
LABORATÓRIO DE 
COMPUTAÇÃO NATURAL 
E APRENDIZAGEM 
DE MÁQUINA (LCoN)

Faculdade de Computação e Informática
Mackenzie

Tecnologia a serviço  
do conhecimento



LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO NATURAL 
E APRENDIZAGEM DE MÁQUINA (LCoN)
fci.mackenzie.br/lcon.html 
 

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA (FCI) 
& ESCOLA DE ENGENHARIA 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Rua da Consolação 930, Consolação, 01302-000, São Paulo, SP – Brasil
Tel: (11) 2114-8842 | (11) 2114-7529

Pesquisadores Responsáveis:
Prof. Dr. Leandro Nunes de Castro (Lnunes@mackenzie.br)
Prof. Dr. Pedro Paulo Balbi de Oliveira (pedrob@mackenzie.br)

QUEM SOMOS
Somos um grupo de pessoas interessadas em construir um mundo melhor por 
meio da pesquisa científica básica e aplicada nas áreas de computação natural, 
aprendizagem de máquina e afins.

O QUE FAZEMOS
Pesquisa multidisciplinar que investiga a relação entre a computação  
e a natureza, e técnicas que tornam as máquinas capazes de aprender.  
Ao invés de simplesmente codificar a solução de um problema, o LCoN 
desenvolve tecnologias que tornam as máquinas inteligentes.

ONDE ESTAMOS
O Laboratório de Computação Natural e Aprendizagem de Máquina (LCoN), 
sediado na Faculdade de Computação e Informática (FCI) e Escola de Engenharia (EE),  
está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica  
e Computação (PPGEEC) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

QUANDO NASCEMOS
Fundado em fevereiro de 2009, o LCoN tem como objetivo promover e realizar pesquisa 
básica e aplicada com foco no desenvolvimento e aplicação de algoritmos 
computacionais para a solução de problemas complexos em diversas áreas 
do conhecimento.



NOSSA MISSÃO
A missão do LCoN é usar a computação natural e a aprendizagem de máquina 
para produzir conhecimento científico de qualidade, formar pesquisadores, 
resolver problemas complexos e transformar ciência em tecnologia.

NOSSOS VALORES
Nossos valores incluem a liberdade de ideias, criatividade, ética, sustentabilidade, 
trabalho em equipe, orientação a resultados e inovação.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
• Gestão de dados 
• Análise de dados (mineração de dados estruturados e não estruturados) 
• Processamento de linguagem natural
• Otimização
• Navegação autônoma de veículos não tripulados 

O laboratório possui um programa de parceria com o setor produtivo que  
o permite realizar projetos conjuntos e transferir conhecimento científico  
para o mercado.

APLICAÇÕES
Dentro das áreas de atuação do laboratório há várias aplicações que  
temos investigado: Mineração de Dados/Texto/Web/Imagens; Sistemas  
de Recomendação; Análise Multivariada de Dados; Web Semântica  
e Processamento de Linguagem Natural; Reconhecimento de Padrões;  
Logística e Pesquisa Operacional; e Problemas Inversos.

PARCERIAS ACADÊMICAS
Para que seja possível atingir a excelência estabelecemos parcerias com 
diversas outras instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no mundo: 
UNIMONTES, Unicamp, UTFPR, UFABC, UFBA, USAL, e FATEC Baixada Santista.

NOSSA INFRAESTRUTURA

O LCoN EM NÚMEROS

87m2
43m2 - Laboratório principal
12m2 - Espaço para pequenas reuniões
22m2 - Biblioteca e sala de reuniões
10m2 - Sala administrativa

• 14 workstations (AiO Core i5/i7, 8GB DDRAM, 21” LCD)

• 6 Notebooks (Core i7, 8GB DDRAM, 15,4” LED)

• + de 400 livros técnico-científicos
• Projetor multimídia
• TV 46” LED 
• Impressora Laser 
• Impressora Collor Jet
• 2 tablets
• 10 drones Parrot 2.0
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SEJA UM PARCEIRO DO LCoN

VENHA FAZER 
PESQUISA CONOSCO! 

Oportunidades de Iniciação Científica, 
Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado.

Entre em contato e agende sua visita.
Contato: Leandro Nunes de Castro

BENEFÍCIOS PARA OS PARCEIROS

•  Acesso à toda a pesquisa conduzida no laboratório;
•  Amplos privilégios de visita ao laboratório;
•  Um dia de trabalho por mês do LCoN dedicado  
 à um brainstorming estratégico para o parceiro;
•  Recrutamento de alunos;
•  Acesso a todas as publicações do laboratório;
•  Possibilidade de fomentar projetos específicos para a empresa;
•  Networking com outros parceiros do LCoN e laboratórios de pesquisa 
 da universidade;
•  Possibilidade de ter um colaborador da empresa residente no LCoN;
•  Possibilidade de ter membros do LCoN visitando periodicamente 
 a empresa;
•  Acesso amplo a todos os eventos do LCoN, como LCoN Meetings, 
 Grupos de Estudo, Workshops do LCoN, etc.

Assinatura do “Termo Aditivo”, que estabelece
um plano de trabalho, cronograma, entregáveis, 
equipe, investimentos, etc.

AO TRABALHO!

Assinatura do “Acordo de Cooperação 
Técnico-Cientí�co Cultural” entre a empresa
e a Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Análise preliminar do problema com conclusões 
relacionadas ao que pode ser feito e em que prazo. 

Pesquisa inicial com ferramentas computacionais
que nos permitam propor e validar uma solução.

Produção de ferramentas, métodos e procedimentos 
capazes de atacar o problema de forma sistemática 
e efetiva. Geralmente envolve linguagens de prototipação.

Transformação do protótipo em produto, 
teste e validação. 
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Primária

Prova de
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O FLUXO DO PROCESSO DE PARCERIA

O FLUXO DO DESENVOLVIMENTO
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