
Tutoriais – CBIC2019 

Coordenador: Renato Tinós (USP), Ronaldo Zampolo (UFPA) 

e-mail: rtinos@ffclrp.usp.br, zampolo@ieee.org  

Os tutoriais serão ministrados no primeiro dia do evento 

Tutorial Horário Local Palestrante Título 

1 08:00-
10:30 

Sala 1 Guilherme 
Barreto (UFC) 

Sintonia Ótima de Controladores 
PID de Ordem Fracionária Usando 

Otimização Metaheurística 

2 08:00-
10:30 

Sala 2 Renato Tinós 
(USP) 

(Elas não são tão Complicadas 
Como Você Pensa:) 

Desmistificando as Redes Neurais 
Artificiais 

3 11:00-
12:30 

Sala 1 Roberto Limão 
(UFPA) 

Algoritmos Baseados em 
População: Melhor Desempenho 

por meio do Controle da 
Diversidade 

4 11:00-
12:30 

Sala 2 Leandro Coelho 
(UFPR/PUCPR) 

Aprendizado de Máquina (Machine 
Learning): Fundamentos, 

Aplicações e Tendências - (parte 
1) 

4 14:00-
15:30 

Sala 1 Leandro Coelho 
(UFPR/PUCPR) 

Aprendizado de Máquina (Machine 
Learning): Fundamentos, 

Aplicações e Tendências - (parte 
2) 

6 14:00-
15:30 

Sala 2 Hugo Siqueira 
(UTFPR) 

Introdução as Máquinas 
Desorganizadas: Máquinas de 
Aprendizado Extremo e Redes 
Neurais com Estados de Eco 

5 16:00-
17:30 

Sala 1 Rafael Stubs 
Parpinelli 
(UDESC) 

Algoritmos Bio-inspirados em 
Otimização: Não existe almoço 
grátis mas dá para economizar 

7 16:00-
17:30 

Sala 2 Heitor Silvério 
Lopes 

 (UTFPR) 

Programação Genética: 
Fundamentos e Aplicações 
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Tutorial 1 
 

 Título: Sintonia Ótima de Controladores PID de Ordem Fracionária Usando 
Otimização Metaheurística 
 

 Sala: 1 
 

 Horário: 08:00-10:30 
 

 Ministrante: Prof. Guilherme de Alencar Barreto, UFC, 
http://lattes.cnpq.br/8902002461422112  
 

 Língua: Português 
 

 Nível: Intermediário (requer conhecimento mínimo de controle e otimização 
metaheurística) 
 

 Resumo: Controladores PID de ordem fracionária surgem como uma 
alternativa promissora ao popular PID de ordem inteira, este ubíquo em plantas 
industriais ainda hoje. Neste tutorial discutiremos como aplicar algoritmos de 
otimização metaheurística (PSO, DE, GA, SA, FSS, busca aleatória 
global/local, dentre outros) tanto na sintonia ótima do controlador PID clássico 
(i.e. de ordem inteira) quanto na sua versão de ordem fracionária (FOPID). 
Vários índices de desempenho serão avaliados na forma de funções de aptidão 
e aplicados a exemplos diversos. O tutorial contará com o suporte de códigos 
Octave/Matlab que serão disponibilizados aos participantes. 

 
 

 

http://lattes.cnpq.br/8902002461422112


Tutorial 2 
 

 Título: (Elas não são tão Complicadas Como Você Pensa:) Desmistificando as 
Redes Neurais Artificiais 
 

 Sala: 2 
 

 Horário: 08:00-10:30 
 

 Ministrante: Prof. Renato Tinós, USP, http://lattes.cnpq.br/1273134370963830   
 

 Língua: Português 
 

 Nível: Básico (público alvo: estudantes com pouco ou nenhum conhecimento 
sobre o funcionamento básico de redes neurais artificiais) 
 

 Resumo: Interagimos com diversas tecnologias que utilizam Inteligência 
Artificial (IA) no nosso dia a dia. O impacto da IA na Sociedade aumentará 
significativamente no futuro próximo: previsões sugerem que IA adicionará 
cerca de US$ 15,7 trilhões à economia global até 2030. A maioria dos usuários 
costuma considerar que sistemas computacionais inteligentes são 
extremamente complexos. Este seminário tem por objetivo desmitificar a IA, 
mostrando que algoritmos inteligentes, em especial aqueles que utilizam 
Aprendizado de Máquina, empregam conceitos matemáticos e computacionais 
bastante simples e intuitivos. Especial atenção será dada às Redes Neurais 
Artificiais. Serão comentados diversos modelos, desde arquiteturas simples, 
que deram origem a este promissor campo, até modelos complexos utilizados 
no paradigma de Aprendizado Profundo.  

 
 

 

http://lattes.cnpq.br/1273134370963830


Tutorial 3 
 

 Título: Algoritmos Baseados em População: Melhor Desempenho por meio do 
Controle da Diversidade 
 

 Sala: 1 
 

 Horário: 11:00-12:30 
 

 Ministrante: Prof. Roberto Célio Limão de Oliveira, UFPA, 
http://lattes.cnpq.br/4497607460894318     
 

 Língua: Português 
 

 Nível: Intermediário 
 

 Resumo: Algoritmos Baseados em População, que inclui Algoritmos 
Genéticos, Algoritmos Culturais, Enxame de Partículas, Colônia de Formigas, 
entre outros, são usados basicamente para resolver problemas de otimização 
de sistemas complexos, com o desempenho determinado pelo comportamento 
da diversidade das suas populações. Embora o objetivo desses algoritmos seja 
a convergência para uma boa região do espaço de busca, as melhores regiões 
são encontradas quando existe um certo nível de diversidade na população, o 
qual permita a melhor eficiência na busca local e na busca global. Neste tutorial 
serão apresentadas algumas melhorias nesses algoritmos por meio da 
investigação do comportamento da diversidade da população ao longo do 
processo de otimização. A análise é feita com base em problemas benchmark 
da literatura bem como em alguns problemas do mundo real.  

 
 

 

http://lattes.cnpq.br/4497607460894318


Tutorial 4 
 

 Título: Aprendizado de Máquina (Machine Learning): Fundamentos, 
Aplicações e Tendências 
 

 Sala: 2 (11:00-12:30) e 1(14:00-15:30) 
 

 Horário: 11:00-12:30 (parte 1) e 14:00-15:30 (parte 2) 
  

 
 Ministrante: Prof. Leandro dos Santos Coelho, UFPR/PUCPR, 

http://lattes.cnpq.br/3483667901818921   
 

 Língua: Português 
 

 Nível: Básico 
 

 Resumo: O Aprendizado de Máquina explora o estudo e a construção de 
algoritmos por meio de aprendizado indutivo que podem aprender a partir de 
dados e fazer predições. Os algoritmos de Aprendizado de Máquina, também 
conhecidos como máquinas de aprendizado, compõem um ramo da 
Inteligência Artificial que aprende e se modifica a partir da sua experiência. Os 
paradigmas de Aprendizado de Máquina têm potencial para aplicações em 
empresas e na indústria em tarefas de seleção de características (features), 
redução de dimensionalidade, regressão, classificação, agrupamento de 
dados, entre outros. Cabe mencionar que os modelos de Aprendizado de 
Máquina podem ser combinados com abordagens de Inteligência 
Computacional, tais como metaheurísticas da computação evolutiva, 
inteligência de enxames, sistemas nebulosos e redes neurais artificiais, para 
dar suporte ao desenvolvimento de ferramentas de apoio a decisão, otimização 
e/ou previsão. Neste tutorial, discutirei as potencialidades, limitações, 
aplicações, desafios e tendências do uso de Aprendizado de Máquina nas mais 
variadas aplicações em empresas e no meio industrial. 

 
 

 

http://lattes.cnpq.br/3483667901818921


Tutorial 6 
 

 Título: Introdução as Máquinas Desorganizadas: Máquinas de Aprendizado 
Extremo e Redes Neurais com Estados de Eco 
 

 Sala: 2 
 

 Horário: 14:00-15:30 
 

 Ministrante: Prof. Hugo Valadares Siqueira, UTFPR, 
http://lattes.cnpq.br/6904980376005290  
 

 Língua: Português 
 

 Nível: Básico 
 

 Resumo: Neste tutorial apresentamos as Máquinas Desorganizadas: 
Máquinas de Aprendizado Extremo e Redes Neurais com Estados de Eco. Em 
tais arquiteturas de redes neurais não há ajuste nos pesos da camada 
intermediária, sendo treinada apenas da camada de saída. Além disso, este 
processo conta com solução analítica, já que o cálculo dos coeficientes pode 
ser feito via um combinador linear. O ajuste mostra-se rápido e eficiente. 
Apesar da simplicidade desta estrutura, diversos trabalhos mostram o seu 
potencial, sendo elas capazes de alcançar melhor desempenho que modelos 
clássicos, como a RBF e MLP. 

 
 

 

http://lattes.cnpq.br/6904980376005290


Tutorial 5 
 

 Título: Algoritmos Bio-inspirados em Otimização: Não existe almoço grátis mas 
dá para economizar 
 

 Sala: 1 
 

 Horário: 16:00-17:30 
 

 Ministrante: Prof. Rafael Stubs Parpinelli, UDESC, 
http://lattes.cnpq.br/4456007001373501   
 

 Língua: Português 
 

 Nível: Intermediário 
 

 Resumo: Este tutorial traz a discussão do teorema no-free-luch (NFL) frente a 
grande diversidade de algoritmos de otimização de Inteligência de Enxame 
(Swarm Intelligence - SI) e de Computação Evolutiva (Evolutionary 
Computation - EC). Após uma breve apresentação e contextualização do NFL 
no âmbito de otimização de problemas utilizando algoritmos de SI e EC, é 
apresentado um Ecossistema Computacional de Otimização (Ecologically-
inspired Optimization Framework - ECO) e suas aplicações e implicações. 

 

http://lattes.cnpq.br/4456007001373501


Tutorial 7 
 

 Título: Programação Genética: Fundamentos e Aplicações 
 

 Sala: 1 
 

 Horário: 16:00-17:30 
 

 Ministrante: Prof. Heitor Silvério Lopes, UTFPR, 
http://lattes.cnpq.br/4045818083957064    
 

 Língua: Português 
 

 Nível: básico 
 

 Resumo: A Programação Genética (PG) é um método de computação 
evolucionária largamente utilizado para problemas interessantes do mundo-
real. Basicamente, PG evolui uma população de programas (usualmente 
representados como árvores complexas), e cada elemento da população 
representa uma possível solução para um problema de otimização. Há muitas 
classes de problemas onde PG pode ser aplicada com sucesso, tais como 
mineração de dados, reconhecimento de padrões, jogos e estratégias de 
aprendizado. Neste tutorial serão apresentados os fundamentos de PG de uma 
forma acessível, tal que a audiência inclui tanto alunos de graduação como de 
pós-graduação. Ao longo do tutorial, diversas aplicações reais serão 
apresentadas de modo a ilustrar a aplicabilidade de PG. 

 
 

 

http://lattes.cnpq.br/4045818083957064

