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PLANO DE ENSINO 
– Período especial de atividades remotas / 1º semestre de 2020 –

 Linha de pesquisa: FOTOGRAMETRIA E SENSORIAMENTO REMOTO
Disciplina: MÉTODOS INTELIGENTES EM CIÊNCIAS GEODÉSICAS Código: CGEO - 7024
Nível: ( X  ) Mestrado   ( X ) 
Doutorado

Nº de matriculados/as:
Nº de discentes de acordo com a proposta:

Natureza: (   ) Obrigatória  (  X ) 
Eletiva

Carga horária: 45 Créditos: 3

Professor: Hideo Araki
Ementa:

 Introdução e conceitos básicos
 Aprendizado e representação do conhecimento em

o árvores de decisão
o redes neurais
o algoritmos genéticos

 Tratamento da incerteza por meio de
o raciocínio bayesiano
o teoria da evidência
o lógica fuzzy

 Sistemas especialistas baseados em regras
 Agentes Inteligentes e autômatos celulares 
 Aplicações em Ciências Geodésicas

Conteúdos:
 Introdução e conceitos básicos: Método inteligente. Inteligência artificial e áreas 

afins. Aprendizado supervisionado: classificação e regressão. Aprendizado não 
supervisionado. Conhecimento implícito e explícito.  Representação do 
conhecimento. 

 Recursos computacionais: Instalação do ambiente de desenvolvimento e princípios 
básicos da linguagem Python. Bibliotecas científicas Python.

 Árvores de decisão. Aprendizado indutivo. Algoritmos de indução de árvores de 
decisão. Randon forests. Exercícios práticos.

 Redes Neurais: Redes supervisionadas e não supervisionadas.  Deep Learning. 
Exercícios práticos.

 Algoritmos genéticos. Otimização. Elementos de algoritmos genéticos. Exercícios 
práticos.

 Elementos da teoria da incerteza. Tratamento da incerteza: raciocínio bayesiano e 
teoria da evidência. Elementos básicos de inferência fuzzy. Exercícios práticos.

 Sistemas especialistas. Representação do conhecimento com base em regras. 
Componentes de sistemas especialistas. Exercícios práticos.

 Agentes inteligentes. Arquitetura de agentes inteligentes. Modelagem com base em 
agentes. Exercícios práticos.

 Autômatos celulares. Modelagem com base em autômatos celulares. Exercícios 
práticos.

UFPR | Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas | www.cienciasgeodesicas.ufpr.br | 

http://www.cienciasgeodesicas.ufpr.br/


Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná
Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas

Descrição das atividades e recursos tecnológicos a serem empregados:

Aulas gravadas em vídeo (assíncronas) – Teams/Google Drive
Exercícios e momentos para tirar dúvidas – Teams/Google Drive;  remotamente Google 
Colab
Apresentação de trabalho – Teams/Google Drive

Cronograma (Período em que serão realizadas as atividades remotas e o total de carga 
horária):
Início das aulas 22 de maio. Conteúdo e exercícios toda sexta-feira. (45 horas)
Apresentação TPs – 21 e 28 de agosto

Avaliação:

 Desenvolvimento, relatório e apresentação de uma aplicação 

Bibliografia:

Negnevitsky, Michael. Artificial Intelligence a guide to intelligent systems, 4th edition, 
Addison Wesley, 2016.

Joshi, Ameet. Machine learning and artificial intelligence. Springer, 2020.

Ertel, Wolfgang. Introduction to artificial intelligence, 2nd edition. Springer, 2017.

Kubat, Miroslav. An introduction to machine learning, 2nd edition. Springer, 2017.

Artesanchez, Alberto; Joshi, Prateek. Artificial intelligence with Python, 2nd edition. Packt 
publishing, 2020.

Bibliografia complementar:

Varoquax, Gael et al. (Ed). Scipy lecture notes, edition 2019. disponível em: www.scipy-
lectures.org.

Purkait, Niloy. Hands-on neural networks with Keras. Packt Publishing, 2019.

Wirsansky, Eyal. Hands-on genetic algorithms with Python, Packt Publhishing, 2020.
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