
Estatísticas de uso do portal de educação a distância

Novo e-Proinfo
 
 
1) Período de disponibilidade de cada portal

Integral.
 

2) Sazonalidade (período em que ocorre maior acesso)
O número de acessos ao novo e-Proinfo foi maior quando existiram cursos em andamento. 
E vai variar em função do público do curso. Quando o público alvo dos cursos eram alunos do 
ensino médio, por exemplo, os acessos ficaram concentrados pela manhã, pela tarde e finais 
de semana. Para uma melhor referência, cenários futuros, pode-se utilizar os dados gerados 
no relatório de estatística do e-proinfo antigo, pois o novo e-proinfo irá receber estes cursos. No 
sistema antigo o período de maior acesso é o noturno.
 

3) Informações de Banco de Dados (pico de total de usuários conectados)
Não temos acesso.
 

4) Tempo médio de visitas ao site (em minutos)
32 minutos e 34 segundos
 

5) Quantidade de exibição de páginas  novo e-proinfo (Page views por dia/mês)   

 no mês média diária

Jan/2010 não monitorado não monitorado

Fev/2010 não monitorado não monitorado

Mar/2010 não monitorado não monitorado

Abr/2010 2605 86

Mai/2010 369342 11914

Jun/2010 1626857 54228

Jul/2010 1105033 35646

Ago/2010 961235 31007

Set/2010 621869 20728

Out/2010 438361 14140

Nov/2010 469670 15655

Dez/2010 195211 6297

 
6) Quantidade média de usuários por dia/mês

Total de acessos no ano 2010: 1625981



Média mensal: 135498
Média diária: 4454
 
Relatório mensal:

 total média diária

Jan/2010 2435 78

Fev/2010 896 28

Mar/2010 1726 55

Abr/2010 98516 3177

Mai/2010 63117 2036

Jun/2010 328783 10605

Jul/2010 242698 7828

Ago/2010 373147 12037

Set/2010 186793 6025

Out/2010 131858 4253

Nov/2010 145750 4701

Dez/2010 50262 1621

 
7) Outras informações que ajudem a dimensionar a criticidade dos portais

● 81898 usuários cadastrados
● 27 entidades
● 279 cursos
● 3931 turmas
● 6 comunidades

 
 
 
 
LabTime/UFG - Goiânia, 23/03/2011
Fonte: Recursos e dados registrados no portal e-Proinfo novo.
* Não consideramos aqui os dados do e-proinfo antigo, que ainda esta no ar.


