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Trabalho 1 

Opção 1.1: Analisando sentimentos... 

Um site de <e-commerce/hoteis/restaurantes/etc> solicitou que o desenvolvimento 

de um sistema que seja capaz de analisar os comentários dos usuários e informar se o 

comentário realizado é uma opinião positiva ou negativa. Você é capaz de desenvolver 

esta solução? (A escolha do site é sua, mas peça aprovação do professor.) 

Opção 1.2: Predição no futebol  

Um site de apostas esportivas contratou você para criar um sistema que seja capaz de 

predizer o placar de um jogo de futebol a partir do histórico de informações sobre os 

jogos.  Que tal conquistar este desafio?  (você deve buscar uma fonte para seus dados 

e montar sua base de dados)  

Opção 1.3: Quem é você? 

Uma empresa de marketing digital está buscando novas soluções para identificação e 

segmentação de clientes. Ela está contratando uma solução que permita definir a 

idade de um usuário a partir de seu padrão de temporização no uso do teclado.  Você 

consegue encarar deste desafio? (a coleta de dados é por sua conta)  

Procedimentos: 

1. Projete uma rede neural MLP com uma camada escondida para realizar a tarefa 

escolhida. Especifique o número neurônios de entradas e saída da rede. 

2. Crie seu conjunto de dados com exemplos de entrada e saída. Colete uma 

quantidade razoável de exemplos. 

3. Divida seu conjunto de dados em treino e teste. Treine a rede uma vez para 

minimizar ao máximo o erro no conjunto de treino. Efetue uma avaliação do erro 

no conjunto de teste. Experimente novas inicializações da rede neural, variações na 

quantidade de neurônios da camada escondida, variações no algoritmo de treino. 

Elabore tabelas do erro final e gráficos de erro ao longo das épocas de 

treinamento. Como se comparam os resultados? Justifique.  

4. Divida seu conjunto de dados em treino, teste e validação. Treine a rede uma vez 

para minimizar ao máximo o erro no conjunto de validação. Efetue uma avaliação 

do erro no conjunto de teste. Reproduza as mesmas inicializações da rede neural, 

variações na quantidade de neurônios da camada escondida, e variações no 

algoritmo de treino. Como se comparam os resultados? Justifique. 

5. Repita os itens 3 e 4 para fazendo outra divisão do conjunto de dados. 



6. Com base nos resultados, escolha uma configuração e teste seu sistema em uma 

situação real. 

7. Faça um relatório descrevendo sua metodologia, evidenciando sua arquitetura de 

rede neural, as entradas e saídas projetadas e a coleta de dados, justificando suas 

escolhas. Exiba seus resultados e faça uma discussão deles, comparando e 

justificando as diferenças e semelhanças. 

 

 

 

 

 


