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AVALIA Ribeirão: um projeto USP Municípios 

Mariana Curi – ICMC-USP, Brasil 

Este projeto surgiu de um convênio entre o ICMC e a secretaria de educação do 

município de Ribeirão Preto, sob minha coordenação, do lado da universidade, e do 

chefe da seção de avaliação e aprendizagem, do lado da secretaria. 

Financiado pela pró reitoria de graduação da universidade, iniciou-se com 4 alunos 

bolsistas de iniciação científica e estendeu-se para colaborações multidisciplinares e 

institucionais, em níveis de graduação, pós-graduação e técnico. 

A apresentação trará uma visão geral do projeto, os temas de pesquisa e as atividades 

desenvolvidos em colaboração nas diferentes instituições, assim como os produtos 

gerados até o presente momento. 

Em particular, serão apresentados os resultados de um de seus subprojetos: a 

comparação de três métodos de equalização da Teoria de Resposta ao Item (TRI), a 

base metodológica dos testes adaptativos computadorizados (TACs) na avaliação 

educacional. O processo de equalização garante a comparabilidade de proficiências de 

indivíduos que responderam a provas diferentes. Foram considerados os métodos de 

equalização a posteriori, de estimação simultânea e de estimação considerando 

parâmetros de itens fixados, este último sendo o adotado nos TACs. Os métodos 

geraram resultados levemente diferentes, sendo o primeiro deles o que apresentou 

melhor acurácia, apesar de muito mais afetado pela presença de itens ruins na prova. 

De maneira geral, os resultados levam a crer que há fidedignidade dos resultados das 

proficiências estimadas em TACs, apesar de não ser a metodologia que gerou o menor 

erro no cenário considerado. 

 

 

 

 



 
 
Spatial confounding in hurdle multilevel beta models: the case of the Brazilian 

Mathematical Olympics for Public Schools 

João Batista de Morais Pereira – UFRJ, Brasil 

Among the many disparities for which Brazil is known is the difference in performance 

across students who attend the three administrative levels of Brazilian public schools: 

federal, state and municipal. Our main goal is to investigate whether student 

performance in the Brazilian Mathematical Olympics for Public Schools is associated 

with school administrative level and student gender. For this, we propose a hurdle 

hierarchical beta model for the scores of students who took the examination in the 

second phase of these Olympics, in 2013. The mean of the beta model incorporates 

fixed and random effects at the student and school levels. We explore different 

distributions for the random school effect. As the posterior distributions of some fixed 

effects change in the presence, and distribution, of the random school effects, we also 

explore models that constrain random school effects to the orthogonal complement of 

the fixed effects. We conclude that male students perform slightly better than female 

students and that, on average, federal schools perform substantially better than state or 

municipal schools. However, some of the best municipal and state schools perform as 

well as some federal schools. We hypothesize that this is due to individual teachers who 

successfully motivate and prepare their students to perform well in the mathematical 

Olympics. 

Joint work with Widemberg S. Nobre, Igor F. L. Silva and Alexandra M. Schmidt. 

 

Estatística aplicada à avaliação educacional de larga escala 

Dalton Francisco de Andrade -  UFSC, Brasil 

Nesta palestra serão apresentados e discutidos os principais conceitos, teorias, 

modelos e aplicações na medida de traço latente, em particular a Teoria da Resposta 

ao Item – TRI na medida de proficiência e de indicadores, e no estudo de fatores 

associados à proficiência, em particular os Modelos Lineares e Não Lineares 

Hierárquicos/Multiníveis, com foco em avaliações em larga escala, em particular o Saeb 

- Sistema de Avaliação da Educação Básica e o Enem - Exame Nacional do Ensino 

Médio. 

 


