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1. Ementa 

Sistemas especialistas. Lógica Fuzzy. Algoritmos genéticos. Redes bayesianas. Aprendizagem por 

reforço. Redes neurais. 

 

2. Justificativa do Componente Curricular 

A evolução tecnológica, a inovação e as novas descobertas em todas as áreas da área de engenharia 

têm crescido em um ritmo cada vez maior, principalmente no campo de abrangência da Engenharia 

de Controle e Automação. Nesse contexto, a disciplina colabora de maneira fundamental na 

formação do aluno pois visa capacitar o aluno nas modernas técnicas de inteligência artificial 

voltadas para sistemas autônomos. 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo Geral 

Compreender os diferentes paradigmas de aplicações da IA. Entender os principais aplicações e as 

limitações da IA. Aplicar os conceitos e técnicas da IA. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Apresentar os conceitos sobre inteligência artificial e como eles podem ser aplicados na prática; 

• Apresentar os problemas clássicos que podem ser resolvidos através da inteligência  artificial; 

• Capacitar o aluno em identificar qual a solução de inteligência artificial é mais adequada para 

determinados problemas; 

• Apresentar as tendências mais atuais na área da Inteligência Artificial para a  resolução de 

problemas. 
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4. Conteúdo Programático: 

Redes neurais: Tipos, estruturas, aplicações. 

Aprendizagem por reforço: Tipos, vantagens, algoritmos para implementação. 

Sistemas especialistas: Aplicações, modelos. 

Algoritmos genéticos: Modelagem, algoritmos e aplicações. 

Lógica Fuzzy: Estrutura, algoritmo e aplicações. 

Redes bayesianas: Estrutura, algoritmos e aplicações. 

 

5. Cronograma 

Data Horário Nº Aulas Conteúdo 

18/09/2017 2T1234 4 Apresentação de plano de ensino e introdução à IA. 

25/09/2017 2T1234 4 Redes neurais: Tipos, estruturas, aplicações. 

02/10/2017 2T1234 4 Redes neurais: Tipos, estruturas, aplicações. 

09/10/2017 2T1234 4 Aprendizagem por reforço: Tipos, vantagens, algoritmos. 

16/10/2017 2T1234 4 Aprendizagem por reforço: Tipos, vantagens, algoritmos. 

23/10/2017 2T1234 4 Preparação de Seminário 

30/10/2017 2T1234 4 Apresentação de Seminário 

06/11/2017 2T1234 4 Sistemas especialistas: Aplicações, modelos. 

13/11/2017 2T1234 4 Algoritmos genéticos: Modelagem, algoritmos e aplicações. 

15/11/2017 4M1234 4 Preparação de Seminário 

20/11/2017 2T1234 4 Lógica Fuzzy: Estrutura, algoritmo e aplicações. 

22/11/2017 4M1234 4 Preparação de Seminário 

27/11/2017 2T1234 4 Redes bayesianas: Estrutura, algoritmos e aplicações. 

29/11/2017 4M1234 4 Apresentação de Seminário 

04/12/2017 2T1234 4 Construção de projeto final integrador 

06/12/2017 4M1234 4 Construção de projeto final integrador 

11/12/2017 2T1234 4 Apresentação de projeto final integrador 

13/12/2017 4M1234 4 Apresentação de projeto final integrador 

 

Total 72 
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6. Procedimentos Metodológicos 

As aulas serão conduzidas de maneira expositivo-dialogadas, com exercícios práticos e atividades 

individuais e em grupo. O principal foco do desenvolvimento do conhecimento será através da 

resolução de exercícios para cada assunto estudado, colaboração coletiva e no final análise e 

discussão dos resultados. O professor irá atuar com intermediário para que o aluno no final da 

disciplina consiga resolver ativamente problemas do mundo real com o uso do computador. Porém, 

conforme as características da turma e o andamento da disciplina podem ser aplicadas atividades 

como produção de textos com orientação em sala de aula e leitura silenciosa. Será utilizada apostila 

para guiar o desenvolvimento das aulas, com complementação através de livros e pesquisa na 

internet, além da utilização de conteúdos multimídia como sites, blogs, vídeos e podcasts.  

Inicialmente o ambiente de ensino será a sala de aula, onde serão abordadas as atividades que 

envolvem raciocínio lógico e posteriormente no laboratório de informática para o desenvolvimento 

de programas computacionais. 

 

7. Procedimentos de Avaliação 

A avaliação deste componente curricular ocorrerá da seguinte forma: 

• 2 (duas) provas escritas e/ou práticas em laboratório. 

• Produção textual e trabalhos extraclasse representando pontos adicionais e/ou atividades de 

recuperação da nota. 

 

Observações 

A recuperação paralela de conteúdo ocorrerá durantes horários determinados previamente pelo 

professor ou em sala de aula através de atividades complementares. 

Alguns trabalhos adicionais e avaliações podem ser realizadas através da internet, para tanto, o 

aluno precisa criar uma conta gratuita de e-mail no serviço Gmail do Google, ou utilizar uma conta 

já existente, para que seja realizada sua identificação no sistema. A necessidade do e-mail ser do 

serviço Gmail decorre do fato do ser a plataforma tecnológica escolhida pelos IFC para utilização 

de e-mails e outros aplicativos pelos professores. 

Considerar-se-á aprovado para o ano seguinte o estudante que tiver frequência igual ou superior a 

75% (setenta e cinco por cento) considerando a carga horária total do curso e alcançar Nota 

Semestral (NS) igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero) no componente curricular.  
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O estudante que ficou com Nota Semestral (NS) inferior a 7,0 (sete vírgula zero) terá direito à 

recuperação de nota (Exame Final). A recuperação de notas (Exame Final) é uma avaliação 

composta por todo o conteúdo ministrado no componente curricular e tem por objetivo recuperar as 

notas dos estudantes que não obtiveram aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero) 

em cada componente curricular. 

O aluno em exame será aprovado no componente curricular, quando a Média Final (MF) for igual 

ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero), calculada da seguinte forma: 

MF = NE x 0,5 + NS x 0,5 

NS = NOTA SEMESTRAL 

NE = NOTA EXAME 

MA = MÉDIA ANUAL 
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