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Identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, co-requisitos, créditos, 
carga horária semanal e total, e ementa);   
 
Disciplina:   Inteligência Computacional Aplicada I Código:  DS803 

Natureza:   
(  ) Obrigatória        ( x ) Optativa  ( X) Semestral      (  ) Anual         (  ) Modular  Pré-requisito: --    Co-requisito: --

  

CH Total: 30  
CH semanal: 05  
Duração: 6 semanas  
Data início: 02/09  

Padrão (PD):   
30  

Laboratório 
(LB): 0  

Campo (CP): 
0  

Estágio 
(ES): 0  

Orientada 
(OR): 0  

Prática 
Específica 
(PE): 0  

Ementa:  
Reconhecimento de Padrões: Extração de Características; Agrupamentos; Classificadores. Lógica e 
conjuntos Difusos: Formação de conjuntos difusos; Operadores difusos; Redes Neurais Artificiais 
(RNA): Tipos de RNAs; Aplicações de RNAs. 
.  
 
Programa 
 
Ementa: Reconhecimento de Padrões: Extração de Características; 
Agrupamentos; Classificadores. Lógica e conjuntos Difusos: Formação de 
conjuntos difusos; Operadores difusos; Redes Neurais Artificiais (RNA): Tipos de 
RNAs; Aplicações de RNAs. 
 

Objetivo  

Familiarizar o estudante com as áreas destacadas e proporcionar as condições 
para utilizar as ferramentas apresentadas em sistemas computacionais.  
 
Ênfase nos conteúdos 

1) Reconhecimento de Padrões  

Reconhecimento de Padrões Supervisionado-não supervisionado 
Extração de características para o RP 
Redução de dimensionalidade 
Classificação 
Agrupamentos 
Reconhecimento de padrões com redes neuronais 
Aplicação de RP 



2) Conjuntos Difusos 

Lógica difusa 
Representação de conjuntos difusos 
Operadores difusos – intercessão, união e complementação. 
Aplicação de conjuntos difusos 
 
3) Redes Neuronais Artificiais (RNAs) 

Histórico e estado da arte das RNA 
Tipos de RNAs 
Aplicações de RNAs 
 
Metodologias 

a) Desenvolvimento de projeto por equipes, cobrindo o conteúdo da 
disciplina; 

b) com aprendizado reforçado por perguntas a serem respondidas pelas 
equipes após realização de pesquisa em literatura aliada ao 
desenvolvimento do trabalho prático, ao final de cada duas semanas 
letivas. 

c) Nas aulas síncronas serão apresentados os objetivos do trabalho, 
realizadas discussões para facilitação do andamento do projeto e 
discussões sobre as respostas das perguntas de reforço. 

 
 
Comunicação no período especial 

 
O sistema de comunicação será na modalidade remota: o ambiente Moodle, e 
por meio de disponibilização de materiais em link específico fornecido no início 
da disciplina. Ferramentas tais como TEAMS®, Whatsapp® e e-mail e outras 
também serão utilizadas. A tutoria será realizada pelo professor responsável 
pela disciplina, para acompanhamento das atividades.  Nos encontros síncronos 
(1 hora por semana de atividades) serão estabelecidas metas e orientações a 
respeito dos temas propostos.  
  
Previsão Para as avaliações 

a) Todas as avaliações serão realizadas em equipes com até 5 pessoas. 
b) Três relatórios contendo as respostas das perguntas propostas a serem 

entregues: 1) antes do início da segunda bissemana 2) antes do início da 
terceira bissemana; e 3) ao final da terceira bissemana (60 pontos). 

c) Trabalho prático em equipes e desenvolvimento com programação; 
relatório e defesa ao final do curso (40 pontos). 
 



Aplicação prática – Reconhecimento de padrões com aprendizado de 

máquina 

A proposta será apresentada em outro documento. Deverá ser apresentada para 
a turma (10 min de apresentação). 
 
Material de apoio – Link de acesso 

https://drive.google.com/open?id=1bcy0RS5EFn03Y1NwloXHgkCapeHGJN91 
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