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EMENTA 

 

Conceitos Básicos de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, processo de aprendizado de máquina, 

tipos de dados, técnicas e algoritmos de aprendizado supervisionado, não supervisionado e semi-supervisionados. 

Aplicações da inteligência artificial e aprendizagem de maquina, na indústria e na bioengenharia.  
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OBJETIVOS GERAIS 

 

Capacitar o aluno para o projeto e desenvolvimento de aplicações da inteligência artificial e aprendizagem de 

maquina na indústria e a bioengenharia. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Explicar os princípios e técnicas de aprendizado de máquina, processo de ciência de dados, e os tipos de 

dados disponíveis e estilos de aprendizado.  

 

 Conhecer as etapas que envolvem a construção de modelos a partir de dados, e como os tipos de dados 

existentes impactam na indução de conhecimento.  

 

 Compreender sobre os problemas com ruídos, inconsistências e omissão de dados e como tratá-los. 

 

 Transmitir as principais técnicas para seleção de atributos. 

 

 Conhecer a natureza da informação e seus diferentes tipos de dados 

 

 Compreender o conceito de razão de chances 

 

 

 
 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas, assim como a apresentações de slides por meio de recursos audiovisuais. A aprendizagem será 

assistida por notas de aula disponibilizadas pelo docente aos estudantes. 

Listas de exercícios de fixação e práticas de programação assim como estudos de casos e aprendizagem baseados 

em problemas. 

As aulas práticas serão realizadas no laboratório de controle e automação. 

 

 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será realizada com base em uma prova dissertativa individual com o propósito de medir o 

aprendizado do discente e projetos de simulação e programação serão previstos para a composição da nota final. 

 

 

 

 

PROGRAMA 

1. Inteligência artificial e aprendizagem de maquina  

1.1 Conceitos básicos de ciência de dados e aprendizado de máquina. 

Transformação de uma pergunta de negócios em uma pergunta orientada a dados 
Tipos de dados disponíveis em uma base de dados 



Qualidade dos dados e etapas do processo de preparação dos dados necessárias para garantir o funcionamento da 

etapa de aprendizado 
Estilos e tarefas de aprendizado existentes 
Principais modelos disponíveis e identificação do melhor modelo na solução de problemas. 
 

1.2 Regras de Associação 
 

Conjuntos de itens frequentes, como construir regras de associação, e qual o significado dessas  
Avaliar a qualidade de uma regra e interpretar a regra no contexto da pergunta  
Conceitos de classificação e previsão. 
Bases de treinamento, teste e validação. 
Validação cruzada 
Métodos de ajustamento de hiperparâmetros baseados em buscas em grade 
Dados disponíveis em uma base de dados 
Escolha do algoritmo adequado ao problema que se pretende resolver 
Avaliação da qualidade do modelo do ponto de vista da sua capacidade de classificação ou previsão, Capacidade 

de generalização para novos exemplos de dados 
 

1.3 Conceitos básicos de análise de agrupamento 
 

Medidas de distância entre objetos com atributos de diferentes tipos 
Avaliação das características de cada medida de distância na exploração do espaço de busca de soluções 
Principais algoritmos de agrupamento e suas  características, vantagens e desvantagens 
 

 

2.  Visualização de Dados 

 

Data Storytelling 
Ferramentas de Self-Service BI no quadrante do Gartner, Tableau, Power Bi 
Tipos de Dashboards 
Melhores práticas 
Estudo de Caso com bases de dados publicas 
Desenvolvimento de um Dashboard baseado em uma base de dados públicos (IDH) utilizando a ferramenta 

Power BI 
Práticas com Tableau e/ou Power BI 
 

3.  Modelagem e Preparação de Dados para Aprendizado de Máquina  
  
3.1 Técnicas de entendimento e modelagem de domínios de problema 
 

Modelos conceituais  
Processo de descoberta de conhecimento em bases de dados. 
Entendimento do domínio de problema 
Técnicas para entendimento do domínio de problema:  
Redefinição precisa do problema, Fatos e Julgamentos, Análise Divergente – Convergente Pró-Contra-e-Fixação, 

Diagramas de Causa-Efeito, Mapas conceituais. 
Caracterização do problema por meio de atributos 

 3.2 Montagem da base de dados 

Fonte e origem dos dados 
Principais tipos de bases de dados 
Pivotagem reversa 
Avaliação da representatividade da base de dados 
Análise do domínio das variáveis. 
 

3.3 Entendimento do domínio do problema 
 

Caracterização do problema por meio de atributos 
Caracterização do problema por meio de atributos 
Montagem da base de dados 



Preparação base de dados 
Tipos de variáveis 
Conversão entre tipos de variáveis 
Análise exploratória de variáveis 
Variabilidade dos dados 
Estatística descritiva para análise de dados 
Preparação de dados 
Análise de inconsistências 
 

3.4 Pré-processamento da base de dados 
 

Técnicas de discretização: Vantagens e desvantagens 
Abordagens para discretização 
Características dos discretizadores 
Desbalanceamento de bases de dados: Principais causas 
Métodos de balanceamento 
Análise de outliers e dados ausentes 
Redução de dimensionalidade 
Redução de dimensionalidade por atributo isolado 
Redução de dimensionalidade multivariável 
Seleção de atributos: Filtros e wrappers 
 

4 Modelagem estatísticos 
 

4.1 Introdução à predição estatística 
 

Conceitos básicos de estatística descritiva e inferência  
Abordagens de predição 
 

4.2 Regressão Linear Simples 
 

Diagrama de Dispersão 
Coeficiente de Correlação Linear 
Estimação do Modelo 
Verificação do Ajuste 

4.3 Regressão Linear Múltipla 

Matriz de Correlação 
Ajuste do Modelo 
Encontrar o Melhor Modelo 
Verificação da Qualidade do Modelo 

 

4.4 Regressão Logística Simples 
 

Determinação Razão de chance 
Escolha da Variável Resposta 
Estimação do Modelo 
Verificação do Ajuste 

4.5 Regressão Logística Múltipla 

Escolha da Variável Resposta e das Variáveis Preditoras 
Ajuste do Modelo 
Encontrar o Melhor Modelo 
Verificação da Qualidade do Modelo 
 

4.6 Análises de Séries Temporais  

 

Análise da Série (Nível, Tendência e Sazonalidade) 
Modelos de Médias Moveis  



Modelos de Alisamento  Exponencial Simples e Duplo 
Modelos de Holt- Winters 
 

Laboratório: 
 

Trabalho prático: Modelagem conceitual de um domínio de problema e montagem da base de dados que dará 

suporte a descoberta de padrões para domínio específico (estudos de casos) 
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