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nUSP Pré-processamento Visualização Codificação Conclusões Atraso Nota Final Observações

5268356 8 8 8 9 0 8.25

8531907 9 10 10 9 0 9.50

8532186 8 9.5 9.5 7 0 8.50

8532314 9 9 9 10 0 9.25

8551100 9 8 8 10 0 8.75

8936648 10 8 8 9 0 8.75

8936947 9 8 7 8 0 8.00 Visualizações bem simples.

8937009 10 9 9 9.5 0 9.38

8937250 8.5 9 9 9.5 0 9.00 Escolha de visualizações interessantes.

8937420 9.5 8 8 9.5 0 8.75

8937479 8.5 8 8 9 0 8.38 Atenção ao português. Visualização simples.

8937483 9 8.5 8 7 0 8.13 Relatório sem conclusões. Visualização simples.

9292910 8 6 6 6 0 6.50

10222984 10 10 10 10 0 10.00

10222991 8 9.5 9.5 6.5 0 8.38 Relatório sem conclusões e sem identificação. Visualizações interessantes.

Faltou um pouco mais de explicação quanto ao pré-processamento e 
conclusões mais relevantes. Visualização simples.

Faltou explicar as decisões de pré-processamento e algumas conclusões 
mais objetivas. No mais, o trabalho está muito bom, as visualizações têm 
ótima qualidade, principalmente as coordenadas paralelas. Apenas como 
dica, um tooltip com informações de cada ponto nos scatter plots seria 
interessante.

Relatório sem conclusões. O sistema visual desenvolvido ficou bem 
interessante e com várias opções de interatividade.

Ótimo relatório. O Chrome aceita sim ler arquivos locais, basta emular um 
serviço cliente-servidor, como demonstrado em aula. Os nomes dos países 
no histograma ficariam melhores se estivessem alinhados junto à linha de 
base do gráfico.

Relatório bem detalhado e bem escrito. Visualização simples, porém bem 
feita. Um pouco difícil de utilizar a ferramenta tooltip, dica: destacar todo o 
caminho de uma linha quando passar o mouse sobre ela.

Visualização simples, porém bem feita. Boas decisões no pré-
processamento.

Excelentes escolhas de pré-processamento. Relatório bem feito, faltando 
apenas algumas conclusões mais objetivas. 

O gráfico de barras apresenta grande quantidade de informação. Isso deixa 
a visualização poluída com tantas cores diferentes. Talvez apresentar as 
principais universidades ou algum agrupamento.

Seus argumentos não têm validade. A docente e os estagiários estiveram a 
disposição durante todo o tempo para tirar dúvidas, dentro e fora da sala de 
aula. As aulas servem para guiar o aluno a buscar o conhecimento. 
Reavalie esses conceitos, você está na Universidade.

Informar o símbolo percentual quando for exibir porcentagens. Excelente 
trabalho. Ótimas escolhas gráficas. Relatório bem feito. Na última frase do 
relatório “Fazer uma descoberta deste tipo, e só possível graças a este tipo 
de visualização, a StackedBar Chart”, outras metáforas poderiam ser 
consideradas, então o “só” não é adequado.
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