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Distribuição da Carga Horária Semestral
Teórica
Exercício
Laboratório
30
15
15

Ementa:

Metodologias e técnicas da ciência de dados para armazenamento, análise, tratamento, acessibilidade e visualização de
dados.

Objetivos Específicos:
O aluno deverá conhecer as metodologias e técnicas da ciência de dados para armazenamento, análise, tratamento,
acessibilidade e visualização de dados.

Conteúdo Programático:
Unidade I: Ciência de Dados
Conceitos básicos da Ciência de Dados
o
Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados
o
Data Warehouse
o
Mineração de Dados (Data Mining)
o
Big Data
Metodologias e técnicas da Ciência de Dados
Unidade II: Análise de Redes Complexas na Ciência de Dados
Ciência das Redes
o
Fundamentos de Análise de Redes Complexas
o
Métricas de Centralidade
o
Coesão, Comunidades e Contágio
o
Redes Bipartidas
Software para Análise de Redes Complexas
Estudos de casos de análise exploratória em redes complexas
Metodologia:
A disciplina será ministrada subsidiando-se nos parâmetros do EARTE (Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e
Emergencial) utilizando-se da plataforma institucional do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e da ferramenta virtual
de comunicação/interação Google Meet para os encontros síncronos. O link de acesso às aulas síncronas está
disponibilizado na plataforma do AVA. Os alunos deverão acessar o Google Meet utilizando o e-mail institucional.
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As aulas serão em todas as terças-feiras de 18h às 22h, sendo que de 19:00h às 20:30h encontros síncronos e o restante
do horário aulas assíncronas.
Serão utilizadas sistemáticas adaptadas de sala de aula invertida e de aprendizagem baseada em problemas (PBL)
juntamente com aulas síncronas expositivas e dialogadas, com auxílio da ferramenta de comunicação/interação virtual,
sempre buscando a melhor compreensão e estimulando a prática de pesquisa bibliográfica por parte dos alunos.
O contexto a ser explorado por meio da aprendizagem baseada em problemas será o desenvolvimento de uma análise
exploratória sobre uma base de dados abertos com análise e aplicação de elementos estudados na parte teórica.
Ainda nos encontros síncronos, eventualmente, será necessária a utilização, por parte do aluno, de softwares indicados
pelo professor para acompanhamento e execução de ações práticas para o estudo e desenvolvimento de determinados
conteúdos.
Para as aulas assíncronas, e como apoio ao ensino-aprendizagem, serão indicados pelo professor: leitura e estudo de
bibliografia disponível na internet, visualização de vídeos disponíveis na internet, desenvolvimento de exercícios e
resolução de problemas e desafios, execução de atividades práticas em softwares gratuitos disponíveis na internet, e
desenvolvimento de trabalhos em grupo apoiados por ferramenta de comunicação/interação virtual.
Ainda nas aulas assíncronas, e conforme necessidade e disponibilidade da turma ou de um grupo de alunos, será possível
a realização de pequenos encontros para a retirada de dúvidas, apoio ao desenvolvimento de atividades práticas,
orientações e discussões para encaminhar possíveis soluções na resolução de problemas por intermédio da interação
entre professor-aluno-aluno apoiada pela ferramenta virtual.
OBSERVAÇÕES
1. No momento da aula síncrona no Google Meet, será feita chamada para registro de presença.
2. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina esta
disciplina específica, facultando-se ao aluno seu direito de não ter sua imagem gravada ou filmada, mediante expressa
manifestação.
3. Não autorizamos a divulgação em qualquer mídia de nossa imagem, voz ou produto do trabalho apresentado
em aulas síncronas ou assíncronas em qualquer material que não seja especificamente para fins educacionais,
culturais e formativos da disciplina.
4. É VEDADA a reprodução das aulas gravadas sem a autorização expressa do professor e dos alunos
participantes.
5. Todos os materiais disponibilizados durante o curso são exclusivamente para o uso didático na disciplina e para fins
educacionais, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais.
6. Alterações poderão ser realizadas a partir das necessidades ocorridas ao longo do desenvolvimento das aulas
e atividades, em consonância com as orientações do docente.
Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :
A avaliação da aprendizagem dos alunos irá considerar os aspectos qualitativos e quantitativos de obtenção da nota final e
por meio da promoção de uma pedagogia da inclusão e obedecendo os objetivos e os conteúdos explicitados no presente
plano de ensino.
Será respeitado o prazo mínimo de uma semana de antecedência para marcação de atividade avaliativa, sendo que as
atividades avaliativas assíncronas terão um prazo de entrega mínimo de 48 horas para a sua realização.
As avaliações serão divididas em cinco ações, a serem desenvolvidas em momentos assíncronos:
o
Dois questionários sobre a parte teórica disponíveis no AVA, com valor total de 2 pontos;
o
Dois trabalhos práticos desenvolvidos com apoio de softwares indicados pelo professor, de forma individual ou em
grupo, com valor total de 2 pontos;
o
Um trabalho prático final desenvolvido de forma individual ou em grupo, com valor total de 6 pontos.
O texto referente ao trabalho final será desenvolvido e entregue em momento assíncrono.
Haverá apresentação dos trabalhos finais em encontros síncronos nos dias 08/12 e 15/12.
A média parcial será calculada pela soma das cinco avaliações descritas.
Se a média parcial for maior ou igual a 7,0 o aluno será aprovado, caso contrário, o aluno terá oportunidade de fazer uma
prova final com pontuação de 0 a 10. Nesse caso, a média final será:
(média parcial + nota da prova final) / 2, e a aprovação será obtida com um valor maior ou igual 5.
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CRONOGRAMA
Início do período letivo: 09/09/2020
Término do período letivo: 15/12/2020
Provas finais: 16 a 22/12/2020
Aulas síncronas às terças-feiras das 19h às 20:30.
Os demais horários serão para atividades assíncronas.
As datas das aulas seguem abaixo, juntamente com o conteúdo planejado, podendo ocorrer eventualmente alterações
mediante consenso com a turma.
15-setembro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Apresentação da metodologia da disciplina na modalidade EARTE e a proposta de sala de aula invertida e a
aprendizagem baseada em problemas (PBL).
Proposta para a PBL: desenvolvimento de uma análise exploratória sobre uma base de dados abertos com
análise e aplicação de elementos estudados na parte teórica.
Introdução à Ciência de Dados.
Ciência das Redes.
Fundamentos de Análise de Redes Complexas.
Métricas de Centralidade.
22-setembro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Coesão, Comunidades e Contágio.
Software para Análise de Redes Complexas.
Estudo de caso 1.
29-setembro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Estudo de caso 2.
Redes Bipartidas.
06-outubro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Conceituar Ciência de Dados e termos envolvidos.
Contextualizar a disciplina no curso, e o conteúdo com a Arquivologia.
13-outubro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Conhecer o processo do KDD;
Identificar as etapas do processo de KDD.
Relacionar o KDD com as etapas do trabalho prático.
20-outubro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Estudo de caso 3.
Apresentação da proposta de trabalho final segundo a PBL.
27-outubro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Estudo de caso 4.
03-novembro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Estudo de caso 5.
10-novembro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Apresentação pelos grupos do contexto e base de dados escolhida e as pretensões para a análise exploratória.
17-novembro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Conhecer algumas metodologias e técnicas da Ciência de Dados
Identificar as interfaces entre Arquivologia, Ciência de Dados, Mineração de Dados, Datawarehousing
24-novembro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Conhecer os princípios de Aprendizado de Máquina e de Inteligência Artificial, e suas aplicações.
01-dezembro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Orientações e retirada de dúvidas direcionadas ao desenvolvimento do trabalho final.
08-dezembro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
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Apresentação do trabalho final pelos grupos.
15-dezembro: Aula síncrona de 19:30 às 20:30 e aula assíncrona de 18:00 às 19:00 e de 20:30 às 22:00.
Apresentação do trabalho final pelos grupos.
22-dezembro:
Prova Final
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