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DISCIPLINA 
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Carga horária 
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2
 

 Tópicos Especiais em Computação: Reconhecimento de 

Padrões 
60 

 

(
1
Aula Teórica;

 2
Aula Prática) 

 

Ementa 
Estudo de algoritmos e técnicas de processamento digital de imagens e aprendizado de 

máquina para reconhecimento de padrões em imagens digitais. 
 

Objetivos 
Orientar os alunos na resolução de um problema real que envolva reconhecimento de padrões 

extraídos de imagens digitais. 
 

Conteúdo Programático 
1. Fundamentos de imagens digitais; 

2. Pré-processamento de imagens digitais: histograma e suas transformações, filtragem e 

segmentação; 

3. Extração de características: conceitos e algoritmos; 

4. Introdução ao aprendizado de máquinas; 

5. Classificadores básicos: supervisionados e não supervisionados; 

6. Avaliação de classificadores; 

7. Sistemas de múltiplos classificadores; 

8. Algoritmos de agrupamento. 

 

Atividades Práticas – grupos de ........ alunos 

 

 

 

 



 

Metodologia 
- Formação de grupos de trabalho; 

- Escolha, por parte dos alunos, de um problema real, cuja resolução será o objetivo da 

disciplina; 

- Estudo do problema com levantamento de dados e identificação das etapas a serem realizadas 

para sua solução; 

- Seleção de materiais para leitura e estudo com os conceitos, algoritmos e técnicas necessárias 

para resolução do problema escolhido; 

- Apresentação e discussão dos resultados finais. 

- As aulas serão ministradas na modalidade remota síncrona, utilizando mecanismo de 

videoconferência através da Internet. 
 

Avaliação 
(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade) 

20% da nota final da disciplina corresponderá aos relatórios apresentados pelos grupos de 

trabalho referentes ao problema escolhido, seu estudo e identificação das etapas a serem 

cumpridas para sua solução. 

20% da nota final da disciplina será atribuída pelos próprios acadêmicos (auto-avaliação e 

avaliação dos pares), correspondendo à dedicação, comprometimento e participação nas 

atividades realizadas pelo grupo. 

60% da nota final da disciplina será atribuída pelos docentes à solução apresentada para o 

problema escolhido pelos alunos. 
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