
1 Objetivo
proporcionar o desenvolvimento de competências, para que o egresso desta dis-
ciplina, possa planejar, projetar e implementar estratégias para recuperação
de dados adequados ao contexto organizacional para tomada de decisões e
gerenciamento de performance corporativa.

Inteligência artificial aplicada aos negócios implica em acumular, organizar
e usar dados para:

• criação de novas abordagens de criação de valor

• administração inteligente baseada em aplicação de técnicas de IA

• gerenciamento de performance para guiar negócios

Na aulas de apresentação são esperados: 1) slides de apresentação; 2) relató-
rio escrito em LaTeX incrementado com o conteúdo dos slides da apresentação.

2 Avaliação
A nota final (NF) será composta da soma das notas das apresentações (NA),
das notas do relatório final (NR) e das notas das prova (NP). As nota das
apresentações tem duas componentes: a nota do grupo e a nota individual.

Os seguintes critérios serão usados para atribuir notas

1. foi feito o que foi pedido?

2. foi interessante?

3. slides estavam bem organizados?

4. grupo foi pontual e dividiu bem o tempo entre os membros?

NF = NA+NR+NP (1)

• NF: nota final

• NA: notas das apresentações (nota do grupo + nota individual)

• NR: nota do relatório final

• NP: notas das provas

Cada apresentação será de 15 minutos de exposições e 5 minutos de pergun-
tas.
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3 Roteiro da disciplina
1. (14/03)Aula teórica: Introdução da disciplina. Apresentação de técnicas

que são parte no KDD e apresentação do roteiro do semestre

Definição de:

• Datawarehousing: acúmulo de dados
• Modelo dimensional: organização dos dados
• OLAP: processamento dos dados
• Processo de descoberta de conhecimento (KDD) em Bancos de Dados:

aplicação de técnicas de inteligência artificial nos dados

2. (21/03) Atividade: pesquisar de 3 casos de sucesso de uso de IA em
negócios e fazer relatório

3. (28/03) Aula teórica: Técnicas de KDD

• algoritmos de busca A*, branch-and-bound
• classificação (caixa-branca, caixa-preta)
• regressão
• sistemas de recomendação
• ranking
• reinforcement learning
• redução de dimensionalidade
• Processamento de linguagem natural

– produção automática de resumos
– detecção de estilo
– detecção de plágio
– escrita automática

• busca e otimização: algoritmos evolucionários, inteligência de enxa-
mes etc.

• Mineração de conjuntos de itens
• Mineração de sequências de itens
• Mineração de subgrafos

4. (04/04) Apresentação em grupo: apresentar pesquisa de 3 casos de
sucesso de uso de IA em negócios

5. (11/04) Aula teórica: dataware housing

6. (18/04) Apresentação em grupo: apresentar pesquisa de 3 aplicações
de uso de técnicas de KDD
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7. (25/04) Prova 1

8. (09/05) Apresentação em grupo: proposta de 3 ideias de aplicações
que podem ser interessantes para criação de novos negócios

9. (16/05) Aula teórica: Modelo Dimensional

10. (23/05) Apresentação em grupo: ideias para obtenção de dados para
alimentar a criação de um novo negócio

11. (30/05) Aula teórica: Ferramentas OLAP

12. (06/06) Apresentação em grupo: ideias para organização do armazém
de dados de um novo negócio baseado em IA

13. (13/06) Aula teórica: Processo de Descoberta de Conhecimento em
Banco de Dados

14. (20/06) Apresentação em grupo: descrição detalhada do funciona-
mento da ideia escolhida

15. (27/06) Prova 2

16. (04/07) Apresentação em grupo: demonstração de um protótipo da
proposta

17. (11/07) Prova de Recuperação
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