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Carga horária

CH Total: 30 CH Semanal: 2 CH Síncrona: 2  (2 Sem) CH Assíncrona: 1 (1 Sem)

Carga horária em período normal

CH Total 30 Presencial 30 EAD 0

EMENTA

Mineração de dados. Projetos de modelagem, armazenamento, manipulação, extração de
dados e geração de conhecimento.

PROGRAMA

Conceitos sobre extração de características e reconhecimento de padrões.

Conceitos sobre agrupamento de informações.

Conceitos sobre Mineração de dados.

Exploração de tecnologia de empregadas em Mineração de dados.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

O desenvolvimento  da  disciplina  irá  ocorrer  em momentos  síncronos  e  assíncronos.  Os
conteúdos e aulas teóricas serão disponibilizadas em vídeos de no máximo 30 minutos, no
qual os alunos deverão assistir  antes dos encontros presenciais.  Os encontros síncronos
terão duração de duas aulas (2 horas), nos quais os primeiros 20 minutos serão utilizados
para rever os slides, solicitando que indiquem dúvidas para serem esclarecidas. 

Em todos os encontros, serão destinados de 20 a 40 minutos finais, para tirar dúvidas e/ou
discutir  exercícios  propostos.  Nos  momentos  síncronos,  será  solicitado  que  os  alunos
compartilhem suas telas e apresentem seus exercícios desenvolvidos.

O conteúdo será fornecido na forma de slides, vídeos, manuais, tutoriais e bases de daos
disponíveis no kangle e no repositório da “UCI Machine Learning Repository”

As  atividades  assíncronas  serão  mediadas  pela  plataforma  moodle  do  curso,  onde  o
conteúdo, os vídeos ficarão disponíveis, bem como o recebimento das atividades, fóruns e
envios de programas a serem desenvolvidos pelos alunos. 

Nas atividades  assíncronas,  utilizaremos  o  farmaalg  para  realização  dos  exercícios,  que
contabilizarão a carga horária assíncrona.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação irá ocorrer de quatro formas:

1) Participação, apresentação e explicações de exercícios através do compartilhamento de
tela e programas desenvolvidos pelo aluno;



2) Entrega das listas de exercícios via moodle (trabalhos);

3)  Através de questionários  que serão abertos por  tempos limitados e/ou nos encontros
síncronos.

4) Uma avaliação formal, na qual o aluno terá um tempo fixo para realizar a análise de dados
e propor os tratamentos.

Para os alunos que ficarem em exame final,  será solicitado o desenvolvimento de 3 a 5
exercícios, de forma síncrona com o compartilhamento das telas.

(1)*0,15 + (2)*0,30 + (3)*0,15 + (4)*0,4
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RECURSOS TECNOLÓGICOS

Slides em PDF para leitura. Sítios especializados. 

Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem:  Será  usado  o  Moodle  para  disponibilização  dos
conteúdos, operacionalização das entregas de tarefas. 

Canais  de  Comunicação:  Sala  de  aula  aberta  no  Microsoft  Teams  para  os  encontros
síncronos e interação entre os alunos. 

Como ferramentas alternativas para os encontros síncronos, temos o jitsi e o webconference
da RNP.

Serão utilizados o WEKA e o Python como ferramentas recomendadas

CRONOGRAMA

No anexo I

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS

Listas de exercícios



Anexo I – Cronograma da Disciplina DS871 – Tópicos Especiais em Banco de Dados I – UFPR/TADS

Professor: Dieval Guizelini

Data
CH 
Sínc

CH 
Assínc Programa/conteúdo

18/05/20
21 2 1 Modelagem Dimensional, OLAP e Funções de agregação do SQL.

25/05/20
21 2 1 Visão Geral da Mineração de Dados

01/06/20
21 2 1 ETL – Preparação dos dados

08/06/20
21 2 1 Técnicas de mineração de Dados

15/06/20
21 2 1 Matriz de confusão e métricas derivadas

22/06/20
21 2 1 Modelos de aprendizado supervisionado - Árvores e tabelas de decisão

29/06/20
21 2 1 Modelos de aprendizado supervisionado – Redes Neurais

06/07/20
21 2 1 Modelos de aprendizado não supervisionado – agrupamento/clusterização

13/07/20
21 2 1 Análise e interpretação dos resultados

03/08/20
21 2 1 Exercícios práticos.

10/08/20
21 2 Avaliação formal


