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Objetivos 

Introduzir os participantes às principais ferramentas usadas em inteligência artificial para construção de 

algoritmos de aprendizado computacional. O curso dá ênfase em aplicações na área de economia, estendendo 

também para tópicos de interesse em administração e finanças. O foco das aplicações são problemas típicos 

de previsão, regressão, classificação e alguns outros problemas multivariados de reconhecimento de padrão. 

 

Programa 

1. História da Inteligência Artificial: Surgimento do computador digital. Sistemas especialistas versus 

aprendizado de máquina. Aprendizado profundo (deep learning).  Dados estruturados, não-estruturados e Big 

Data. 2. Introdução ao cérebro humano e o sistema neuronal: aspectos biológicos e psicológicos. Mente 

consciente e inconsciente. Aspectos funcionais e de processamento de informação. A visão de Michael 

Polanyi sobre conhecimentos explícito e tácito. 3. Redes Neurais artificiais: Reconhecimento de padrões. 

Tipos de aprendizado. Modelo de neurônio e perceptron. Algoritmo de aprendizado. Validação cruzada. 

Perceptron multicamadas. Redes recorrentes e back propagation. Arquitetura de redes e aprendizado 

profundo. Aplicações das RNAs em economia. 4. Machine Learning (aprendizado de máquina). 4.1 

Aprendizado supervisionado: regressão linear; método dos k-vizinhos mais próximos; métodos de 

classificação (análise discriminante e regressão logística); árvores de decisão; support vector machines. 4.2 

Aprendizado não-supervisionado: análise de clusters; componentes principais; florestas aleatórias. 5. 

Implementação computacional: linguagem R. Aplicações em economia. 6. Machine Learning, economia 

e econometria. Análise de textos selecionados. 

 

Forma de avaliação. Teste (N1): Itens 1 a 3; Trabalho (N2):  Participação em Aula (N3)  

Nota Final = N10,40 + N20,40 + N30,2 

Nota Final  60: Aprovado. Caso contrário:  Reprovado.  
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Informações adicionais sobre o curso pela Internet  em: http://www.ufjf.br/rogerio_mattos 

Observações. 1. Conforme regulamento acadêmico, não é permitido ao professor abonar as faltas dos alunos. 2. Alunos que faltarem 

aos testes ou não entregarem o trabalho poderão fazer a prova de 2a. chamada sobre conteúdo acumulado (matéria toda) ao final do 

período para repor a nota de uma das avaliações. 3. Tratamento especial: os alunos que não puderem comparecer aos testes por moti-
vos de força maior podem requerer tratamento especial, mas para tanto terão de apresentar solicitação por escrito através de ofício 

encaminhado ao professor contendo as justificativas mais documentação anexa comprobatória das justificativas. Essas observações 

valem para todos os alunos. Recomenda–se que os alunos que estejam no último período para formar  e que estejam cursando outra 

disciplina no mesmo horário prestem atenção especial a essas observações. 

 


