informar qual o tipo de seleção para o objeto de

aprendizagem durante a avaliação para o critério de adaptação estilo

de aprendizagem.

• Manter Critérios de Adaptação para um Curso

Descrição: responsável por permitir a consulta, inclusão e alteração dos

critérios de adaptação para um curso, os quais são: estilo de aprendizagem,

desempenho, conhecimentos pré-adquiridos e tecnologia.

Ator: Administrador, Professor.

Pré-Condição: Receber a identificação do tipo de operação.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Manutenção do cadastro de critérios de adaptação para um curso:

1.1. se “inclusão” ou “alteração”, habilita-se os dados para edição;

1.2. se “consulta”, desabilita dados para edição.

2. Se administrador:
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2.1. o simulador carrega e apresenta a relação de cursos.

3. Se professor:

3.1. o simulador carrega e apresenta a relação dos cursos nos quais o

usuário atua como professor.

4. O usuário seleciona um curso da relação.

5. O simulador apresenta, no caso de “alteração” ou “consulta”, os tipos

de adaptação para o curso selecionado.

6. O usuário habilita, caso “inclusão” ou “alteração”, quais os tipos de

adaptação (estilos de aprendizagem, desempenho, conhecimentos pré-

adquiridos e tecnologia). devem ocorrer para o curso selecionado.

7. O usuário confirma a operação realizada.

8. O simulador deve atualizar a informação do critério de adaptação para

o curso, caso “inclusão” ou “alteração”.

8.1. No caso de “inclusão”, o simulador gera, automaticamente, um

código único de identificação.

Cenário Alternativo:

Necessário selecionar um curso da relação.

– Não é posśıvel o usuário informar os tipos de adaptação sem a escolha

do curso.

• Registrar Tempo e Desempenho para Itens de um Curso

Descrição: responsável por registrar o tempo de estudo e o desempenho

ao(s) item(s) da tabela de conteúdo programático estudados por um es-

tudante. Utilizado para definir os valores a serem considerados durante a

simulação do estudo pelo estudante nos itens do curso.

Ator: Administrador, Estudante.

Cenário Principal de Sucesso:

1. Se administrador:

1.1. o simulador carrega e apresenta a relação de estudantes;

1.2. o usuário seleciona um estudante da relação.

2. O simulador carrega e apresenta a relação de cursos em que o estudante

está matriculado.

3. O usuário seleciona um curso da relação.
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4. O sistema carrega e apresenta a tabela de conteúdo programático do

curso, contendo os seus itens de estudo.

5. Para cada item da tabela de conteúdo programático:

5.1. o usuário informa um tempo de estudo e um desempenho a ser

considerado durante a simulação do estudo no curso.

6. O simulador atualiza os dados.

Cenário Alternativo:

Necessário selecionar um estudante da relação.

– Não é posśıvel carregar os cursos em que o estudante está matriculado.

Necessário selecionar um curso da relação.

– Não é posśıvel carregar a tabela de conteúdo programático sem infor-

mar qual é o curso.

• Acessar Simulador

Descrição: responsável por realizar o acesso ao simulador de usuário pre-

viamente cadastrado e habilitar as funcionalidades permitidas a cada classe

de usuário.

Ator: Administrador, Estudante, Professor.

Cenário Principal de Sucesso:

1. O usuário informa seu login e senha.

2. O simulador habilita as funcionalidade do administrador, caso o

usuário seja administrador:

2.1. manter: usuários, dispositivos e objetos de aprendizagem; apre-

sentar normas; cancelar a matŕıcula de estudante em curso; ma-

tricular estudante em curso; associar professor a um curso; remo-

ver professor de um curso; manter conhecimentos pré-adquiridos;

manter preferência das mı́dias; manter critérios de adaptação para

um curso; manter estilos de aprendizagem de um estudante; man-

ter tipos de seleção dos objetos; acessar curso; realizar a simulação;

restaurar dados da simulação; apresentar histórico; registrar o

tempo e desempenho em um curso; realizar o acesso ao simula-

dor; finalizar o acesso e sair do simulador.

3. O simulador habilita as funcionalidades do estudante, caso o usuário

seja estudante:
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3.1. manter conhecimentos pré-adquiridos, obter seu estilo de apren-

dizagem, manter preferência das mı́dias, acessar curso, realizar a

simulação, restaurar dados da simulação, registrar o tempo e de-

sempenho em um curso, realizar o acesso ao simulador, finalizar o

acesso e sair do simulador.

4. O simulador habilita as funcionalidades do professor, caso o usuário

seja professor:

4.1. manter objetos de aprendizagem, cancelar a matŕıcula de estu-

dante em seus cursos, matricular estudantes em seus cursos, man-

ter critérios de adaptação para os seus cursos, observar histórico

de estudo em seu curso, realizar o acesso ao simulador, finalizar o

acesso e sair do simulador.

Cenário Alternativo:

Usuário inexistente

– Se o usuário não existir, informar ao usuário e solicitar nova senha.

Usuário cancela acesso

– Caso o usuário desista de acessar o simulador, ocorre a sua finalização.

• Finalizar Acesso ao Simulador

Descrição: responsável por finalizar o acesso do usuário ao simulador.

Ator: Administrador, Estudante, Professor.

Cenário Principal de Sucesso:

1. O usuário informa sua finalização no acesso ao sistema.

2. O simulador desabilita todas as operações.

3. O simulador permite novo acesso ao simulador.

• Restaurar dados após a Simulação

Descrição: responsável por apresentar os estilos de aprendizagem do es-

tudante atualizados e dos valores do tempo de permanência (timing) e de-

sempenho (performance) do item previamente estudado após a Simulação.

Ator: Administrador, Estudante.

Pré-Condição: ter realizado a simulação do estudo de um item.

Cenário Principal de Sucesso:

1. O simulador limpa os dados do resultado da simulação do estudo de

um item.
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2. O simulador atualiza os dados do estilo de aprendizagem.

3. O simulador atualiza os dados do tempo de permanência (timing) e

desempenho (performance) no item estudado.

4. O simulador atualiza os dados do item estudado.
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Apêndice C -- Simulações de Estudo -

Parte I

C.1 Situação de Estudo I

C.1.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Bruno Buccini;

• dispositivo no estudo: tipo = smartphone, modelo = XPERIA 10, tamanho

da tela = 4 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 2, text = 3, simulação = 4, jogos

educacionais = 5 e animação = 4;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very visual (0), processing = active

(6) , perception = indifferent (13) e understanding = very global (22);

• curso: C3, com carga horária de 30 h e seis assuntos. Cada assunto, identi-

ficado pelo seu número, possui os valores de performance, timing e keyword

iguais a:

I. 7, 1500 e K1;

II. 7, 2000 e K2;

III. 7, 1700 e K3;

IV. 7, 2000 e K4;

V. 7, 1900 e K5;

VI. 7, 2100 e K6.

• há um conjunto de sete objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pelo estudante: nenhum;
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• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, performance,

pre-knowledge e technology ;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com desempenho e tempo de estudo

bons em todos os assuntos de C3. Os valores para o desempenho e tempo

de estudo do estudante, identificado pelo número do assunto, são:

I. 8 e 1500;

II. 7 e 1900;

III. 9 e 1650;

IV. 10 e 1850;

V. 8 e 1900;

VI. 9 e 2070.

Sendo assim, esses valores de registro foram utilizados durante a simulação

do estudo.

Na próxima subseção, será detalhado o estudo do Bruno no assunto I do curso

C3.

O estudo de Bruno no restante do curso C3, será discriminado em uma única

subseção, menos detalhada, pois como cada item de conteúdo programático de

C3 possui um conjunto de sete objetos de aprendizagem, no qual cada conjunto

de objetos possui configurações semelhantes ao do assunto I. Além disso, como foi

considerado que, nessa situação de estudo, o estudante tem desempenho e tempo

de estudo bons em todos os assuntos estudados. Então, os objetos selecionados

para o estudo do curso possuem as mesmas caracteŕısticas das obtidas no assunto

I.

C.1.2 Estudo do Bruno no Assunto I do Curso C3

No processo de seleção do melhor objeto para o estudo do assunto I, foram encon-

trados sete objetos correspondentes a keyword = K1. Esses objetos, como ilus-

trados na Tabela C.1, foram classificados segundo a norma ponderada, votação e

preferência das mı́dias e marcados como recomendados ou não pela tecnologia.

Com base nos resultados da Tabela C.1, pode-se observar que o O 4 A1 é

o objeto que possui melhor norma ponderada, votação e preferência pelos tipos
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Tabela C.1: Simulação da situação I - Classificação dos objetos no estudo do
assunto I para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 4 A1 1 2,828 1 4 Rec. 1
O 6 A1 2 3,841 3 1 N.Rec. 2
O 2 A1 3 4,000 2 2 N.Rec. 3
O 5 A1 4 4,817 3 1 N.Rec. 5
O 3 A1 5 5,115 3 1 N.Rec. 6
O 1 A1 6 5,235 3 1 N.Rec. 7
O 7 A1 7 5,292 3 1 N.Rec. 4

de mı́dias, além de ser recomendado para o estudo no dispositivo e, devido ao

melhor posicionamento para norma ponderada, foi o selecionado para o estudo

desse assunto. Nessa mesma tabela, também, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, indicando que nenhum objeto possui o mesmo peso

para o estilo de aprendizagem de Bruno.

• O critério votação (Vot tot) é composto somente por três valores diferentes

(4, 2 e 1) e cinco objetos possuem somente uma dimensão do estilo de apren-

dizagem do estudante como primeiro colocado (Vot tot = 1) e, segundo

esse critério, os cinco têm o mesmo peso para o estilo de aprendizagem de

Bruno. Isso faz com que a classificação dos objetos contenha apenas as

posições 1, 2, e 3 (pos Vot).

• A análise do aspecto tecnológico (Tech), com exceção do objeto O 4 A1, os

outros objetos não são recomendados para serem exibidos no smartphone

de Bruno.

• A observação da classificação pelos tipos de mı́dias (pos Med), permitiu

visualizar que a posição dos três primeiros objetos coincidem com a norma

ponderada (pos WN). Também, como O 4 A1 tem as mı́dias simulation,

educative game e text, observa-se que é favorável a preferência do estudante.

Além disso, relacionando os recursos do objeto O 4 A1 selecionado para o

estudo de Bruno (simulation e exam), o tipo de interatividade (active), o ńıvel

de interatividade (very high), densidade semântica (high) e dificuldade (medium)

aos estilos de aprendizagem de Bruno, pode-se dizer que:

• input = very visual : uma simulação possui boa interatividade e, normal-

mente, utiliza-se de recursos visuais;
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• understanding = very global : uma simulação pode ser composta de cami-

nhos diferentes levando a situações variadas, favorecendo o estilo global;

• processing = active: uma simulação pode ser utilizada para trabalhar com

procedimentos experimentais;

• perception = indifferent : uma simulação e suas caracteŕısticas podem tanto

ser constitúıdas de situações que favorecem ao estudante criar seu próprio

método de solução, contendo dificuldades variadas, como detalhes para

quem tem boa memória e não aprecia surpresas nem complicações.

No estudo do objeto O 4 A1, foi considerado que Bruno obteve o desempenho

= 8 e o tempo de estudo = 1500, conforme valores padrão registrados. Isso indica

que o estudante teve bom desempenho/tempo de estudo e pode prosseguir para

o próximo assunto do curso. Também, após o estudo, os estilos de aprendizagem

mantiveram-se os mesmos, com os valores:

• input = very visual (1.5);

• processing = active (5.0);

• perception = indifferent (11.0);

• understanding = very global (20.4).

C.1.3 Estudo do Bruno nos Outros Assuntos do Curso C3

Na simulação do estudo do restante do curso C3, o estudante Bruno teve bom

desempenho/tempo de estudo em todos os assuntos, conforme registro prévio.

A cada simulação, foram selecionados um conjunto de sete objetos, classificados

segundo as norma ponderada, votação e preferência das mı́dias e marcados como

recomendados ou não pela tecnologia.

Por meio dos resultados dessa classificação, em cada assunto, foi posśıvel

observar que os objetos selecionados e apresentados na Tabela C.2 (sigla OSE),

contém a melhor norma ponderada, votação e preferência pelos tipos de mı́dias,

além de serem recomendados para o dispositivo de Bruno, exceção para o objeto

do assunto II que não foi recomendado pela tecnologia, pelo fato do tamanho

do monitor mais adequado para a apresentação do objeto ser de no mı́nimo 15

polegadas e o dispositivo do estudante possuir uma dimensão de 4 polegadas.
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Após o estudo do curso, como o estudante teve bom desempenho/tempo de

estudo em todos os objetos, os estilos de aprendizagem mantiveram-se os mesmos,

conforme valores exibidos na Tabela C.2.

Tabela C.2: Simulação da situação I - Objeto selecionado e estudado (OSE)
nos cinco últimos assuntos do Curso C3 e os valores nas quatro dimensões do

estilo de aprendizagem FSLSM (input = Inp, processing = Proc, perception =
Perc, understanding = Unders, VVS = very visual, A = active, I = indifferent,

VG = very global), obtidos após o estudo do objeto.

Assunto OSE Inp Proc Perc Unders

II O 4 A2 VVS (1.6) A (4.9) I (11.0) VG (20.4)

III O 4 A3 VVS (1.6) A (4.9) I (11.0) VG (20.4)

IV O 4 A4 VVS (1.6) A (4.8) I (11.0) VG (20.4)

V O 4 A5 VVS (1.5) A (5.0) I (11.0) VG (20.4)

VI O 4 A6 VVS (1.6) A (5.0) I (11.0) VG (20.4)

C.2 Situação de Estudo II

C.2.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Maria Teste;

• dispositivo no estudo: tipo = smartphone, modelo = Galaxy pocket S5300,

tamanho da tela = 2,8 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 4, text = 2, simulação = 4, jogos

educacionais = 2 e animação = 5;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very verbal (22), processing = very

active (0) , perception = intuitive (17) e understanding = sequential (4);

• curso: C3, com carga horária de 30 h e seis assuntos. Cada assunto, identi-

ficado pelo seu número, possui os valores de desempenho, tempo de estudo

e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1;

II. 7, 2000 e K2;
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III. 7, 1700 e K3;

IV. 7, 2000 e K4;

V. 7, 1900 e K5;

VI. 7, 2100 e K6.

• há um conjunto de sete objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: II e IV, que não devem ser estudados;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, performance,

pre-knowledge e technology ;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com bom desempenho/tempo de estudo

em todos os assuntos de C3. Os valores para o desempenho e tempo de

estudo do estudante em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 8 e 1500;

II. 8 e 1800;

III. 8 e 1600;

IV. 8 e 1900;

V. 8 e 1800;

VI. 8 e 2000.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

C.2.2 Estudo da Maria nos Assuntos do Curso C3

Nessa simulação, segundo as considerações, pode-se observar que há vários di-

ferenciais em relação à simulação I, tais como: tipo de dispositivo utilizado,

preferências das mı́dias, estilos de aprendizagem da estudante Maria e os dois

assuntos conhecidos pelo estudante.

Considerando a simulação do estudo no assunto I e a classificação dos objetos

de aprendizagem segundo a norma ponderada, votação, preferência das mı́dias e

a marcação como recomendados ou não pela tecnologia, obteve-se o conjunto de

sete objetos apresentados na Tabela C.3. Nela, pode-se observar que o melhor
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objeto é o O 6 A 1, composto dos recursos simulation, figure, diagram, narrative

text, exam, tipo de interatividade = mixed, nivel de interatividade = medium,

densidade semântica = medium e dificuldade = easy. Relacionando esse objeto

aos estilos de aprendizagem de Maria, pode-se dizer que:

• input = very verbal : apesar do objeto possuir outros recursos, há a pre-

sença de narrative text com tipo de interatividade mixed e ńıvel médio de

interatividade, indicando que pode ser favorÃ¡vel a esse estilo;

• understanding = sequential : mesmo contendo outros recursos, possui nar-

rative text com ńıvel médio de interatividade e tipo de interatividade mixed,

representando a possibilidade da informação ser apresentada de forma se-

quencial, lógica e encadeada ou não;

• processing = very active: o estudante prefere trabalhar em experimentos e

uma simulation pode ter essa caracteŕıstica; e

• perception = intuitive: em uma simulation é posśıvel realizar inovação,

porém devido a baixa dificuldade do objeto, provavelmente, não apresenta

complicações.

Observando os outros valores da Tabela C.3, tem-se:

• Quase todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos

(WN Value) são diferentes, exceção para os objetos O 2 A 1 e O 7 A 1,

indicando que possuem a mesma distância em relação ao estilo de aprendi-

zagem de Maria.

• O critério votação (Vot tot) possui três valores diferentes (2, 1 e 0) e, se

esse critério fosse utilizado para seleção do melhor objeto, o O 6 A1 seria o

último a ser selecionado para estudo, pois não apresenta nenhuma dimensão

do estilo de aprendizagem do estudante como primeiro colocado (Vot tot

= 0), como pode-se observar pela sua classificação em pos Tot.

• A análise do aspecto tecnológico (Tech), torna posśıvel constatar que ne-

nhum objeto é recomendado para ser exibido no dispositivo de Maria. Cer-

tamente, porque está relacionado ao tamanho da tela do smartphone Galaxy

pocket S5300 de 2,8 polegadas.

• A observação da classificação pelos tipos de mı́dias (pos Med) e pela média

ponderada (pos WN) permite verificar que o objeto O 6 A1, selecionado
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pela norma ponderada, coincide com a preferência de Maria, no entanto,

para os outros objetos, considerando essas duas colunas, somente, há coin-

cidência no posicionamento do objeto O 4 A1. O objeto O 6 A1 é composto

das mı́dias video, audio, educative game, simulation, animation e text.

Tabela C.3: Simulação da situação II - Classificação dos objetos no estudo do
assunto I para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 6 A1 1 4,141 3 0 N.Rec. 1
O 2 A1 2 4,359 2 1 N.Rec. 5
O 7 A1 3 4,359 1 2 N.Rec. 6
O 4 A1 4 4,528 1 2 N.Rec. 4
O 5 A1 5 5,404 2 1 N.Rec. 2
O 1 A1 6 5,495 2 1 N.Rec. 7
O 3 A1 7 5,642 2 1 N.Rec. 3

Além disso, após o estudo do objeto O 6 A 1, o estilo de aprendizagem da

estudante manteve-se inalterado, modificando-se apenas os valores em cada di-

mensão:

• input = very verbal (20);

• understanding = sequential (5);

• processing = very active (1.5);

• perception = intuitive (17).

Na simulação do estudo do restante do curso, foram selecionados os objetos desta-

cados na Tabela C.4. Nessa tabela, pode-se verificar que os objetos selecionados

possuem as mesmas caracteŕısticas do objeto apresentado para estudo no assunto

I e, como a estudante teve um bom desempenho/tempo de estudo durante o es-

tudo em todos os assuntos, o estilo de aprendizagem da estudante manteve-se

inalterado. Também, como esperado, nenhum objeto foi apresentado para estudo

relacionado aos assuntos II e IV, pois foram informados como conhecidos pela

estudante.
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Tabela C.4: Simulação da situação II - Objeto selecionado e estudado (OSE)
nos cinco últimos assuntos do Curso C3 e os valores nas quatro dimensões do
estilo de aprendizagem FSLSM (input = Inp, processing = Proc, perception =
Perc, understanding = Unders, VV = very verbal, VA = very active, INT =

intuitive, SEQ = sequential), obtidos após o estudo do objeto.

Assunto OSE Inp Proc Perc Unders

III O 6 A3 VV (20) VA (1.6) INT (17) SEQ (4.9)

V O 6 A5 VV (20) VA (1.6) INT (17) SEQ (4.9)

VI O 6 A6 VV (20) VA (1.6) INT (17) SEQ (4.9)

C.3 Situação de Estudo III

C.3.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Alberto Seixas;

• dispositivo no estudo: tipo = smartphone, modelo = XPERIA 10, tamanho

da tela = 4 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 2, v́ıdeo = 4, text = 4, simulação = 2, jogos

educacionais = 3 e animação = 3;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very verbal (22), processing = very

reflexive (21) , perception = sensorial (5) e understanding = sequential (4);

• curso: C4, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, identi-

ficado pelo seu número, possui os valores de desempenho, tempo de estudo

e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1;

II. 7, 2000 e K2;

III. 7, 1700 e K3;

• há um conjunto de sete objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, performance,

pre-knowledge e technology ;
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• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com desempenho um pouco abaixo do

esperado no assunto II, mas bom tempo de estudo. No restante do curso,

considera-se bom desempenho/tempo de estudo. Os valores para o desem-

penho e tempo de estudo do estudante em cada assunto, identificado pelo

seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 6 e 1900;

III. 8 e 1600.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

C.3.2 Estudo do Alberto nos Assuntos do Curso C4

A classificação dos objetos para o estudo do assunto I pela norma ponderada,

votação e preferência das mı́dias e sua marcação pela tecnologia (recomendado

ou não) é apresentada na Tabela C.5. Por meio dela, verifica-se que o objeto

melhor classificado é o objeto O 1 A1.

O 1 A1, contendo os recursos figure, table, narrative text, questionnaire e

exam, tipo de interatividade = expositive, ńıvel de interatividade = low, densidade

semântica = medium e dificuldade = medium, é adequado aos estilos de Alberto,

pois:

• input = very verbal : O 1 A1 é expositivo, com baixa interatividade e possui

narrative text, que se utiliza da escrita textual;

• understanding = sequential : o recurso narrative text com tipo de interati-

vidade expositive e baixo ńıvel de interatividade, normalmente, é linear e a

informação é apresentada de forma sequencial, lógica e encadeada;

• processing = very reflexive: indica que o estudante prefere o estudo indi-

vidual e procedimentos te’oricos como interpretação, analogia e formulação

de modelos e O 1 A1, por ser expositivo com baixa interatividade e conter

narrative text, tende a favorecer esse estilo; e

• perception = sensorial : reflete que o estudante é detalhista e paciente, me-

moriza com facilidade, não aprecia surpresas nem complicações, e devido á
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caracteŕıstica expositiva de O 1 A1, com dificuldade e densidade semântica

média, mostra-se um objeto adequado.

Na Tabela C.5, também, pode-se observar que:

• Quase todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos

(WN Value) são diferentes, exceção para os objetos O 2 A1 e O 7 A1,

com valores coincidentes. Também, verifica-se que os cinco primeiros ob-

jetos têm valores de WN Value, relativamente, próximos, enquanto que

o O 4 A1 tem um alto valor, indicando maior distanciamento do estilo de

aprendizagem de Alberto.

• O critério votação (Vot tot) tem o posicionamento pos Tot do objeto

O 1 A1, coincidente com o da norma ponderada (pos WN), indicando

que se fosse utilizado esse critério, o objeto O 1 A1 também seria o mais

adequado.

• A análise do aspecto tecnológico (Tech), com exceção do objeto O 4 A1,

torna posśıvel constatar que todos os outros objetos não são recomendados

para serem exibidos no dispositivo de Alberto. Certamente, porque está

relacionado ao tamanho da tela do smartphone XPERIA 10 de 4 polegadas.

• A observação da classificação pelos tipos de mı́dias (pos Med) em relação

com a norma ponderada (pos WN), permite visualizar que os cinco pri-

meiros objetos classificados não estão com o posicionamento coincidente.

Tabela C.5: Simulação da situação III - Classificação dos objetos no estudo do
assunto I para o curso “C4”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A1 1 3,317 1 3 N.Rec. 5
O 2 A1 2 3,742 2 2 N.Rec. 1
O 7 A1 3 3,742 2 2 N.Rec. 2
O 3 A1 4 3,808 3 1 N.Rec. 3
O 5 A1 5 3,821 2 2 N.Rec. 4
O 6 A1 6 4,336 4 0 N.Rec. 6
O 4 A1 7 7,071 4 0 Rec. 7

Após o estudo do assunto I, como o estudante teve bom desempenho/tempo

de estudo, os estilos de aprendizagem mantiveram-se os mesmos.

No assunto II, como o ambiente de estudo continuou o mesmo, foi selecionado

o objeto O 1 A2, que contém as mesmas caracteŕısticas do objeto do assunto I.

No entanto, como no estudo desse objeto, o estudante teve razoável desempenho
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(6) e bom tempo de estudo (1900), conforme registro prévio, ocorreram alterações

no estilo de aprendizagem de Alberto, como apresentado a seguir:

• input = verbal (18);

• understanding = indifferent (9);

• processing = reflexive (18);

• perception = indifferent (9).

Além disso, devido ao razoável valor de desempenho, foi oferecido um reforço

para o estudo do assunto II, o objeto O 7 A2, compat́ıvel com o novo estilo de

aprendizagem de Alberto.

No estudo do assunto III, após a classificação dos objetos, apresentada na

Tabela C.6, foi selecionado o objeto O 7 A3. Também, nessa tabela, pode-se

observar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Va-

lue) não são iguais, indicando diferenças na proximidade deles em relaç ao

aos estilos de aprendizagem de Alberto.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (3 e

2), sendo que o primeiro mais votado coincide com a posição da norma

ponderada (pos WN).

• A análise do aspecto tecnológico (Tech) possibilita constatar que todos os

objetos não são recomendados de serem exibidos no smartphone de Alberto.

• O primeiro objeto relativo aos tipos de mı́dia (pos Med) coincide com o

primeiro pela norma ponderada (pos WN). O objeto O 7 A3 é de mı́dia

text, uma das preferidas por Alberto.

Os objetos O 7 A2 e O 7 A3 possuem os recursos narrative text e exam, tipo

de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very

high e dificuldade very difficulty ; e associados aos novos estilos de aprendizagem

de Alberto, tem-se:

• input = very verbal : os objetos são indicados, pois tem baixa interatividade

e possuem narrative text que utiliza-se da escrita textual;
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Tabela C.6: Simulação da situação III - Classificação dos objetos relativos ao
estudo do assunto III para o curso “C4”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 7 A3 1 2,828 1 3 N.Rec. 1
O 1 A3 2 3,162 1 3 N.Rec. 5
O 3 A3 3 3,391 2 2 N.Rec. 2
O 2 A3 4 3,606 2 2 N.Rec. 3
O 5 A3 5 3,688 2 2 N.Rec. 4
O 6 A3 6 4,006 2 2 N.Rec. 6
O 4 A3 7 5,148 2 2 N.Rec. 7

• understanding = indifferent : neste caso, os valores não interferem na esco-

lha;

• processing = reflexive: como o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos,

e como esses objetos contém narrative text, alta densidade semântica e di-

ficuldade, pode-se trabalhar esse tipo de informação; e

• perception = indifferent : neste caso, os valores não interferem na escolha.

Após o estudo do assunto III, como o estudante teve desempenho = 8 e

tempo de estudo = 1600, os estilos de aprendizagem de Alberto se consolidaram,

conforme o esperado, e seus valores tornaram-se:

• input = verbal (17);

• understanding = indifferent (11);

• processing = reflexive (17);

• perception = indifferent (11).

Como não há mais assuntos a serem estudados no curso, a simulação dos

estudos de Alberto é finalizada.

C.4 Situação de Estudo IV

C.4.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Fernando Lucci;
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• dispositivo no estudo: tipo = tablet, modelo = NB013, tamanho da tela =

7 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 2, v́ıdeo = 5, text = 4, simulação = 4, jogos

educacionais = 5 e animação = 2;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very visual (0), processing = very

active (0) , perception = very sensorial (0) e understanding = very global

(22);

• curso: C4, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, identi-

ficado pelo seu número, é composto dos valores de desempenho, tempo de

estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1;

II. 7, 2000 e K2;

III. 7, 1700 e K3;

• há um conjunto de sete objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: conhece o I;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, performance,

pre-knowledge e technology ;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com desempenho ruim no assunto II, mas

bom tempo de estudo. No restante do curso, considera-se bom desempe-

nho/tempo de estudo. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do

estudante em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 3 e 1800;

III. 8 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo, porém, como no assunto II, o valor de desempenho é ruim, será

necessário o reestudo desse assunto com outro valor de desempenho.
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C.4.2 Estudo do Fernando nos Assuntos do Curso C4

No estudo do curso C4, foi considerado que o estudante conhece o assunto I,

assim, o simulador começa a simulação pelo assunto II.

No estudo do assunto II, os objetos selecionados foram classificados pela

norma ponderada, votação, tipos de mı́dias e recomendados ou não pela tec-

nologia, conforme pode ser visualizado na Tabela C.7. Nessa tabela, observa-se

que o objeto O 4 A2 é o mais indicado para o estudo desse assunto, portanto,

foi o selecionado. Esse objeto possui os recursos simulation e exam, tipo de in-

teratividade active, ńıvel de interatividade very high, densidade semântica high e

dificuldade medium relacionando-se com os estilos de aprendizagem do estudante,

então, verifica-se que:

• input = very visual : uma simulação normalmente utiliza-se de recursos

visuais;

• understanding = very global : como o estudante aprende de forma não linear,

necessitando da visão de conjunto para poder compreender os detalhes,

uma simulação com ńıvel alto de interatividade pode ser constrúıda para

contemplar essa caracteŕıstica;

• processing = very active: uma simulação pode ser utilizada para trabalhar

com procedimentos experimentais; e

• perception = very sensorial : nesse caso, como o estudante é detalhista e pa-

ciente, memoriza com facilidade, não aprecia surpresas nem complicações,

não pode-se afirmar que a simulação, com alta densidade semântica e difi-

culdade média oferece essa caracteŕıstica.

Na Tabela C.7, também pode-se observar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) não são iguais, revelando diferenças na proximidade deles em relação

aos estilos de aprendizagem de Fernando.

• O critério votação (Vot tot) é composto por três valores diferentes (3, 2 e

1), sendo que o primeiro mais votado (pos Vot = 1) coincide com a posição

da norma ponderada (pos WN).

• A análise do aspecto tecnológico (Tech), permite constatar que nenhum

objeto é recomendado para ser exibido no tablet de 7 polegadas de tamanho

de tela.
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• Em relação aos tipos de mı́dia (pos Med), nenhum posicionamento coincide

com a norma ponderada (pos WN). Se esse critério fosse utilizado para

selecionar o objeto, o O 5 A2, de mı́dias video e text, seria o escolhido.

Tabela C.7: Simulação da situação IV - Classificação dos objetos relativos ao
primeiro estudo do assunto II para o curso “C4”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 4 A2 1 4,848 1 3 N.Rec. 3
O 6 A2 2 4,985 3 0 N.Rec. 6
O 2 A2 3 5,148 2 1 N.Rec. 4
O 5 A2 4 5,814 2 1 N.Rec. 1
O 1 A2 5 6,327 2 1 N.Rec. 7
O 3 A2 6 6,831 3 0 N.Rec. 2
O 7 A2 7 7,246 3 0 N.Rec. 5

Ao estudar o objeto O 4 A2, o estudante obteve desempenho (3) ruim, alte-

rando seu estilo de aprendizagem para:

• input = indifferent (11);

• understanding = indifferent (11);

• processing = indifferent (11);

• perception = indifferent (11).

Nesse estudo, pelo fato do estudante ter tido um péssimo desempenho, o si-

mulador permanece no assunto II e classifica os objetos selecionados pela norma

ponderada, votação, tipos de mı́dias e indica a recomendação ou não pela tecno-

logia, considerando os novos estilos de aprendizagem, como ilustrado na Tabela

C.8. Por meio dela, verifica-se que todos os estilos de aprendizagem são indiffe-

rent e que nenhum objeto é recomendado pela tecnologia. Portanto, a preferência

pelos tipos de mı́dias é o critério utilizado para desempate e o objeto O 3 A2,

melhor classificado e ainda não estudado, é oferecido para estudo.

No estudo do objeto O 3 A2, foi considerado desempenho bom e igual a 8

e tempo de estudo bom e igual a 1500, mantendo-se o estilo de aprendizagem e

seus valores após esse estudo.

Como o novo estilo de aprendizagem possui valor indifferent em todas as

dimensões do modelo FSLSM, não há relação direta entre os recursos do objeto

O 3 A2 e esse novo estilo.
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Tabela C.8: Simulação da situação IV - Classificação dos objetos no segundo
estudo do assunto II para o curso “C4”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 3 A2 1 0 1 4 N.Rec. 1
O 5 A2 1 0 1 4 N.Rec. 2
O 4 A2 1 0 1 4 N.Rec. 3
O 7 A2 1 0 1 4 N.Rec. 4
O 2 A2 1 0 1 4 N.Rec. 5
O 6 A2 1 0 1 4 N.Rec. 6
O 1 A2 1 0 1 4 N.Rec. 7

Para o estudo do assunto III, conforme ilustrado na Tabela C.9, foi selecionado

o objeto O 4 A3. Como os estilos de aprendizagem são indifferent e todos os

valores de norma ponderada são iguais, o critério utilizado para selecionar o objeto

O 4 A3 foi o tecnológico. Nesse estudo, como Fernando teve bom desempenho

(8) e bom tempo de estudo (1500), o seu estilo de aprendizagem manteve-se

inalterado. Além disso, como esse era o último assunto do curso, a simulação dos

estudos de Fernando é finalizada.

Tabela C.9: Simulação da situação IV - Classificação dos objetos no estudo do
assunto III para o curso “C4”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 4 A3 1 0 1 4 Rec. 3
O 3 A3 1 0 1 4 N.Rec. 1
O 5 A3 1 0 1 4 N.Rec. 2
O 7 A3 1 0 1 4 N.Rec. 4
O 2 A3 1 0 1 4 N.Rec. 5
O 6 A3 1 0 1 4 N.Rec. 6
O 1 A3 1 0 1 4 N.Rec. 7

C.5 Situação de Estudo V

C.5.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Lucas Barros;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = VPCF215FB, tamanho

da tela = 16 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 5, v́ıdeo = 1, text = 5, simulação = 1, jogos

educacionais = 1 e animação = 1;
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• estilos de aprendizagem inicial: input = verbal (16), processing = reflexive

(18) , perception = indifferent (13) e understanding = sequential (5);

• curso: C4, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, identi-

ficado pelo seu número, possui os valores de desempenho, tempo de estudo

e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1;

II. 7, 2000 e K2;

III. 7, 1700 e K3;

• há um conjunto de sete objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, performance,

pre-knowledge e technology ;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim no assunto

II, mas bom desempenho. No restante do curso, considera-se bom desem-

penho/tempo de estudo. Os valores para o desempenho e tempo de estudo

do estudante em cada assunto, identificado pelo seu número são:

I. 8 e 1300;

II. 8 e 3000;

III. 8 e 1600.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo. Como no assunto II o valor de tempo de estudo é ruim, o simulador

deverá oferecer um reforço para ele no estudo do assunto III.

C.5.2 Estudo do Lucas nos Assuntos do Curso C4

No estudo do assunto I, o simulador classificou os objetos coincidentes ao assunto

pela norma ponderada, votação, tipos de mı́dias, marcando-os como recomendado

ou não, como pode-se visualizar na Tabela C.10. Dessa tabela, pode-se comentar

que:
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• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Va-

lue) não são iguais, indicando diferenças na proximidade deles em relaç ao

aos estilos de aprendizagem de Lucas.

• O critério votação (Vot tot) é composto por três valores diferentes (3, 2

e 1), sendo que o primeiro mais votado (pos Vot = 1) coincide com a

posição da norma ponderada (pos WN). Ainda, pode-se observar também

que, há uma relativa ordenação pelo critério votação em relação à norma

ponderada.

• O dispositivo utilizado para estudo é um notebook com 16 polegadas de

tamanho de tela e tipo de teclado laptop size, então, todos os objetos sele-

cionados são recomendados (Tech) para apresentar nesse dispositivo.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em relação à norma ponderada (pos WN) para todos os objetos

selecionados.

Tabela C.10: Simulação da situação V - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C4”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 7 A1 1 1,581 1 3 Rec. 1
O 1 A1 2 2,588 1 3 Rec. 2
O 2 A1 3 2,646 2 2 Rec. 3
O 3 A1 4 2,828 2 2 Rec. 4
O 5 A1 5 2,950 2 2 Rec. 5
O 6 A1 6 3,025 3 1 Rec. 6
O 4 A1 7 5,244 3 1 Rec. 7

Na Tabela C.10, também, pode-se observar que o objeto selecionado para

estudo foi o O 7 A1, melhor classificado pelo critério norma ponderada (WN

Value), que contém os recursos narrative text e exam, tipo de interatividade

mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high e dificuldade

very difficulty. Associando esse objeto aos estilos de aprendizagem de Lucas,

tem-se:

• input = verbal : narrative text utiliza-se da escrita;

• understanding = sequential : em narrative text com baixo ńıvel de intera-

tividade, provavelmente, o recurso é linear e a informação é, normalmente,

apresentada de forma sequencial, lógica e encadeada;
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• processing = reflexive: o estudante prefere trabalhar com o exame e mani-

pulação mental da informação, além do estudo individual e procedimentos

teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos e, pelas ca-

racteŕısticas gerais de O 7 A1, pode-se dizer que ele é adequado; e

• perception = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha.

Após o estudo do O 7 A1, os estilos de aprendizagem do estudante não mu-

daram, ratificando seus valores para:

• input = verbal (17);

• understanding = sequential (5);

• processing = reflexive (17);

• perception = indifferent (11).

No estudo do assunto II, pode-se observar pela Tabela C.11 que o objeto

O 7 A2 é o melhor classificado e foi selecionado para o estudo de Lucas. Esse ob-

jeto possui as mesmas caracteŕısticas do objeto do assunto I e, portanto, mostra-se

adequado para o estudo.

Em relação à Tabela C.11, também, nota-se que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) não são iguais, revelando diferenças na proximidade deles em relação

aos estilos de aprendizagem de Lucas. Porém, os objetos O 1 A2, O 6 A2,

O 3 A2 e O 2 A2 possuem valores WN Value muito próximos, indicando

que têm praticamente o mesmo distanciamento do estilo do estudante.

• O critério votação (Vot tot) é composto por três valores diferentes (3, 2

e 1) e o primeiro mais votado (pos Vot = 1) coincide com a posição do

objeto melhor classificado pela norma ponderada (pos WN);

• Todos os objetos selecionados são recomendados (Tech) para apresentar

nesse dispositivo, visto que o dispositivo utilizado para estudo é um notebook

com 16 polegadas de tamanho de tela.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o primeiro,

segundo e último objeto da relação. O primeiro objeto é de mı́dia text, de

alta preferência do estudante.
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Tabela C.11: Simulação da situação V - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C4”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 7 A2 1 2,915 1 3 Rec. 1
O 1 A2 2 4,087 1 3 Rec. 2
O 6 A2 3 4,111 3 0 Rec. 6
O 3 A2 4 4,123 2 1 Rec. 4
O 2 A2 5 4,243 2 1 Rec. 3
O 5 A2 6 5,263 2 1 Rec. 5
O 4 A2 7 5,292 2 1 Rec. 7

No estudo do O 7 A2, Lucas teve bom desempenho e tempo de estudo ruim

igual a 3000, fazendo com que seu estilo de aprendizagem fosse alterado para:

• input = indifferent (13);

• understanding = indifferent (9);

• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (13).

Nesse caso, o estudante avança para o próximo assunto, mas o simulador

oferece um outro objeto como reforço do assunto II, conforme apresenta a Tabela

C.12. Desse modo, como o novo estilo de aprendizagem do estudante tem valor

indifferent em todas as dimensões, os valores para a norma ponderada (pos WN

e WN Value), votação (pos Vot e Vot Tot) e tecnologia (Tech) são idênticos

em todos os objetos, assim, a classificação pelos tipos de mı́dia foi utilizada para

selecionar o objeto O 1 A2.

Tabela C.12: Simulação da situação V - Classificação dos objetos no reforço
de estudo do assunto II para o curso “C4”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A2 1 0 1 4 Rec. 1
O 2 A2 1 0 1 4 Rec. 2
O 7 A2 1 0 1 4 Rec. 3
O 3 A2 1 0 1 4 Rec. 4
O 5 A2 1 0 1 4 Rec. 5
O 4 A2 1 0 1 4 Rec. 6
O 6 A2 1 0 1 4 Rec. 7

No estudo do assunto III, foi selecionado o objeto O 1 A3, devido as mes-

mas condições descritas anteriormente para o reforço no estudo do assunto II.

Nesse estudo o estudante teve bom desempenho/tempo de estudo, finalizando o
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estudo do curso C4 e reforçando, ainda mais, o seu estilo de aprendizagem, como

apresentado abaixo:

• input = indifferent (11);

• understanding = indifferent (11);

• processing = indifferent (11);

• perception = indifferent (11).

C.6 Situação de Estudo VI

C.6.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Alberto Soares;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002 , tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 2, v́ıdeo = 1, text = 5, simulação = 2, jogos

educacionais = 3 e animação = 1;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very verbal (22), processing =

indifferent (8) , perception = indifferent (12) e understanding = indifferent

(14);

• curso: C7, com carga horária de 10 h e um assunto para estudo. No qual

o assunto possui os valores desempenho = 7, tempo de estudo = 2000 e

keyword = K1,K8:

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, performance,

pre-knowledge e technology ;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com bom tempo de estudo = 1800, mas

regular desempenho = 6. Esses valores de registro prévio foram utilizados

durante a simulação do estudo. No entanto, como o valor de desempenho é

regular, o simulador deverá oferecer um reforço para esse assunto;
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• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso.

C.6.2 Estudo do Alberto nos Assuntos do Curso C7

Na simulação do estudo do único assunto do curso, três objetos foram selecionados

e classificados pela norma ponderada, votação, tipos de mı́dia e marcados como

recomendado ou não para exibir no dispositivo, conforme apresentado na Tabela

C.13. Com base nela, observa-se que o objeto O 2 A1 2C é o melhor classificado

e foi selecionado para estudo. Esse objeto possui os recursos slide e exam, tipo de

interatividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica low e

dificuldade easy. Relacionando esse objeto ao estilo de aprendizagem de Alberto,

tem-se:

• input = very verbal : a utilização de textos em slide é uma prática nor-

mal, mesmo que na forma de tópicos, indicando que esse objeto pode ser

compat́ıvel com esse estilo;

• understanding = indiffent ; processing = indifferent ; perception = indiffe-

rent : nesses casos, os valores não interferem na escolha.

Na Tabela C.13, observa-se que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value), mesmo que diferentes, são bem próximos, indicando que apesar do

objeto O 2 A1 2C ser melhor classificado, os outros não são tão distantes

do estilo de aprendizagem de Alberto.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (4 e 3)

e há coincidência de posicionamento do primeiro e do segundo mais votado

(pos Vot = 1 e 2) em relação à classificação pela norma ponderada (pos

WN).

• Todos os objetos selecionados não são recomendados (Tech) para apresentar

no dispositivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela e tipo de

teclado laptop size.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para todos os

objetos.
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Tabela C.13: Simulação da situação VI - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C7”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 2 A1 2C 1 2,0 1 4 N.Rec. 1
O 1 A1 2C 2 2,1 2 3 N.Rec. 2
O 3 A1 2C 3 2,4 2 3 N.Rec. 3

No estudo do O 2 A1 2C, o estudante teve bom tempo de estudo = 1800 e

desempenho = 6, considerado regular. Por esse fato, houve uma senśıvel alteração

no seu estilo de aprendizagem para:

• input = verbal (18);

• understanding = indifferent (13);

• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (13).

Além disso, o simulador oferece o objeto O 1 A1 2C, segundo melhor clas-

sificado da Tabela C.13, como reforço de estudo e a simulação dos estudos de

Alberto é finalizada.

C.7 Situação de Estudo VII

C.7.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Mariana;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 5, v́ıdeo = 1, text = 1, simulação = 1, jogos

educacionais = 1 e animação = 1;

• estilos de aprendizagem inicial: input = visual (5), processing = indifferent

(8) , perception = very intuitive (20) e understanding = global (17);

• curso: C8, com carga horária de 10 h e dois assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:
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I. 7, 2000 e K1,K3,K4;

II. 7, 3000 e K5,K6.

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, performance,

pre-knowledge e technology ;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim no assunto II,

mas bom desempenho. No restante do curso, considera-se bom desempenho

e bom tempo de estudo. Os valores para o desempenho e tempo de estudo

do estudante em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 6 e 1200;

II. 5 e 1400.

• não há objeto no repositório relativo ao assunto I.

C.7.2 Estudo de Mariana nos Assuntos do Curso C8

Como nenhum objeto foi inserido no repositório para o assunto I, o simulador

não seleciona nenhum objeto para estudo, apresenta mensagem informando sobre

o ocorrido e finaliza a simulação.

C.8 Situação de Estudo VIII

C.8.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Alberto Silva;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 2, text = 4, simulação = 2, jogos

educacionais = 3 e animação = 1;

• estilos de aprendizagem inicial: input = indifferent (14), processing = active

(5) , perception = very intuitive (21) e understanding = very global (20);
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• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, performance,

pre-knowledge e technology ;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim e bom desem-

penho no assunto II, além de desempenho ruim e bom tempo de estudo no

assunto III. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 7 e 2400;

III. 4 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo. No entanto, como o valor do desempenho é ruim no assunto III,

serão utilizados outros valores quando simulado um reestudo.

C.8.2 Estudo de Alberto nos Assuntos do Curso C9

Ao iniciar a simulação do estudo de Alberto, os objetos selecionados são clas-

sificados pela norma ponderada, votação, tipos de mı́dia e tecnologia, conforme

Tabela C.14, e o melhor classificado e selecionado é o objeto O 2 A1 2C, que pos-

sui os recursos slide e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade

medium, densidade semântica low e dificuldade easy. Relacionando os estilos de

aprendizagem de Alberto com o objeto, tem-se:

• input = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;
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• understanding = very global : como o estudante tem dificuldade no apren-

dizado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender

os detalhes, utilizando-se slide, com ńıvel de interatividade medium e tipo

de interatividade mixed, é posśıvel construir um material com essas carac-

teŕısticas;

• processing = active: o estudante prefere trabalhar em experimentos e es-

tudar em grupo, nesse caso, provavelmente, o objeto não condiz com a

preferência do estudante; e

• perception = very intuitive: como o objeto possui pouca dificuldade e den-

sidade semântica baixa, pode não ser condizente com a preferência do es-

tudante.

Tabela C.14: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 2 A1 2C 1 4,9 1 3 N.Rec. 1
O 3 A1 2C 2 5,7 2 2 N.Rec. 2
O 1 A1 2C 3 5,8 3 1 Rec. 3

Com base na discussão anterior e na Tabela C.14, observa-se que, com exceção

da dimensão input e understanding, o objeto selecionado não é tão próximo do

estilo de aprendizagem de Alberto, no entanto, os outros objetos, dispońıveis

no repositório, O 1 A1 2C e O 3 A1 2C, têm caracteŕısticas que os tornam mais

distantes do estilo do estudante. Além disso, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Va-

lue), mesmo que diferentes, são próximos, indicando que apesar do objeto

O 2 A1 2C ser melhor classificado, os outros não são tão distantes do estilo

de aprendizagem de Alberto.

• O critério votação (Vot tot) é composto por todos os valores diferentes e

posicionamento coincidente (pos Vot) em relação à classificação pela norma

ponderada (pos WN).

• Os dois primeiros objetos da relação não são recomendados (Tech) para

apresentar no dispositivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela

e tipo de teclado laptop size.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para todos
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os objetos. O objeto O 2 A1 2C é de mı́dia text, de maior preferência do

estudante.

No estudo de O 2 A1 2C, Alberto obteve bom desempenho/tempo de estudo,

mantendo o estado do seu estilo de aprendizagem e fortalecendo a proximidade

dos valores de cada dimensão, como pode-se observar abaixo:

• input = indifferent (11);

• understanding = very global (20);

• processing = active (5);

• perception = very intuitive (20).

Na simulação do estudo para o assunto II, foi melhor classificado o objeto

O 1 A2 2C, como pode-se visualizar na Tabela C.15. Esse objeto contém os

recursos simulation e exam, tipo de interatividade active, ńıvel de interatividade

very high, densidade semântica high e dificuldade medium. Analisando os estilos

com o objeto, observa-se:

• input = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• understanding = very global : simulation com tipo de interatividade active e

ńıvel very high indica que o objeto é bastante interativo e como o estudante

tem dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto

para poder compreender os detalhes, é posśıvel construir uma simulação

com essas caracteŕısticas;

• processing = active: com simulation, pode-se construir objetos experimen-

tais. Como esse estilo favorece quem prefere trabalhar em experimentos, o

objeto pode ser compat́ıvel ao seu estilo; e

• perception = very intuitive: como o objeto possui uma dificuldade média

e densidade semântica alta pode ser favorável ao estilo de quem prefere

trabalhar com situações complicadas e inovação.

Na Tabela C.15, também, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são bem diferentes e a distância do objeto O 1 A2 2C, melhor clas-

sificado, em relação aos outros é razoável, indicando que esses objetos são

distantes do estilo de aprendizagem de Alberto.
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• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (4 e 0)

e com posicionamento coincidente (pos Vot) para o objeto O 1 A2 2C em

relação a classificação pela norma ponderada (pos WN). Também, verifica-

se que o objeto O 1 A2 2C, com o Vot tot = 4 é o melhor em relação aos

quatro estilos de Alberto.

• O primeiro objeto da relação é recomendado (Tech) para apresentar no dis-

positivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela e tipo de teclado

laptop size.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o objeto

melhor classificado. O 1 A2 2C tem as mı́dias simulation, educative game

e text.

Tabela C.15: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A2 2C 1 2,6 1 4 Rec. 1
O 3 A2 2C 2 4,8 2 0 N.Rec. 3
O 2 A2 2C 3 6,7 2 0 N.Rec. 2

No estudo do assunto II, o estudante teve bom desempenho (7) e tempo de

estudo ruim (2400), por esse fato, os estilos de aprendizagem sofreram senśıvel

alteração no seu estado e nos seus valores, como apresentado a seguir:

• input = indifferent (14);

• understanding = global (18);

• processing = indifferent (9);

• perception = intuitive (18).

Além disso, devido a esses valores de desempenho e tempo de estudo, na si-

mulação do estudo do próximo assunto, foi oferecido um reforço ao assunto II,

a partir da classificação dos objetos associados ao novo estilo de Alberto, como

mostrado na Tabela C.16, e selecionado o objeto O 3 A2 2C. Como o objeto me-

lhor classificado, O 1 A2 2C, foi utilizado no primeiro estudo, o segundo melhor

classificado e ainda não estudado foi o selecionado. Esse objeto possui os recursos

simulation, figure, diagram, narrative text e exam, tipo de interatividade mixed,

ńıvel de interatividade medium, densidade semântica medium e dificuldade easy.

Considerando as caracteŕısticas desse objeto e os estilos do estudante, observa-se:
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• input = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• understanding = global : como o objeto possui tipo de interatividade mixed

e ńıvel medium, além disso, como o estudante tem dificuldade no aprendi-

zado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os

detalhes, é posśıvel montar um objeto com essas caracteŕısticas e recursos

que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha; e

• perception = intuitive: como o objeto tem pouca dificuldade e densidade

semântica média e o estudante prefere trabalhar com situações complicadas

e inovação é posśıvel que o objeto, mesmo com variedade de recursos, não

corresponda ao estilo de Alberto, nessa dimensão.

Na Tabela C.16, também, verifica-se que o objeto O 3 A2 2C, segundo melhor

classificado pela norma ponderada (WN value), possui seu valor bem próximo

do melhor classificado, indicando que tem, praticamente, a mesma relação com

os estilo de aprendizagem de Alberto. Outro ponto a ser observado, é que pelo

critério votação (Vot tot), o objeto O 3 A2 2C também é o melhor classificado,

no entanto, não é recomendado para ser exibido no dispositivo (Tech) e é o pior

classificado pelos tipos de mı́dia (pos Med).

Tabela C.16: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no reforço
de estudo do assunto II para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A2 2C 1 2,0 1 3 Rec. 1
O 3 A2 2C 2 2,2 1 3 N.Rec. 3
O 2 A2 2C 3 3,9 2 2 N.Rec. 2

Na simulação do estudo para o assunto III, considerando a Tabela C.17,

observa-se que foi melhor classificado e selecionado o objeto O 1 A3 2C, que

contém os recursos narrative text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel

de interatividade low, densidade semântica very high e dificuldade very difficulty.

A partir das caracteŕısticas desse objeto e dos estilos do estudante, tem-se:

• input = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• understanding = global : como o objeto possui o recurso narrative text, tipo

de interatividade expositive e ńıvel low, além disso, como o estudante tem

dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto para

poder compreender os detalhes, é posśıvel que esse objeto não corresponda
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a essa dimensão do estilo, mesmo que sua construção possa contemplar essa

situação;

• processing = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha; e

• perception = intuitive: como o objeto possui muita dificuldade e densidade

semântica muito alta pode ser favorável ao estilo de quem prefere trabalhar

com complicações e inovação.

Analisando os outros valores da Tabela C.17, verifica-se que:

• Os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Value)

O 2 A3 2C e O 3 A3 2C são iguais e a distância desses objetos em relação

ao objeto melhor classificado é pequena, indicando que esses objetos pos-

suem razoável proximidade ao estilo de aprendizagem de Alberto.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (4

e 2) e tem posicionamento coincidente (pos Vot) com o objeto melhor

classificado pela norma ponderada (pos WN). Também, verifica-se que os

objetos O 1 A3 2C, com o Vot tot = 4 é o melhor em relação aos quatro

estilos individuais de Alberto.

• Todos os objetos da relação são recomendados (Tech) para apresentar no

dispositivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela e tipo de te-

clado laptop size.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o primeiro

e o segundo objeto melhores classificados.

Tabela C.17: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no
primeiro estudo do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 3,2 1 4 Rec. 1
O 2 A3 2C 2 4,2 2 2 Rec. 2
O 3 A3 2C 2 4,2 2 2 Rec. 3

No estudo desse assunto, Alberto obteve bom tempo de estudo, mas desem-

penho ruim e igual a 4, por esse fato, seus estilos de aprendizagem sofreram

alteração para:

• input = verbal (17);
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• understanding = indifferent (9);

• processing = reflexive (17);

• perception = indifferent (9).

Além disso, devido a esse baixo desempenho o estudante deve reestudar o

assunto III.

Na continuação da simulação, o simulador classifica os objetos selecionados,

conforme Tabela C.18, e escolhe o objeto O 2 A3 2C, ainda não estudado e se-

gundo melhor classificado pela norma ponderada. Esse objeto tem os recursos

figure, table, narrative text, questionnaire, exam, tipo de interatividade expositive,

ńıvel de interatividade low, densidade semântica medium e dificuldade medium.

Considerando as caracteŕısticas desse objeto e os estilos do estudante, verifica-se

que:

• input = verbal : como o objeto apresenta narrative text com tipo de inte-

ratividade expositive e baixo ńıvel de interatividade, e o estudante recebe

melhor a palavra falada ou escrita, o objeto selecionado contempla essa

dimensão do estilo;

• understanding = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na esco-

lha;

• processing = reflexive: como o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos

e o objeto é composto de narrative text com tipo de interatividade exposi-

tive, baixo ńıvel de interatividade, densidade semântica e dificuldade média

é provável que o objeto favoreça esse estilo; e

• perception = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha.

Com base na Tabela C.18, pode-se analisar que:

• Os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Value)

O 2 A3 2C e O 3 A3 2C também são iguais e a distância desses objetos

em relação ao objeto melhor classificado não é tão grande, indicando que

esses objetos possuem razoável proximidade ao estilo de aprendizagem de

Alberto.
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• O critério votação (Vot tot) tem somente um valor (3) em todos os objetos,

indicando que todos tem o mesmo distanciamento em relação ao estilo de

Alberto, segundo esse critério;

• Todos os objetos da relação também são recomendados (Tech) para apre-

sentar no dispositivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela e

tipo de teclado laptop size.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o primeiro

e o segundo objeto melhores classificados. Além disso, O 2 A3 2C é de

mı́dias audio e text.

Tabela C.18: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no
segundo estudo do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 1,2 1 3 Rec. 1
O 2 A3 2C 2 2,4 1 3 Rec. 2
O 3 A3 2C 2 2,4 1 3 Rec. 3

No estudo do objeto O 2 A3 2C, Alberto obteve tempo de estudo = 1400

e desempenho = 3. Devido ao baixo desempenho, o estudante deve continuar

a estudar o assunto III. Além disso, os estilos de aprendizagem sofreram nova

modificação, como apresentado abaixo:

• input = visual (6);

• understanding = global (17);

• processing = active (6);

• perception = intuitive (17).

Na terceira simulação do estudo para o assunto III, considerando a Tabela

C.19, foi selecionado o objeto O 3 A3 2C, ainda não estudado e terceiro melhor

classificado pela norma ponderada. Esse objeto contém as mesmas caracteŕısticas

que o objeto anteriormente selecionado.

Na Tabela C.19, também, pode-se observar que:

• Os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Value)

O 2 A3 2C e O 3 A3 2C são iguais e têm pouca distância em relação ao

objeto melhor classificado, indicando que esses objetos também possuem

razoável proximidade ao estilo de aprendizagem de Alberto.
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• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (3 e 1)

e, além disso, o posicionamento por esse critério (pos Vot) coincide com a

norma ponderada (pos WN).

• Todos os objetos da relação também são recomendados (Tech) para apre-

sentar no dispositivo Notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela e

tipo de teclado laptop size.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o primeiro

e o segundo objeto melhores classificados. O 3 A3 2C, objeto selecionado,

é de mı́dias video, audio, educative game, simulation, animation e text.

Tabela C.19: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no estudo
pela terceira vez do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 4,9 1 3 Rec. 1
O 2 A3 2C 2 5,3 2 1 Rec. 2
O 3 A3 2C 2 5,3 2 1 Rec. 3

Na simulação do estudo do objeto O 3 A3 2C, considerou-se o tempo de es-

tudo = 1500 e o desempenho = 4, que fez com que o estilo de aprendizagem do

Alberto fosse alterado para:

• input = indifferent (13);

• understanding = indifferent (9);

• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (9).

Também, como o desempenho foi ruim, o estudante deve continuar a estudar

o assunto III. Nesse novo estudo, os objetos foram classificados segundo a norma

ponderada, votação e tipos de mı́dias, como pode-se visualizar na Tabela C.20, e,

novamente, foi selecionado o O 3 A3 2C. Como todos os objetos desse assunto já

foram selecionados pelo simulador, conforme o algoritmo da Seção 5.4, seleciona-

se aleatoriamente um da relação dos já selecionados.

Além disso, conforme Tabela C.20, observa-se que os valores pos WN, WN

Value, pos Vot, Vot tot e Tech são iguais. Isso ocorre porque o estilo de
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Tabela C.20: Simulação da situação VIII - Classificação dos objetos no quarto
estudo do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 0 1 4 Rec. 1
O 2 A3 2C 1 0 1 4 Rec. 2
O 3 A3 2C 1 0 1 4 Rec. 3

aprendizagem de Alberto é indifferent em todas as dimensões do estilo de Al-

berto. Ainda, pode-se observar que a classificação desses objetos é realizada pela

preferência das mı́dias (pos Med).

Nesse novo estudo do assunto III pelo objeto O 3 A3 2C, o estudante obteve

desempenho = 8 e tempo de estudo = 1400, finalizando o estudo de Alberto no

curso e ratificando o seu estilo de aprendizagem, como mostrado abaixo:

• input = indifferent (11);

• understanding = indifferent (11);

• processing = indifferent (11);

• perception = indifferent (11).

C.9 Situação de Estudo IX

C.9.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Ricardo da Silva Gomide;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 2, v́ıdeo = 5, text = 3, simulação = 4, jogos

educacionais = 2 e animação = 5;

• estilos de aprendizagem inicial: input = visual (4), processing = reflexive

(18) , perception = sensorial (4) e understanding = global (16);

• curso: C10, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto,

identificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho,

tempo de estudo e keyword iguais a:
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I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K7.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, performance

e pre-knowledge. Vale observar que technology não foi habilitado;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com bom desempenho/tempo de estudo

em todos os assuntos do curso. Os valores para o desempenho e o tempo de

estudo do estudante em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 7 e 1300;

III. 7 e 1000.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

C.9.2 Estudo de Ricardo nos Assuntos do Curso C10

O aspecto principal dessa simulação está relacionado ao fato de que não se consi-

dera a tecnologia utilizada pelo estudante durante o estudo dos assuntos do curso.

Assim, na simulação do estudo para o assunto I, os objetos foram classificados,

considerando a norma ponderada, votação e tipos de mı́dia, sem avaliar a tecno-

logia do estudante, como apresentado na Tabela C.21. Nessa tabela, observa-se

que o objeto melhor classificado e selecionado para estudo foi o O 2 A1 2C. Esse

objeto possui a mı́dia text, é composto dos recursos slide e exam, tipo de in-

teratividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica low e

dificuldade easy, relacionando-se aos estilos do estudante, como segue:

• input = visual : uma slide que não possui figure, normalmente é textual,

assim, o objeto não contempla esse estilo;
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• understanding = global : slide com tipo de interatividade mixed e ńıvel

medium indica que o objeto é relativamente interativo e como o estudante

tem dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto

para poder compreender os detalhes, é posśıvel construir o objeto com essas

caracteŕısticas;

• processing = reflexive: como o estudante prefere exame e manipulação men-

tal da informação, o estudo individual e procedimentos teóricos como inter-

pretação, analogia e formulação de modelos, um objeto que favoreça esse

estilo com o recurso slide é posśıvel de ser constrúıdo; e

• perception = sensorial : como o objeto tem dificuldade easy e densidade

semântica low, pode ser favorável ao estilo de quem é detalhista e não

aprecia surpresas nem complicações.

Observando a Tabela C.21, também, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, os dois últimos objetos, apesar de te-

rem valores diferentes, são bem próximos, indicando que seus valores têm,

praticamente, a mesma proximidade do estilo de aprendizagem de Ricardo.

• O critério votação (Vot tot) é composto por todos os valores diferentes e

com posicionamento coincidente (pos Vot) em relação a classificação pela

norma ponderada (pos WN).

• Coincidência não há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para nenhum

dos objetos.

Tabela C.21: Simulação da situação IX - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 2 A1 2C 1 2,8 1 3 2
O 1 A1 2C 2 4,1 2 2 3
O 3 A1 2C 3 4,2 3 0 1

No estudo do objeto O 2 A1 2C, o estudante teve bom desempenho (7) e

bom tempo de estudo (1500), reforçando os estilos de aprendizagem do estudante

para:

• input = visual (5);
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• understanding = global (17);

• processing = reflexive (17);

• perception = sensorial (5).

Além disso, mesmo que a tecnologia não tenha sido considerada, o objeto

seleionado é recomendado para ser apresentado e utilizado no dispositivo de Ri-

cardo.

Na simulação do estudo para o assunto II, após a classificação dos objetos

(Tabela C.22), foi selecionado o objeto O 3 A2 2C. Esse objeto não seria reco-

mendado para o dispositivo visto que necessita de um monitor de 12 polegadas

para melhor visualização.

O objeto O 3 A2 2C tem as mı́dias video, audio, educative game, simulation,

animation e text, é composto pelos recursos simulation, figure, diagram, narrative

text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densi-

dade semântica medium e dificuldade easy ; e considerando as suas caracteŕısticas

e os estilos do estudante, observa-se:

• input = visual : como o objeto é composto de recursos variados, incluindo

figure e diagram, é posśıvel que favoreça o estilo do estudante;

• understanding = global : visto que o objeto tem tipo de interatividade mixed

e ńıvel medium, além disso, como o estudante, necessita da visão de conjunto

para poder compreender os detalhes, é posśıvel montar um objeto com essas

caracteŕısticas e recursos que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = reflexive: nesse caso, os recursos do objeto são variados, sendo

posśıvel elaborá-lo, dependendo do assunto, para contemplar procedimentos

teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos; e

• perception = sensorial : como o objeto denota pouca dificuldade e densi-

dade semântica média e o estudante não tem facilidade em trabalhar com

situações complicadas e inovação é posśıvel que o objeto corresponda ao

estilo de Ricardo.

Na Tabela C.22, também, observa-se que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, os dois primeiros objetos, apesar de
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terem valores diferentes, são próximos, indicando que seus valores têm,

praticamente, a mesma proximidade do estilo de aprendizagem de Ricardo.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (1 e 2)

e nenhum posicionamento coincidente (pos Vot) em relação a classificação

pela norma ponderada (pos WN). Se fosse utilizado esse critério, o objeto

O 2 A2 2C seria o selecionado.

• Coincidência não existe no posicionamento das preferências pelos tipos de

mı́dia (pos Med) para os dois primeiros objetos, se comparado com a

norma ponderada (pos WN).

Tabela C.22: Simulação da situação IX - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 3 A2 2C 1 3,294 2 1 2
O 2 A2 2C 2 3,619 1 2 1
O 1 A2 2C 3 5,050 2 1 3

No estudo do objeto O 3 A2 2C, Ricardo teve bom desempenho (7) e bom

tempo de estudo (1300), fazendo com que os estilos de aprendizagem não sofres-

sem alteração.

A simulação do estudo para o assunto III, classificou os objetos, conforme

Tabela C.23, e selecionou o objeto O 2 A3 2CO. Mesmo não considerando a

tecnologia, esse objeto é recomendado para ser apresentado no dispositivo do

estudante.

O objeto O 2 A3 2CO de mı́dias audio e text, contém os recursos simulation,

figure, diagram, narrative text e exam, tipo de interatividade expositive, ńıvel de

interatividade low, densidade semântica medium e dificuldade medium; e, pen-

sando nessas caracteŕısticas e nos estilos do estudante, observa-se que, similar ao

O 3 A2 2C, o O 2 A3 2CO é um objeto que pode favorecer os estilos de apren-

dizagem de Ricardo.

Com base na Tabela C.23, também, verifica-se que:

• Os dois primeiros valores calculados para a norma ponderada (WN Value)

dos objetos O 2 A3 2CO e O 3 A2 2C são iguais. O objeto O 2 A3 2CO é

selecionado pela melhor classificação pelos tipos de mı́dia (pos Med).

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (1 e 3)

e o posicionamento (pos Vot) coincidente para todos os objetos em relação

à classificação pela norma ponderada (pos WN).



C.10 Situação de Estudo X 287

• Coincidência não há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

para nenhum objeto, se comparado com a norma ponderada (pos WN).

Tabela C.23: Simulação da situação IX - Classificação dos objetos no estudo
do assunto III para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 2 A3 2CO 1 4,111 1 3 2
O 3 A3 2CO 1 4,111 1 3 3
O 1 A3 2CO 2 4,796 2 1 1

Como na simulação do estudo do O 2 A3 2CO, foi considerado que o desem-

penho (7) e o tempo de estudo (1000) foram bons, os estilos de aprendizagem

mantiveram-se os mesmos, retornando aos valores iniciais, e a simulação foi fina-

lizada.

C.10 Situação de Estudo X

C.10.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Gabriel Vouga;

• dispositivo no estudo: tipo = tablet, modelo = NB013, tamanho da tela =

7 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 5, v́ıdeo = 1, text = 4, simulação = 1, jogos

educacionais = 1 e animação = 1;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very verbal (22), processing =

very reflexive (22) , perception = indifferent (9) e understanding = very

sequential (0);

• curso: C10, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto,

identificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho,

tempo de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;
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• assuntos conhecidos pela estudante: conhece o I;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, performance

e technology. O pre-knowledge não foi habilitado, indicando que não deve

considerar o assunto conhecido pelo estudante na simulação do seu estudo;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim no assunto

II, mas bom desempenho e desempenho ruim e bom tempo de estudo no

assunto III. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 7 e 2300;

III. 4 e 1300.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo. No entanto, como o valor do desempenho é ruim no assunto III,

serão utilizados outros valores quando simulado um reestudo.

C.10.2 Estudo de Gabriel nos Assuntos do Curso C10

Nessa simulação, um ponto importante analisado é a ausência da adaptação pe-

los assuntos conhecidos. Assim, mesmo que o estudante conheça o assunto I, o

simulador não considerará esse conhecimento prévio e solicitará o seu estudo.

Na simulação do estudo para o assunto I, os objetos selecionados foram classi-

ficados pela norma ponderada, votação e tipos de mı́dia, além de serem marcados

como recomendados ou não pela tecnologia, conforme ilustra a Tabela C.24. Com

base nessa tabela, verifica-se que o objeto selecionado foi o O 1 A1 2C, de mı́dias

audio e text, contendo os recursos figure, table, narrative text, questionnaire e

exam, tipo de interatividade expositive, ńıvel de interatividade low, densidade

semântica medium e dificuldade medium; e considerando as suas caracteŕısticas

e os estilos do estudante, observa-se:

• input = very verbal : como o objeto é composto de narrative text, tem tipo

de interatividade expositive e baixo ńıvel de interatividade é provável que

favoreça o estilo do estudante;
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• understanding = very sequential : visto que o objeto tem tipo de interati-

vidade expositive, ńıvel low e o recurso narrative text, além disso, como o

estudante prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação

do conhecimento, é posśıvel montar um objeto com essas caracteŕısticas e

recursos que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = very reflexive: nesse caso, os recursos do objeto são variados,

sendo posśıvel elaborá-lo, dependendo do assunto, para contemplar proce-

dimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos;

e

• perception = indifferent : nesse caso, a escolha não interfere no estilo de

Gabriel.

Analisando detalhes da Tabela C.24, verifica-se que:

• Os valores calculados para a norma ponderada de todos os objetos (WN

Value) são diferentes, apesar da distância dos valores entre esses objetos

ser pequena. Isso indica que esses objetos possuem razoável proximidade

ao estilo de aprendizagem de Gabriel.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (3 e 2) e

tem posicionamento coincidente (pos Vot) com o objeto melhor classificado

pela norma ponderada (pos WN).

• Nenhum objeto da relação é recomendado (Tech) para apresentar no dispo-

sitivo tablet com 7 polegadas de tamanho de tela e tipo de teclado software

keyboard.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) para o primeiro objeto da relação, se comparado com a norma

ponderada (pos WN). O objeto tem a mı́dia audio, preferida do estudante.

Tabela C.24: Simulação da situação X - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A1 2C 1 3,317 1 3 N.Rec. 1
O 3 A1 2C 2 3,536 2 2 N.Rec. 3
O 2 A1 2C 3 3,873 2 2 N.Rec. 2

No estudo do O 1 A1 2C, o estudante teve bom desempenho (7) e bom tempo

de estudo (1500), reforçando seu estilo de aprendizagem, como segue:
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• input = very verbal (20);

• understanding = very sequential (2);

• processing = very reflexive (20);

• perception = indifferent (11).

Na simulação do assunto II, tendo em vista a classificação dos objetos sele-

cionados, conforme apresenta a Tabela C.25, foi obtido o objeto O 3 A2 2C, de

mı́dias video, audio, educative game, simulation, animation e text, que contém os

recursos simulation, figure, diagram, narrative text e exam, tipo de interatividade

mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica medium e dificuldade

easy ; e, considerando as suas caracteŕısticas e os estilos do estudante, observa-se

que:

• input = very verbal : o objeto é composto de recursos variados, incluindo

narrative text, tipo de interatividade mixed e ńıvel de interatividade medium

é provável que favoreça o estilo do estudante;

• understanding = very sequential : como o estudante prefere a forma sequen-

cial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, além do objeto

ter tipo de interatividade mixed, ńıvel medium e o recurso narrative text, é

posśıvel montá-lo de tal forma que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = very reflexive: dependendo do assunto, é posśıvel elaborar um

objeto para contemplar procedimentos teóricos como interpretação, analo-

gia e formulação de modelos com os recursos que ele possui; e

• perception = indifferent : nesse caso, a escolha não interfere no estilo de

Gabriel.

Na Tabela C.25, também, observa-se que:

• Os valores calculados para a norma ponderada de todos os objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, há proximidade dos valores para os dois

primeiros objetos da relação. Isso indica que esses objetos possuem razoável

proximidade ao estilo de aprendizagem de Gabriel.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (0 e 2)

e não tem valores coincidentes com nenhum objeto classificado pela norma

ponderada (pos WN).
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• Apenas o objeto O 1 A2 2C é recomendado (Tech) para ser apresentado

adequadamente no dispositivo tablet com 7 polegadas de tamanho de tela

e tipo de teclado software keyboard.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) para o último objeto da relação, se comparado com a norma

ponderada (pos WN).

Tabela C.25: Simulação da situação X - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 3 A2 2C 1 5,296 2 0 N.Rec. 2
O 2 A2 2C 2 5,882 1 2 N.Rec. 1
O 1 A2 2C 3 6,671 1 2 Rec. 3

No estudo do objeto O 3 A2 2C, o estudante teve bom desempenho (7), mas

tempo de estudo ruim (2300), fazendo com que o estilo de aprendizagem de

Gabriel fosse alterado para:

• input = verbal (18);

• understanding = sequential (4);

• processing = reflexive (18);

• perception = indifferent (13).

Além disso, devido ao tempo de estudo ruim, o simulador oferece o objeto

O 2 A2 2C, segundo melhor classificado e ainda não estudado, cuja classificação

pode ser visualizada na Tabela C.26, como um reforço de estudo no assunto II.

Esse objeto possui mı́dias video e text, contém os recursos figure, graph, table,

narrative text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low,

densidade semântica low e dificuldade very easy. Desse modo, pensando nessas

caracteŕısticas e nos estilos do estudante, observa-se que:

• input = verbal : o objeto pode favorecer o estilo do estudante, pois é com-

posto de recursos variados, incluindo narrative text, tipo de interatividade

mixed e ńıvel de interatividade low ;

• understanding = sequential : é posśıvel montá-lo de tal forma que contemple

esse estilo de aprendizagem, visto que o estudante prefere a forma sequen-

cial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, e o objeto contém

o recurso narrative text, tem tipo de interatividade mixed e ńıvel medium;
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• processing = reflexive: como o estudante prefere procedimentos teóricos

como interpretação, analogia e formulação de modelos, dependendo do as-

sunto, é posśıvel elaborar um objeto que contemple seu estilo; e

• perception = indifferent : nesse caso, a escolha não interfere no estilo de

Gabriel.

Observando os detalhes da Tabela C.26, verifica-se que:

• Os valores calculados para a norma ponderada de todos os objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, há proximidade nos valores para os três

objetos da relação. Isso indica que esses objetos possuem razoável proximi-

dade ao estilo de aprendizagem de Gabriel.

• O critério votação (Vot tot) é composto por três valores diferentes (1, 2 e

3) e tem uma inversão na classificação dos objetos (pos Vot), se comparado

com a norma ponderada (pos WN).

• Apenas o objeto O 1 A2 2C, como discutido anteriormente, é recomendado

(Tech) para ser apresentado adequadamente no dispositivo Tablet com 7

polegadas de tamanho de tela e tipo de teclado software keyboard.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) somente para o último objeto da relação, se comparado com a

norma ponderada (pos WN).

Tabela C.26: Simulação da situação X - Classificação dos objetos no reforço
do estudo para o assunto II para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 3 A2 2C 1 4,98 3 1 N.Rec. 2
O 2 A2 2C 2 5,25 2 2 N.Rec. 1
O 1 A2 2C 3 5,57 1 3 Rec. 3

No simulação do estudo para o assunto III, os objetos selecionados foram

classificados, conforme pode-se observar na Tabela C.27, e foi obtido o objeto

O 1 A3 2C, melhor classificado. Esse objeto, de mı́dia text, é composto dos re-

cursos narrative text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade

low, densidade semântica very high e dificuldade very difficulty. Segundo as ca-

racteŕısticas desse objeto e os estilos do estudante, tem-se:

• input = verbal : que o objeto é composto de narrative text, com tipo de

interatividade mixed e ńıvel baixo de interatividade, esse objeto favorece

esse estilo;
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• understanding = sequential : como o O 1 A3 2C possui tipo de interativi-

dade mixed e ńıvel low, além disso, como o estudante prefere a forma se-

quencial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, é provável

que esse objeto corresponda a essa dimensão do estilo;

• processing = reflexive: com o recurso narrative text, tipo de interatividade

mixed e nivel low, é posśıvel elaborar um objeto que favoreça o estudante que

prefere procedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação

de modelos; e

• perception = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha.

Analisando detalhes da Tabela C.27, observa-se que:

• Os valores calculados para os dois últimos objetos (WN Value) são iguais,

indicando que esses objetos igual proximidade ao estilo de aprendizagem de

Gabriel.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (2 e

3) e tem mesma classificação dos objetos (pos Vot), se comparado com a

norma ponderada (pos WN).

• Nenhum objeto é recomendado (Tech) para ser apresentado adequada-

mente no dispositivo tablet com 7 polegadas de tamanho de tela e tipo

de teclado software keyboard.

• O posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia (pos Med), torna

posśıvel se verificar que o objeto menos preferido é o melhor classificado

pela norma ponderada (pos WN).

Tabela C.27: Simulação da situação X - Classificação dos objetos no primeiro
estudo do assunto III para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 4,69 1 3 N.Rec. 3
O 2 A3 2C 2 5,20 2 2 N.Rec. 1
O 3 A3 2C 2 5,20 2 2 N.Rec. 2

No estudo do O 1 A3 2C, o estudante teve tempo de estudo bom (1400),

mas desempenho ruim (4), fazendo com que seus estilos de aprendizagem fossem

alterados para:

• input = indifferent (10);
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• understanding = indifferent (12);

• processing = indifferent (10);

• perception = intuitive (15).

Além disso, com o mau desempenho, Gabriel deve reestudar o assunto III.

Nessa nova simulação, os objetos selecionados foram classificados, conforme Ta-

bela C.28, e foi selecionado o objeto O 2 A3 2C, segundo melhor classificado e

ainda não estudado. Esse O 2 A3 2C, de mı́dias audio e text, é composto dos

recursos figure, table, narrative text, questionnaire, exam, tipo de interatividade

expositive, ńıvel de interatividade low, densidade semântica medium e dificuldade

medium. Considerando as caracteŕısticas desse objeto e os estilos do estudante,

verifica-se que:

• input = indifferent, understanding = indifferent e processing = indifferent :

nesse caso, para esses estilos, as caracteŕısticas do objeto não interferem na

sua escolha;

• perception = intuitive: como, nesse estilo, o estudante gosta de inovação

e de complicações, é impaciente com detalhes/cálculos rotineiros e prefere

criar seus próprios métodos de solução e o objeto contempla variados recur-

sos, inclusive narrative text, tem tipo de interatividade expositive, ńıvel de

interatividade low, densidade semântica e dificuldade medium, é provável

que favoreça esse estilo.

Nesse segundo estudo, baseando-se nos valores da Tabela C.28, avalia-se que

ocorre alteração somente nos valores WN Value e Vot tot, mas a classificação

e a recomendação para o dispositivo permanecem inalteradas.

Tabela C.28: Simulação da situação X - Classificação dos objetos no segundo
estudo do assunto III para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 2,45 1 4 N.Rec. 3
O 2 A3 2C 2 3,16 2 3 N.Rec. 1
O 3 A3 2C 2 3,16 2 3 N.Rec. 2

Na simulação do estudo para O 2 A3 2C, o estudante teve bom tempo de

estudo = 1300, porém desempenho ruim e igual a 4, alterando os estilos de Gabriel

para:

• input = verbal (15);
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• understanding = global (15);

• processing = reflexive (15);

• perception = indifferent (11).

Novamente, como o desempenho foi ruim no assunto III, o estudante deve

reestudar esse assunto. Na nova simulação, os objetos selecionados foram clas-

sificados, conforme Tabela C.29, e foi selecionado o objeto O 3 A3 2C, terceiro

classificado e ainda não estudado. Esse objeto contém as mesmas caracteŕısticas

que o objeto anteriormente selecionado.

No terceiro estudo do assunto III, observando os valores da Tabela C.29,

avalia-se que ocorre alteração somente nos valores WN Value e Vot tot, no

entanto, a classificação e a recomendação para o dispositivo também permanecem

inalteradas.

Tabela C.29: Simulação da situação X - Classificação dos objetos no terceiro
estudo do assunto III para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 5,29 1 3 N.Rec. 3
O 2 A3 2C 2 6,08 2 1 N.Rec. 1
O 3 A3 2C 2 6,08 2 1 N.Rec. 2

No estudo do objeto O 3 A3 2C, o desempenho = 9 e o tempo de estudo

= 1400, considerados bons, fizeram com que os valores dos estilos do estudante

fossem, sensivelmente, alterados para:

• input = indifferent (13);

• understanding = indifferent (13);

• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (11).

Devido a esses bons valores de desempenho, o estudante finaliza o estudo no

curso C10 e a simulação termina.

C.11 Situação de Estudo XI

C.11.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:
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• estudante: Ricardo Oliveira;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 3, text = 1, simulação = 5, jogos

educacionais = 5 e animação = 5;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very verbal (22), processing = very

reflexive (20) , perception = sensorial (5) e understanding = sequential (4);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles, pre-knowledge

e technology. A performance não foi habilitada, portanto, mesmo que o es-

tudante tenha desempenho inferior ao previsto ou tempo de estudo superior

ao esperado, na simulação do seu estudo em qualquer assunto do curso, o

simulador prosseguirá para o próximo assunto do curso ainda não estudado;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com desempenho ruim e tempo de es-

tudo bom no assunto I, tempo de estudo ruim no assunto II, mas bom

desempenho e desempenho ruim e bom tempo de estudo no assunto III.

Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante em cada

assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 4 e 1500;

II. 8 e 3000;

III. 3 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.



C.11 Situação de Estudo XI 297

C.11.2 Estudo de Ricardo nos Assuntos do Curso C9

Na simulação do estudo de Ricardo, foi desconsiderada a adaptação relativa à

performance. Isso indica que, mesmo que Ricardo tenha desempenho e/ou tempo

de estudo ruim em algum assunto do curso, continuará o estudo nos próximos

assuntos sem um reestudo ou oferecimento de reforço.

Ao iniciar a simulação do estudo de Ricardo, os objetos selecionados são clas-

sificados pela norma ponderada, votação, tipos de mı́dia e tecnologia, conforme

Tabela C.30, e o melhor classificado e selecionado é o objeto O 1 A1 2C, de mı́dias

audio e text, que possui os recursos figure, table, narrative text, questionnaire,

exam, tipo de interatividade expositive, ńıvel de interatividade low, densidade

semântica medium e dificuldade medium. Considerando as caracteŕısticas desse

objeto e os estilos do estudante, verifica-se que:

• input = very verbal : como o objeto apresenta narrative text com tipo de

interatividade expositive e baixo ńıvel de interatividade, e o estudante re-

cebe melhor a palavra falada ou escrita, o objeto selecionado contempla

essa dimensão do estilo;

• understanding = sequential : pelo fato do objeto apresentar narrative text

com baixo ńıvel de interatividade e tipo de interatividade expositive, prova-

velmente, tem formato sequencial, lógico e encadeado na apresentação do

conhecimento, contemplando esse estilo;

• processing = very reflexive: como o estudante prefere o estudo individual

e procedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de mo-

delos e o objeto é composto de narrative text com tipo de interatividade

expositive, baixo ńıvel de interatividade, densidade semântica e dificuldade

média, é provável que o objeto favoreça esse estilo; e

• perception = sensorial : como o objeto possui dificuldade e densidade

semântica média, além de que, o estudante que tem esse estilo memoriza

com facilidade, não aprecia surpresas nem complicações, então, é posśıvel

construir um objeto que satisfaça essa preferência.

Com base na discussão anterior e na Tabela C.30, observa-se que o objeto

selecionado é próximo do estilo de aprendizagem de Ricardo. Além disso, pode-

se verificar que:
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Tabela C.30: Simulação da situação XI - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A1 2C 1 3,32 1 3 Rec. 2
O 2 A1 2C 2 3,74 1 3 N.Rec. 3
O 3 A1 2C 3 3,81 2 1 N.Rec. 1

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Va-

lue), mesmo que diferentes, são próximos, indicando que apesar do objeto

O 1 A1 2C ser melhor classificado, os outros não são tão distantes do estilo

de aprendizagem de Ricardo.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (1 e 2)

e com posicionamento coincidente (pos Vot) em relação ao primeiro objeto

melhor classificação pela norma ponderada (pos WN).

• O primeiro objeto da relação é recomendado (Tech) para apresentar no dis-

positivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela e tipo de teclado

laptop size.

• Coincidência não há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para nenhum

dos objetos.

No estudo do objeto O 1 A1 2C, Ricardo obteve o tempo de estudo = 1500

e desempenho = 4. Se a adaptação pela performance não estivesse desabilitada,

devido ao baixa desempenho, o estudante deveria continuar a estudar o assunto

I, porém Ricardo avança para o próximo assunto do curso. Além disso, os estilos

de aprendizagem sofreram modificação, como apresentado abaixo:

• input = indifferent (13);

• understanding = indifferent (13);

• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (13).

Na continuação da simulação, o simulador classifica os objetos selecionados

pelo novo estilo de Ricardo, conforme Tabela C.31, e escolhe o objeto O 1 A2 2C.

Como os estilos, em todas as dimensões do modelo FSLSM, são indifferent,

não há influência do critério norma ponderada (WN value) e votação (Vot tot)
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para a seleção do objeto O 1 A2 2C, de mı́dia text. Assim, a sua escolha é definida

pelos aspectos tecnológicos, como se observa pela recomendação de apresentação

no dispositivo. Outro aspecto observado na Tabela C.31 é a classificação pelos

tipos de mı́dias (pos Med), cujo objeto selecionado coincide com a classificação

pelos aspectos tecnológicos.

Tabela C.31: Simulação da situação XI - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A2 2C 1 0 1 4 Rec. 1
O 2 A2 2C 1 0 1 4 N.Rec. 3
O 3 A2 2C 1 0 1 4 N.Rec. 2

No estudo do objeto O 1 A2 2C, o estudante teve bom desempenho (8) e

tempo de estudo ruim (3000), indicando que Ricardo receberia reforço de estudo

no assunto II, caso a adaptação pela performance estivesse habilitada. Mesmo

assim, o tempo de estudo ruim contribui para uma alteração nos estilos de apren-

dizagem do estudante, conforme apresentado abaixo:

• input = verbal (17);

• understanding = global (17);

• processing = reflexive (17);

• perception = intuitive (17).

Na simulação do estudo do assunto III, os objetos selecionados foram classi-

ficados, como pode ser observado na Tabela C.32, e o objeto O 1 A3 2C, melhor

classificado e de mı́dia text, foi escolhido. Considerando os recursos desse ob-

jeto narrative text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade

low, densidade semântica very high e dificuldade very difficulty e os estilos de

aprendizagem do estudante, tem-se:

• input = verbal : O 1 A3 2C possui narrative text com tipo de interatividade

mixed e baixo ńıvel de interatividade, e o estudante recebe melhor a palavra

falada ou escrita, dessa forma, é posśıvel que o objeto selecionado contemple

essa dimensão do estilo;

• understanding = global : como o objeto possui o recurso narrative text, tipo

de interatividade expositive e ńıvel low ; além disso, como o estudante tem

dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto para
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poder compreender os detalhes, é posśıvel que esse objeto não corresponda

a essa dimensão do estilo;

• processing = reflexive: como o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos

e o objeto é composto de narrative text com tipo de interatividade mi-

xed, baixo ńıvel de interatividade, densidade semântica muito alta e muita

dificuldade, é provável que o objeto favoreça esse estilo; e

• perception = intuitive: como o objeto possui uma dificuldade e densidade

semântica muito alta pode ser favorável ao estilo de quem prefere trabalhar

com complicações e inovação.

Analisando os outros dados da Tabela C.32, observa-se que:

• Os valores calculados para a norma ponderada (WN Value) dos objetos

O 2 A3 2C e O 3 A3 2C são iguais, e a distância desses objetos em relação

ao objeto melhor classificado não é muito grande, indicando que esses ob-

jetos possuem razoável proximidade ao estilo de aprendizagem de Ricardo.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (3

e 1) e tem posicionamento coincidente (pos Vot) com o objeto melhor

classificado pela norma ponderada (pos WN). Além disso, verifica-se que

o objeto O 1 A3 2C, com o Vot tot = 3, é o melhor em relação a três

estilos individuais de Ricardo.

• Todos os objetos da relação são recomendados (Tech) para apresentar no

dispositivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela e tipo de te-

clado laptop size.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para todos os

objetos.

Tabela C.32: Simulação da situação XI - Classificação dos objetos no estudo
do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 3,39 1 3 Rec. 1
O 2 A3 2C 2 4,87 2 1 Rec. 2
O 3 A3 2C 2 4,87 2 1 Rec. 3
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No estudo do objeto O 1 A3 2C, Ricardo teve um bom tempo de estudo =

1500 e um desempenho = 3 ruim. Isso faz com que seus estilos de aprendizagem

sejam alterados, conforme indicado abaixo:

• input = visual (5);

• understanding = sequential (5);

• processing = active (5);

• perception = sensorial (5).

Devido ao desempenho ruim de Ricardo no assunto III, se a adaptação pela

performance não estivesse desabilitada Ricardo deveria reestudar esse assunto,

mas como isso não ocorre, o simulador finaliza o estudo no curso.

C.12 Situação de Estudo XII

C.12.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Marcos Saberes;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 4, v́ıdeo = 2, text = 5, simulação = 3, jogos

educacionais = 3 e animação = 2;

• estilos de aprendizagem inicial: input = verbal (18), processing = very

active (2) , perception = sensorial (6) e understanding = sequential (4);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;
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• assuntos conhecidos pela estudante: conhece o I;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: performance, pre-knowledge

e technology. No entanto, o learning styles não foi habilitado. Assim, não

serão considerados os valores das normas associados aos estilos de aprendiza-

gem durante a seleção do melhor objeto de aprendizagem para o estudante;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim no assunto

II, mas bom desempenho e desempenho ruim e bom tempo de estudo no

assunto III. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 8 e 2400;

III. 4 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo. No entanto, como o valor de desempenho é ruim no assunto III,

serão utilizados outros novos valores quando simulado um reestudo.

C.12.2 Estudo de Marcos nos Assuntos do Curso C9

Na simulação do estudo de Marcos para o curso C9, a adaptação relativa aos

estilos de aprendizagem não serão considerados. Assim, a classificação e seleção

do melhor objeto somente levará em consideração a recomendação ou não no

dispositivo de estudo e os tipos de mı́dias.

O estudo de Marcos inicia pelo assunto II, conforme informação prévia, o

estudante já conhece o assunto I.

No estudo do assunto II, os objetos selecionados foram classificados pela tec-

nologia e pelos tipos de mı́dia, conforme pode ser visualizado na Tabela C.33,

sendo selecionado o objeto O 1 A2 2C, recomendado para ser apresentado no

dispositivo de Marcos e melhor classificado pelos tipos de mı́dia.

O objeto O 1 A2 2C de mı́dias simulation, educative game e text, possui os

recursos simulation e exam, tipo de interatividade active, ńıvel de interatividade

very high, densidade semântica high e dificuldade medium. Apesar de não ter
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sido habilitada a adaptação pelos estilos de aprendizagem, analisando os recursos

do objeto selecionado e os estilos de aprendizagem de Marcos, observa-se que:

• input = verbal : uma simulação com ńıvel de interatividade muito alta,

dificilmente contemplará esse estilo;

• understanding = sequential : simulation, com tipo de interatividade active

e ńıvel very high indica que o objeto é bastante interativo e, como o es-

tudante prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação do

conhecimento, não é provável que se construa uma simulação com essas

caracteŕısticas;

• processing = very active: com simulation pode-se construir objetos experi-

mentais. Como esse estilo favorece quem prefere trabalhar em experimentos,

o objeto pode ser compat́ıvel ao seu estilo; e

• perception = sensorial : como o objeto possui uma dificuldade média e

densidade semântica alta, pode não ser favorável ao estilo de quem não

aprecia surpresas nem complicações.

Tabela C.33: Simulação da situação XII - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 1 A2 2C Rec. 1
O 2 A2 2C N.Rec. 2
O 3 A2 2C N.Rec. 3

Ao estudar o objeto O 1 A2 2C, Marcos teve um bom desempenho = 8 e

tempo de estudo ruim e igual a 2400. Nessa situação, o estudante avança para o

próximo assunto, mas o simulador fornece o objeto O 2 A2 2C, segundo melhor

classificado da Tabela C.33, como reforço no estudo do assunto II. Esse objeto é

composto dos recursos figure, graph, table, narrative text e exam, tipo de interati-

vidade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica low e dificuldade

very easy. Desse modo, pensando nessas caracteŕısticas e nos estilos do estudante,

observa-se que:

• input = verbal : é provável que o objeto favoreça o estilo do estudante, pois

é composto de recursos variados, incluindo narrative text, tipo de interati-

vidade mixed e ńıvel de interatividade low ;
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• understanding = sequential : é posśıvel montá-lo de tal forma que contemple

esse estilo de aprendizagem, visto que o estudante prefere a forma sequen-

cial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, e o objeto contém

o recurso narrative text, tem tipo de interatividade mixed e ńıvel medium;

• processing = reflexive: como o estudante prefere procedimentos teóricos

como interpretação, analogia e formulação de modelos, dependendo do as-

sunto, é posśıvel elaborar um objeto contendo esses recursos que contemple

seu estilo; e

• perception = sensorial : o objeto possui baixa dificuldade e baixa densidade

semântica, então pode ser favorável ao estilo de quem não aprecia surpresas

nem complicações.

No estudo do assunto III, o simulador seleciona os objetos e os classifica pela

tecnologia e pelos tipos de mı́dias, como apresentado na Tabela C.34, e escolhe o

objeto O 1 A3 2C, melhor classificado pelos dois critérios e de mı́dia text. Esse

objeto é composto dos recursos narrative text e exam, tipo de interatividade

mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high e dificuldade

very difficulty. Por meio das caracteŕısticas desse objeto e dos estilos do estudante,

tem-se que:

• input = verbal : que o objeto é composto de narrative text, com tipo de

interatividade mixed e ńıvel baixo de interatividade, então, provavelmente,

o objeto favorece esse estilo;

• understanding = sequential : como o O 1 A3 2C possui tipo de interativi-

dade mixed e ńıvel low, além disso, como o estudante prefere a forma se-

quencial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, é provável

que esse objeto corresponda a essa dimensão do estilo;

• processing = reflexive: com o recurso narrative text, tipo de interatividade

mixed e nivel low é posśıvel elaborar um objeto que favoreça o estudante que

prefere procedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação

de modelos; e

• perception = sensorial : como o objeto possui uma dificuldade e densidade

semântica muito alta, pode não ser favorável ao estilo de quem não aprecia

surpresas nem complicações.
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Tabela C.34: Simulação da situação XII - Classificação dos objetos no estudo
do assunto III para o curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 1 A3 2C Rec. 1
O 2 A3 2C Rec. 2
O 3 A3 2C Rec. 3

Ao estudar o objeto O 1 A3 2C, Marcos tem um bom tempo de estudo = 1500

e um péssimo desempenho igual a 4, fazendo com que o simulador solicite o rees-

tudo no assunto III. Nesse reestudo, o simulador seleciona o objeto O 2 A3 2C,

ainda não estudado e segundo melhor classificado da Tabela C.34.

O objeto O 2 A3 2C tem mı́dias audio e text, possui os recursos figure, ta-

ble, narrative text, questionnaire, exam, tipo de interatividade expositive, ńıvel de

interatividade low, densidade semântica medium e dificuldade medium. Conside-

rando as caracteŕısticas desse objeto e os estilos do estudante, verifica-se que:

• input = verbal : como o objeto é composto de narrative text, com tipo de

interatividade expositive e ńıvel baixo de interatividade, esse objeto favorece

esse estilo;

• understanding = sequential : nesse estilo, o estudante prefere a forma se-

quencial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento e como o

objeto tem baixo ńıvel de interatividade, é expositivo e possui narrative

text, é provável que favoreça esse estilo;

• processing = reflexive: O 2 A3 2C tem o recurso narrative text, tipo de

interatividade expositive e nivel low, é posśıvel elaborar um objeto que

favoreça o estudante que prefere procedimentos teóricos como interpretação,

analogia e formulação de modelos; e

• perception = sensorial : como nesse estilo, o estudante é detalhista e paci-

ente, memoriza com facilidade, não aprecia surpresas nem complicações e

o objeto contempla variados recursos, inclusive narrative text, com tipo de

interatividade expositive, ńıvel de interatividade low, densidade semântica

e dificuldade medium, é posśıvel que esse objeto não contemple esse estilo.

No reestudo do assunto III, Marcos obteve bom desempenho (8) e bom tempo

de estudo (1400), finalizando o estudo no curso e terminando a simulação.
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C.13 Situação de Estudo XIII

C.13.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Jonas Bloch;

• dispositivo no estudo: tipo = tablet, modelo = NB013, tamanho da tela =

7 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 5, text = 1, simulação = 3, jogos

educacionais = 3 e animação = 5;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very visual (0), processing = re-

flexive (18) , perception = intuitive (16) e understanding = very sequential

(1);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles e pre-

knowledge, mas technology e performance não são habilitadas;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim no assunto

II, mas bom desempenho e desempenho ruim e bom tempo de estudo no

assunto III. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 7 e 2400;
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III. 3 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

C.13.2 Estudo de Jonas nos Assuntos do Curso C9

Nessa simulação de estudo, como a adaptação pela perfomance não foi habilitada,

os resultados ruins no tempo de estudo e desempenho do estudante em qualquer

assunto do curso não interfere no seu percurso. Além disso, como a adaptação pela

tecnologia também não está habilitada, não é verificado se o objeto selecionado

é ou não recomendado para ser utilizado em determinado dispositivo.

No estudo do assunto I, os objetos foram selecionados e classificados pela

norma ponderada, votação e preferência nos tipos de mı́dias, como apresentado

na Tabela C.35, e foi selecionado o objeto O 1 A1 2C, melhor classificado pela

norma ponderada e de mı́dias audio e text. Esse objeto possui os recursos figure,

table, narrative text, questionnaire e exam, tipo de interatividade expositive, ńıvel

de interatividade low, densidade semântica medium e dificuldade medium. Então,

considerando as caracteŕısticas de O 1 A1 2C e os estilos do estudante, observa-

se:

• input = very visual : como o objeto inclui o recurso figure, tem tipo de

interatividade expositive, é posśıvel que favoreça o estilo do estudante;

• understanding = very sequential : visto que o objeto tem tipo de interati-

vidade expositive, ńıvel low e o recurso narrative text, além disso, como o

estudante prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação

do conhecimento, é posśıvel montar um objeto, com essas caracteŕısticas e

recursos, que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = reflexive: nesse caso, os recursos do objeto são variados, sendo

posśıvel elaborá-lo, dependendo do assunto, para contemplar procedimentos

teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos; e

• perception = intuitive: como o estudante gosta de inovação e de com-

plicações, é impaciente com detalhes e cálculos rotineiros e o objeto tem

dificuldade e densidade semântica medium, é posśıvel que contemple esse

estilo.

Baseando-se nos valores da Tabela C.35, ainda, verifica-se que:
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• Os valores calculados para a norma ponderada de todos os objetos (WN

Value) são diferentes, apesar da distância dos valores entre esses objetos

ser pequena. Isso indica que esses objetos possuem razoável proximidade

ao estilo de aprendizagem de Jonas.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (1 e

2) e não tem posicionamento coincidente (pos Vot) com o objeto melhor

classificado pela norma ponderada (pos WN).

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) para o último objeto da relação, se comparado com a norma

ponderada (pos WN). Também, o objeto melhor classificado por pos Med

é o O 3 A1 2C contendo as mı́dias video e text.

Tabela C.35: Simulação da situação XIII - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 1 A1 2C 1 3,08 1 2 2
O 3 A1 2C 2 3,29 2 1 1
O 2 A1 2C 3 3,48 1 2 3

Ao estudar O 1 A1 2C, Jonas obteve bons resultados de desempenho(7) e

tempo de estudo (1500), reforçando o seu estilo de aprendizagem para os valores:

• input = very visual (2);

• understanding = very sequential (2);

• processing = reflexive (17);

• perception = intuitive (17).

No estudo do assunto II, o objeto melhor classificado pela norma ponde-

rada, conforme Tabela C.36, foi o O 3 A2 2C, contendo os recursos simulation,

figure, diagram, narrative text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de

interatividade medium, densidade semântica medium e dificuldade easy. Então,

considerando as caracteŕısticas de O 3 A2 2C e os estilos do estudante, observa-se

que:

• input = very visual : o objeto é composto de recursos variados, incluindo

figure, tipo de interatividade mixed e ńıvel de interatividade medium, sendo

provável que favoreça o estilo do estudante;
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• understanding = very sequential : como o estudante prefere a forma sequen-

cial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, além do objeto

ter tipo de interatividade mixed, ńıvel medium e o recurso narrative text, é

posśıvel montá-lo, de tal forma que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = reflexive: dependendo do assunto, é posśıvel elaborar um ob-

jeto para contemplar procedimentos teóricos como interpretação, analogia

e formulação de modelos com os recursos que ele possui; e

• perception = intuintive: o objeto O 3 A2 2C tem dificuldade easy e den-

sidade semântica medium, como o estudante gosta de inovação e de com-

plicações, é impaciente com detalhes e cálculos rotineiros, é posśıvel que o

objeto não contemple esse estilo.

Na Tabela C.36, observa-se também que:

• Os valores calculados para a norma ponderada de todos os objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, há proximidade dos valores para os dois

primeiros objetos da relação. Isso indica que esses objetos possuem razoável

proximidade ao estilo de aprendizagem de Jonas.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (0 e 2)

e não tem valores coincidentes com nenhum objeto classificado pela norma

ponderada (pos WN).

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) para todos os objetos da relação, se comparado com a norma

ponderada (pos WN). Além disso, o objeto O 3 A2 2C, melhor classificado

pela norma ponderada (pos WN), é composto das mı́dias video, audio,

educative game, simulation, animation e text.

Tabela C.36: Simulação da situação XIII - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 3 A2 2C 1 3,55 2 0 1
O 2 A2 2C 2 3,78 1 2 2
O 1 A2 2C 3 5,66 1 2 3

No estudo do objeto O 3 A2 2C, o estudante obteve bom desempenho (7) e

ruim tempo de estudo (2400), alterando o estudo de aprendizagem de Jonas para:

• input = visual (4);
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• understanding = sequential (4);

• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (13).

Apesar de Jonas ter tido um tempo de estudo ruim, como a adaptação pela

performance não está habilitada, o estudante não recebe reforço do assunto II e

prossegue no curso.

No estudo do assunto III, o simulador classificou os objetos pela norma pon-

derada, votação e tipos de mı́dias, como apresentado na Tabela C.37, e selecionou

o O 2 A3 2C, melhor classificado pela norma ponderada. Esse objeto possui os

recursos figure, table, narrative text, questionnaire, exam, tipo de interatividade

expositive, ńıvel de interatividade low, densidade semântica medium e dificuldade

medium. Considerando as caracteŕısticas do O 2 A3 2C e os estilos do estudante,

verifica-se que:

• input = visual : o objeto contém o recurso figure, indicando que pode ser

elaborado para contemplar esse estilo;

• understanding = sequential : devido ao tipo de interatividade expositive,

ńıvel de interatividade low e o recurso narrative text, o objeto pode ser

montado para contemplar esse estilo;

• processing = indifferent e perception = indifferent : nesse caso, para esses

estilos, as caracteŕısticas do objeto não interferem na sua escolha.

Analisando os outros valores da Tabela C.37, observa-se que:

• Os valores calculados para a norma ponderada dos dois primeiros objetos

(WN Value) são iguais, indicando que esses objetos teriam o mesmo peso

para o estilo de aprendizagem de Jonas, como desempate foi utilizada a

classificação pelas preferências dos tipos de mı́dias (pos Med).

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (4

e 3) e tem posicionamento coincidente (pos Vot) com todos os objetos

classificados pela norma ponderada (pos WN).

• A preferência nos tipos de mı́dia (pos Med) foi utilizada como critério de

desempate, envolvendo os dois primeiros objetos classificados pela norma

ponderada (pos WN). Além disso, o objeto selecionado O 2 A3 2C contém

as mı́dias audio e text.
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Tabela C.37: Simulação da situação XIII - Classificação dos objetos no estudo
do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 2 A3 2C 1 2,19 2 4 1
O 3 A3 2C 1 2,19 1 4 2
O 1 A3 2C 2 3,08 2 3 3

No estudo do objeto O 2 A3 2C, Jonas obteve bom tempo de estudo (1500),

mas péssimo desempenho (3). Esse fato fez seu estilo mudar para:

• input = verbal (17);

• understanding = global (17);

• processing = reflexive (17);

• perception = intuitive (17).

Apesar de um mau desempenho no estudo do assunto III, como a adaptação

pela performance está desabilitada, o simulador finaliza.

C.14 Situação de Estudo XIV

C.14.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Mariana;

• dispositivo no estudo: tipo = tablet, modelo = NB013, tamanho da tela =

7 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 5, v́ıdeo = 2, text = 5, simulação = 3, jogos

educacionais = 3 e animação = 2;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very verbal (21), processing = refle-

xive (20) , perception = indifferent (14) e understanding = very sequential

(0);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;
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II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: pre-knowledge e technology,

mas learning styles e performance não são habilitadas;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim no assunto

II, mas bom desempenho e desempenho ruim e bom tempo de estudo no

assunto III. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 7 e 2400;

III. 3 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

C.14.2 Estudo de Mariana nos Assuntos do Curso C9

No estudo do curso C9 por Mariana, foram desabilitadas as adaptações learning

styles e performance, assim, o simulador considera os conhecimentos adquiridos,

a tecnologia e a preferência pelos tipos de mı́dia no momento em que realiza a

simulação do estudo.

No estudo do assunto I, o simulador classificou os objetos pela tecnologia e

pelos tipos de mı́dias, conforme Tabela C.38, e selecionou o objeto O 2 A1 2C,

segundo melhor classificado pelas mı́dias e único recomendado para ser exibido no

tablet com tamanho da tela = 7 polegadas e tipo de teclado = software keyboard.

O 2 A1 2C possui somente a mı́dia text.

Nesse estudo, o simulador não considera os estilos de aprendizagem para se-

lecionar o objeto, mesmo assim, realizando uma análise do objeto O 2 A1 2C,

que possui os recursos slide e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de intera-

tividade medium, densidade semântica low e dificuldade easy, com os estilos de

aprendizagem de Mariana, observa-se:
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• input = visual : provavelmente, o objeto não é compat́ıvel com o estilo de

aprendizagem de Mariana, visto que apresenta somente o recurso slide, com

ńıvel de interatividade medium e tipo de interatividade mixed ;

• understanding = very sequential : como o estudante prefere a forma se-

quencial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, utilizando-

se slide, com ńıvel de interatividade medium e tipo de interatividade mixed,

é posśıvel construir um material com essas caracteŕısticas;

• processing = very reflexive: o estudante prefere procedimentos teóricos

como interpretação, analogia e formulação de modelos, nesse caso, não é

posśıvel avaliar a sua compatibilidade; e

• perception = intuitive: como o objeto possui pouca dificuldade e densidade

semântica baixa, pode não ser condizente com a preferência do estudante.

Tabela C.38: Simulação da situação XIV - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 2 A1 2C Rec 2
O 3 A1 2C N.Rec 1
O 1 A1 2C N.Rec 3

Ao simular o estudo de Mariana no objeto O 2 A1 2C, a estudante tem bons

resultados de desemepnho (7) e de tempo de estudo (1500), prosseguindo para o

próximo assunto.

No estudo do assunto II, como apresenta a Tabela C.39, foi selecionado o

objeto O 1 A2 2C, recomendado pela tecnologia e terceiro melhor classificado

pelos tipos de mı́dia. Esse objeto tem como mı́dias: simulation, educative games

e text, além disso, possui os recursos simulation e exam, tipo de interatividade

active, ńıvel de interatividade very high, densidade semântica high e dificuldade

medium. Analisando os estilos com o objeto, observa-se:

• input = visual : uma simulation normalmente é visual, assim, esse objeto

favorece esse estilo;

• understanding = very sequential : simulation com tipo de interatividade

active e ńıvel very high indica que o objeto é bastante interativo e como o

estudante prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação

do conhecimento, provavelmente, O 1 A2 2C não favorece esse estilo;
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• processing = very reflexive: o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos,

com simulation bem interativo não é provável que contemple esse estilo; e

• perception = intuitive: como o objeto possui uma dificuldade média e densi-

dade semântica alta, pode ser favorável ao estilo de quem prefere trabalhar

com situações complicadas e inovação.

Tabela C.39: Simulação da situação XIV - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 1 A2 2C Rec 3
O 2 A2 2C N.Rec 1
O 3 A2 2C N.Rec 2

Na simulação do estudo de Mariana no assunto II, a estudante obteve bom

desempenho (7), mas ruim tempo de estudo (2400), indicando que receberia um

reforço de estudo nesse assunto, porém como a adaptação pela performance não

está habilitada, Mariana prossegue para o próximo assunto.

No estudo do assunto III, conforme Tabela C.40, o simulador seleciona o

objeto O 1 A3 2C, contendo a mı́dia text e melhor classificado na preferência

pelos tipos de mı́dias. Esse objeto contém os recursos narrative text e exam, tipo

de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very

high e dificuldade very difficulty. Com base nas caracteŕısticas desse objeto e dos

estilos do estudante, tem-se:

• input = visual : devido as suas caracteŕısticas, O 1 A3 2C não contempla

esse estilo;

• understanding = very sequential : como o objeto possui o recurso narrative

text, tipo de interatividade mixed e ńıvel low, além disso, como o estudante

prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação do conheci-

mento, esse objeto corresponde a essa dimensão do estilo;

• processing = very reflexive: como o estudante prefere procedimentos

teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos, provavel-

mente, esse objeto contempla essa dimensão do estilo; e

• perception = intuitive: como o objeto possui muita dificuldade e densidade

semântica muito alta pode ser favorável ao estilo de quem prefere trabalhar

com complicações e inovação.
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Tabela C.40: Simulação da situação XIV - Classificação dos objetos no estudo
do assunto III para o curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 1 A3 2C N.Rec 1
O 2 A3 2C N.Rec 2
O 3 A2 2C N.Rec 3

No estudo de O 1 A3 2C, Mariana tem bom tempo de estudo (1500) e de-

sempenho ruim (3). Como não há mais nenhum assunto a ser estudado no curso,

o simulador finaliza.

C.15 Situação de Estudo XV

C.15.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Fernandinho;

• dispositivo no estudo: tipo = tablet, modelo = NB013, tamanho da tela =

7 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 2, v́ıdeo = 5, text = 4, simulação = 3, jogos

educacionais = 3 e animação = 5;

• estilos de aprendizagem inicial: input = visual (4), processing = very re-

flexive (20) , perception = intuitive (18) e understanding = very sequential

(2);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles e technology,

mas performance e pre-knowledge não são habilitadas;
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• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim no assunto

II, mas bom desempenho e desempenho ruim e bom tempo de estudo no

assunto III. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 7 e 2400;

III. 3 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

C.15.2 Estudo de Fernandinho nos Assuntos do Curso C9

Na simulação do estudo de Fernandinho no curso C9, destaca-se, como a

adaptação pela performance está desabilitada, mesmo que Maria não tenha bons

resultados no estudo dos assuntos do curso, não será oferecido nenhum reforço e

não será solicitado reestudo.

Na simulação do estudo do assunto I, foi realizada a classificação pela norma

ponderada, votação, tecnologia e tipos de mı́dias, como apresentado na Tabela

C.41, e selecionado o objeto O 1 A1 2C, melhor classificado pela norma ponde-

rada. Esse objeto tem como mı́dias audio e text, contém os recursos figure, table,

narrative text, questionnaire e exam, tipo de interatividade expositive, ńıvel de

interatividade low, densidade semântica medium e dificuldade medium. Então,

considerando as caracteŕısticas de O 1 A1 2C e os estilos do estudante, observa-

se:

• input = very verbal : como o objeto é composto de recursos variados, in-

cluindo narrative text, tem tipo de interatividade expositive e baixo ńıvel

de interatividade é provável que favoreça o estilo do estudante;

• understanding = very sequential : visto que o objeto tem tipo de interati-

vidade expositive, ńıvel low e o recurso narrative text, além disso, como o

estudante prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação

do conhecimento, é posśıvel montar um objeto, com essas caracteŕısticas e

recursos, que contemple esse estilo de aprendizagem;



C.15 Situação de Estudo XV 317

• processing = reflexive: nesse caso, os recursos do objeto são variados, sendo

posśıvel elaborá-lo, dependendo do assunto, para contemplar procedimentos

teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos; e

• perception = indifferent : nesse caso, a escolha não interfere no estilo de

Fernando.

Na Tabela C.41, verifica-se que:

• Os dois últimos valores calculados para a norma ponderada (WN Value)

são iguais, além disso, tem valores bem próximos do objeto selecionado in-

dicando que esses objetos possuem razoável proximidade ao estilo de apren-

dizagem de Fernandinho.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (3 e 2) e

tem posicionamento coincidente (pos Vot) com o objeto melhor classificado

pela norma ponderada (pos WN).

• O objeto O 2 A1 2C é recomendado (Tech) para apresentar no dispositivo

tablet com 7 polegadas de tamanho de tela e tipo de teclado software keybo-

ard, porém o objeto O 1 A1 2C, apesar de selecionado, não é recomendado.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) para todos os objetos da relação, se comparado com a norma

ponderada (pos WN).

Tabela C.41: Simulação da situação XV - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A1 2C 1 2,588 1 3 N.Rec. 1
O 2 A1 2C 2 2,828 2 2 Rec. 2
O 3 A1 2C 3 2,828 2 2 N.Rec. 3

No estudo de O 1 A1 2C, foram obtidos bons resultados de desempenho (7)

e tempo de estudo (1500), reforçando os estilos de aprendizagem para:

• input = very verbal (20);

• understanding = very sequential (2);

• processing = reflexive (17);

• perception = indifferent (11).
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Na simulação do estudo do assunto II, conforme Tabela C.42, foi melhor

classificado e selecionado o objeto O 3 A2 2C. O objeto O 3 A2 2C possui as

mı́dias video, audio, educative game, simulation, animation e text, contém os

recursos simulation, figure, diagram, narrative text e exam, tipo de interatividade

mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica medium e dificuldade

easy ; considerando as suas caracteŕısticas e os estilos do estudante, observa-se que:

• input = very verbal : o objeto é composto de recursos variados, incluindo

narrative text, tipo de interatividade mixed e ńıvel de interatividade me-

dium, e é provável que favoreça o estilo do estudante;

• understanding = very sequential : como o estudante prefere a forma sequen-

cial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, além do objeto

ter tipo de interatividade mixed, ńıvel medium e o recurso narrative text,

apesar de possuir outros recursos, é posśıvel montá-lo de tal forma que

contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = very reflexive: dependendo do assunto, é posśıvel elaborar um

objeto para contemplar procedimentos teóricos como interpretação, analo-

gia e formulação de modelos com os recursos que o objeto possui; e

• perception = indifferent : nesse caso, a escolha não interfere no estilo de

Fernandinho.

Analisando detalhes Tabela C.42, pode-se verificar que:

• Os valores calculados para a norma ponderada de todos os objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, há proximidade de valores entre os dois

últimos objetos da relação, que indica quase a mesma proximidade ao estilo

de aprendizagem do estudante.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (0 e 2)

e não tem posicionamento coincidente em relação aos objetos classificados

pela norma ponderada (pos WN).

• Apenas o objeto O 1 A2 2C é recomendado (Tech) para ser apresentado

adequadamente no dispositivo tablet com 7 polegadas de tamanho de tela

e tipo de teclado software keyboard.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) somente para o segundo objeto da relação, se comparado com

a norma ponderada (pos WN).
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Tabela C.42: Simulação da situação XV - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 3 A2 2C 1 4,405 2 0 N.Rec. 3
O 2 A2 2C 2 5,357 1 2 N.Rec. 2
O 1 A2 2C 3 5,477 1 2 Rec. 1

No estudo de O 3 A2 2C, Fernandinho obteve bom desempenho (7) e tempo

de estudo ruim (2400), alterando seus estilos de aprendizagem para:

• input = verbal (18);

• understanding = sequential (4);

• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (14).

Se a adaptação pela performance não estivesse desabilitada, seria oferecido

um reforço no estudo do assunto II.

Na simulação do estudo do assunto III, foi melhor classificado e selecionado o

objeto O 1 A3 2C, como pode-se observar na Tabela C.43. Esse objeto possui a

mı́dia text, é composto dos recursos narrative text e exam, tipo de interatividade

mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high e dificuldade

very difficulty. Baseando-se nas caracteŕısticas desse objeto e nos estilos do estu-

dante, tem-se:

• input = verbal : que o objeto é composto de narrative text, com tipo de

interatividade mixed e ńıvel baixo de interatividade, esse objeto favorece

esse estilo;

• understanding = sequential : como o O 1 A3 2C possui tipo de interativi-

dade mixed e ńıvel low, além disso, como o estudante prefere a forma se-

quencial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, é provável

que esse objeto corresponda a essa dimensão do estilo;

• processing = indifferent e perception = indifferent : nesse caso, os valores

não interferem na escolha.

Pelos valores da Tabela C.43, observa-se que:
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• Os valores calculados para os dois últimos objetos (WN Value) são iguais,

indicando que esses objetos tem igual proximidade ao estilo de aprendiza-

gem de Fernandinho.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (0 e

2) e tem mesma classificação dos objetos (pos Vot), se comparado com a

norma ponderada (pos WN).

• Nenhum objeto é recomendado (Tech) para ser apresentado adequada-

mente no dispositivo tablet com 7 polegadas de tamanho de tela e tipo

de teclado software keyboard.

• O posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia (pos Med), torna

posśıvel se verificar coincidência de posição para o objeto melhor classificado

pela norma ponderada (pos WN).

Tabela C.43: Simulação da situação XV - Classificação dos objetos no estudo
do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 1 1 0 N.Rec. 1
O 2 A3 2C 2 2,37 2 2 N.Rec. 2
O 3 A3 2C 2 2,37 2 2 N.Rec. 3

No estudo do assunto III, Fernandinho obteve bom tempo de estudo (1500),

mas desempenho ruim (3), alterando os estilos de aprendizagem para:

• input = visual (5);

• understanding = global (17);

• processing = reflexive (17);

• perception = intuitive (17).

Como não há mais assunto a ser estudado, o simulador finaliza.

C.16 Situação de Estudo XVI

C.16.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:
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• estudante: Maria Teste;

• dispositivo no estudo: tipo = tablet, modelo = NB013, tamanho da tela =

7 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 5, text = 3, simulação = 4, jogos

educacionais = 4 e animação = 5;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very visual (0), processing = refle-

xive (18) , perception = very sensorial (2) e understanding = global (18);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: conhece o I;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: learning styles e performance,

mas technology e pre-knowledge não são habilitadas;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim no assunto

II, mas bom desempenho e desempenho ruim e bom tempo de estudo no

assunto III. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 7 e 2400;

III. 3 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo. No entanto, como o desempenho é ruim no assunto III, serão utili-

zados outros novos valores quando simulado um reestudo.
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C.16.2 Estudo de Maria nos Assuntos do Curso C9

Na simulação do estudo do curso C9 por Maria, technology e pre-knowledge não

foram habilitados, assim, mesmo que o assunto I seja conhecido, deverá ser estu-

dado.

Na simulação do estudo do assunto I, os objetos selecionados foram classifica-

dos pela norma ponderada, votação e pelos tipos de mı́dias, como apresentado na

Tabela C.44, e o objeto O 2 A1 2C, melhor classificado, foi escolhido. Esse objeto

possui a mı́dia text, contém os recursos slide e exam, tipo de interatividade mi-

xed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica low e dificuldade easy.

Relacionando esse objeto ao estilo de aprendizagem de Maria, tem-se:

• input = very visual : a utilização de textos em slide, indica que o objeto

não contempla esse estilo;

• understanding = global : como o estudante tem dificuldade no aprendizado

linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os deta-

lhes e o tipo de interatividade é mixed e o ńıvel de interatividade é medium,

é provável que esse estilo seja favorecido;

• processing = reflexive: mesmo que o objeto seja slide, como é textual,

provavelmente, favorece quem prefere o estudo individual e procedimentos

teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos;

• perception = very sensorial : o objeto tem baixa densidade semântica e

pouca dificuldade, favorecendo o estilo de quem não aprecia surpresas nem

complicações.

Na Tabela C.44, também, é posśıvel identificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Va-

lue) são diferentes e relativamente próximos, especialmente os dois últimos,

indicando que esses dois tem, praticamente, a mesma distância do estilo de

aprendizagem de Maria.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (2 e

0) e há coincidência de posicionamento no primeiro objeto em relação à

classificação pela norma ponderada (pos WN).

• Coincidência não há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para nenhum

objeto.
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Tabela C.44: Simulação da situação XVI - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 2 A1 2C 1 3,24 1 2 2
O 1 A1 2C 2 4,25 1 2 3
O 3 A1 2C 3 4,88 2 0 1

No estudo de O 2 A1 2C, Maria tem desempenho (7) e bom tempo de estudo

(1500), fortalecendo seus estilos com os valores:

• input = very visual (2);

• understanding = global (17);

• processing = reflexive (17);

• perception = very sensorial (2).

Na simulação do estudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 3 A2 2C,

conforme classificação apresentada na Tabela C.45. Esse objeto possui as mı́dias

video, audio, educative game, simulation, animation e text, contém os recursos

simulation, figure, diagram, narrative text e exam, tipo de interatividade mixed,

ńıvel de interatividade medium, densidade semântica medium e dificuldade easy ;

considerando as suas caracteŕısticas e os estilos do estudante, observa-se que:

• input = very visual : como o objeto é composto de recursos variados, in-

cluindo figure e diagram, é posśıvel que favoreça o estilo da estudante;

• understanding = global : visto que o objeto tem tipo de interatividade mixed

e ńıvel medium, além disso, como o estudante tem dificuldade no aprendi-

zado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os

detalhes, é posśıvel montar um objeto, com essas caracteŕısticas e recursos,

que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = reflexive: nesse caso, os recursos do objeto são variados, sendo

posśıvel elaborá-lo, dependendo do assunto, para contemplar procedimentos

teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos; e

• perception = very sensorial : como o objeto tem pouca dificuldade e densi-

dade semântica média e o estudante não tem facilidade em trabalhar com

situações complicadas e inovação, é posśıvel que o objeto corresponda ao

estilo de Maria.
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Na Tabela C.45, ainda, observa-se que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, os dois primeiros objetos, apesar de

terem valores diferentes, são próximos, indicando que seus valores tem,

praticamente, a mesma proximidade do estilo de aprendizagem de Maria.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (1 e 2)

e nenhum posicionamento coincidente (pos Vot) em relação à classificação

pela norma ponderada (pos WN). Se fosse utilizado esse critério, o objeto

O 2 A2 2C seria o selecionado.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) para o segundo objeto, se comparado com a norma ponderada

(pos WN).

Tabela C.45: Simulação da situação XVI - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 3 A2 2C 1 3,62 2 1 3
O 2 A2 2C 2 3,78 1 2 2
O 1 A2 2C 3 5,48 2 1 1

No estudo do objeto O 3 A2 2C, Maria obteve bom desempenho, mas tempo

de estudo ruim, alterando seu estilo de aprendizagem para:

• input = visual (4);

• understanding = indifferent (13);

• processing = indifferent (13);

• perception = sensorial (4).

Devido ao tempo de estudo ruim, o simulador oferece como reforço o objeto

O 2 A2 2C, ainda não estudado e melhor classificado pela norma ponderada,

segundo o novo estilo de Maria, conforme ilustrado na Tabela C.46. Esse objeto

tem como mı́dias video e text, possui os recursos figure, graph, table, narrative

text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade

semântica low e dificuldade very easy. Então, pensando nessas caracteŕısticas e

nos estilos do estudante, observa-se que:
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• input = visual : é provável que o objeto favoreça o estilo do estudante, pois

é composto de recursos variados, incluindo figure e graph;

• understanding = indifferent e processing = indifferent : nesse caso, a escolha

não interfere no estilo de Maria; e

• perception = sensorial : nesse estilo, a estudante é detalhista e paciente,

memoriza com facilidade, não aprecia surpresas nem complicações, como

o objeto possui densidade semântica low e dificuldade very easy, provavel-

mente, favorece esse estilo.

Observando os detalhes da Tabela C.46, verifica-se que:

• Os valores calculados para a norma ponderada de todos os objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, há relativa proximidade nos valores dos

dois primeiros objetos da relação. Isso indica que esses objetos possuem

razoável proximidade ao estilo de aprendizagem de Maria.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (2 e 3)

e tem coincidência na classificação dos dois primeiros objetos (pos Vot),

se comparado com a norma ponderada (pos WN).

• Coincidência não há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) para nenhum objeto da relação, se comparado com a norma

ponderada (pos WN).

Tabela C.46: Simulação da situação XVI - Classificação dos objetos no reforço
de estudo para o assunto II do curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 2 A2 2C 1 1,95 1 3 2
O 3 A2 2C 2 2,48 2 2 3
O 1 A2 2C 3 3,24 1 3 1

Na simulação do estudo para o assunto III, foi melhor classificado e selecio-

nado o objeto O 2 A3 2C, conforme Tabela C.47. Esse objeto tem como mı́dias

audio e text, possui os recursos figure, table, narrative text, questionnaire, exam,

tipo de interatividade expositive, ńıvel de interatividade low, densidade semântica

medium e dificuldade medium. Considerando as caracteŕısticas desse objeto e os

estilos do estudante, verifica-se que:

• input = visual : apesar do objeto apresentar figure, tem como mı́dia text,

indicando que pode não contemplar essa dimensão do estilo;
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• understanding = indifferent e processing = indifferent : nesse caso, os valo-

res não interferem na escolha; e

• perception = sensorial : como o objeto possui densidade semântica medium

e dificuldade medium e o estudante não aprecia surpresas nem complicações,

o objeto pode não corresponder a esse estilo.

Na Tabela C.47, também, pode-se analisar que:

• Os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Value)

O 2 A3 2C e O 3 A3 2C são iguais, indicando mesma proximidade no estilo

de Maria, porém O 2 A3 2C foi melhor classificado por ter melhor classi-

ficação pelos tipos de mı́dias (pos Med).

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (4 e 2)

e possui mesma classificação em relação à norma ponderada (pos WN).

• Coincidência não existe no posicionamento das preferências pelos tipos de

mı́dia (pos Med) para nenhum objeto, em comparação à norma ponderada

(pos WN).

Tabela C.47: Simulação da situação XVI - Classificação dos objetos no
primeiro estudo do assunto III do curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 2 A3 2C 1 1,95 1 4 2
O 3 A3 2C 1 1,95 1 4 3
O 1 A3 2C 2 3,67 2 2 1

No estudo do O 2 A3 2C, Maria obteve bom tempo de estudo (1500), mas

péssimo desempenho (3), alterando seu estilo de aprendizagem para:

• input = verbal (17);

• understanding = global (17);

• processing = reflexive (17);

• perception = intuitive (17).

Pelo fato de Maria ter tido um desempenho ruim, na próxima simulação

de estudo, Maria deve reestudar o assunto III. Nesse reestudo, é selecionado o

objeto O 1 A3 2C, melhor classificado pela norma ponderada, como apresentado
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na Tabela C.48. Esse objeto possui a mı́dia text, contém os recursos narrative

text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade

semântica very high e dificuldade very difficulty. Segundo as caracteŕısticas desse

objeto e os estilos do estudante, tem-se:

• input = verbal : O 1 A3 2C possui narrative text, com baixo ńıvel de intera-

tividade e alta densidade semântica, por isso, provavelmente, favorece esse

estilo;

• understanding = global : como o objeto possui o recurso narrative text, tipo

de interatividade expositive e ńıvel low, além disso, como o estudante tem

dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto para

poder compreender os detalhes, é posśıvel que esse objeto não corresponda

a essa dimensão do estilo;

• processing = reflexive: como o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos e

o objeto possui narrative text com densidade semântica very high, é provável

o favorecimeno desse estilo; e

• perception = intuitive: como o objeto possui densidade semântica very high

e dificuldade very difficulty pode ser favorável ao estilo de quem prefere

trabalhar com complicações e inovação.

Analisando os outros valores da Tabela C.48, verifica-se que:

• Os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Value)

O 2 A3 2C e O 3 A3 2C são iguais, indicando que esses objetos possuem

mesma proximidade ao estilo de aprendizagem de Maria.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (1 e 3)

e tem posicionamento coincidente (pos Vot) com a norma ponderada (pos

WN).

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o primeiro

e o segundo objeto melhores classificados.

No estudo de O 1 A3 2C, Maria conseguiu bom desempenho (8) e bom tempo

de estudo (1300), confirmando os seus estilos de aprendizagem, como pode-se

observar abaixo:
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Tabela C.48: Simulação da situação XVI - Classificação dos objetos no
segundo estudo do assunto III do curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 1 A3 2C 1 3,91 1 3 1
O 2 A3 2C 2 4,87 2 1 2
O 3 A3 2C 2 4,87 2 1 3

• input = verbal (17);

• understanding = global (17);

• processing = reflexive (17);

• perception = intuitive (17).

Como não há mais assuntos a serem estudados, a simulação do estudo de

Maria é finalizada.

C.17 Situação de Estudo XVII

C.17.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Bruno Buccini;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 2, text = 3, simulação = 4, jogos

educacionais = 5 e animação = 4;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very visual (1.6), processing =

active (5) , perception = indifferent (11) e understanding = very global

(20);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.



C.17 Situação de Estudo XVII 329

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: conhece o I;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: pre-knowledge e performance,

mas technology e learning styles não são habilitadas;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com desempenho ruim no assunto II,

mas bom tempo de estudo e tempo de estudo ruim e bom desempenho no

assunto III. Os valores padão para o desempenho e tempo de estudo do

estudante em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 3 e 1300;

III. 7 e 2500.

C.17.2 Estudo de Bruno nos Assuntos do Curso C9

Na simulação dos estudos de Bruno não são consideradas as adaptações pela

technology e learning styles. Assim, mesmo que o estudante não tenha bons

resultados no desempenho e no tempo de estudo para algum assunto do curso

C9, não serão alterados seus estilos. Além disso, como Bruno conhece o assunto

I do curso, a simulação de seus estudos iniciam no II.

Na simulação do estudo do assunto II, os objetos selecionados foram classifica-

dos pelos tipos de mı́dia, como apresentado na Tabela C.49, e o objeto O 1 A2 2C,

melhor classificado, foi selecionado. Esse objeto possui as mı́dias simulation, edu-

cative game, text que são compat́ıveis com as preferências do estudante. Também

contém os recursos simulation e exam, tipo de interatividade active, ńıvel de in-

teratividade very high, densidade semântica high e dificuldade medium. Apesar

dos estilos de aprendizagem não serem um critério de adaptação, analisando os

estilos com o objeto selecionado, observa-se que:

• input = very visual : simulation é um recurso visual, sendo aderente a esse

estilo;

• understanding = very global : simulation com tipo de interatividade active e

ńıvel very high indica que o objeto é bastante interativo e, como o estudante
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tem dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto

para poder compreender os detalhes, é posśıvel construir uma simulação

com essas caracteŕısticas;

• processing = active: com simulation pode-se construir objetos experimen-

tais. Como esse estilo favorece quem prefere trabalhar em experimentos, o

objeto pode ser compat́ıvel ao seu estilo; e

• perception = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha.

Tabela C.49: Simulação da situação XVII - Classificação dos objetos no
primeiro e segundo estudo do assunto II para o curso “C9”.

Title pos Med

O 1 A2 2C 1
O 3 A2 2C 2
O 2 A2 2C 3

O estudante obteve um bom tempo de estudo (1300), mas desempenho ruim

(3), então, o simulador avalia a necessidade de um reestudo desse assunto. No

novo estudo do assunto II, o objeto selecionado foi o O 3 A2 2C, ainda não estu-

dado e segundo melhor classificado pelos tipos de mı́dias, conforme Tabela C.49.

O 3 A2 2C tem as mı́dias video, audio, educative game, simulation, animation,

text que são compat́ıveis com as preferências do estudante. Além disso, é com-

posto dos recursos simulation, figure, diagram, narrative text e exam, tipo de

interatividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica me-

dium e dificuldade easy. Considerando as caracteŕısticas desse objeto e os estilos

do estudante, observa-se que:

• input = very visual : como o objeto é composto de simulation, figure e

diagram, deve contemplar essa dimensão do estilo de Bruno;

• understanding = very global : como o objeto possui tipo de interatividade

mixed e ńıvel medium, além disso, como o estudante tem dificuldade no

aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compre-

ender os detalhes, é posśıvel montar um objeto, com essas caracteŕısticas e

recursos, que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = active: o objeto tem o recurso simulation, no qual é posśıvel

construir objetos experimentais. Como esse estilo favorece quem prefere

trabalhar em experimentos, o objeto pode ser compat́ıvel ao estilo; e

• perception = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha.
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No reestudo do assunto II, Bruno obteve bom desempenho (8) e bom tempo

de estudo (1400), prosseguindo os estudos para o próximo assunto do curso.

No estudo do assunto III, foi selecionado o objeto O 1 A3 2C, melhor classi-

ficado na preferência pelos tipos de mı́dias, como ilustrado na Tabela C.50. Esse

objeto possui a mı́dia text, contém os recursos narrative text e exam, tipo de in-

teratividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high e

dificuldade very difficulty. Com base nas caracteŕısticas desse objeto e dos estilos

do estudante, tem-se:

• input = very visual : O 1 A3 2C contém o recurso narrative text e, prova-

velmente, não contempla esse estilo;

• understanding = very global : como o objeto possui o recurso narrative text,

tipo de interatividade expositive e ńıvel low, além disso, como o estudante

tem dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto

para poder compreender os detalhes, é posśıvel que esse objeto não corres-

ponda a essa dimensão do estilo, mesmo que sua construção possa contem-

plar essa situação;

• processing = active: nesse estilo, privilegia-se o uso externo da informação

através de discussão, explicação ou uma situação concreta e o estudante

prefere estudar em grupo e trabalhar em procedimentos experimentais e o

objeto é composto de narrative text com baixo ńıvel de interatividade, é

posśıvel que o objeto não contemple esse estilo; e

• perception = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha.

Tabela C.50: Simulação da situação XVII - Classificação dos objetos no
primeiro estudo e no reforço do assunto III para o curso “C9”.

Title pos Med

O 1 A3 2C 1
O 2 A3 2C 2
O 3 A3 2C 3

No estudo do O 1 A3 2C, Bruno conseguiu um bom desempenho (8), mas um

tempo de estudo ruim (2400) e o simulador oferece o objeto O 2 A3 2C, ainda

não estudado e segundo melhor classificado (Tabela C.50) como reforço de estudo

para o assunto III.

Como o curso não tem mais nenhum assunto, a simulação do estudo de Bruno

é finalizada.
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Apêndice D -- Simulações de Estudo -

Parte II

D.1 Situação de Estudo XVIII

D.1.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Thiago Benevides;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 5, v́ıdeo = 2, text = 4, simulação = 1, jogos

educacionais = 1 e animação = 2;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very verbal (22), processing = very

reflexive (22) , perception = very sensorial (0) e understanding = very

sequential (0);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: conhece o I;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: technology e performance,

mas pre-knowledge e learning styles não são habilitadas;
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• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com desempenho ruim no assunto I, mas

bom tempo de estudo e tempo de estudo ruim e bom desempenho no assunto

II. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante em cada

assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 3 e 1500;

II. 7 e 2300;

III. 8 e 1300.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo. No entanto, como o valor do desempenho é ruim no assunto I,

serão utilizados outros novos valores quando simulado um reestudo.

D.1.2 Estudo de Thiago nos Assuntos do Curso C9

No estudo do curso C9, Thiago conhece o assunto I, porém como a adaptação

pre-knowledge está desabilitada essa informação não é considerada no simulador.

Além disso, como a adaptação pelo learning styles também está desabilitada, a

seleção dos objetos a serem estudados por Thiago serão avaliados pela tecnologia

e preferência nos tipos de mı́dia.

No estudo do assunto I, os objetos foram selecionados e classificados pela

tecnologia e pelos tipos de mı́dia, conforme Tabela D.1, e foi selecionado o objeto

O 1 A1 2C, melhor classificado pelos tipos de mı́dia e recomendado para exibir

no dispositivo de estudo de Thiago. O 1 A1 2C é representado pelas mı́dias audio

e text, contém os recursos figure, table, narrative text, questionnaire e exam, tipo

de interatividade expositive, ńıvel de interatividade low, densidade semântica me-

dium e dificuldade medium. Então, considerando as caracteŕısticas de O 1 A1 2C

e os estilos do estudante, observa-se que:

• input = very verbal : como o objeto é composto de recursos variados, in-

cluindo narrative text, tem tipo de interatividade expositive e baixo ńıvel

de interatividade é provável que favoreça o estilo do estudante;

• understanding = very sequential : visto que o objeto tem tipo de interati-

vidade expositive, ńıvel low e o recurso narrative text, além disso, como o

estudante prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação
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do conhecimento, é posśıvel montar um objeto com essas caracteŕısticas e

recursos que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = very reflexive: nesse caso, os recursos do objeto são variados,

sendo posśıvel elaborá-lo, dependendo do assunto, para contemplar proce-

dimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos;

e

• perception = very sensorial : nesse caso, o estudante é detalhista e paciente,

memoriza com facilidade, não aprecia surpresas nem complicações e como o

objeto tem dificuldade e densidade semântica medium, é posśıvel construir

um objeto com essas caracteŕısticas que contemple essa dimensão do estilo.

Tabela D.1: Simulação da situação XVIII - Classificação dos objetos no
estudo e no reforço do assunto I do curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 1 A1 2C Rec. 1
O 2 A1 2C Rec. 2
O 3 A1 2C N.Rec. 3

No estudo de O 1 A1 2C por Thiago, foram obtidos um bom tempo de es-

tudo (1500) e um desempenho (3) ruim, fazendo com que o estudante permaneça

no mesmo assunto. No reestudo do assunto I, o simulador seleciona o objeto

O 2 A1 2C, segundo melhor classificado da Tabela D.1. Esse objeto possui a

mı́dia text, contém os recursos slide e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel

de interatividade medium, densidade semântica low e dificuldade easy. Relacio-

nando os estilos de aprendizagem de Thiago com o objeto, tem-se:

• input = very verbal : um slide que não possui outros recursos, além dele

próprio, provavelmente, é textual, favorecendo esse estilo;

• understanding = very sequential : como o estudante prefere a forma se-

quencial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento com tipo de

interatividade mixed e ńıvel de interatividade medium, utilizando-se slide é

posśıvel construir um material com essas caracteŕısticas;

• processing = very reflexive: o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos,

como o objeto é um slide com baixa densidade semântica e dificuldade, não

é posśıvel dizer a pertinência a esse estilo; e
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• perception = very sensorial : como o estudante é detalhista e paciente, me-

moriza com facilidade, não aprecia surpresas nem complicações e o objeto

possui pouca dificuldade e densidade semântica baixa, pode ser condizente

com a preferência do estudante.

No estudo de O 2 A1 2C, o estudante obtém bom desempenho (8) e bom

tempo de estudo (1300), prosseguindo nos assuntos do curso.

Na simulação do estudo para o assunto II, os objetos selecionados são classi-

ficados, conforme Tabela D.2, e é selecionado o objeto O 1 A2 2C, recomendado

para ser apresentado no Notebook com tamanho da tela = 11,6 polegadas e tipo

de teclado = laptop size. Esse objeto possui as mı́dias simulation, educative

game e text, contém os recursos simulation e exam, tipo de interatividade active,

ńıvel de interatividade very high, densidade semântica high e dificuldade medium.

Analisando os estilos com o objeto, observa-se que:

• input = very verbal : uma simulação, normalmente, é mais visual, não fa-

vorecendo esse estilo;

• understanding = very sequential : simulation com tipo de interatividade ac-

tive e ńıvel very high indica que o objeto é bastante interativo, não favore-

cendo quem prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação

do conhecimento;

• processing = very reflexive: o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos,

um objeto com simulation e densidade semântica high, apesar de ser posśıvel

construir, pode não corresponder a esse estilo; e

• perception = very sensorial : como o objeto possui uma dificuldade média

e densidade semântica alta pode não ser favorável ao estilo de quem é de-

talhista e paciente, memoriza com facilidade, não aprecia surpresas nem

complicações.

No estudo de O 1 A2 2C, Thiago obtém bom desempenho (7), mas tempo de

estudo ruim (2300), fazendo com que o simulador prossiga para o próximo assunto

e ofereça como reforço do assunto II o objeto O 2 A2 2C, ainda não estudado e

melhor classificado pela preferência das mı́dias.

No estudo do assunto III, segundo a Tabela D.3, verifica-se que foi selecionado

o objeto O 2 A3 2C, melhor classificado pelos tipos de mı́dia e recomendado
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Tabela D.2: Simulação da situação XVIII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto II do curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 2 A2 2C N.Rec. 1
O 3 A2 2C N.Rec. 2
O 1 A2 2C Rec. 3

para ser apresentado no dispositivo de Thiago. Esse objeto possui as mı́dias

audio e text, contém os recursos figure, table, narrative text, questionnaire, exam,

tipo de interatividade expositive, ńıvel de interatividade low, densidade semântica

medium e dificuldade medium. Considerando as caracteŕısticas desse objeto e os

estilos do estudante, observa-se que:

• input = very verbal : como o objeto apresenta narrative text com tipo de

interatividade expositive e baixo ńıvel de interatividade, e o estudante re-

cebe melhor a palavra falada ou escrita, o objeto selecionado contempla

essa dimensão do estilo;

• understanding = very sequential : nesse estilo, o estudante prefere a forma

sequencial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento e as carac-

teŕısticas do objeto narrative text, tipo de interatividade expositive e ńıvel

de interatividade low indicam que favorece esse estilo;

• processing = very reflexive: como o estudante prefere o estudo individual

e procedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de mo-

delos e o objeto é composto de narrative text com tipo de interatividade

expositive, baixo ńıvel de interatividade, densidade semântica e dificuldade

média, é provável que o objeto favoreça esse estilo; e

• perception = very sensorial : como o objeto possui densidade semântica

medium e dificuldade medium, e, nesse estilo, o estudante é detalhista e

paciente, memoriza com facilidade, não aprecia surpresas nem complicações,

o objeto pode ou não favorecer a esse estilo.

Tabela D.3: Simulação da situação XVIII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto III do curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 2 A3 2C Rec. 1
O 3 A3 2C Rec. 2
O 1 A3 2C Rec. 3
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No estudo de O 2 A3 2C, Thiago obtém bons resultados de desempenho (8)

e tempo de estudo (1300), terminando o estudo no curso C9 e finalizando a

simulação.

D.2 Situação de Estudo XIX

D.2.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Geni Emı́lia de Souza;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 3, text = 5, simulação = 4, jogos

educacionais = 3 e animação = 3;

• estilos de aprendizagem inicial: input = visual (5), processing = active (5)

, perception = very intuitive (20) e understanding = global (17);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: conhece o I;

• tipo de adaptação selecionado para o curso: learning styles. Os tipos tech-

nology, performance e pre-knowledge não são habilitadas;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com desempenho ruim no assunto I, mas

bom tempo de estudo e tempo de estudo ruim e bom desempenho no assunto

II. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante em cada

assunto, identificado pelo seu número, são:
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I. 3 e 1500;

II. 7 e 2300;

III. 8 e 1300.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

D.2.2 Estudo de Geni nos Assuntos do Curso C9

Na simulação dos estudos de Geni no curso C9, foram desabilitadas as adaptações

technology, performance e pre-knowledge, indicando que mesmo que a estudante

conheça o assunto I, será oferecido um objeto para estudo. Além disso, caso Geni

tenha resultados ruins no desempenho e no tempo de estudo de algum assunto,

não será oferecido nenhum reforço ou reestudo.

No estudo do assunto I, os objetos selecionados foram classificados pela norma

ponderada, votação e tipos de mı́dia, conforme Tabela D.4, e foi selecionado o

objeto O 2 A1 2C, melhor classificado pela norma ponderada. Esse objeto é de

mı́dia text, possui os recursos slide e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de

interatividade medium, densidade semântica low e dificuldade easy. Relacionando

os estilos de aprendizagem de Geni com o objeto, tem-se:

• input = visual : como o objeto possui somente o recurso slide, provavel-

mente, é textual e não favorece esse estilo;

• understanding = global : como a estudante tem dificuldade no aprendizado

linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os deta-

lhes, utilizando-se slide com tipo de interatividade mixed e ńıvel de interati-

vidade medium, é posśıvel construir um material com essas caracteŕısticas;

• processing = active: o estudante prefere trabalhar em experimentos e estu-

dar em grupo, nesse caso, o objeto não condiz com a preferência da estu-

dante; e

• perception = very intuitive: como o objeto possui pouca dificuldade e den-

sidade semântica baixa, pode não favorecer com a preferência da estudante.

Na Tabela D.4, também, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, porém os objetos O 3 A1 2C e O 1 A1 2C são bem
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próximos, indicando que possuem, praticamente, a mesma distância do es-

tilo de aprendizagem de Geni.

• O critério votação (Vot tot) é composto por todos os valores diferentes e

com posicionamento coincidente (pos Vot) em relação à classificação pela

norma ponderada (pos WN).

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação com a norma ponderada (pos WN) para todos

os objetos.

Tabela D.4: Simulação da situação XIX - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 2 A1 2C 1 4,42 1 2 1
O 3 A1 2C 2 5,49 2 1 2
O 1 A1 2C 3 5,68 3 0 3

Ao estudar O 2 A1 2C Geni tem bom tempo de estudo (1500), mas desem-

penho ruim (3), alterando seus estilos para:

• input = verbal (17);

• understanding = sequential (5);

• processing = reflexive (17);

• perception = indifferent (11).

Na simulação do estudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 3 A2 2C,

melhor classificado pela norma ponderada, conforme Tabela D.5. Esse objeto pos-

sui as mı́dias video, audio, educative game, simulation, animation e text, contém

os recursos simulation, figure, diagram, narrative text e exam, tipo de intera-

tividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica medium e

dificuldade easy. Então, considerando as caracteŕısticas de O 3 A2 2C e os estilos

do estudante, observa-se:

• input = verbal : como o objeto é composto de recursos variados, é provável

que não favoreça totalmente o estilo da estudante;

• understanding = sequential : visto que o objeto tem tipo de interatividade

mixed e ńıvel medium, além disso, como o estudante prefere a forma se-

quencial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, é provável

que o objeto não favoreça esse estilo de aprendizagem;
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• processing = reflexive: nesse caso, os recursos do objeto são variados, sendo

posśıvel elaborá-lo, dependendo do assunto, para contemplar procedimentos

teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos; e

• perception = indifferent : nesse caso, a escolha não interfere no estilo de

Geni.

Analisando detalhes da Tabela D.5, observa-se que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, os dois ultimos objetos, apesar de te-

rem valores diferentes, são bem próximos, indicando que seus valores tem,

praticamente, a mesma proximidade do estilo de aprendizagem de Ricardo.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (0 e 2)

e nenhum posicionamento coincidente (pos Vot) em relação à classificação

pela norma ponderada (pos WN). Se fosse utilizado esse critério, o objeto

O 1 A2 2C seria o selecionado.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) somente para o objeto O 2 A2 2C, se comparado com a norma

ponderada (pos WN).

Tabela D.5: Simulação da situação XIX - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 3 A2 2C 1 4,11 2 0 3
O 2 A2 2C 2 5,26 1 2 2
O 1 A2 2C 3 5,29 1 2 1

No estudo de O 3 A2 2C, Geni obteve bom desempenho (7), mas tempo de

estudo ruim (2300), alterando seu estilo para:

• input = indifferent (13);

• understanding = indifferent (9);

• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (13).
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Na simulação do estudo do assunto III, como o estilo de Geni é indifferent

em todas as dimensões, há valores coincidentes em todos os objetos selecionados,

como ilustrado na Tabela D.6. A preferência pelos tipos de mı́dia pos Med fun-

ciona como critério de desempate, sendo então selecionado o objeto O 1 A3 2C

que contém a mı́dia text, possui os recursos narrative text e exam, tipo de in-

teratividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high e

dificuldade very difficulty.

Tabela D.6: Simulação da situação XIX - Classificação dos objetos no estudo
do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 1 A3 2C 1 0 1 4 1
O 2 A3 2C 1 0 1 4 2
O 3 A3 2C 1 0 1 4 3

No estudo de O 1 A3 2C, Geni obteve bom desempenho (8) e bom tempo de

estudo (1300), reforçando seu estilo de aprendizagem como apresentado a seguir:

• input = indifferent (11);

• understanding = indifferent (11);

• processing = indifferent (11);

• perception = indifferent (11).

Como não há mais assuntos do curso a serem estudados, a simulação dos

estudos de Geni é finalizada.

D.3 Situação de Estudo XX

D.3.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Lucas Barros;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 5, v́ıdeo = 1, text = 5, simulação = 1, jogos

educacionais = 1 e animação = 1;
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• estilos de aprendizagem inicial: input = very verbal (22), processing =

active (6) , perception = sensorial (5) e understanding = sequential (6);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: conhece o I;

• tipo de adaptação selecionado para o curso: pre-knowledge. Os tipos tech-

nology, performance e learning styles não são habilitadas;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com desempenho ruim no assunto II,

mas bom tempo de estudo e tempo de estudo ruim e bom desempenho no

assunto III. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 3 e 1300;

III. 7 e 2350.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

D.3.2 Estudo de Lucas nos Assuntos do Curso C9

Na simulação dos estudos de Lucas, foram desabilitadas as adaptações technology,

performance e learning styles. Assim, como o estudante conhece o assunto I, seus

estudos serão simulados a partir do assunto II; além disso, o critério utilizado

para selecionar o melhor objeto é a preferência pelos tipos de mı́dia informado

pelo estudante.

No estudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 2 A2 2C que possui as

mı́dias video e text, contém os recursos figure, graph, table, narrative text e exam,
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tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica low

e dificuldade very easy. Desse modo, pensando nessas caracteŕısticas e nos estilos

do estudante, observa-se que:

• input = very verbal : é provável que o objeto favoreça o estilo do estu-

dante, pois é composto de recursos variados, incluindo narrative text, tipo

de interatividade mixed e ńıvel de interatividade low ;

• understanding = sequential : é posśıvel montá-lo de tal forma que contemple

esse estilo de aprendizagem, visto que o estudante prefere a forma sequen-

cial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, e o objeto contém

o recurso narrative text, tem tipo de interatividade mixed e ńıvel medium;

• processing = active: como o estudante prefere estudar em grupo e trabalhar

em procedimentos experimentais, não é provável que esse objeto contemple

seu estilo; e

• perception = sensorial : o estudante é detalhista e paciente, memoriza com

facilidade, não aprecia surpresas nem complicações, como o objeto tem den-

sidade semântica low e dificuldade very easy, favorece esse estilo.

Tabela D.7: Simulação da situação XX - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II para o curso “C9”.

Title pos Med

O 2 A2 2C 1
O 1 A2 2C 2
O 3 A2 2C 3

No estudo de O 2 A2 2C, Lucas tem desempenho ruim (3) e bom tempo de

estudo (1300), mas continua os estudos no próximo assunto do curso, sem sofrer

alteração nos seus estilos de aprendizagem.

Na simulação do estudo do assunto III, o objeto O 1 A3 2C, melhor classifi-

cado pelas mı́dias, é selecionado, conforme Tabela D.8. Esse objeto é de mı́dia

text, é composto dos recursos narrative text e exam, tipo de interatividade mi-

xed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high e dificuldade very

difficulty. Com base nas caracteŕısticas desse objeto e dos estilos do estudante,

tem-se que:

• input = very verbal : o objeto é composto de narrative text, com tipo de

interatividade mixed e ńıvel baixo de interatividade, assim, é provável que

favoreça esse estilo;
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• understanding = sequential : como o O 1 A3 2C possui tipo de interativi-

dade mixed e ńıvel low, além disso, como o estudante prefere a forma se-

quencial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, é provável

que esse objeto corresponda a essa dimensão do estilo;

• processing = active: com o recurso narrative text, tipo de interatividade

mixed e nivel low é provável que esse objeto não favoreça esse estilo; e

• perception = sensorial : o estudante é detalhista e paciente, memoriza com

facilidade, não aprecia surpresas nem complicações, como o objeto tem den-

sidade semântica very high e dificuldade very difficulty, não favorece esse

estilo.

Tabela D.8: Simulação da situação XX - Classificação dos objetos no estudo
do assunto III para o curso “C9”.

Title pos Med

O 1 A3 2C 1
O 2 A3 2C 2
O 3 A3 2C 3

No estudo de O 1 A3 2C, Lucas tem bom desempenho (7) e tempo de estudo

ruim (2350). Como não há mais assuntos a serem estudados, a simulação dos

estudos finaliza.

D.4 Situação de Estudo XXI

D.4.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Fernando Oliveira;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 2, v́ıdeo = 5, text = 4, simulação = 4, jogos

educacionais = 5 e animação = 2;

• estilos de aprendizagem inicial: input = indifferent (13), processing = active

(5) , perception = intuitive (17) e understanding = sequential (6);
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• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: conhece o I;

• tipo de adaptação selecionado para o curso: technology. Os tipos pre-

knowledge, performance e learning styles não são habilitadas;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com desempenho ruim no assunto II,

mas bom tempo de estudo e tempo de estudo ruim e bom desempenho no

assunto III. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 3 e 1300;

III. 7 e 2350.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

D.4.2 Estudo de Fernando nos Assuntos do Curso C9

Na simulação dos estudos de Fernando, estão desabilitadas as adaptações pre-

knowledge, performance e learning styles. Assim, mesmo que o aluno conheça

o assunto I, será necessário estudá-lo. Além disso, mesmo que Fernando não

tenha bons resultados de desempenho e tempo de estudo em algum assunto do

curso, não será oferecido reforço ou reestudo. Também, a adaptação levará em

consideração somente a tecnologia utilizada e as preferências pelos tipos de mı́dia.

No estudo do assunto I, os objetos foram selecionados e recomendados ou não

pela tecnologia e classificados pela preferência nos tipos de mı́dia, como apresen-

tado na Tabela D.9, e foi selecionado o objeto O 2 A1 2C, de mı́dia text ; recursos



D.4 Situação de Estudo XXI 346

slide e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade medium, den-

sidade semântica low e dificuldade easy. Relacionando esse objeto aos estilos de

aprendizagem de Fernando, tem-se que:

• input = indifferent : nesse caso, os recursos não afetam o estilo;

• understanding = sequential : como o objeto tem ńıvel de interatividade

médio com recurso slide, é provável que favoreça esse estilo;

• processing = active: como o estudante prefere estudar em grupo e traba-

lhar em procedimentos experimentais e o objeto tem ńıvel de interatividade

médio e recurso slide, apesar de posśıvel, pode não favorecer esse estilo; e

• perception = intuitive: como o objeto é fácil e tem baixa densidade

semântica e o estudante gosta de inovação e de complicações, é provável

que o objeto não corresponda ao estilo de Fernando.

Tabela D.9: Simulação da situação XXI - Classificação dos objetos no estudo
do assunto I do curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 3 A1 2C N.Rec. 1
O 2 A1 2C Rec. 2
O 1 A1 2C Rec. 3

No estudo de O 2 A1 2C, Fernando obteve bons resultados de desempenho

(7) e tempo de estudo (1500).

Na simulação do estudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 1 A2 2C,

recomendado pela tecnologia, conforme Tabela D.10. Esse objeto tem as mı́dias

simulation, educative game e text, possui os recursos simulation e exam, tipo de

interatividade active, ńıvel de interatividade very high, densidade semântica high

e dificuldade medium. Analisando os estilos com o objeto, observa-se que:

• input = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• understanding = sequential : simulation com tipo de interatividade active

e ńıvel very high indica que o objeto é bastante interativo e como o es-

tudante prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação do

conhecimento, é provável que o objeto não favoreça essa dimensão do estilo;

• processing = active: com simulation, pode-se construir objetos experimen-

tais. Como esse estilo favorece quem prefere trabalhar em experimentos, o

objeto pode ser compat́ıvel ao seu estilo; e
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• perception = intuitive: como o objeto possui uma dificuldade média e den-

sidade semântica alta pode ser favorável ao estilo de quem prefere trabalhar

com situações complicadas e inovação.

Tabela D.10: Simulação da situação XXI - Classificação dos objetos no estudo
do assunto II do curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 2 A2 2C N.Rec. 1
O 1 A2 2C Rec. 2
O 3 A2 2C N.Rec. 3

No estudo de O 1 A2 2C, Fernando obteve bom tempo de estudo (1300), mas

desempenho ruim (3).

Na simulação do estudo do assunto III, conforme Tabela D.11, foi selecio-

nado o objeto O 1 A3 2C, melhor classificado pela tecnologia. Esse objeto é de

mı́dias video e text, composto dos recursos narrative text e exam, tipo de inte-

ratividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high e

dificuldade very difficulty. Com base nas caracteŕısticas desse objeto e dos estilos

do estudante, tem-se:

• input = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• understanding = sequential : como o objeto possui o recurso narrative text,

tipo de interatividade expositive e ńıvel low, é provável que atenda a esse

estilo;

• processing = active: o estudante prefere estudar em grupo e trabalhar em

procedimentos experimentais, assim, devido as caracteŕısticas do objeto, é

provável que não favoreça esse estilo; e

• perception = intuitive: como o objeto possui uma dificuldade e densidade

semântica muito alta pode ser favorável ao estilo de quem prefere trabalhar

com complicações e inovação.

Tabela D.11: Simulação da situação XXI - Classificação dos objetos no estudo
do assunto III do curso “C9”.

Title Tech pos Med

O 1 A3 2C Rec. 1
O 2 A3 2C Rec. 2
O 3 A3 2C Rec. 3
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No estudo de O 1 A3 2C, Fernando obteve bom desempenho (7) e tempo de

estudo ruim (2350). Como não há mais assuntos do curso, a simulação do estudo

finaliza.

D.5 Situação de Estudo XXII

D.5.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Ricardo da Silva Gomide;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 2, v́ıdeo = 4, text = 5, simulação = 4, jogos

educacionais = 2 e animação = 4;

• estilos de aprendizagem inicial: input = verbal (18), processing = very

active (2) , perception = intuitive (17) e understanding = very global (20);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: conhece o I;

• tipo de adaptação selecionado para o curso: performance. Os tipos pre-

knowledge, technology e learning styles não são habilitadas;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim no assunto

I, mas bom desempenho e desempenho ruim e bom tempo de estudo no

assunto II. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo número assunto, são:
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I. 8 e 2450;

II. 2 e 1400;

III. 7 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

D.5.2 Estudo de Ricardo nos Assuntos do Curso C9

Na simulação dos estudos de Ricardo, não estão habilitadas as adaptações por

pre-knowledge, technology e learning styles, indicando que não há mudança de

estilo de aprendizagem, independente dos resultados de desempenho e tempo de

estudo em um assunto. Também, não é avaliada a tecnologia a ser apresentada o

objeto de aprendizagem. Além disso, o estudante deve estudar todos os assuntos

do curso, mesmo conhecendo o I.

Na simulação do estudo do assunto I, os objetos selecionados foram classifi-

cados pela preferência nos tipos de mı́dia, como ilustrado na Tabela D.12, e foi

selecionado o objeto O 2 A1 2C, melhor classificado. Esse objeto possui a mı́dia

text, é composto dos recursos slide e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de

interatividade medium, densidade semântica low e dificuldade easy. Relacionando

os estilos de aprendizagem de Ricardo com o objeto, tem-se que:

• input = verbal : como esse objeto tem o recurso slide com tipo de intera-

tividade mixed, ńıvel de interatividade medium, é posśıvel elaborá-lo para

atender a esse estilo;

• understanding = very global : como o estudante tem dificuldade no apren-

dizado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender

os detalhes, utilizando-se slide com tipo de interatividade mixed, ńıvel de

interatividade medium, é posśıvel construir um material com essas carac-

teŕısticas;

• processing = very active: o estudante prefere trabalhar em experimentos

e estudar em grupo, nesse caso, o objeto não condiz com a preferência do

estudante; e

• perception = very intuitive: como o objeto apresenta pouca dificuldade e

densidade semântica baixa, pode não favorecer a preferência do estudante.
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Tabela D.12: Simulação da situação XXII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto I para o curso “C9”.

Title pos Med

O 2 A1 2C 1
O 3 A1 2C 2
O 1 A1 2C 3

No estudo de O 2 A1 2C, Ricardo obteve um bom desempenho (8), mas um

tempo de de estudo razoável (2450), fazendo com que o simulador prossiga para

o próximo assunto, porém ofereça como reforço o objeto O 3 A1 2C, ainda não

estudado e segundo melhor classificado nas preferências pelo tipo de mı́dia (Tabela

D.12). Esse objeto possui as mı́dias v́ıdeo e text, é composto dos recursos figure

e exam, tipo de interatividade expositive, ńıvel de interatividade low, densidade

semântica very high e dificuldade difficulty. Associando o objeto com os estilos

de aprendizagem de Ricardo, tem-se que:

• input = verbal : como esse objeto tem o recurso figure é provável que não

atenda a esse estilo;

• understanding = very global : o estudante tem dificuldade no aprendizado

linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os de-

talhes, utilizando-se video com tipo de interatividade expositive, ńıvel de

interatividade low, não é posśıvel elaborar um material com essas carac-

teŕısticas;

• processing = very active: como o estudante prefere trabalhar em experimen-

tos e estudar em grupo, nesse caso, o objeto não condiz com a preferência

do estudante; e

• perception = very intuitive: como o objeto possui alta dificuldade e densi-

dade semântica, favorece a preferência do estudante.

Na simulação do estudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 2 A2 2C,

melhor classificado nas preferências das mı́dias, conforme Tabela D.13. Esse

objeto possui as mı́dias v́ıdeo e text, contém os recursos figure, graph, table,

narrative text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low,

densidade semântica low e dificuldade very easy. Desse modo, pensando nessas

caracteŕısticas e nos estilos do estudante, observa-se que:

• input = verbal : é provável que o objeto favoreça o estilo do estudante, pois

é composto de narrative text com tipo de interatividade mixed e ńıvel de

interatividade low ;
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• understanding = very global : objeto contém vários recursos, tem tipo de

interatividade mixed e ńıvel low, o estudante tem dificuldade no aprendi-

zado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os

detalhes, assim, é improvável que o objeto venha contemplar esse estilo de

aprendizagem;

• processing = very active: mesmo que o objeto contenha recursos variados,

não é simples elaborar um objeto que contemple o estilo de quem prefere

trabalhar em experimentos e estudar em grupo; e

• perception = intuitive: o estudante gosta de inovação e de complicações, mas

o objeto é muito fácil e tem baixa densidade semântica, então, é provável

que esse objeto não favoreça esse estilo.

Tabela D.13: Simulação da situação XXII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto II para o curso “C9”.

Title pos Med

O 2 A2 2C 1
O 1 A2 2C 2
O 3 A2 2C 3

No estudo de O 2 A2 2C, o estudante obteve bom tempo de estudo (1400)

e um desempenho ruim (2), forçando o simulador a oferecer um novo estudo

no assunto II. Nesse novo estudo, foi selecionado o objeto O 1 A2 2C, segundo

melhor classificado pela preferência nos tipos de mı́dia e ainda não estudado.

Esse objeto tem as mı́dias simulation, educative game e text, possui os recursos

simulation e exam, tipo de interatividade active, ńıvel de interatividade very

high, densidade semântica high e dificuldade medium. Analisando os estilos com

o objeto, observa-se que:

• input = verbal : como o objeto tem simulation com tipo de interatividade

active e ńıvel de interatividade very high, é provável que não favoreça esse

estilo;

• understanding = very global : simulation com tipo de interatividade active e

ńıvel very high indica que o objeto é bastante interativo e, como o estudante

tem dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto

para poder compreender os detalhes, é posśıvel construir uma simulação

com essas caracteŕısticas;



D.5 Situação de Estudo XXII 352

• processing = very active: com simulation, pode-se construir objetos experi-

mentais. Como esse estilo favorece quem prefere trabalhar em experimentos,

o objeto pode ser compat́ıvel ao seu estilo; e

• perception = very intuitive: como o objeto possui uma dificuldade média

e densidade semântica alta pode ser favorável ao estilo de quem prefere

trabalhar com situações complicadas e inovação.

No estudo de O 1 A2 2C, Ricardo obteve um tempo de estudo (1300) e um

bom desempenho (8) prosseguindo para o próximo assunto.

Na simulação do estudo do assunto III, o objeto selecionado foi o O 1 A3 2C,

melhor classificado na preferência pelos tipos de mı́dia, como pode ser observado

na Tabela D.14. Esse objeto possui a mı́dia text, é composto dos recursos narrative

text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade

semântica very high e dificuldade very difficulty. Com base nas caracteŕısticas

desse objeto e dos estilos do estudante, tem-se que:

• input = verbal : o objeto é composto do recurso narrative text com tipo de

interatividade mixed e ńıvel de interatividade low, assim, é provável que

favoreça esse estilo;

• understanding = very global : como o objeto possui o recurso narrative text,

tipo de interatividade expositive e ńıvel low, além disso, como o estudante

tem dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto

para poder compreender os detalhes, é posśıvel que esse objeto não corres-

ponda a essa dimensão do estilo;

• processing = very active: como o estudante prefere estudar em grupo e

trabalhar em procedimentos experimentais e o objeto é composto do recurso

narrative text com tipo de interatividade mixed e ńıvel de interatividade low,

é provável que não favoreça essa dimensão do estilo; e

• perception = intuitive: como o objeto possui muita dificuldade e densidade

semântica muito alta pode ser favorável ao estilo de quem prefere trabalhar

com complicações e inovação.

No estudo de O 1 A3 2C, Ricardo obteve bons resultados de desempenho (7)

e tempo de estudo (1500) e, como não há mais assuntos do curso a estudar, a

simulação finaliza.
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Tabela D.14: Simulação da situação XXII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto III para o curso “C9”.

Title pos Med

O 1 A3 2C 1
O 2 A3 2C 2
O 3 A3 2C 3

D.6 Situação de Estudo XXIII

D.6.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Eduardo Oliveira;

• dispositivo no estudo: tipo = smartphone, modelo = XPERIA X10, tama-

nho da tela = 4 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 3, v́ıdeo = 5, text = 2, simulação = 4, jogos

educacionais = 4 e animação = 5;

• estilos de aprendizagem inicial: input = visual (4), processing = active (6)

, perception = very sensorial (0) e understanding = global (17);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: conhece I e III;

• nenhum tipo de adaptação foi selecionado;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo ruim no assunto

I, mas bom desempenho e desempenho ruim e bom tempo de estudo no

assunto II. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:
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I. 7 e 3000;

II. 2 e 1400;

III. 8 e 1350.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

D.6.2 Estudo de Eduardo nos Assuntos do Curso C9

Na simulação dos estudos de Eduardo, nenhuma adaptação foi habilitada. Assim,

mesmo que o estudante conheça os assuntos I e III, deverá estudá-los. Além disso,

não será considerado o tipo de dispositivo utilizado para o estudo. Também, caso

o estudante não tenha bons resultados de desempenho e tempo de estudo, em

algum assunto, não será oferecido nenhum reforço ou reestudo. E, finalmente, não

será avaliada nenhuma alteração nos estilos de aprendizagem de Eduardo. Dessa

forma, o critério utilizado para seleção do melhor objeto será as preferências pelos

tipos de mı́dia do estudante.

Na simulação do estudo para o assunto I, foi selecionado o objeto O 3 A1 2C,

melhor classificado pelos tipos de mı́dia, como apresentado na Tabela D.15. Esse

objeto é de mı́dias video e text e atende à preferência fornecida pelo estudante.

Também, possui os recursos figure e exam, tipo de interatividade expositive, ńıvel

de interatividade low, densidade semântica very high e dificuldade difficulty. As-

sociando o objeto com os estilos de aprendizagem de Ricardo, tem-se que:

• input = visual : como esse objeto tem o recurso figure, é provável que atenda

a esse estilo;

• understanding = global : o estudante tem dificuldade no aprendizado linear,

necessitando da visão de conjunto para poder compreender os detalhes,

utilizando-se video com tipo de interatividade expositive, ńıvel de interati-

vidade low, não é posśıvel elaborar um material com essas caracteŕısticas;

• processing = active: como o estudante prefere trabalhar em experimentos

e estudar em grupo, nesse caso, o objeto não condiz com a preferência do

estudante; e

• perception = very sensorial : como o objeto possui alta dificuldade e densi-

dade semântica, não favorecendo a preferência do estudante.
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Tabela D.15: Simulação da situação XXIII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto I para o curso “C9”.

Title pos Med

O 3 A1 2C 1
O 1 A1 2C 2
O 2 A1 2C 3

No estudo de O 3 A1 2C, Eduardo obteve bom desempenho (7), porém tempo

de estudo ruim (3000). Mesmo assim, a simulação prossegue para o próximo

assunto.

Na simulação do estudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 3 A2 2C,

melhor classificado pela preferência nos tipos de mı́dia, conforme Tabela D.16.

O 3 A2 2C tem as mı́dias video, audio, educative game, simulation, animation e

text e favorece as preferências informadas pelo estudante. O objeto é composto

dos recursos simulation, figure, diagram, narrative text e exam, tipo de intera-

tividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica medium e

dificuldade easy. Então, considerando as caracteŕısticas de O 3 A2 2C e os estilos

do estudante, observa-se que:

• input = visual : como o objeto é composto de recursos variados, incluindo

figure e diagram, é posśıvel que favoreça o estilo do estudante;

• understanding = global : visto que o objeto tem tipo de interatividade mixed

e ńıvel medium, além disso, como o estudante tem dificuldade no aprendi-

zado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os

detalhes, é posśıvel montar um objeto com essas caracteŕıticas e recursos

que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = active: nesse caso, os recursos do objeto são variados, sendo

posśıvel elaborá-lo, dependendo do assunto, para contemplar o estudante

que prefere estudar em grupo e trabalhar em procedimentos experimentais;

e

• perception = very sensorial : como o objeto tem pouca dificuldade e densi-

dade semântica média e o estudante não tem facilidade em trabalhar com

situações complicadas e inovação, é posśıvel que o objeto corresponda ao

estilo de Eduardo.

No estudo do objeto O 3 A2 2C, Eduardo obteve bom tempo de estudo

(1400), mas desempenho ruim (2) e continua a estudar o próximo assunto do

curso.
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Tabela D.16: Simulação da situação XXIII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto II para o curso “C9”.

Title pos Med

O 3 A2 2C 1
O 2 A2 2C 2
O 1 A2 2C 3

Na simulação do estudo do assunto III, o objeto melhor classificado foi o

O 2 A3 2C, conforme pode-se visualizar na Tabela D.17. Esse objeto possui as

mı́dias audio e text, melhor indicado, comparando-se as mı́dias de O 1 A3 2C,

que possui somente text, e idêntico as mı́dias de O 3 A3 2C. O 2 A3 2C contém

os recursos figure, table, narrative text, questionnaire, exam, tipo de interatividade

expositive, ńıvel de interatividade low, densidade semântica medium e dificuldade

medium. Considerando as caracteŕısticas desse objeto e os estilos do estudante,

verifica-se que:

• input = visual : como o objeto apresenta figure e o estudante preferência à

informação em forma de figuras, śımbolos, gráficos, mapas, o objeto seleci-

onado pode contemplar essa dimensão do estilo;

• understanding = global : o estudante tem dificuldade no aprendizado linear,

necessitando da visão de conjunto para poder compreender os detalhes,

como o objeto tem tipo de interatividade expositive e ńıvel de interatividade

low, é provável que não atenda a esse estilo;

• processing = active: como o estudante prefere estudar em grupo e traba-

lhar em procedimentos experimentais e o objeto é composto de narrative

text com tipo de interatividade expositive, baixo ńıvel de interatividade,

densidade semântica e dificuldade média é provável que o objeto não fa-

voreça esse estilo; e

• perception = very sensorial : o objeto tem dificuldade e densidade semântica

média e o estudante não tem facilidade em trabalhar com surpresas e si-

tuações complicadas, é posśıvel que o objeto corresponda ao estilo de Edu-

ardo.

No estudo de O 2 A3 2C, Eduardo obteve bons resultados de desempenho

(8) e tempo de estudo (1350). Como não há mais assuntos a serem estudados, a

simulação finaliza.
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Tabela D.17: Simulação da situação XXIII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto III para o curso “C9”.

Title pos Med

O 2 A3 2C 1
O 3 A3 2C 2
O 1 A3 2C 3

D.7 Situação de Estudo XXIV

D.7.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Fernando Gabeira;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 2, v́ıdeo = 5, text = 4, simulação = 4, jogos

educacionais = 5 e animação = 2;

• estilos de aprendizagem inicial: input = visual (4), processing = reflexive

(18) , perception = intuitive (18) e understanding = very global (22);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: conhece I e III;

• tipo de adaptação selecionado para o curso: learning styles. Os tipos pre-

knowledge, technology e performance não são habilitadas;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo e desempenho ruim

no assunto II. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:
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I. 7 e 1400;

II. 2 e 2800;

III. 7 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

D.7.2 Estudo de Fernando nos Assuntos do Curso C9

Na simulação dos estudos de Fernando, as adaptações pre-knowledge, technology

e performance não foram habilitadas. Então, mesmo que o estudante conheça os

assuntos I e III do curso, deverá estudá-los. Outro ponto, caso o estudante não

tenha bons resultados de performance, não será oferecido reforço e nem reestudo.

Além disso, o simulador não irá avaliar como recomendado ou não o tipo de

dispositivo para apresentar os objetos de aprendizagem. No entanto, o estilo de

aprendizagem e as preferências nos tipos de mı́dia serão utilizado como critério

de avaliação.

Na simulação do estudo do assunto I, os objetos foram selecionados e classi-

ficados pela norma ponderada, votação e preferência das mı́dias, como disponibi-

lizado na Tabela D.18, e foi selecionado o objeto O 2 A1 2C, melhor classificado

pela norma ponderada e votação. Esse objeto de mı́dia text, é composto dos

recursos slide e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade me-

dium, densidade semântica low e dificuldade easy. Relacionando os estilos de

aprendizagem de Fernando com o objeto, tem-se que:

• input = visual : o estudante tem preferência à informação em forma de

figuras, śımbolos, gráficos, mapas, e como o objeto tem o recurso slide sem

figuras, é provável que não atenda esse estilo;

• understanding = very global : como o estudante tem dificuldade no apren-

dizado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender

os detalhes, utilizando-se slide com tipo de interatividade mixed e ńıvel de

interatividade medium, é posśıvel construir um material com essas carac-

teŕısticas;

• processing = reflexive: o estudante prefere o estudo individual e proce-

dimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos,

nesse caso, o objeto contendo o recurso slide, densidade semântica low e
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dificuldade easy, é posśıvel, mas não provável, que favoreça a preferência

do estudante; e

• perception = intuitive: como o objeto possui pouca dificuldade e densidade

semântica baixa, pode não ser condizente com a preferência do estudante.

Na Tabela D.18, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, os dois últimos objetos possuem valo-

res próximos, indicando que esses dois objetos têm praticamente a mesma

distância do estilo de aprendizagem de Fernando.

• O critério votação (Vot tot) é composto por todos os valores diferentes

e posicionamento coincidente (pos Vot) do primeiro objeto em relação à

classificação pela norma ponderada (pos WN).

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) somente para

o último objeto da relação.

Tabela D.18: Simulação da situação XXIV - Classificação dos objetos no
estudo do assunto I para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 2 A1 2C 1 4,24 1 3 2
O 3 A1 2C 2 5,18 3 0 1
O 1 A1 2C 3 5,28 2 1 3

No estudo de O 2 A1 2C, Fernando obteve bom desempenho (7) e bom tempo

de estudo (1400), mantendo o estado do seu estilo de aprendizagem e fortalecendo

a proximidade dos valores de cada dimensão, como pode-se observar abaixo:

• input = visual (5);

• understanding = very global (20);

• processing = reflexive (17);

• perception = intuitive (17).

Na simulação do estudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 3 A2 2C,

melhor classificado pela norma ponderada, conforme Tabela D.19. O objeto
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O 3 A2 2C tem as mı́dias video, audio, educative game, simulation, animation

e text, é composto dos recursos simulation, figure, diagram, narrative text e exam,

tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica

medium e dificuldade easy. Considerando as caracteŕısticas desse objeto e os es-

tilos do estudante, observa-se que:

• input = visual : como o objeto é composto de recursos variados, incluindo

figure e diagram, é provável que favoreça essa dimensão do estilo;

• understanding = very global : como o objeto apresenta tipo de interativi-

dade mixed e ńıvel medium; além disso, como o estudante tem dificuldade

no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto para poder com-

preender os detalhes, é posśıvel montar um objeto com essas caracteŕısticas

e recursos que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = reflexive: como o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos,

e o objeto é composto de recursos variados, incluindo narrative text com

densidade semântica medium, é provável que favoreça esse estilo; e

• perception = intuitive: como o objeto tem pouca dificuldade e densidade

semântica média e o estudante prefere trabalhar com situações complicadas

e inovação, é posśıvel que o objeto corresponda ao estilo de Fernando nessa

dimensão.

Na Tabela D.19, também, observa-se que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, porém os dois primeiros objetos possuem valores

próximos, indicando que esses dois objetos têm praticamente a mesma

distância do estilo de aprendizagem de Fernando.

• O critério votação (Vot tot) é composto por todos os valores diferentes

e com nenhum posicionamento coincidente (pos Vot) com a classificação

pela norma ponderada (pos WN).

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o segundo

objeto da relação.

No estudo de O 3 A2 2C, Fernando obteve resultados ruins de desempenho

(2) e tempo de estudo (2800), alterando seu estilo de aprendizagem para:
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Tabela D.19: Simulação da situação XXIV - Classificação dos objetos no
estudo do assunto II para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 3 A2 2C 1 4,14 3 0 3
O 1 A2 2C 2 4,36 1 3 2
O 2 A2 2C 3 5,11 2 1 1

• input = very verbal (20);

• understanding = sequential (7);

• processing = very active (2);

• perception = very sensorial (2).

Na simulação do estudo do assunto III, foi selecionado o objeto O 1 A3 2C,

melhor classificado pela norma ponderada, como pode-se observar na Tabela D.20.

Esse objeto têm as mı́dias video e text, possui os recursos narrative text e exam,

tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica

very high e dificuldade very difficulty. Com base nas caracteŕısticas desse objeto

e dos estilos do estudante, tem-se que:

• input = very verbal : como o objeto é composto de narrative text com

baixo ńıvel de interatividade e tipo de interatividade mixed é provável que

contemple esse estilo;

• understanding = sequential : como o objeto possui o recurso narrative text,

tipo de interatividade mixed e ńıvel low, além disso, como o estudante

prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação do conheci-

mento, é posśıvel que esse objeto corresponda a essa dimensão do estilo;

• processing = very active: o estudante prefere estudar em grupo e trabalhar

em procedimentos experimentais, porém com o objeto contendo as carac-

teŕısticas descritas é provável que não atenda a esse estilo; e

• perception = very sensorial : como o objeto possui uma dificuldade e den-

sidade semântica muito alta, pode não ser favorável a quem não aprecia

surpresas nem complicações.

Analisando os outros valores da Tabela D.20, verifica-se que:
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• Os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Value)

O 2 A3 2C e O 3 A3 2C são iguais indicando que esses objetos possuem

mesma distância ao estilo de aprendizagem de Fernando.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (3

e 1) e tem posicionamento coincidente (pos Vot) com todos os objetos

classificados pela norma ponderada (pos WN).

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o primeiro

e o segundo objeto melhores classificados.

Tabela D.20: Simulação da situação XXIV - Classificação dos objetos no
estudo do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 1 A3 2C 1 5,29 1 3 1
O 2 A3 2C 2 6,08 2 1 2
O 3 A3 2C 2 6,08 2 1 3

No estudo desse assunto, Fernando obteve bom tempo de estudo (1500) e bom

desempenho (7), por esse fato, seu estilo de aprendizagem não sofreu alteração,

fortalecendo o estilo atual para:

• input = very verbal (20);

• understanding = sequential (8);

• processing = very active (2);

• perception = very sensorial (2).

Como não há mais assuntos a serem estudados, a simulação dos estudos de

Fernando finaliza.

D.8 Situação de Estudo XXV

D.8.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Alberto Seixas;
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• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 2, v́ıdeo = 4, text = 4, simulação = 2, jogos

educacionais = 3 e animação = 3;

• estilos de aprendizagem inicial: input = verbal (17), processing = reflexive

(17) , perception = indifferent (11) e understanding = indifferent (11);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: conhece I e III;

• tipo de adaptação selecionado para o curso: performance. Os tipos pre-

knowledge, technology e learning styles não são habilitadas;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo e desempenho ruim

no assunto II. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1400;

II. 2 e 2800;

III. 7 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

D.8.2 Estudo de Alberto nos Assuntos do Curso C9

Na simulação dos estudos de Alberto no curso C9, foram desabilitadas as

adaptações pre-knowledge, technology e learning styles. Assim, o estudante deve

estudar todos os assuntos do curso, mesmo que conheça os assuntos I e III.
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Também, seus estilos de aprendizagem não serão alterados com resultados ruins

de desempenho e tempo de estudo. Além disso, não será avaliada recomendação

de apresentação dos objetos no dispositivo utilizado para estudo. Então, na clas-

sificação dos objetos, será utilizada a preferência pelos tipos de mı́dias.

No estudo do assunto I, os objetos selecionados foram classificados pela pre-

ferência nos tipos de mı́dias, conforme Tabela D.21, e foi selecionado o objeto

O 3 A1 2C, melhor classificado. O objeto possui as mı́dias video e text. Ao in-

formar as suas preferências em relação aos tipos de mı́dias, Alberto indicou video

e text como sua maior preferência (valor 4).

O objeto O 3 A1 2C é composto dos recursos figure e exam, tipo de inte-

ratividade expositive, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high

e dificuldade difficulty. Associando o objeto com os estilos de aprendizagem de

Alberto, tem-se que:

• input = verbal : como esse objeto tem o recurso figure, é provável que não

atenda a esse estilo;

• understanding = indifferent e perception = indifferent : nesse caso, os valo-

res não interferem na escolha; e

• processing = reflexive: como o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos,

nesse caso, devido as suas caracteŕısticas, o objeto pode não ser condizente

com a preferência do estudante.

Tabela D.21: Simulação da situação XXV - Classificação dos objetos no
estudo do assunto I para o curso “C9”.

Title pos Med

O 3 A1 2C 1
O 2 A1 2C 2
O 1 A1 2C 3

No estudo do O 3 A1 2C, Alberto obteve bons resultados de desempenho

(1400) e tempo de estudo (7), prosseguindo para o próximo assunto do curso.

Na simulação do estudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 2 A2 2C,

melhor classificado nas preferências pelos tipos de mı́dia, como apresentado na

Tabela D.22. Esse objeto tem as mı́dias video e text e tem a mesma análise

realizada para o objeto estudado do assunto anterior.
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O objeto O 2 A2 2C tem os recursos figure, graph, table, narrative text e exam,

tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica low

e dificuldade very easy. Desse modo, pensando nessas caracteŕısticas e nos estilos

do estudante, observa-se que:

• input = verbal : é provável que o objeto favoreça o estilo do estudante, pois

é composto de recursos variados, incluindo narrative text, tipo de interati-

vidade mixed e ńıvel de interatividade low ;

• understanding = indifferent e perception = indifferent : nesse caso, os valo-

res não interferem na escolha; e

• processing = reflexive: como o estudante prefere procedimentos teóricos

como interpretação, analogia e formulação de modelos, dependendo do as-

sunto, é posśıvel elaborar um objeto que contemple seu estilo.

Tabela D.22: Simulação da situação XXV - Classificação dos objetos no
estudo do assunto II para o curso “C9”.

Title pos Med

O 2 A2 2C 1
O 1 A2 2C 2
O 3 A2 2C 3

No estudo do objeto O 2 A2 2C, o estudante obteve resultados ruins de de-

sempenho (2) e tempo de estudo (2800), fazendo o aluno permanecer no assunto

II.

No reestudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 1 A2 2C, segundo me-

lhor classificado nas preferências pelo tipos de mı́dia, conforme ilustrado na Tabela

D.22. Esse objeto possui as mı́dias simulation, educative game e text, com valores

de preferência 2, 3 e 4 informadas por Alberto.

O objeto O 1 A2 2C possui os recursos simulation, figure, diagram, narrative

text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densi-

dade semântica medium e dificuldade easy. Considerando as caracteŕısticas desse

objeto e os estilos do estudante, observa-se que:

• input = verbal : nesse caso, como o objeto possui simulation, figure e dia-

gram, é posśıvel que não atenda esse estilo;

• understanding = indifferent e perception = indifferent : nesse caso, os valo-

res não interferem na escolha; e
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• processing = reflexive: como o estudante prefere procedimentos teóricos

como interpretação, analogia e formulação de modelos, e o objeto possui

simulation, é posśıvel que não contemple seu estilo.

No reestudo do assunto II, Alberto obteve bons resultados de desempenho

(8) e tempo de estudo (1300), avançando para o próximo assunto do curso.

No estudo do assunto III, os objetos foram selecionados e classificados, como

apresentado na Tabela D.23, e foi selecionado o objeto O 1 A3 2C, melhor clas-

sificado. O objeto O 1 A3 2C tem a mı́dia text, compat́ıvel com a preferência do

estudante.

O objeto O 1 A3 2C possui os recursos narrative text e exam, tipo de inte-

ratividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high e

dificuldade very difficulty. Com base nas caracteŕısticas desse objeto e dos estilos

do estudante, tem-se que:

• input = verbal : o objeto é composto de narrative text, com tipo de in-

teratividade mixed e ńıvel baixo de interatividade, e pode favorecer esse

estilo;

• understanding = indifferent e perception = indifferent : nesse caso, os valo-

res não interferem na escolha; e

• processing = reflexive: com o recurso narrative text, tipo de interatividade

mixed e nivel low é posśıvel elaborar um objeto que favoreça o estudante que

prefere procedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação

de modelos.

Tabela D.23: Simulação da situação XXV - Classificação dos objetos no
estudo do assunto III para o curso “C9”.

Title pos Med

O 1 A3 2C 1
O 2 A3 2C 2
O 3 A3 2C 3

No estudo do objeto O 1 A3 2C, Alberto obteve bons resultados de desem-

penho (7) e tempo de estudo (1500) e a simulação dos seus estudos finaliza.
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D.9 Situação de Estudo XXVI

D.9.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Fabiana Murer;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 4, v́ıdeo = 3, text = 5, simulação = 2, jogos

educacionais = 2 e animação = 3;

• estilos de aprendizagem inicial: input = verbal (18), processing = reflexive

(18) , perception = sensorial (3.8) e understanding = global (18);

• curso: C9, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: conhece I e III;

• tipo de adaptação selecionado para o curso: performance e learning styles.

Os tipos pre-knowledge e technology não são habilitadas;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com tempo de estudo e desempenho ruim

no assunto II. Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante

em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1400;

II. 2 e 2800;

III. 7 e 1500.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.
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D.9.2 Estudo de Fabiana nos Assuntos do Curso C9

Na simulação dos estudos de Fabiana, as adaptações pre-knowledge e technology

foram desabilitadas, e serão consideradas somente as adaptações pela performance

e learning styles. Dessa forma, os conhecimentos dos assuntos I e III pela estu-

dante não serão avaliados pelo simulador e devem ser estudados. Além disso, não

será avaliado a recomendação ou não dos objetos para apresentar na tecnologia

utilizada para estudo.

Na simulação de estudo do assunto I, os objetos selecionados foram classi-

ficados pela norma ponderada, votação e preferência nos tipos de mı́dias, como

apresentado na Tabela D.24, e foi selecionado o objeto O 2 A1 2C, melhor clas-

sificado e constitúıdo da mı́dia text, de maior preferência pela estudante. Esse

objeto possui os recursos slide e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de inte-

ratividade medium, densidade semântica low e dificuldade easy, relacionando-se

aos estilos do estudante, como segue:

• input = verbal : um slide que não possui outros recursos, provavelmente, é

textual, favorecendo esse estilo;

• understanding = global : slide com tipo de interatividade mixed e ńıvel

medium indica que o objeto é relativamente interativo e como o estudante

tem dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto

para poder compreender os detalhes, é posśıvel construir o objeto com essas

caracteŕısticas;

• processing = reflexive: como o estudante prefere exame e manipulação men-

tal da informação, o estudo individual e procedimentos teóricos como inter-

pretação, analogia e formulação de modelos, um objeto que favoreça esse

estilo com o recurso slide é posśıvel de ser constrúıdo; e

• perception = sensorial : como o objeto possui baixa dificuldade, pode ser

favorável ao estilo de quem é detalhista e não aprecia surpresas nem com-

plicações.

Observando detalhes da Tabela D.24, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, os seus valores são bem próximos, indi-

cando que os objetos têm, praticamente, a mesma proximidade do estilo de

aprendizagem de Fabiana.
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• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (2 e

1) e com posicionamento coincidente (pos Vot) em relação à classificação

pela norma ponderada (pos WN) para os dois primeiros objetos.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para todos os

objetos da relação.

Tabela D.24: Simulação da situação XXVI - Classificação dos objetos no
estudo do assunto I para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 2 A1 2C 1 5,92 1 2 1
O 3 A1 2C 2 6,08 2 1 2
O 1 A1 2C 3 6,12 2 1 3

No estudo de O 2 A1 2C Fabiana, obteve bons resultados de desempenho (7)

e tempo de estudo (1400), prosseguindo no próximo assunto do curso. Em função

desses bons resultados os estilos de aprendizagem se reforçaram, com senśıvel

alteração nos seus valores, como apresentado abaixo:

• input = verbal (17);

• understanding = global (17);

• processing = reflexive (17);

• perception = sensorial (5).

Na simulação do estudo para o assunto II, foi selecionado o objeto O 3 A2 2C,

melhor classificado pela norma ponderada, conforme Tabela D.25. Esse objeto é

composto das mı́dias video, audio, educative game, simulation, animation, text,

contém os recursos simulation, figure, diagram, narrative text e exam, tipo de in-

teratividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica medium

e dificuldade easy ; e considerando as suas caracteŕısticas e os estilos do estudante,

observa-se que:

• input = verbal : como o objeto é composto de recursos variados, é provável

que não favoreça, totalmente, o estilo da estudante, mesmo contendo nar-

rative text ;
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• understanding = global : visto que o objeto tem tipo de interatividade mixed

e ńıvel medium; além disso, como o estudante tem dificuldade no aprendi-

zado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os

detalhes, é posśıvel montar um objeto com essas caracteŕısticas e recursos

que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = reflexive: nesse caso, os recursos do objeto são variados, sendo

posśıvel elaborá-lo, dependendo do assunto, para contemplar procedimentos

teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos; e

• perception = sensorial : como o objeto tem pouca dificuldade e densidade

semântica média e o estudante não tem facilidade em trabalhar com si-

tuações complicadas e inovação, é provável que o objeto corresponda ao

estilo de Fabiana.

Na Tabela D.25, também, avalia-se que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, os dois primeiros objetos, apesar de

terem valores diferentes, são relativamente próximos, indicando que seus

valores tem boa proximidade do estilo de aprendizagem de Fabiana.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (1 e 2)

e nenhum posicionamento coincidente (pos Vot) em relação à classificação

pela norma ponderada (pos WN). Se fosse utilizado esse critério, o objeto

O 2 A2 2C seria o selecionado.

• Coincidência não há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) para os dois primeiros objetos, se comparado com a norma

ponderada (pos WN).

Tabela D.25: Simulação da situação XXVI - Classificação dos objetos no
primeiro estudo do assunto II para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 3 A2 2C 1 3,41 2 1 2
O 2 A2 2C 2 3,96 1 2 1
O 1 A2 2C 3 4,85 2 1 3

No estudo do objeto O 3 A2 2C, Fabiana não obteve bons resultados de de-

sempenho (2) e tempo de estudo (2800), permanecendo no estudo desse assunto

e alterando seu estilo de aprendizagem para:
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• input = very visual (2);

• understanding = very sequential (2);

• processing = very active (2);

• perception = very intuitive (20).

Na simulação do reestudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 1 A2 2C,

melhor classificado pela norma ponderada, como apresentado na Tabela D.26.

Esse objeto é de mı́dias simulation, educative game e text, contém os recursos

simulation e exam, tipo de interatividade active, ńıvel de interatividade very

high, densidade semântica high e dificuldade medium. Analisando os estilos com

o objeto, observa-se que:

• input = very visual : uma simulation normalmente é visual, assim, esse

objeto pode favorecer esse estilo;

• understanding = very sequential : simulation com tipo de interatividade

active e ńıvel very high indica que o objeto é bastante interativo e como o

estudante prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação

do conhecimento, provavelmente, O 1 A2 2C não favorece esse estilo;

• processing = very active: com simulation, pode-se construir objetos experi-

mentais. Como esse estilo favorece quem prefere trabalhar em experimentos,

o objeto pode ser compat́ıvel ao seu estilo; e

• perception = very intuitive: como o objeto possui uma dificuldade média

e densidade semântica alta, pode ser favorável ao estilo de quem prefere

trabalhar com situações complicadas e inovação.

Analisando a Tabela D.26, também, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, porém os dois primeiros objetos, apesar de terem

valores diferentes, são bem próximos, indicando que seus valores tem boa

proximidade do estilo de aprendizagem da estudante.

• O critério votação (Vot tot) possui todos os valores diferentes e com

posicionamento coincidente (pos Vot) para o objeto melhor classificado,

O 1 A2 2C, em relação à classificação pela norma ponderada (pos WN).
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• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) somente para

o objeto O 3 A2 2C.

Tabela D.26: Simulação da situação XXVI - Classificação dos objetos no
segundo estudo do assunto II para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 1 A2 2C 1 5,61 1 3 3
O 3 A2 2C 2 5,71 3 0 2
O 2 A2 2C 3 6,83 2 1 1

Ao estudar o objeto O 1 A2 2C, a estudante tem bons resultados de desem-

penho (7) e tempo de estudo (1100), avançando para o próximo assunto do curso

e reforçando o seu estilo de aprendizagem para:

• input = very visual (2);

• understanding = very sequential (2);

• processing = very active (2);

• perception = very intuitive (19).

Na simulação do estudo do assunto III foi selecionado o objeto O 1 A3 2C,

melhor classificado, segundo a Tabela D.27. Esse objeto possui a mı́dia text,

favorecendo a preferência da estudante, contém os recursos narrative text e exam,

tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very

high e dificuldade very difficulty. Com base nas caracteŕısticas desse objeto e dos

estilos do estudante, tem-se:

• input = very visual : devido as suas caracteŕısticas, O 1 A3 2C não contem-

pla esse estilo;

• understanding = very sequential : como o objeto possui o recurso narrative

text, tipo de interatividade mixed e ńıvel low, além disso, como o estudante

prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação do conheci-

mento, esse objeto corresponde a essa dimensão do estilo;

• processing = very active: nesse estilo, privilegia-se o uso externo da in-

formação através de discussão, explicação ou uma situação concreta e o

estudante prefere estudar em grupo e trabalhar em procedimentos experi-

mentais, porém o objeto é composto de narrative text com baixo ńıvel de

interatividade, e é provável que não contemple esse estilo; e
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• perception = very intuitive: como o objeto possui uma dificuldade e den-

sidade semântica muito alta, pode ser favorável ao estilo de quem prefere

trabalhar com complicações e inovação.

Na Tabela D.27, também, verifica-se que:

• Os valores calculados para os dois últimos objetos (WN Value) são iguais,

indicando que esses objetos tem igual proximidade ao estilo de aprendiza-

gem de Fabiana.

• O critério votação (Vot tot) possui dois valores diferentes (1 e 3) e tem

mesma classificação dos objetos (pos Vot), se comparado com a norma

ponderada (pos WN).

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para todos os

objetos da relação.

Tabela D.27: Simulação da situação XXVI - Classificação dos objetos no
estudo do assunto III para o curso “C9”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 1 A3 2C 1 5,29 1 3 1
O 2 A3 2C 2 6,08 2 1 2
O 3 A3 2C 2 6,08 2 1 3

No estudo do objeto O 1 A3 2C, Fabiana obteve bons resultados de desem-

penho (7) e tempo de estudo (1500), reforçando os estilos de aprendizagem para:

• input = very visual (3);

• understanding = very sequential (3);

• processing = very active (3);

• perception = very intuitive (19).

Como não há mais assuntos a serem estudados, a simulação finaliza.

D.10 Situação de Estudo XXVII

D.10.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:
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• estudante: Ricardo da Silva Gomide;

• dispositivo no estudo: tipo = smartphone, modelo = Galaxy pocket S5300,

tamanho da tela = 2,8 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

• mı́dias preferidas: audio = 2, v́ıdeo = 4, text = 5, simulação = 4, jogos

educacionais = 2 e animação = 4;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very visual (1), processing = active

(6) , perception = sensorial (5) e understanding = indifferent (14);

• curso: C3, com carga horária de 30 h e seis assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1;

II. 7, 2000 e K2;

III. 7, 1700 e K3;

IV. 7, 2000 e K4;

V. 7, 1900 e K5;

VI. 7, 2100 e K6.

• há um conjunto de sete objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: I e IV, que não devem ser estudados;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: pre-knowledge e learning

styles, porém os tipos performance e technology não foram habilitados;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com bom desempenho/tempo de estudo

em quase todos os assuntos de C3, exceção para II e V. Os valores para o

desempenho e tempo de estudo do estudante em cada assunto, identificado

pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 2 e 3900;

III. 7 e 1400;

IV. 7 e 1000;
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V. 7 e 3000;

VI. 7 e 1200.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

D.10.2 Estudo de Ricardo nos Assuntos do Curso C3

Na simulação dos estudos de Ricardo no curso C3, foram desabilitadas as

adaptações performance e technology. Assim, mesmo que o estudante não tenha

um bom desempenho e tempo de estudo não será oferecido reforço ou reestudo.

Além disso, não será avaliado o dispositivo para apresentação dos objetos de

aprendizagem.

O estudante conhece os assuntos I e IV, então, o simulador inicia no assunto

II. Nesse assunto, os objetos selecionados foram classificados pela norma ponde-

rada, como apresenta a Tabela D.28, e foi selecionado o objeto O 2 A2, melhor

classificado e de mı́dia text. O 2 A2 possui os recursos slide e exam, tipo de in-

teratividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica low e

dificuldade easy, relacionando-se com os estilos de aprendizagem do estudante,

observa-se que:

• input = very visual : um slide que não possui figure, normalmente, é textual,

assim, o objeto não contempla esse estilo;

• understanding = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na esco-

lha;

• processing = active: o estudante prefere trabalhar em experimentos e estu-

dar em grupo, nesse caso, o objeto não condiz com a preferência da estu-

dante; e

• perception = sensorial : como o objeto é fácil, pode ser favorável ao estilo

de quem é detalhista e não aprecia surpresas nem complicações.

Na Tabela D.28, também, pode-se observar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, apesar de relativa proximidade nos valores de alguns

objetos da relação.
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• O critério votação (Vot tot) é composto por três valores diferentes (3, 2

e 1), sendo que o primeiro mais votado (pos Vot = 1) coincide com a

posição da norma ponderada (pos WN). O objeto O 4 A2 também tem

melhor classificação por esse critério.

• O objeto O 2 A2 tem posicionamento coincidente com a norma ponderada

(pos WN), em relação aos tipos de mı́dia (pos Med).

Tabela D.28: Simulação da situação XXVII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto II para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 2 A2 1 2,24 1 3 1
O 6 A2 2 2,65 3 1 7
O 5 A2 3 3,03 2 2 4
O 1 A2 4 3,23 2 2 6
O 3 A2 5 3,34 3 1 3
O 4 A2 6 3,39 1 3 5
O 7 A2 7 4,40 3 1 2

No estudo de O 2 A2, o estudante teve resultados ruins de desempenho (2) e

tempo de estudo (3900), alterando seu estilo de aprendizagem para:

• input = verbal (16);

• understanding = very global (20);

• processing = very reflexive (20);

• perception = very intuitive (20).

Na simulação do estudo para o assunto III, foi selecionado o objeto O 7 A3,

primeiro classificado como ilustrado na Tabela D.29, de mı́dia text compat́ıvel com

a preferência do estudante. Esse objeto possui os recursos narrative text e exam,

tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very

high e dificuldade very difficulty ; e associados aos novos estilos de aprendizagem

de Ricardo, tem-se que:

• input = verbal : o objeto é indicado, pois tem baixa interatividade e possui

narrative text que utiliza-se da escrita textual;

• understanding = very global : nesse estilo, o estudante tem dificuldade no

aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreen-

der os detalhes, como o objeto tem narrative text com tipo de interatividade

mixed e ńıvel de interatividade low, é provável que não favoreça esse estilo;
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• processing = very reflexive: como o estudante prefere o estudo individual e

procedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de mode-

los, nesse objeto com narrative text, alta densidade semântica e dificuldade,

pode-se trabalhar esse tipo de informação; e

• perception = very intuitive: o objeto tem densidade semântica very high

e dificuldade very difficulty, além disso, o estudante gosta de inovação e

de complicações, então, é provável que o objeto favoreça essa dimensão do

estilo.

Com base na Tabela D.29, verifica-se que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, apesar de observar proximidade entre alguns valores

da relação que representa, praticamente, a mesma distância do estilo de

Ricardo.

• O critério votação (Vot tot) é composto por três valores diferentes (0, 1 e

2), sendo que o primeiro mais votado não coincide com a posição da norma

ponderada (pos WN).

• Coincidência não há na preferência pelos tipos de mı́dia (pos Med) com

nenhum objeto relativo à norma ponderada (pos WN).

Tabela D.29: Simulação da situação XXVII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto III para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 7 A3 1 5,29 2 1 2
O 4 A3 2 5,61 1 2 5
O 6 A3 3 5,71 3 0 7
O 2 A3 4 5,92 3 0 1
O 1 A3 5 6,08 2 1 6
O 3 A3 6 6,12 3 0 3
O 5 A3 7 6,83 3 0 4

Após o estudo do assunto III, como o estudante teve performance = 7 e

timing = 1400, os estilos de aprendizagem de Ricardo se consolidaram, conforme

o esperado, e seus valores tornaram-se:

• input = verbal (17);

• understanding = very global (20);
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• processing = very reflexive (20);

• perception = very intuitive (20).

No estudo do assunto V, conforme Tabela D.30, foi selecionado o objeto

O 7 A5, melhor classificado pela norma ponderada. O 7 A5 é de mı́dia text,

possui recursos idênticos ao objeto estudado no assunto anterior e tem o mesmo

comportamento, envolvendo os estilos de aprendizagem de Ricardo.

Tabela D.30: Simulação da situação XXVII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto V para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 7 A5 1 5,29 2 1 2
O 4 A5 2 5,61 1 2 5
O 6 A5 3 5,71 3 0 7
O 2 A5 4 5,92 3 0 1
O 1 A5 5 6,08 2 1 6
O 3 A5 6 6,12 3 0 3
O 5 A5 7 6,83 3 0 4

No estudo de O 7 A5, Ricardo obteve bom desempenho (7) e tempo de estudo

ruim (3000), alterando seus estilos de aprendizagem para:

• input = indifferent (13);

• understanding = global (18);

• processing = reflexive (18);

• perception = intuitive (18).

No estudo do assunto VI, último assunto do curso, foi selecionado o objeto

O 6 A6, melhor classificado pela norma ponderada, como pode ser observado

na Tabela D.31. O 6 A6 é de mı́dias video, audio, educative game, simulation,

animation e text, possui os recursos simulation, figure, diagram, narrative text e

exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade

semântica medium e dificuldade easy. Considerando as caracteŕısticas desse ob-

jeto e os estilos do estudante, observa-se:

• input = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• understanding = global : como o objeto possui tipo de interatividade mixed

e ńıvel medium; além disso, como o estudante tem dificuldade no aprendi-

zado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os
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detalhes, é posśıvel montar um objeto com essas caracteŕısticas e recursos

que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = reflexive: nesse caso, os recursos do objeto são variados, sendo

posśıvel elaborá-lo, dependendo do assunto, para contemplar procedimentos

teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos; e

• perception = intuitive: como o objeto tem pouca dificuldade e densidade

semântica média e o estudante prefere trabalhar com situações complicadas

e inovação é posśıvel que o objeto, mesmo com variedade de recursos, não

corresponda ao estilo de Ricardo, nessa dimensão.

Na Tabela D.31, também, observa-se que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Va-

lue) são diferentes, no entanto, alguns valores são próximos, indicando que

seus valores têm, praticamente, a mesma proximidade do estilo de aprendi-

zagem de Ricardo.

• O critério votação (Vot tot) é composto por três valores diferentes (1, 2

e 3) e somente um posicionamento coincidente (pos Vot) em relação à

classificação pela norma ponderada (pos WN). Segundo esse critério, o

objeto melhor classificado seria o O 4 A6.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) para os objetos O 7 A6 e O 1 A6 se comparado com a norma

ponderada (pos WN).

Tabela D.31: Simulação da situação XXVII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto VI para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot pos Med

O 6 A6 1 5,26 3 1 7
O 7 A6 2 5,29 3 1 2
O 2 A6 3 5,57 3 1 1
O 4 A6 4 5,57 1 3 5
O 3 A6 5 5,63 3 1 3
O 1 A6 6 5,69 2 2 6
O 5 A6 7 6,34 3 1 4

No estudo de O 6 A6, Ricardo obteve bons resultados de desempenho (7) e

tempo de estudo (1200), fortalecendo seus estilos de aprendizagem, como apre-

sentado abaixo:
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• input = indifferent (11);

• understanding = global (18);

• processing = reflexive (18);

• perception = intuitive (18).

Como não há mais assuntos a serem estudados, a simulação dos estudos de

Ricardo no curso C3 finaliza.

D.11 Situação de Estudo XXVIII

D.11.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Fernando Lucci;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 2, v́ıdeo = 1, text = 5, simulação = 2, jogos

educacionais = 3 e animação = 1;

• estilos de aprendizagem inicial: input = indifferent (13), processing = re-

flexive (18) , perception = very sensorial (2) e understanding = very global

(20);

• curso: C3, com carga horária de 30 h e seis assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1;

II. 7, 2000 e K2;

III. 7, 1700 e K3;

IV. 7, 2000 e K4;

V. 7, 1900 e K5;

VI. 7, 2100 e K6.

• há um conjunto de sete objetos no repositório para cada assunto do curso;
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• assuntos conhecidos pela estudante: I e IV, que não devem ser estudados;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: pre-knowledge, learning styles

e technology, porém performance não foi habilitado;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com bom desempenho/tempo de estudo

em quase todos os assuntos de C3, exceção para os assuntos II, III e V.

Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante em cada

assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 2 e 3900;

III. 4 e 1400;

IV. 7 e 1000;

V. 7 e 3000;

VI. 7 e 1200.

Esses valores de registro prévio foram utilizados durante a simulação do

estudo.

D.11.2 Estudo de Fernando nos Assuntos do Curso C3

Na simulação dos estudos de Fernando no curso C3 foi dessabilitada a adaptação

performance. Como o estudante conhece os assuntos I e IV, o ińıcio da simulação

será pelo assunto II.

Na simulação do estudo para o assunto II, os objetos selecionados foram classi-

ficados pela norma ponderada, como apresentado na Tabela D.32, e foi selecionado

o objeto O 6 A2, melhor classificado e de mı́dias video, audio, educative game,

simulation, animation e text ; possui os recursos simulation, figure, diagram, nar-

rative text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade medium,

densidade semântica medium e dificuldade easy. Considerando as caracteŕısticas

desse objeto e os estilos do estudante, observa-se que:

• input = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• understanding = very global : como o objeto possui tipo de interatividade

mixed e ńıvel medium, além disso, como o estudante tem dificuldade no
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aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compre-

ender os detalhes, é posśıvel montar um objeto com essas caracteŕısticas e

recursos que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = reflexive: nesse caso, os recursos do objeto são variados, sendo

posśıvel elaborá-lo, dependendo do assunto, para contemplar procedimentos

teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos; e

• perception = very sensorial : como o objeto tem pouca dificuldade e densi-

dade semântica média; além disso, como o estudante não aprecia surpresas,

nem complicações, é provável que o objeto corresponda ao estilo de Fer-

nando.

Analisando detalhes da Tabela D.32, verifica-se que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Va-

lue) são diferentes, no entanto, os dois primeiros objetos apresentam valores

bem próximos, indicando que têm, praticamente, a mesma proximidade do

estilo de aprendizagem de Fernando.

• O critério votação (Vot tot) é composto por três valores diferentes (1, 2 e 3)

e nenhum posicionamento coincidente (pos Vot) em relação à classificação

pela norma ponderada (pos WN). Nesse critério, o objeto selecionado seria

o O 1 A2.

• A análise do aspecto tecnológico (Tech) permite constatar que somente os

objetos O 1 A2 e O 7 A2 são recomendados para serem exibidos no dispo-

sitivo de Fernando.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) somente para o objeto O 3 A2 se comparado com a norma

ponderada (pos WN).

No estudo de O 6 A2, Fernando obteve resultados ruins de desempenho (2)

e tempo de estudo (3900), alterando os estilos de aprendizagem para:

• input = very verbal (20);

• understanding = sequential (6);

• processing = very active (2);
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Tabela D.32: Simulação da situação XXVIII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto II para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 6 A2 1 3,81 3 1 N.Rec. 7
O 2 A2 2 3,87 3 1 N.Rec. 1
O 5 A2 3 4,04 2 2 N.Rec. 6
O 1 A2 4 4,37 1 3 Rec. 3
O 3 A2 5 5,12 3 1 N.Rec. 5
O 4 A2 6 5,34 2 2 N.Rec. 4
O 7 A2 7 5,43 3 1 Rec. 2

• perception = intuitive (16).

No estudo do assunto III, foi selecionado o objeto O 6 A3, melhor classificado

pela norma ponderada, conforme Tabela D.33. Esse objeto é composto das mı́dias

video, audio, educative game, simulation, animation e text ; possui os recursos

simulation, figure, diagram, narrative text e exam, tipo de interatividade mixed,

ńıvel de interatividade medium, densidade semântica medium e dificuldade easy.

Analisando os estilos do estudante e as caracteŕısticas do objeto, observa-se que:

• input = very verbal : o objeto é composto de recursos variados, incluindo

narrative text, tipo de interatividade mixed e ńıvel de interatividade me-

dium, e é posśıvel que o objeto seja compat́ıvel com o estilo do estudante;

• understanding = very sequential : como o estudante prefere a forma sequen-

cial, lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, além do objeto

ter tipo de interatividade mixed, ńıvel medium e o recurso narrative text, é

posśıvel montá-lo de tal forma que contemple esse estilo de aprendizagem;

• processing = very active: com simulation, pode-se construir objetos experi-

mentais. Como esse estilo favorece quem prefere trabalhar em experimentos,

o objeto pode ser compat́ıvel ao seu estilo; e

• perception = intuintive: o objeto tem dificuldade easy e densidade

semântica medium, como o estudante gosta de inovação e de complicações,

é impaciente com detalhes e cálculos rotineiros, é posśıvel que o objeto não

contemple esse estilo.

Na Tabela D.32, também, observa-se que:

• Dois valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Va-

lue) são, praticamente, iguais indicando a mesma proximidade do estilo de

aprendizagem de Fernando.
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• O critério votação (Vot tot) é composto por três valores diferentes (1, 2

e 0) e o posicionamento coincidente (pos Vot) em relação a classificação

pela norma ponderada (pos WN) para o objeto O 2 A3.

• A análise do aspecto tecnológico (Tech) permite constatar que somente os

objetos O 7 A3, O 4 A3 e O 1 A3 são recomendados para serem exibidos

no dispositivo de Fernando.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) para o objeto O 4 A3 se comparado com a norma ponderada

(pos WN).

Tabela D.33: Simulação da situação XXVIII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto III para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 6 A3 1 4,14 3 0 N.Rec. 7
O 2 A3 2 4,36 2 1 N.Rec. 1
O 7 A3 3 4,36 1 2 Rec. 2
O 4 A3 4 4,53 1 2 Rec. 4
O 5 A3 5 5,40 2 1 N.Rec. 6
O 1 A3 6 5,50 2 1 Rec. 3
O 3 A3 7 5,64 2 1 N.Rec. 5

No estudo do objeto O 6 A3, o estudante obteve bom tempo de estudo (1400),

mas desempenho ruim (4), alterando o estilo de Fernando para:

• input = indifferent (13);

• understanding = indifferent (12);

• processing = indifferent (9);

• perception = indifferent (10).

No estudo do assunto V, foi selecionado o objeto O 2 A5, melhor classificado

pela norma ponderada, conforme Tabela D.34. Esse objeto é de mı́dia text, tem

os recursos slide e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade

medium, densidade semântica low e dificuldade easy. Relacionando os estilos de

aprendizagem de Ricardo com o objeto, verifica-se que como todos os estilos têm

valor indifferent, não há influência na escolha do objeto. Além disso, analisando

a Tabela D.34, observa-se que nenhum objeto foi recomendado para apresentar

no dispositivo, todos os objetos tem a mesma norma ponderada/votação e a

classificação dos objetos ocorreu na preferência pelos tipos de mı́dia.
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Tabela D.34: Simulação da situação XXVIII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto V para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 2 A5 1 0 1 4 N.Rec. 1
O 7 A5 1 0 1 4 N.Rec. 2
O 1 A5 1 0 1 4 N.Rec. 3
O 4 A5 1 0 1 4 N.Rec. 4
O 3 A5 1 0 1 4 N.Rec. 5
O 5 A5 1 0 1 4 N.Rec. 6
O 6 A5 1 0 1 4 N.Rec. 7

No estudo do O 2 A5, Fernando obteve bom resultado de desempenho (7),

mas tempo de estudo ruim (3000), alterando, sensivelmente, os valores dos estilos

do estudante para:

• input = indifferent (13);

• understanding = indifferent (13);

• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (13).

Na simulação do estudo do assunto VI, foi selecionado o objeto O 2 A5, me-

lhor classificado, como apresentado na Tabela D.35, e tem mesmas caracteŕısticas

do objeto do assunto anterior.

Tabela D.35: Simulação da situação XXVIII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto VI para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 2 A5 1 0 1 4 N.Rec. 1
O 7 A5 1 0 1 4 N.Rec. 2
O 1 A5 1 0 1 4 N.Rec. 3
O 4 A5 1 0 1 4 N.Rec. 4
O 3 A5 1 0 1 4 N.Rec. 5
O 5 A5 1 0 1 4 N.Rec. 6
O 6 A5 1 0 1 4 N.Rec. 7

No estudo do objeto O 2 A5 o estudante obteve bons resultados de desempe-

nho (7) e tempo de estudo (1200), reforçando o estilo de aprendizagem para:

• input = indifferent (11);

• understanding = indifferent (11);

• processing = indifferent (11);
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• perception = indifferent (11).

Como não há mais assuntos a serem estudados no curso C3, a simulação do

estudo de Ricardo é finalizada.

D.12 Situação de Estudo XXIX

D.12.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Bruno Buccini;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 2, text = 3, simulação = 4, jogos

educacionais = 5 e animação = 4;

• estilos de aprendizagem inicial: input = very visual (2), processing = active

(5) , perception = indifferent (11) e understanding = very global (20);

• curso: C2, com carga horária de 30 h e seis assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1;

II. 7, 2000 e K2;

III. 7, 2500 e K3;

IV. 7, 1700 e K4;

V. 7, 2000 e K5.

• há um conjunto de sete objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: todos;

• tipo de adaptação selecionado para o curso: technology, porém pre-

knowledge, learning styles e performance não foram habilitados;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;
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• registro prévio de estudo no curso com bom desempenho/tempo de estudo

em quase todos os assuntos de C3, exceção para os assuntos II, III e V.

Os valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante em cada

assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1500;

II. 2 e 3900;

III. 4 e 1400;

IV. 7 e 1000;

V. 7 e 3000.

D.12.2 Estudo de Bruno nos Assuntos do Curso C2

Na simulação dos estudos de Bruno no curso C2, foram desabilitadas as

adaptações pre-knowledge, learning styles e performance. Então, mesmo que o

estudante conheça todos os assuntos, deverá estudá-los. Outro aspecto é que,

caso o estudante não tenha bons resultados de desempenho e tempo de estudo

em algum assunto, não terá reforço ou reestudo. Além disso, o estilo de aprendi-

zagem inicial será mantido e não será utilizado para classificação dos objetos de

aprendizagem, sendo utilizado somente o critério tecnologia que avalia o tipo de

dispositivo e a preferência nos tipos de mı́dia.

Na simulação do estudo para o assunto I, os objetos selecionados foram clas-

sificados pela tecnologia e tipos de mı́dia, conforme Tabela D.36, e foi selecionado

O 4 A1, recomendado para ser exibido no dispositivo notebook com tamanho da

tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size, e de mı́dias simulation,

educative game e text. Há coincidência no objeto melhor classificado pelos tipos

de mı́dia e na recomendação pela tecnologia. O 4 A1 objeto possui os recursos

simulation e exam, o tipo de interatividade active, o ńıvel de interatividade very

high, densidade semântica high e dificuldade medium. Então, relacionando suas

caracteŕısticas aos estilos de aprendizagem de Bruno, pode-se dizer que:

• input = very visual : uma simulação com boa interatividade (tipo de in-

teratividade active e o ńıvel de interatividade very high), normalmente,

utiliza-se de recursos visuais;

• understanding = very global : uma simulação com tipo de interatividade

active e o ńıvel de interatividade very high pode ser composta de caminhos

diferentes, favorecendo o estilo global;
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• processing = active: uma simulação pode ser utilizada para trabalhar com

procedimentos experimentais; e

• perception = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha.

No estudo de O 4 A1, Bruno obteve bons resultados de desempenho (7) e

tempo de estudo (1500).

Tabela D.36: Simulação da situação XXIX - Classificação dos objetos no
estudo do assunto I para o curso “C2”.

Title Tech pos Med

O 4 A1 Rec. 1
O 6 A1 N.Rec. 2
O 7 A1 Rec. 3
O 2 A1 N.Rec. 4
O 5 A1 N.Rec. 5
O 3 A1 N.Rec. 6
O 1 A1 Rec. 7

Na simulação do estudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 7 A2, reco-

mendado pela tecnologia e quarto melhor classificado na preferência pelos tipos

de mı́dia, como apresentado na Tabela D.37. O 7 A2 de mı́dia text, tem os re-

cursos narrative text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade

low, densidade semântica very high e dificuldade very difficulty ; e associados aos

novos estilos de aprendizagem de Bruno, tem-se:

• input = very visual : devido as suas caracteŕısticas, O 7 A2 não contempla

esse estilo ;

• understanding = global : como o objeto possui o recurso narrative text,

tipo de interatividade mixed e ńıvel low, além disso, como o estudante tem

dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto para

poder compreender os detalhes, é provável que esse objeto não corresponda

a essa dimensão do estilo;

• processing = active: com o recurso narrative text, tipo de interatividade

mixed e ńıvel low, é provável que esse objeto não favoreça esse estilo; e

• perception = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha.

No estudo do objeto O 7 A2, Bruno obteve resultados ruins de desempenho

(2) e tempo de estudo (3900).
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Tabela D.37: Simulação da situação XXIX - Classificação dos objetos no
estudo do assunto II para o curso “C2”.

Title Tech pos Med

O 4 A2 N.Rec. 1
O 6 A2 N.Rec. 2
O 2 A2 N.Rec. 3
O 7 A2 Rec. 4
O 3 A2 N.Rec. 5
O 5 A2 N.Rec. 6
O 1 A2 Rec. 7

Na simulação do estudo do assunto III, o objeto O 4 A3 foi selecionado, como

apresenta a Tabela D.38, recomendado pela tecnologia e de mı́dias simulation,

educative game e text. Esse objeto possui os recursos simulation e exam, o tipo

de interatividade active, o ńıvel de interatividade very high, densidade semântica

high e dificuldade medium. Desse modo, na análise das caracteŕısticas de O 4 A3

associadas aos estilos de aprendizagem de Bruno, observa-se o mesmo comporta-

mento do assunto I.

No estudo de O 4 A3, Bruno obteve resultado ruim de desempenho (4) e bom

tempo de estudo (1400).

Tabela D.38: Simulação da situação XXIX - Classificação dos objetos no
estudo do assunto III para o curso “C2”.

Title Tech pos Med

O 4 A3 Rec. 1
O 6 A3 N.Rec. 2
O 2 A3 N.Rec. 3
O 7 A3 Rec. 4
O 3 A3 N.Rec. 5
O 5 A3 N.Rec. 6
O 1 A3 Rec. 7

Na simulação de estudo do assunto IV, foi selecionado o objeto O 4 A4, não

recomendado para ser apresentado no dispositivo de Bruno, mas melhor classi-

ficado na preferência pelos tipos de mı́dia, conforme Tabela D.39. Esse objeto

tem as mesmas caracteŕısticas que o objeto do assunto I e tem o mesmo tipo de

avaliação sobre os estilos de aprendizagem do estudante.

No estudo de O 4 A4, Bruno obteve bons resultados no desempenho (7) e

tempo de estudo (1000).

Na simulação do estudo do assunto V, o objeto O 4 A4 foi selecionado, apesar

de não ser recomendado para ser apresentado no dispositivo de Bruno é o melhor

classificado nas preferências pelo tipo de mı́dia e tem as mesmas caracteŕısticas do
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Tabela D.39: Simulação da situação XXIX - Classificação dos objetos no
estudo do assunto IV para o curso “C2”.

Title Tech pos Med

O 4 A4 N.Rec. 1
O 6 A4 N.Rec. 2
O 2 A4 N.Rec. 3
O 7 A4 N.Rec. 4
O 3 A4 N.Rec. 5
O 5 A4 N.Rec. 6
O 1 A4 N.Rec. 7

objeto do assunto I, além de mesma análise em relação aos estilos de aprendizagem

do estudante.

Tabela D.40: Simulação da situação XXIX - Classificação dos objetos no
estudo do assunto V para o curso “C2’.

Title Tech pos Med

O 4 A4 N.Rec. 1
O 6 A4 N.Rec. 2
O 2 A4 N.Rec. 3
O 7 A4 N.Rec. 4
O 3 A4 N.Rec. 5
O 5 A4 N.Rec. 6
O 1 A4 N.Rec. 7

Como não há mais assuntos do curso C2 a serem estudados, a simulação

finaliza.

D.13 Situação de Estudo XXX

D.13.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Felipe Oliveira;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

• mı́dias preferidas: audio = 5, v́ıdeo = 2, text = 4, simulação = 1, jogos

educacionais = 1 e animação = 2;

• estilos de aprendizagem inicial: input = visual (6), processing = very active

(1) , perception = intuitive (16) e understanding = indifferent (10);
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• curso: C2, com carga horária de 30 h e seis assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1;

II. 7, 2000 e K2;

III. 7, 2500 e K3;

IV. 7, 1700 e K4;

V. 7, 2000 e K5.

• há um conjunto de sete objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: não conhece nenhum;

• tipo de adaptação selecionado para o curso: technology, pre-knowledge, le-

arning styles e performance;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com bom desempenho/tempo de estudo

em quase todos os assuntos de C3, exceção para os assuntos III e IV. Os

valores para o desempenho e tempo de estudo do estudante em cada assunto,

identificado pelo seu número, são:

I. 10 e 1300;

II. 9 e 1400;

III. 3 e 3000;

IV. 4 e 1400;

V. 7 e 1400.

D.13.2 Estudo de Felipe nos Assuntos do Curso C2

Na simulação dos estudos de Felipe nos assuntos do curso C2, todas as adaptações

estão habilitadas e o critério para seleção dos objetos de aprendizagem é a norma

ponderada, relacionada aos estilos de aprendizagem do estudante.

Na simulação do estudo para o assunto I, os objetos selecionados foram clas-

sificados pela norma ponderada, votação, tecnologia e tipos de mı́dia, conforme

Tabela D.41, e foi selecionado o objeto O 4 A1, melhor classificado e de mı́dias
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simulation, educative game, text. Esse objeto possui os recursos simulation e

exam, tipo de interatividade active, ńıvel de interatividade very high, densidade

semântica high e dificuldade medium; e relacionando suas caracteŕısticas aos es-

tilos de aprendizagem de Felipe, observa-se que:

• input = visual : simulation com tipo de interatividade active e o ńıvel de

interatividade very high, provavelmente, utiliza-se de recursos visuais;

• understanding = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na esco-

lha;

• processing = very active: simulation pode ser utilizada para trabalhar com

procedimentos experimentais; e

• perception = intuitive: como o objeto apresenta uma dificuldade média

e densidade semântica alta, pode ser favorável ao estilo de quem prefere

trabalhar com situações complicadas e inovação.

Na Tabela D.41, também, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, porém há proximidade nos valores dos quatro últimos

objetos, indicando que esses objetos têm, praticamente, a mesma distância

do estilo de aprendizagem de Felipe.

• O critério votação (Vot tot) é composto por três valores diferentes (3, 2

e 1) e tem posicionamento coincidente (pos Vot) com o objeto O 4 A1,

melhor classificado em relação à classificação pela norma ponderada (pos

WN).

• O primeiro objeto da relação é recomendado (Tech) para apresentar no dis-

positivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela e tipo de teclado

laptop size.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o terceiro

e quarto objeto da relação. No entanto, o objeto melhor classificado pela

norma ponderada é o pior em relação à preferência pelos tipos de mı́dia.

No estudo do objeto O 4 A1, o estudante teve bons resultados de desempenho

(10) e tempo de estudo (1300), prosseguindo para o próximo assunto e reforçando

os estilos de aprendizagem para:
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Tabela D.41: Simulação da situação XXX - Classificação dos objetos no
estudo do assunto I para o curso “C2”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 4 A1 1 2,65 1 3 Rec. 7
O 6 A1 2 3,82 3 1 N.Rec. 6
O 2 A1 3 4,00 2 2 N.Rec. 3
O 5 A1 4 5,06 3 1 N.Rec. 4
O 7 A1 5 5,15 3 1 Rec. 2
O 3 A1 6 5,26 3 1 N.Rec. 5
O 1 A1 7 5,33 3 1 Rec. 1

• input = visual (5);

• understanding = indifferent (11);

• processing = very active (2);

• perception = intuitive (17).

No estudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 4 A2, melhor classifi-

cado pela norma ponderada, como apresentado na Tabela D.42. Esse objeto tem

as mesmas caracteŕısticas do objeto estudado no I e, portanto, tem a mesma

relação com os estilos de aprendizagem de Felipe. Uma diferença desse objeto,

em comparação ao do assunto I, é a não recomendação para ser apresentado no

dispositivo do estudante.

Tabela D.42: Simulação da situação XXX - Classificação dos objetos no
estudo do assunto II para o curso “C2”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 4 A2 1 2,65 1 3 N.Rec. 7
O 6 A2 2 3,82 3 1 N.Rec. 6
O 2 A2 3 4,00 2 2 N.Rec. 2
O 5 A2 4 5,06 3 1 N.Rec. 5
O 7 A2 5 5,15 3 1 Rec. 3
O 3 A2 6 5,26 3 1 N.Rec. 4
O 1 A2 7 5,33 3 1 Rec. 1

No estudo de O 4 A2, Felipe obteve bons resultados de desempenho (9) e

tempo de estudo (1400), prosseguindo para o próximo assunto e reforçando o seu

estilo de aprendizagem para:

• input = visual (4);

• understanding = indifferent (11);

• processing = very active (2);
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• perception = intuitive (18).

Na simulação do estudo do assunto III, foi selecionado o objeto O 4 A3, como

ilustrado na Tabela D.43, de caracteŕısticas idênticas ao objeto do assunto I e

mesma análise, envolvendo os estilos de aprendizagem de Felipe.

Tabela D.43: Simulação da situação XXX - Classificação dos objetos no
primeiro estudo do assunto III para o curso “C2”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 4 A3 1 2,65 1 3 Rec. 7
O 6 A3 2 3,82 3 1 N.Rec. 6
O 2 A3 3 4,00 2 1 N.Rec. 2
O 5 A3 4 5,06 3 1 N.Rec. 5
O 7 A3 5 5,15 3 1 Rec. 3
O 3 A3 6 5,26 3 1 N.Rec. 4
O 1 A3 7 5,33 3 1 Rec. 1

No estudo de O 4 A3, o estudante obteve resultados ruim no seu desempenho

(3) e no tempo de estudo (3000), permanecendo o estudo no mesmo assunto e

alterando o seu estilo de aprendizagem para:

• input = verbal (17);

• understanding = global (17);

• processing = indifferent (12);

• perception = sensorial (5).

No reestudo do assunto III, o objeto O 2 A3, ainda não estudado e melhor

classificado pela norma ponderada foi selecionado, conforme Tabela D.44. Esse

objeto é de mı́dia text, possui os recursos slide e exam, tipo de interatividade

mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica low e dificuldade

easy. Relacionando os estilos de aprendizagem de Felipe com o objeto, tem-se:

• input = very verbal : um slide que não possui outros recursos, provavel-

mente, é textual, favorecendo esse estilo;

• understanding = very global : como o estudante tem dificuldade no apren-

dizado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender

os detalhes, utilizando-se slide com tipo de interatividade mixed e ńıvel de

interatividade medium, é posśıvel construir um material com essas carac-

teŕısticas;
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• processing = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha; e

• perception = sensorial : como o objeto possui baixa dificuldade, pode ser

favorável ao estilo de quem é detalhista e não aprecia surpresas nem com-

plicações.

Observando detalhes da Tabela D.44, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, os objetos O 4 A3, O 7 A3 e O 5 A3,

apesar de terem valores diferentes, são bem próximos, indicando que seus

valores têm, praticamente, a mesma proximidade do estilo de aprendizagem

de Felipe.

• O critério votação (Vot tot) é composto por somente dois valores dife-

rentes (1 e 2) e com posicionamento coincidente (pos Vot) em relação à

classificação pela norma ponderada (pos WN) para o objeto O 2 A3.

• O objeto selecionado não é recomendado para ser apresentado no dispositivo

do estudante, mas os objetos O 4 A3, O 7 A3 e O 1 A3 são recomendados.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o objeto

O 5 A3.

Tabela D.44: Simulação da situação XXX - Classificação dos objetos no
segundo estudo do assunto III para o curso “C2”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 2 A3 1 2,83 1 2 N.Rec. 2
O 6 A3 2 3,02 1 2 N.Rec. 6
O 4 A3 3 3,46 2 1 Rec. 7
O 7 A3 4 3,61 1 2 Rec. 3
O 5 A3 5 3,80 1 2 N.Rec. 5
O 1 A3 6 4,07 1 2 Rec. 1
O 3 A3 7 4,45 2 1 N.Rec. 4

No reestudo do assunto III, Felipe obteve bom resultado no tempo de estudo

(1400) e desempenho ruim (4), continuando o estudo no assunto III e alterando

seu estilo de aprendizagem para:

• input = indifferent (11);

• understanding = indifferent (11);
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• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (11).

No terceiro estudo do assunto III, o objeto O 1 A3 foi selecionado, ainda não

estudado e melhor classificado segundo a Tabela D.45. O 1 A3 é de mı́dias audio

e text, possui os recursos figure, table, narrative text, questionnaire e exam, tipo de

interatividade = expositive, ńıvel de interatividade = low, densidade semântica

= medium e dificuldade = medium. Como todos os valores para os estilos de

aprendizagem de Felipe são indifferent, a classificação dos objetos considera a

recomendação para exibição no dispositivo e a preferência pelos tipos de mı́dia.

Na Tabela D.45, também, pode-se observar que, além do objeto O 1 A3, os

objetos O 4 A3 e O 4 A3 são recomendados para o dispositivo de Felipe.

Tabela D.45: Simulação da situação XXX - Classificação dos objetos no
terceiro estudo do assunto III para o curso “C2”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 1 0 1 4 Rec. 1
O 2 A3 1 0 1 4 N.Rec. 2
O 7 A3 1 0 1 4 Rec. 3
O 3 A3 1 0 1 4 N.Rec. 4
O 5 A3 1 0 1 4 N.Rec. 5
O 6 A3 1 0 1 4 N.Rec. 6
O 4 A3 1 0 1 4 Rec. 7

Nesse terceiro estudo, o estudante obteve bons resultados de desempenho (8)

e tempo de estudo (1300), prosseguindo para o próximo assunto e reforçando seus

estilos de aprendizagem para:

• input = indifferent (11);

• understanding = indifferent (11);

• processing = indifferent (11);

• perception = indifferent (11).

Na simulação do estudo para o assunto IV, foi selecionado o objeto O 1 A4,

não recomendado para o dispositivo de Felipe, mas primeiro na preferência pelos

tipos de mı́dia. O 1 A4 tem as mesmas caracteŕısticas do último objeto estudado

no assunto anterior e o mesmo tipo de relação envolvendo os estilos de aprendi-

zagem do estudante.
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Tabela D.46: Simulação da situação XXX - Classificação dos objetos no
primeiro estudo do assunto IV para o curso “C2”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A4 1 0 1 4 N.Rec. 1
O 2 A4 1 0 1 4 N.Rec. 2
O 7 A4 1 0 1 4 N.Rec. 3
O 3 A4 1 0 1 4 N.Rec. 4
O 5 A4 1 0 1 4 N.Rec. 5
O 6 A4 1 0 1 4 N.Rec. 6
O 4 A4 1 0 1 4 N.Rec. 7

No estudo de O 1 A4 Felipe obteve bom tempo de estudo (1400) e desempe-

nho ruim (4), indicando a necessidade de reestudo nesse assunto e alterando seu

estilo de aprendizagem para:

• input = verbal (18);

• understanding = global (18);

• processing = reflexive (18);

• perception = intuitive (18).

No reestudo do assunto IV, foi selecionado o objeto O 7 A4, melhor clas-

sificado pela norma ponderada, conforme apresenta a Tabela D.47, e de mı́dia

text. O 7 A4 possui os recursos narrative text e exam, tipo de interatividade mi-

xed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high e dificuldade very

difficulty ; associados aos novos estilos de aprendizagem de Felipe, tem-se que:

• input = verbal : O 7 A4 é indicado, pois tem baixa interatividade e possui

narrative text, que utiliza-se da escrita textual;

• understanding = global : como o objeto possui o recurso narrative text, tipo

de interatividade expositive e ńıvel low, além disso, como o estudante tem

dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto para

poder compreender os detalhes, é posśıvel que esse objeto não corresponda

a essa dimensão do estilo, mesmo que sua construção possa contemplar essa

situação;

• processing = reflexive: como o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos,

no objeto com narrative text, alta densidade semântica e dificuldade, pode-

se trabalhar esse tipo de informação; e
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• perception = intuitive: como o objeto possui uma dificuldade e densidade

semântica muito alta, pode ser favorável ao estilo de quem prefere trabalhar

com complicações e inovação.

Na Tabela D.47, também, pode-se observar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto verifica-se que alguns objetos tem valores

muito próximos, indicando que possuem praticamente a mesma distância

dos estilos de aprendizagem de Felipe.

• O critério votação (Vot tot) é composto por somente dois valores diferentes

(0 e 1), sendo que um dos primeiros mais votados coincide com a posição

da norma ponderada (pos WN).

• A análise do aspecto tecnológico (Tech) permite constatar que todos os

objetos não são recomendados de serem exibidos no notebook de Felipe.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o objeto

O 5 A4.

Tabela D.47: Simulação da situação XXX - Classificação dos objetos no
segundo estudo do assunto IV para o curso “C2”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 7 A4 1 3,39 1 1 N.Rec. 3
O 6 A4 2 3,52 1 1 N.Rec. 6
O 2 A4 3 3,61 2 0 N.Rec. 2
O 4 A4 4 4,00 1 1 N.Rec. 7
O 5 A4 5 4,76 2 0 N.Rec. 5
O 1 A4 6 4,87 1 1 N.Rec. 1
O 3 A4 7 5,00 2 0 N.Rec. 4

No reestudo do assunto IV, Felipe obteve bons resultados de desempenho (9)

e tempo de de estudo (1300), prosseguindo pra o próximo assunto do curso e

reforçando os seus estilos de aprendizagem para:

• input = verbal (18);

• understanding = global (18);

• processing = reflexive (18);
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• perception = intuitive (18).

Na simulação dos estudos do assunto V, foi selecionado o objeto O 7 A5,

melhor classificado pela norma ponderada, como observado na Tabela D.48. Esse

objeto tem as mesmas caracteŕısticas do último estudado no assunto anterior e

tem a mesma relação com os estilos de aprendizagem de Felipe.

Tabela D.48: Simulação da situação XXX - Classificação dos objetos no
segundo estudo do assunto V para o curso “C2”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 7 A5 1 3,39 1 1 N.Rec. 3
O 6 A5 2 3,52 1 1 N.Rec. 6
O 2 A5 3 3,61 2 0 N.Rec. 2
O 4 A5 4 4,00 1 1 N.Rec. 7
O 5 A5 5 4,76 2 0 N.Rec. 5
O 1 A5 6 4,87 1 1 N.Rec. 1
O 3 A5 7 5,00 2 0 N.Rec. 4

No estudo de O 7 A5, Felipe obteve bons resultados de desempenho (7) e

tempo de estudo (1400), mantendo os mesmos valores de estilo de aprendizagem

e, como não há mais assuntos a serem estudados, a simulação finaliza.

D.14 Situação de Estudo XXXI

D.14.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Jonas Bloch;

• dispositivo no estudo:

– assuntos I e II: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size;

– assuntos III e IV: tipo = Smartphone, modelo = Galaxy pocket S5300,

tamanho da tela = 2,8 polegadas e tipo de teclado = software keyboard ;

– assuntos V e VI: tipo = Tablet, modelo = NB013, tamanho da tela =

7 polegadas e tipo de teclado = software keyboard.

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 5, text = 1, simulação = 3, jogos

educacionais = 3 e animação = 5;
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• estilos de aprendizagem inicial: input = visual (6), processing = very active

(0) , perception = intuitive (18) e understanding = indifferent (12);

• curso: C3, com carga horária de 30 h e seis assuntos. Cada assunto, iden-

tificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho, tempo

de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1;

II. 7, 2000 e K2;

III. 7, 1700 e K3;

IV. 7, 2000 e K4;

V. 7, 1900 e K5;

VI. 7, 2100 e K6.

• há um conjunto de sete objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: pre-knowledge, learning styles,

performance e technology ;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com bom desempenho e bom tempo de

estudo em todos os assuntos de C3. Os valores para o desempenho e tempo

de estudo do estudante em cada assunto, identificado pelo número assunto,

são:

I. 7 e 1300;

II. 3 e 1350;

III. 8 e 1500;

IV. 2 e 1480;

V. 9 e 2800;

VI. 10 e 1350.



D.14 Situação de Estudo XXXI 401

D.14.2 Estudo de Jonas nos Assuntos do Curso C3

Na simulação dos estudo de Jonas para o curso C3, contendo seis assuntos, todas

as adaptações estão habilitadas. No estudo desse curso, foram utilizados três dis-

positivos diferentes: um notebook para os dois primeiros assuntos, um smartphone

para os assuntos III e IV e um tablet para os dois últimos assuntos.

Na simulação de estudo para o assunto I, utilizando o notebook de 11,6 pole-

gadas, os objetos selecionados foram classificados pela norma ponderada, votação,

tecnologia e tipos de mı́dia, como apresentado na Tabela D.49, e foi selecionado

o objeto O 4 A1, melhor classificado e de mı́dias simulation, educative game,

text. Esse objeto tem os recursos simulation e exam, tipo de interatividade ac-

tive, ńıvel de interatividade very high, densidade semântica high e dificuldade

medium. Então, relacionando essas caracteŕısticas aos estilos de aprendizagem de

Jonas, pode-se dizer que:

• input = visual : uma simulação possui boa interatividade e, normalmente,

utiliza-se de recursos visuais;

• understanding = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na esco-

lha;

• processing = very active: uma simulação pode ser utilizada para trabalhar

com procedimentos experimentais; e

• perception = intuitive: como o objeto apresenta uma dificuldade média

e densidade semântica alta, pode ser favorável ao estilo de quem prefere

trabalhar com situações complicadas e inovação.

Analisando a Tabela D.49, também, pode-se verificar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, apesar da proximidade nos valores dos quatro últimos

objetos, indicando que possuem, praticamente, a mesma distância do estilo

de aprendizagem de Jonas.

• O critério votação (Vot tot) é composto por somente três valores diferentes

(3, 2 e 1) e o primeiro colocado (pos Vot) coincide com a classificação pela

norma ponderada (pos WN).

• A análise do aspecto tecnológico (Tech), permite observar que os obje-

tos O 4 A1, O 7 A1 e O 1 A1 são recomendados para serem exibidos no

notebook de Jonas.
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• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para os objetos

O 5 A1 e O 1 A1.

Tabela D.49: Simulação da situação XXXI - Classificação dos objetos no
estudo do assunto I para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 4 A1 1 2,65 1 3 Rec. 4
O 6 A1 2 3,82 3 1 N.Rec. 1
O 2 A1 3 4,00 2 2 N.Rec. 6
O 5 A1 4 5,06 3 1 N.Rec. 2
O 7 A1 5 5,15 3 1 Rec. 5
O 3 A1 6 5,26 3 1 N.Rec. 3
O 1 A1 7 5,33 3 1 Rec. 7

Na simulação do estudo do objeto O 4 A1, foi considerado que, conforme

valores registrados, Jonas obteve bons resultados de desempenho (8) e tempo de

estudo (1300), prosseguindo seus estudos para o próximo assunto e reforçando os

estilos de aprendizagem com os valores:

• input = visual (5);

• understanding = indifferent (11);

• processing = very active (2);

• perception = intuitive (17).

Na simulação do estudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 4 A2, con-

forme Tabela D.50, de mesmas caracteŕısticas do objeto estudado no assunto

I e mesma relação envolvendo os estilos de aprendizagem de Jonas. O objeto

selecionado não é recomendado para ser apresentado no dispositivo de Jonas.

Tabela D.50: Simulação da situação XXXI - Classificação dos objetos no
primeiro estudo do assunto II para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 4 A2 1 3,39 1 3 N.Rec. 4
O 6 A2 2 4,83 3 0 N.Rec. 3
O 2 A2 3 5,20 2 1 N.Rec. 6
O 5 A2 4 6,29 3 0 N.Rec. 2
O 7 A2 5 6,36 3 0 Rec. 7
O 3 A2 6 6,68 3 0 N.Rec. 1
O 1 A2 7 6,74 3 0 Rec. 5
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No estudo de O 4 A2, Jonas obteve bom tempo de estudo (1350), mas desem-

penho ruim (3), permanecendo no assunto II e alterando o seu estilo de aprendi-

zagem para:

• input = indifferent (14);

• understanding = global (17);

• processing = indifferent (11);

• perception = indifferent (8).

No reestudo do assunto II, ainda utilizando o Notebook, foi selecionado o

objeto O 2 A2, melhor classificado pela norma ponderada e de mı́dia text, con-

forme Tabela D.51. Esse objeto é composto dos recursos slide e exam, tipo de

interatividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica low e

dificuldade easy. Relacionando esse objeto aos estilos de aprendizagem de Jonas,

tem-se:

• input = indifferent, processing = indifferent e perception = indifferent :

nesse caso, os recursos não afetam o estilo;

• understanding = global : como o estudante tem dificuldade no aprendizado

linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender os deta-

lhes e o tipo de interatividade é mixed e o ńıvel de interatividade é medium,

é provável que esse estilo seja favorecido.

Na Tabela D.51, também, observa-se que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Va-

lue) são diferentes e alguns são relativamente próximos, especialmente, as

duplas de objetos: O 6 A2 e O 5 A2; e O 1 A2 e O 3 A2, indicando que es-

sas duplas têm, praticamente, a mesma distância do estilo de aprendizagem

de Jonas.

• O critério votação (Vot tot) é composto por dois valores diferentes (2 e 3)

e não há coincidência de posicionamento com nenhum objeto em relação à

classificação pela norma ponderada (pos WN).

• Os únicos objetos recomendados para serem apresentados no notebook do

estudante são O 7 A2 e O 1 A2.
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• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o objeto

O 1 A2.

Tabela D.51: Simulação da situação XXXI - Classificação dos objetos no
segundo estudo do assunto II para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 2 A2 1 3,61 2 2 N.Rec. 6
O 6 A2 2 3,80 1 3 N.Rec. 3
O 5 A2 3 3,90 2 2 N.Rec. 2
O 7 A2 4 4,00 2 2 Rec. 7
O 1 A2 5 4,17 1 3 Rec. 5
O 3 A2 6 4,20 2 2 N.Rec. 1
O 4 A2 7 5,43 2 2 N.Rec. 4

No estudo do O 2 A2, Jonas obteve um bom resultado de desempenho (8)

e razoável tempo de estudo (2400), prosseguindo para o próximo assunto e alte-

rando, sensivelmente, os valores do estilo de aprendizagem para:

• input = indifferent (12);

• understanding = global (15);

• processing = indifferent (12);

• perception = indifferent (12).

Na simulação do estudo do assunto III, utilizando um smartPhone, foi sele-

cionado o objeto O 7 A3, melhor classificado pela norma ponderada, como apre-

sentado na Tabela D.52. Esse objeto é de mı́dia text, possui os recursos narrative

text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade

semântica very high e dificuldade very difficulty ; associados aos novos estilos de

aprendizagem de Jonas, tem-se:

• input = indifferent, processing = indifferent e perception = indifferent :

nesse caso, os valores não interferem na escolha;

• understanding = global : como o objeto possui o recurso narrative text, tipo

de interatividade expositive e ńıvel low, além disso, como o estudante tem

dificuldade no aprendizado linear, necessitando da visão de conjunto para

poder compreender os detalhes, é posśıvel que esse objeto não corresponda

a essa dimensão do estilo, mesmo que sua construção possa contemplar essa

situação.
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Analisando os outros valores da Tabela D.52, verifica-se que:

• Os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Value)

são diferentes, apesar de próximos, indicando que possuem razoável proxi-

midade aos estilos de aprendizagem de Jonas.

• O critério votação (Vot tot) é composto por três valores diferentes (2, 1

e 0) e tem posicionamento coincidente (pos Vot) com o terceiro objeto

melhor classificado pela norma ponderada (pos WN). Além disso, caso

esse critério fosse utilizado, seria selecionado o objeto O 4 A3.

• Todos os objetos da relação não são recomendados (Tech) para apresentar

no dispositivo smartphone com 2,8 polegadas de tamanho de tela e tipo de

teclado software keyboard.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para os objetos

O 6 A3 e O 1 A3.

Tabela D.52: Simulação da situação XXXI - Classificação dos objetos no
estudo do assunto III para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 7 A3 1 5,29 2 1 N.Rec. 7
O 4 A3 2 5,61 1 2 N.Rec. 4
O 6 A3 3 5,71 3 0 N.Rec. 3
O 2 A3 4 5,92 3 0 N.Rec. 6
O 1 A3 5 6,08 2 1 N.Rec. 5
O 3 A3 6 6,12 3 0 N.Rec. 1
O 5 A3 7 6,83 3 0 N.Rec. 2

No estudo desse assunto, Jonas obteve bons resultados de desempenho (9) e

tempo de estudo (1350), por esse fato, avança para o próximo assunto do curso e

seus estilos de aprendizagem sofreram pequena alteração nos valores para:

• input = indifferent (11);

• understanding = indifferent (13);

• processing = indifferent (11);

• perception = indifferent (11).
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Na simulação do estudo do assunto IV, foi selecionado o objeto O 3 A4, como

ilustrado na Tabela D.53. Esse objeto tem as mı́dias video e text, possui os

recursos figure e exam, tipo de interatividade expositive, ńıvel de interatividade

low, densidade semântica very high e dificuldade difficulty. Como todos os estilos

de aprendizagem de Jonas possuem o valor indifferent, as caracteŕısticas do

objeto não interferem na sua escolha.

Na Tabela D.53, pode-se verificar que nenhum objeto é recomendado para

ser exibido no dispositivo de Jonas, assim, o critério para escolha do objeto de

aprendizagem foi a preferência do estudante pelos tipos de mı́dia.

Tabela D.53: Simulação da situação XXXI - Classificação dos objetos no
primeiro estudo do assunto IV para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 3 A4 1 0 1 0 N.Rec. 1
O 5 A4 1 0 1 0 N.Rec. 2
O 6 A4 1 0 1 0 N.Rec. 3
O 4 A4 1 0 1 0 N.Rec. 4
O 1 A4 1 0 1 0 N.Rec. 5
O 2 A4 1 0 1 0 N.Rec. 6
O 7 A4 1 0 1 0 N.Rec. 7

No estudo do objeto O 3 A4, Jonas obteve bom tempo de estudo (1480), mas

desempenho ruim (2), permanecendo no assunto IV e alterando seus estilos de

aprendizagem como apresentados abaixo:

• input = verbal (17);

• understanding = global (17);

• processing = reflexive (17);

• perception = intuitive (17).

No reestudo do assunto IV, ainda utilizando o dispositivo smartphone, foi se-

lecionado o objeto O 7 A4, conforme apresenta a Tabela D.54. O objeto O 7 A4

contém a mı́dia text, possui os recursos narrative text e exam, tipo de interati-

vidade mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high e difi-

culdade very difficulty ; e associados aos novos estilos de aprendizagem de Jonas,

tem-se:

• input = verbal : o objeto é indicado, pois tem baixa interatividade e possui

narrative text que utiliza-se da escrita textual;
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• understanding = global : nesse estilo, o estudante tem dificuldade no apren-

dizado linear, necessitando da visão de conjunto para poder compreender

os detalhes, como o objeto tem narrative text com tipo de interatividade

mixed e ńıvel de interatividade low, é provável que não favoreça esse estilo;

• processing = reflexive: como o estudante prefere o estudo individual e pro-

cedimentos teóricos como interpretação, analogia e formulação de modelos,

nesse objeto, com narrative text, alta densidade semântica e dificuldade,

pode-se trabalhar esse tipo de informação; e

• perception = intuitive: o objeto tem densidade semântica very high e di-

ficuldade very difficulty ; além disso, o estudante gosta de inovação e de

complicações, então, é provável que o objeto favoreça essa dimensão do

estilo.

Na Tabela D.54, também, pode-se observar que:

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN Va-

lue) são diferentes e alguns são relativamente próximos, especialmente, as

duplas de objetos: O 6 A4 e O 2 A4; e O 1 A2 e O 5 A2, indicando que es-

sas duplas têm, praticamente, a mesma distância do estilo de aprendizagem

de Jonas.

• O critério votação (Vot tot) possui somente dois valores diferentes (0 e 1),

sendo que um dos primeiros mais votados coincide com a posição da norma

ponderada (pos WN).

• A análise do aspecto tecnológico (Tech), permite constatar que todos os

objetos não são recomendados para serem exibidos no smartphone de Jonas.

• Coincidência existe no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o objeto

O 4 A4.

No estudo do O 7 A4, Jonas obteve bons resultados de desempenho (8) e

tempo de estudo (1300), prosseguindo para o próximo assunto do curso e re-

forçando os seus estilos para:

• input = verbal (18);

• understanding = global (18);
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Tabela D.54: Simulação da situação XXXI - Classificação dos objetos no
segundo estudo do assunto IV para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 7 A4 1 3,39 1 1 N.Rec. 7
O 6 A4 2 3,52 1 1 N.Rec. 3
O 2 A4 3 3,61 2 0 N.Rec. 6
O 4 A4 4 4,00 1 1 N.Rec. 4
O 5 A4 5 4,76 2 0 N.Rec. 2
O 1 A4 6 4,87 1 1 N.Rec. 5
O 3 A4 7 5,00 2 0 N.Rec. 1

• processing = reflexive (18);

• perception = intuitive (18).

Na simulação do estudo do assunto V, utilizando um tablet, foi selecionado

o objeto O 7 A5, conforme classificação da Tabela D.55. Esse objeto tem as

mesmas caracteŕısticas do último objeto estudado e possui o mesmo tipo de re-

lacionamento entre os estilos de aprendizagem de Jonas. Diferente do assunto

anterior, pode-se observar na Tabela D.55 que há o objeto O 4 A5 recomendado

para o dispositivo de estudo.

Tabela D.55: Simulação da situação XXXI - Classificação dos objetos no
estudo do assunto V para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 7 A5 1 3,39 1 1 N.Rec. 7
O 6 A5 2 3,52 1 1 N.Rec. 3
O 2 A5 3 3,61 2 0 N.Rec. 6
O 4 A5 4 4,00 1 1 Rec. 4
O 5 A5 5 4,76 2 0 N.Rec. 2
O 1 A5 6 4,87 1 1 N.Rec. 5
O 3 A5 7 5,00 2 0 N.Rec. 1

No estudo do O 7 A5, Jonas obteve bom desempenho (9), mas tempo de

estudo não muito bom (2800), prosseguindo para o próximo assunto e mudando

seus estilos de aprendizagem para:

• input = indifferent (13);

• understanding = indifferent (13);

• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (13).
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No estudo do assunto VI, os objetos selecionados foram classificados pela

norma ponderada, votação, tecnologia e tipos de mı́dia, como apresentado na

Tabela D.56, porém como todos os estilos de aprendizagem são indifferent, o

critério de adaptação utilizado para selecionar o objeto O 4 A6 foi a tecnologia.

Esse objeto é recomendado para ser apresentado no tablet de Jonas e tem a quarta

posição na classificação pela preferência nos tipos de mı́dia.

Tabela D.56: Simulação da situação XXXI - Classificação dos objetos no
estudo do assunto VI para o curso “C3”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 3 A6 1 0 1 4 N.Rec. 1
O 5 A6 1 0 1 4 N.Rec. 2
O 6 A6 1 0 1 4 N.Rec. 3
O 4 A6 1 0 1 4 Rec. 4
O 1 A6 1 0 1 4 N.Rec. 5
O 2 A6 1 0 1 4 N.Rec. 6
O 7 A6 1 0 1 4 N.Rec. 7

No estudo de O 4 A6, o estudante obteve bons resultados de desempenho (7)

e tempo de estudo (1400), reforçando seus estilos de aprendizagem para:

• input = indifferent (11);

• understanding = indifferent (11);

• processing = indifferent (11);

• perception = indifferent (11).

Como não há mais assuntos a serem estudados no curso, a simulação finaliza.

D.15 Situação de Estudo XXXII

D.15.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:

• estudante: Maria Teste;

• dispositivo no estudo: tipo = tablet, modelo = NB013, tamanho da tela =

7 polegadas e tipo de teclado = software keyboard.

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 5, text = 3, simulação = 4, jogos

educacionais = 5 e animação = 5;
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• estilos de aprendizagem inicial: input = very visual (0), processing = refle-

xive (18) , perception = indifferent (8) e understanding = sequential (5);

• curso: C10, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto,

identificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho,

tempo de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: todos;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: pre-knowledge, learning styles,

performance e technology ;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: norma pon-

derada;

• registro prévio de estudo no curso com bom desempenho e bom tempo de

estudo em todos os assuntos de C3. Os valores para o desempenho e tempo

de estudo do estudante em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1400;

II. 7 e 1400;

III. 7 e 1400.

D.15.2 Estudo de Maria nos Assuntos do Curso C10

Como todas as adaptações estão habilitadas e a estudante Maria conhece todos

os assuntos do curso, o simulador finaliza a simulação de estudo no curso C10,

conforme projetado no algoritmo.

D.16 Situação de Estudo XXXIII

D.16.1 Considerações

Nessa simulação, foram considerados:
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• estudante: Ivan Oliveira Bastos;

• dispositivo no estudo: tipo = notebook, modelo = LU.SG608.002, tamanho

da tela = 11,6 polegadas e tipo de teclado = laptop size.

• mı́dias preferidas: audio = 1, v́ıdeo = 3, text = 1, simulação = 5, jogos

educacionais = 5 e animação = 5;

• estilos de aprendizagem inicial: input = verbal (17), processing = very

active (0) , perception = indifferent (12) e understanding = sequential (4);

• curso: C10, com carga horária de 15 h e três assuntos. Cada assunto,

identificado pelo seu número, é composto pelos valores de desempenho,

tempo de estudo e keyword iguais a:

I. 7, 1500 e K1,K8;

II. 7, 1500 e K2,K7;

III. 7, 1500 e K3,K6.

• há um conjunto de três objetos no repositório para cada assunto do curso;

• assuntos conhecidos pela estudante: nenhum;

• tipos de adaptação selecionados para o curso: pre-knowledge, learning styles,

performance e technology ;

• critério de adaptação na seleção dos objetos de aprendizagem: votação;

• registro prévio de estudo no curso com bom desempenho/tempo de estudo

em todos os assuntos de C3. Os valores para o desempenho e tempo de

estudo do estudante em cada assunto, identificado pelo seu número, são:

I. 7 e 1400;

II. 4 e 2100;

III. 6 e 1300.

D.16.2 Estudo de Ivan nos Assuntos do Curso C10

Na simulação dos estudos de Ivan no curso C10, todas as adaptações estão ha-

bilitadas, assim, serão avaliadas a pre-knowledge, learning styles, performance e

technology. O critério votação, relacionado aos estilos de aprendizagem individu-

ais, é utilizado para selecionar o objeto mais adequado aos estilos do estudante.
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No estudo do assunto I, os objetos foram selecionados e classificados pela

votação, norma ponderada, tecnologia e preferência nos tipos de mı́dia, como

ilustrados na Tabela D.57, e foi selecionado o objeto O 2 A1 2C, melhor classifi-

cado pela votação e de mı́dia text. O objeto possui os recursos slide e exam, tipo

de interatividade mixed, ńıvel de interatividade medium, densidade semântica low

e dificuldade easy. Relacionando esse objeto ao estilo de aprendizagem de Ivan,

tem-se:

• input = verbal : um slide que não possui outros recursos, provavelmente, é

textual, favorecendo esse estilo;

• understanding = sequential : como o estudante prefere a forma sequencial,

lógica e encadeada de apresentação do conhecimento, utilizando-se slide com

tipo de interatividade medium e ńıvel de interatividade mixed, é posśıvel

construir um material com essas caracteŕısticas;

• processing = very active: o estudante prefere trabalhar em experimentos

e estudar em grupo, nesse caso, o objeto não condiz com a preferência do

estudante; e

• perception = indifferent : nesse caso, o valor não interfere na escolha.

Na Tabela D.57, observa-se que:

• O critério votação (Vot tot) possui dois valores diferentes (2 e 4). O objeto

O 2 A1 2C com o valor Vot tot = 4 é o melhor em todas as dimensões dos

estilos de aprendizagem.

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, no entanto, os dois últimos, classificados por esse

critério, têm valores bem próximos, indicando que possuem, praticamente, a

mesma distância dos estilos de aprendizagem de Ivan. Além disso, observa-

se que o primeiro classificado pela norma ponderada (WN Value) coincide

com o primeiro classificado pela votação (Vot tot).

• Dois objetos recomendados (Tech) existem para apresentar no dispositivo

Notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela e tipo de teclado laptop

size, o O 2 A1 2C e o O 1 A1 2C.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à votação (pos Vot) para um dos objetos que

tem segunda melhor colocação.
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Tabela D.57: Simulação da situação XXXIII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto I para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 2 A1 2C 1 4,00 1 4 Rec. 3
O 3 A1 2C 3 5,08 2 2 N.Rec. 1
O 1 A1 2C 2 4,92 2 2 Rec. 2

No estudo de O 2 A1 2C, Ivan obteve bons resultados de desempenho (7) e

tempo de estudo (1400), prosseguindo para próximo assunto e reforçando seus

estilos de aprendizagem para:

• input = verbal (17);

• understanding = sequential (5);

• processing = very active (2);

• perception = indifferent (11).

Na simulação dos estudos do assunto II, foi selecionado o objeto O 1 A2 2C,

melhor classificado pela votação, conforme Tabela D.58, de mı́dias simulation,

educative game, text e compat́ıvel com os tipos de mı́dias preferidas por Ivan.

O 1 A2 2C possui os recursos simulation e exam, tipo de interatividade active,

ńıvel de interatividade very high, densidade semântica high e dificuldade medium.

Analisando os estilos com o objeto, observa-se:

• input = verbal : uma simulação com ńıvel de interatividade muito alta,

dificilmente, contemplará esse estilo;

• understanding = sequential : simulation com tipo de interatividade active

e ńıvel very high indica que o objeto é bastante interativo e, como o es-

tudante prefere a forma sequencial, lógica e encadeada de apresentação do

conhecimento, não é provável que se construa uma simulação com essas

caracteŕısticas;

• processing = very active: com simulation, pode-se construir objetos experi-

mentais. Como esse estilo favorece quem prefere trabalhar em experimentos,

o objeto pode ser compat́ıvel ao seu estilo; e

• perception = indifferent : nesse caso, os valores não interferem na escolha.

Analisando a Tabela D.58, também, pode-se verificar que:
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• O critério votação (Vot tot) possui todos os valores diferentes, indicando

distâncias diferentes dos estilos de aprendizagem do estudante.

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes e não coincidem com o posicionamento do critério

votação. No entanto, os objetos O 1 A2 2C e O 2 A2 2C têm valores

próximos de norma ponderada, indicando que possuem, praticamente, a

mesma distância dos estilos de Ivan, segundo esse critério.

• O primeiro objeto da relação é recomendado (Tech) para apresentar no dis-

positivo notebook com 11,6 polegadas de tamanho de tela e tipo de teclado

laptop size.

• Coincidência há no posicionamento das preferências pelos tipos de mı́dia

(pos Med) em comparação à norma ponderada (pos WN) para o objeto

melhor classificado.

Tabela D.58: Simulação da situação XXXIII - Classificação dos objetos no
primeiro estudo do assunto II para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A2 2C 2 4,47 1 3 Rec. 1
O 2 A2 2C 3 4,71 2 2 N.Rec. 3
O 3 A2 2C 1 3,92 3 1 N.Rec. 2

No estudo do objeto O 1 A2 2C, o estudante obteve resultados ruins de de-

sempenho (4) e tempo de estudo (2100), permanecendo no assunto II e alterando

seus estilos de aprendizagem para:

• input = visual (8);

• understanding = indifferent (14);

• processing = indifferent (11);

• perception = intuitive (18).

No reestudo do assunto II, foi selecionado o objeto O 3 A2 2C, ainda não

estudado e segundo melhor classificado pela votação, conforme Tabela D.59. Esse

objeto é formado pelas mı́dias video, audio, educative game, simulation, animation

e text, compat́ıvel com as preferências de Ivan. O 3 A2 2C possui os recursos

simulation, figure, diagram, narrative text, exam, tipo de interatividade = mixed,

ńıvel de interatividade = medium, densidade semântica = medium e dificuldade
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= easy. Relacionando esse objeto aos estilos de aprendizagem de Ivan, pode-se

dizer que:

• input = visual : como o objeto é composto de recursos variados, incluindo

figure e diagram, é provável que favoreça o estilo do estudante;

• understanding = indifferent e processing = indifferent : nesse caso, a escolha

não interfere no estilo de Ivan; e

• perception = intuitive: em uma simulation, é posśıvel realizar inovação,

porém devido à baixa dificuldade do objeto, provavelmente, não apresenta

complicações.

Observando os outros valores da Tabela D.59, tem-se:

• O critério votação (Vot tot) possui somente dois valores diferentes (4 e 2),

mas o objeto O 1 A2 2C (Vot tot = 4) apresenta melhor posicionamento

envolvendo todos os estilos individuais de Ivan.

• Todos os valores calculados para a norma ponderada dos objetos (WN

Value) são diferentes, indicando que nenhum objeto possui o mesmo peso

para os estilos de aprendizagem do estudante.

• A análise do aspecto tecnológico (Tech), permite observar que somente o

objeto O 1 A2 2C é indicado para ser apresentado no dispositivo do estu-

dante.

• A observação da classificação pelos tipos de mı́dias (pos Med) e pela

votação (pos Vot) possibilita verificar que os objetos O 1 A2 2C e

O 3 A2 2C, coincidem com o posicionamento pelo critério votação.

Tabela D.59: Simulação da situação XXXIII - Classificação dos objetos no
segundo estudo do assunto II para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A2 2C 1 1,73 1 4 Rec. 1
O 3 A2 2C 2 2,41 2 2 N.Rec. 2
O 2 A2 2C 3 3,29 2 2 N.Rec. 3

No estudo de O 3 A2 2C, Ivan obteve tempo de estudo bom (1500) e de-

sempenho mediano (5), avançando para o próximo assunto, mas recebendo um

reforço para o assunto II. Após esse estudo, os estilos de aprendizagem de Ivan

foram alterados para:
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• input = indifferent (13);

• understanding = indifferent (13);

• processing = indifferent (13);

• perception = indifferent (13).

No reforço do estudo para o assunto II, foi selecionado o objeto O 2 A2 2C,

terceiro classificado e ainda não estudado, como apresentado na Tabela D.60.

Esse objeto possui as mı́dias video e text, tem os recursos figure, graph, table,

narrative text e exam, tipo de interatividade mixed, ńıvel de interatividade low,

densidade semântica low e dificuldade very easy. Como os valores dos estilos são

indifferent não interferem na escolha de objeto, sendo, então, O 2 A2 2C avaliado

pela tecnologia e pelas preferências nos tipos de mı́dia.

Tabela D.60: Simulação da situação XXXIII - Classificação dos objetos no
reforço do estudo do assunto II para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A2 2C 1 0 1 4 Rec. 1
O 3 A2 2C 1 0 1 4 N.Rec. 2
O 2 A2 2C 1 0 1 4 N.Rec. 3

No estudo do assunto III, foi selecionado o objeto O 1 A3 2C, recomendado

para ser exibido no dispositivo notebook e melhor classificado na preferência pelos

tipos de mı́dia, conforme observado na Tabela D.61. Esse objeto é composto

pela mı́dia text, tem os recursos narrative text e exam, tipo de interatividade

mixed, ńıvel de interatividade low, densidade semântica very high e dificuldade

very difficulty. Como os valores dos estilos de Ivan são indifferent, os valores de

votação não interferem na escolha do objeto.

Tabela D.61: Simulação da situação XXXIII - Classificação dos objetos no
estudo do assunto III para o curso “C10”.

Title pos WN WN value pos Vot Vot tot Tech pos Med

O 1 A3 2C 1 0 1 4 Rec. 1
O 2 A3 2C 1 0 1 4 Rec. 2
O 3 A3 2C 1 0 1 4 Rec. 3

No estudo do objeto O 1 A3 2C, Ivan obteve bom resultado de tempo de

estudo (1350), mas desempenho médio (6), recebendo um reforço para o assunto

III e mantendo os seus valores dos estilos.
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No reforço do estudo do assunto III, foi selecionado objeto O 2 A3 2C, ainda

não estudado e segundo melhor classificado na preferência pelos tipos de mı́dia,

conforme Tabela D.61.

Como não há mais assuntos a serem estudados, a simulação dos estudos de

Ivan finaliza.


