
   ANEXO 1 - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA DISCIPL INA ISOLADA  2 o/2019 

 
Cód. Pessoa: ___________ 

    Matrícula: ___________ __  
 
Vem requerer sua inscrição em DISCIPLINA ISOLADA  do (  ) Mestrado / (   ) Doutorado  em 
Informática - PPGINF - PUC Minas, na(s) disciplina(s) abaixo indicadas, no 2o / 2019, marque em 
ordem de prioridade, pois será aceita apenas uma disciplina por semestre. 
 
 
OPÇÃO 

 
HORÁRIOS 

 
DISCIPLINAS/DESCRIÇÃO 

 
 
 
1ª (  )  
2ª (  ) 

 
 
 

Quarta-feira 
Das 08h50 às 12h20 
 

Aprendizado de Máquina e  Reconhecimento de  Padrões 
(60 horas) - Prof. Zenilton Kleber do Patrocínio Júnior 
Ementa: Introdução ao aprendizado de máquina. Aprendizado 
supervisionado x não supervisionado.  Classificação x  
agrupamento.  Métodos de aprendizado supervisionado.  
Métodos de aprendizado não supervisionado. Redução de 
Dimensionalidade. Bagging e boosting. 

 
 
 
1ª (  )  
2ª (  ) 

 
 
 
 

Terça-feira 
Das 08h50 às 12h20 

Computação Móvel (60 horas) 
Profa. Fátima de L. P. Figueiredo 
Ementa: Principais problemas da computação móvel. 
Características do meio físico. Protocolos de acesso ao meio. 
Protocolos das camadas de rede e de transporte para redes em 
fio. Redes infra-estruturadas: localização de estações rádio e 
computadores móveis, alocação de canais, protocolos de 
comunicação, redes celulares de terceira geração. Redes móveis 
ad-hoc: protocolos de roteamento, redes de sensores sem fio. 
Algoritmos Distribuídos para ambientes móveis. 

 
 
 
1ª (  )  
2ª (  ) 

 
 
 

Segunda-feira 
Das 08h50 às 12h20 

Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados e 
Mineração de Dados (60 horas) Prof.: Luis Enrique Zárate 
Ementa: Conceitos Básicos sobre Descoberta de Conhecimento 
em Banco de Dados (KDD) e Mineração de Dados (Data 
Mining). Tipos de Data Mining. Metodologia para a Descoberta 
de Conhecimento em Banco de Dados. Preparação de Dados. 
Tipos de Variáveis. Tipos de Escalas. Transformação de Dados 
e Normalização. Principais Técnicas de Data Mining: Árvores e 
Regras de Decisão, Regras de Associação e Clusterização. 

 
 
 
1ª (  )  
2ª (  ) 

 
 

 
Segunda-feira 

Das 08h50 às 10h30 

Engenharia de Software  (60 horas)   
Prof. Humberto Torres Marques Neto 
Ementa: Conceitos. Processos de desenvolvimento de 
software. Ambientes de Engenharia de Software. Normas e 
Padrões. Métodos orientados a objetos para análise e desenho. 
Qualidade de Software. Gerência de configuração 
e versão de software. Técnica de teste de software. Técnicas de 
planejamento e gerenciamento de projetos de desenvolvimento 
de software. 

 
 
 
1ª (  )  
2ª (  ) 

 
 
 

Quarta- feira 
Das 08h50 às 12h20 

 

Mineração de Dados da Experiência do usuário na web  (60 
horas) 
Profª  Cristiane Neri Nobre 
Ementa: Conceito de experiência do usuário. Princípios gerais 
da experiência do usuário para o mundo online. Ferramentas e 
técnicas de mineração de dados para avaliar e medir a 
experiência do usuário. Análise do perfil do usuário. 
Acessibilidade na Web.  
 



 
 
 
1ª (  )  
2ª (  ) 

 
 
 

Quarta-feira 
Das 10h40 às 12h20 

 

Introdução à Análise Formal de Conceitos (30 horas) 
 Prof. Mark Alan Junho Song 
Ementa: A disciplina tem por objetivo transmitir os principais 
conceitos teóricos da Análise  Formal  de  Conceitos  e  
algoritmos  para  obtenção  dos  conceitos formais e de 
algoritmos para extração de regras de implicação. É objetivo 
também discutir o desafio da alta dimensionalidade. 

 
 
1ª (  )  
2ª (  ) 

 
 

Terça-feira 
Das 08h50 às 12h20 

Recuperação da Informação (60 horas) 
Prof. Silvio Jamil Ferzoli Guimarães 
Ementa: Coleta automática de documentos. Classificação e 
indexação automática de textos.  Processamento  de  consultas.  
Máquinas de busca.  Introdução aos Conceitos  de  multimídia 
e  sistemas  multimídia.  Recuperação  de informação visual. 
Tendências em Recuperação Informação. 

 
 
 
 
 
 
1ª (  )  
2ª (  ) 

 
 
 
 
 
 

Quarta-feira 
Das 10h30 às 12h20 

 

Tópicos em E2SC II: Computação Paralela (30 horas) 
Prof. Luis Fabricio Wanderley Góes 
Ementa: Conceitos e classificações de arquiteturas paralelas de 
processadores, computadores, clusters e grids. Conceitos de 
suporte multithreading implementado em hardware. Conceitos 
sobre a influência das interconexões. Conceitos de 
concorrência, paralelismo e sincronismo de processos e threads. 
Relação entre modelos de máquina, modelos de programação, 
modelos abstratos e modelos de aplicação. Conceitos sobre 
escalabilidade, granularidade e desempenho de aplicações 
paralelas. Algoritmos paralelos e bibliotecas para exploração de 
paralelismo. Programação paralela por variáveis compartilhadas 
e passagem de mensagem. Programação para arquiteturas 
heterogêneas. Análise de complexidade de algoritmos paralelos. 

 

 


