
PGCA008 - Mineração de Dados
Prof. Rodrigo Tripodi Calumby

Projeto Final

Objetivos

O projeto final tem como objetivo a proposta de um projeto de pesquisa ou realização de
estudo experimental em mineração de dados. Podem ser realizados também estudos sobre
as técnicas em si (estudos comparativos e análises de eficácia). O trabalho desenvolvido
deve, preferencialmente, estar relacionado ao tema de pesquisa de cada aluno. É desejável
que o aluno tente aplicar os métodos de mineração de dados no tema de sua dissertação.
Isso pode ser defindo em colaboração com o orientador. Todavia, o trabalho pode estar
relacionado a outro tema de interesse.

Para projetos de pesquisa, o trabalho deverá apresentar, entre outras informações,
detalhamento adequado em termos de motivação, contextualização, metodologia, protocolo
experimental e resultados esperados. Para estudos experimentais é muito importante a
proposta e utilização de uma metodologia experimental adequada e análise e discussão dos
resultados apresentados.

Cada aluno deverá apresentar ao professor da disciplina sua proposta para validação e para
orientação na execução do projeto. Isso deve ser feito conforme cronograma estabelecido.
Haverá apresentação do projeto final e entrega do relatório.

Relatório

Elabore um relatório (de 6 a 8 páginas, formato SBC).

Apresentação

Cada aluno terá 15 minutos para apresentar seu trabalho.

Cronograma

[12/07] Divulgação do Projeto
[19/07] Validação da proposta e orientações
[11/08] Entrega do projeto final
[15/08] Apresentação
[16/08] Apresentação

Alguns Critérios de Avaliação

1. Atendimento ao prazo de entrega estabelecido.
2. Atendimento aos objetivos, requisitos e orientações desta proposta.
3. Fundamentação adequada e detalhamento da metodologia do projeto.



4. Adequação do protocolo experimental aos dados utilizados.
5. Amplitude dos experimentos realizados.
6. Rigor científico dos experimentos realizados e atividades propostas.
7. Qualidade da discussão dos resultados e conclusões.
8. Qualidade da apresentação visual do relatório.
9. Qualidade do texto do relatório.
1. Clareza e objetividade.
2. Atendimento às normas de ortografia e gramática.
3. Adequação das citações.
4. Organização das informações.

Algumas Fontes de Dados

- UCI Machine Learning Repository: http://archive.ics.uci.edu/ml/index.php
- Clustering datasets: https://cs.joensuu.fi/sipu/datasets/
- Portal Brasileiro de Dados Abertos: http://dados.gov.br/
- KDNuggets: http://www.kdnuggets.com/datasets/index.html
- Kaggle.com


