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 Conhecer os principais paradigmas de aprendizagem de máquina. 

 Compreender e implementar: 

o Sistemas de aprendizado supervisionado: algoritmos paramétricos e não-

paramétricos; máquinas de vetores de suporte (SVM); redes neurais artificiais (e.g. 

MLP). 

o Sistemas de aprendizado não-supervisionado: métodos de agrupamento (k-means); 

redutor de dimensionalidade (e.g. PCA); sistemas de recomendação. 

o Redes de Aprendizado Profundo: tecnologia; projeto, treinamento e aplicação; 

eficiência de projeto; principais parâmetros de arquitetura. 

 Aprender e utilizar as melhores práticas para projetos de sistemas de aprendizado de 

máquina. 

 

Ao final do curso, o aluno poderá analisar e projetar sistemas de aprendizado de máquina com uma 

visão crítica, compreendendo as melhores práticas e conhecendo as nuances de avalição de 

desempenho de tais sistemas e em consonância com os processos atuais de inovação em 

aprendizado de máquina e em inteligência artificial. 
 

 

 

Introdução: método do gradiente descendente; regressões linear e logística. Aprendizado 

supervisionado: algoritmos paramétricos e não-paramétricos; máquinas de vetores de suporte; redes 

neurais artificiais. Aprendizado não-supervisionado: agregadores (clustering); redutor de 

dimensionalidade; sistemas de recomendação; aprendizado profundo (deep learning). Orientações 

em aprendizado de máquina: teoria de enviesamento e variância; regularização ; avaliação de 

algoritmos; curvas de aprendizado; análise de erro e de melhoria. 
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1) Introdução 

a) Breve histórico 

b) Análise e regressão  

c) Método do gradiente descendente 

 

2) Aprendizado supervisionado – dados identificados 

a) Regressão linear 

b) Regressão logística 

c) Redes neurais artificiais 

d) SVM – máquinas de vetores de suporte 

 

3) Aprendizado não-supervisionado – dados não identificados 

a) K-means 

b) PCA , análise de componentes principais 

c) Detecção de anomalias 

 

4) Tópicos e aplicações especiais  

a) Sistemas de recomendação 

b) Aprendizado de máquina em larga escala 

 

5) Orientações para sistemas de aprendizado de máquina  

a) Enviesamento e variância  

b) Regularização  

c) Avaliação de algoritmos 

d) Curvas de aprendizado 

e) Análise de erro e de melhoria 

 

6) Fundamentos de Aprendizagem Profunda (Deep Learning) 

a) Aprendizado profundo 

b) Propagação e retropropagação 

c) Parâmetros e hiperparâmetros 

d) Redes neurais profundas 

e) Redes neurais profundas convolucionais 

f) Redes de crenças profundas 

g) Redes neurais recorrentes 
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