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SIGA: PFE_CL_FEML18_00 

 

1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA  

 

Prof. Rafael Pinho 

Doutorando em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 

e Especialista em Matemática Aplicada pela Universidade Federal Fluminense. Pesquisador na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e professor da Fundação Getulio Vargas, no 

Rio de Janeiro. Atualmente, pesquisa nas áreas de Otimização e Raciocínio Automático 

(Machine Learning), Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (IoT e Indústria 4.0), e 

Realidade Aumentada, com publicações em congressos e jornais relevantes das áreas. 

Experiência em consultoria de gestão de TIC e gerenciamento de projetos, coordena projetos 

de pesquisa e consultoria na área, e coordena o MBA Executivo em Business Analytics e Big 

Data da FGV no Rio de Janeiro. 

 

Prof. Eduardo Mendes 

Bacharel em Engenharia de Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-Rio) em 2004, mestre em Engenharia Elétrica (ênfase em Métodos de Apoio a 

Decisão, 2006), mestre e doutor em Estatística pela Northwestern University (USA, 2012). 

Atuação como pesquisador pós-doutor na Escola de Economia, da University of New South 

Wales (2012-2015) e professor adjunto da Escola de Matemática Aplicada da Fudação Getúlio 

Vargas, no Rio de Janeiro. Atualmente, desenvolve pesquisa teórica e aplicada nas áreas de 

aprendizado estatístico de máquinas (Statistical Machine Learning), métodos de simulação 

Monte Carlo (Monte Carlo simulation methods), e Econometria, com publicações em jornais 

relevantes das áreas. Experiência em consultoria na (macro-área) de analytics, coordena 

projetos de pesquisa aplicada na área, e coordena o MBA Executivo em Business Analytics e 

Big Data da FGV no Rio de Janeiro. 

  

2.  DESCRIÇÃO DO  CURSO   

 

O programa de Formação Executiva de Big data: Machine Learning é composto por 4 

concentrados de 16 horas que podem ser feitos em conjunto ou isoladamente. 

A área de Machine Learning estuda algoritmos que aprendem e realizam previsões. É um campo 

de atuação e pesquisa que cresce rapidamente, presente em todos os setores do mercado. O 

curso prepara o aluno para atuar neste novo mercado, abordando os principais eixos de 

conhecimento da área: ciência de dados, análise de dados, técnicas e ferramentas de ciência de 

dados e machine learning. Durante o programa são discutidas técnicas de classificação, 

regressão e aprendizado não supervisionado, indispensáveis para solucionar muitos dos 

problemas enfrentados atualmente por organizações de todo tipo. 

 Ao longo do curso, de forma simples e prática e com os melhores professores da FGV e do 

mercado, você vai trabalhar com técnicas de modelagem de dados, treino e validação de 

modelos e vai passar a entender como: 
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 Solucionar problemas reais com técnicas de aprendizado de máquina.  

 Analisar bases de dados complexas utilizando linguagens de programação e ferramentas de 

ciência de dados  

 Navegar na área que está transformando todos os setores da economia. 

 

3.  PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS   
 

O programa de Formação Executiva de Big Data: Machine Learning é indicado para: 

 Estudantes de graduação e de pós-graduação de todas as áreas; 

 Profissionais que atuam na tomada de decisão, análise e inteligência de negócio; 

 Profissionais que trabalham com grandes volumes de dados 

 Colaboradores de empresas em processo de transformação digital; 

 Interessados em Big Data e suas diversas aplicações no mercado. 

 

Ideal para empresas que precisem ampliar as competências analíticas de seus colaboradores. 

 

Não existem pré-requisitos para este curso. 

 

4. PROGRAMA 

 

Formação Executiva de Big Data: Machine Learning 

1 Concentrado de Data Science - Fundamentos 16 

2 Concentrado de Análise Exploratória de Dados 16 

3 Programação para Data Science 16 

4 Machine Learning 16 

CARGA HORÁRIA TOTAL 64 
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5. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

 Concentrado de Data Science - Fundamentos 

Big Data e Data Driven Economy. A Ciência dos Dados e as Organizações. Inteligência 

Estratégica baseada em Dados. Aprendizagem Estatística e Aprendizagem de Máquinas 

(Machine Learning). Linguagens de Programação, Algoritmos e Plataformas Computacionais. 

Computação Distribuída e em Nuvem. Modelagem de Dados. Banco de Dados. 

 Concentrado de Análise Exploratória de Dados 

Tipos de Dados: quantitativos, categóricos e qualitativos. Análise de distribuições conjuntas, 

análise de outliers. Correlação. Matrizes de contingência. Interpretação de gráficos. Técnicas e 

ferramentas para análise exploratória e visualização de dados, com ênfase nas ferramentas, 

design e aplicações. 

 Programação para Data Science 

Introdução às linguagens de programação. Ambientes de Programação. Tipos de dados, escopo 

e declaração. Estruturas de repetição e decisão. Lógica e operadores lógicos. Estruturas de 

dados para ciência de dados. Principais bibliotecas e módulos de ciência de dados. 

 Machine Learning 

Princípios de modelagem preditiva. Tipos de erro. Modelos para regressão e classificação. 

Complexidade. Regularização. Validação cruzada. Avaliação do erro. Análise de agrupamentos 

com K-means. 
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