
 
 

PROPOSTA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU  

 

1. Áreas de Conhecimento 

 6.02.01.00-2 Administração de Empresas 

 6.03.02.01-1 Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e        
Estatísticos 

 1.03.00.00-7 Ciência da Computação 

2. Modalidade 

Aberto / Presencial 

3. Título/Denominação do curso 

Business Analytics:  análise de Dados no apoio à gestão e à tomada de decisão  
 

4. Coordenador do Curso 

Remis Balaniuk 

5. Titulação 

Doutor 
 

6. Objetivos do curso 

Geral:  
Especializar profissionais na extração de conhecimento útil às atividades de gestão, planejamento, 
supervisão e auditoria a partir de grandes e diversas bases de dados eletrônicos utilizando métodos e 
tecnologias da Inteligência de Negócios (Business Intelligence - BI), da Ciência de Dados e da Inteligência 

Artificial. Com ênfase prática e aplicada, o curso visa capacitar o aluno a identificar oportunidades e aplicar 

metodologias e ferramentas tecnológicas de análise, mineração e visualização de dados dentro do contexto 
corporativo, assim como preparar esses profissionais para as transformações que essas novas metodologias 
e tecnologias estão imprimindo na realidade organizacional e na sua gestão. 
 
Específicos: 
São objetivos específicos do curso: 

 Sensibilizar o profissional quanto ao potencial do uso de dados para a melhoria dos processos e 
produtos corporativos; 

 Estudar o impacto das novas tecnologias da informação no negócio e na gestão; 

 Capacitar o aluno para a escolha e o uso de tecnologias de BI, apresentando os fundamentos e as 
melhores práticas para a criação de bancos de dados analíticos (Data Warehouse, Data Mart e Data 
Mining) 

 Treinar o profissional no uso de ferramentas de análise de dados e recursos informacionais 
disponíveis no mercado e na internet; 

 Apresentar as principais técnicas de análise de dados e seus fundamentos teóricos, mostrando 
quando e como aplica-las a casos práticos; 

 Preparar o profissional para as diversas etapas do processo de descoberta de conhecimento dando 
enfoque na criação de produtos de uso continuado; 

 Apresentar as principais tendências e tecnologias disruptivas tais como o Big Data e o Deep 
Learning, mostrando como e quando elas podem ser úteis na realidade organizacional. 

 
 

7. Justificativa 

As tecnologias da informação e da comunicação (TIC) se tornaram em poucas décadas essenciais e 
incontornáveis, seja para as corporações, o governo e para o próprio cidadão. De um papel inicialmente 
voltado para a automação de processos e registro de transações, as TIC evoluíram para uma imensa 
plataforma de serviços, interoperabilidade, armazenamento e distribuição de informações digitais. Na 
atualidade, todas as organizações, qualquer que seja o porte, o ramo e o negócio, lidam cotidianamente com 
informação, seja ela proveniente de seus próprios sistemas informatizados, seja do ambiente externo e em 
particular da internet. Saber transformar essa informação em conhecimento é essencial ao sucesso, e 
mesmo à sobrevida, da organização num contexto em constante evolução e altamente competitivo. No 
governo não é diferente. Gestores, planejadores e auditores precisam tomar decisões lastreadas na maior 
quantidade possível de dados relevantes à sua esfera de atuação. Para todos esses profissionais a questão 
crucial diante da revolução trazida pelas novas tecnologias da informação é como se apropriar desse 
universo de recursos e conteúdo informacional posto ao seu alcance para dele retirar ferramental e 
conhecimento útil à sua atividade prática cotidiana. Dentro dessa perspectiva, esse curso busca especializar 
o profissional do século XXI na compreensão e uso de uma gama de teorias, metodologias e ferramentas 
tecnológicas voltadas à manipulação e análise de grandes bases de dados. Teremos como pano de fundo a 
Inteligência de Negócio e a Ciência de Dados, domínios interdisciplinares que lidam com processos e 
sistemas destinados a extrair conhecimento ou discernimento de dados em diversos formatos, estruturados 



 
ou não, combinando técnicas e teorias provenientes das áreas da matemática, estatística, ciência da 
informação e ciência da computação. Tendo sempre um enfoque prático e aplicado, o curso cobrirá cada 
etapa do macroprocesso de descoberta de conhecimento trabalhando casos e exemplos em escala real e 
lidando com temas e bases de dados afetos à realidade cotidiana dos profissionais da área privada e da 
administração pública. Durante o curso estudaremos também como essas novas metodologias e tecnologias 
estão revolucionando o contexto organizacional e como as organizações devem se preparar para inovar e 
internalizar o poder da informação e do conhecimento. Por fim, traremos o estudante para mais perto de 
diversas tecnologias disruptivas, tais como o Big Data e o Deep Learning, mostrando como e quando elas 
podem ser utilizadas na prática corporativa.  

 

8. Público-alvo ou Target 

O curso destina-se a profissionais de nível superior, em particular aqueles que lidam com negócio e gestão, 
tendo ou não experiência em análise de dados e TIC. Familiaridade com dados armazenados em bases 
tabulares e planilhas (tipo Excel) é desejável, mas não imperativa. Aqueles com experiência em bancos de 
dados e que tenham noções de programação poderão desenvolver análises mais sofisticadas e 
aprofundadas, mas na falta dessa experiência o estudante terá ainda um amplo escopo de temas a explorar 
e aprender que lhe serão úteis na prática profissional.  
 

 

9. Carga horária 

428 

10. Número de vagas 

30 

11. Duração (Início/Término) 

Setembro de 2018 a dezembro de 
2019 

 

12. Análise de Mercado  

O tema da análise de dados vem ganhando bastante espaço no contexto da pós-graduação. A matéria 
publicada no jornal O Globo em novembro de 2016 (https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/analise-
de-dados-entra-na-mira-de-cursos-de-especializacao-20541329 ) já apontava para uma demanda crescente 
do mercado por cientistas de dados, que não é atendida por falta de trabalhadores qualificados. De lá para 
cá essa demanda só aumentou e a oferta de cursos de especialização ainda é pouca. 
Grande parte das opções existentes hoje ocorre no ambiente virtual. Alguns destaques são: 

 Especialização em Ciência de Dados da Universidade Johns Hopkins 
https://www.coursera.org/specializations/jhu-data-science 

 Especialização em Business Analytics da Universidade da Pensilvânia:  
https://pt.coursera.org/specializations/business-analytics  

 Mestrado em Analytics da Georgia Tech https://pe.gatech.edu/master-science-degrees/online-
master-science-analytics  

 The Analytics Edge, MIT https://www.edx.org/course/analytics-edge-mitx-15-071x-3  
Entretanto esses cursos virtuais destacados são oferecidos em inglês, o que afugenta grande parte dos 
possíveis interessados brasileiros. Além do mais os certificados que esses cursos entregam nem sempre são 
reconhecidos no Brasil. 
Algumas opções de pós graduação à distância em português são: 

 Pós-graducação em Ciência de Dados e Big Data da PUC-Minas 
https://www.pucminas.br/PucVirtual/Pos-Graduacao/Paginas/Ciência-de-Dados-e-Big-
Data.aspx?moda=1&polo=1&area=11&curso=2944&situ=1 

  MBA em Ciência de Dados do Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação - IGTI 
http://igti.com.br/cursos/mba-em-ciencia-de-
dados/?utm_source=adws&utm_medium=pg&gclid=CjwKCAiAj53SBRBcEiwAT-
3A2JwgsguPQNadhDrESYF677JtTwWosLv9zw3zUYPHm9RZcgw64Vw18RoC9eEQAvD_BwE  

 Pós-graduação em Ciência de Dados da Faculdade Unyleya http://wpos.com.br/pos-

graduacao/curso/big-data-(ciencia-dados/?ap=google-
area&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=tecnologia_da_informacao&utm_content=big_d
ata_ff&keyword=pós-graduação%20em%20ciência%20de%20dados&gclid=CjwKCAiAj53SBRBcEiwAT-
3A2ODbyaiWrKeIXGIT3S4hNHaZ_ZkgXDvufSZHaPSrgeEuzhiM5HaaPBoCAlAQAvD_BwE  

 O próprio Mackenzie oferece uma especialização à distância em Ciência de Dados: 
http://ead.mackenzie.br/pos-graduacao-ead/ciencia-de-dados-big-data-analytics/  

 
São poucas as especializações presenciais em análise de dados oferecidas no Brasil. Alguns destaques são: 

 Curso de Especialização em Big Data e Data Science da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul – UFRGS http://www.inf.ufrgs.br/site/extensao/cursos-de-especializacao/curso-de-especializacao-em-big-

data-e-data-science/  
 Especialização em Ciência de Dados, Big Data, BI e Data Analytics do Centro Universitário 7 de 

Setembro, Fortaleza, Ceará  http://www.uni7setembro.edu.br/posgraduacao/especializacao-em-ciencia-de-

dados-com-big-data-bi-e-data-analytics/  

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/analise-de-dados-entra-na-mira-de-cursos-de-especializacao-20541329
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/analise-de-dados-entra-na-mira-de-cursos-de-especializacao-20541329
https://www.coursera.org/specializations/jhu-data-science
https://pt.coursera.org/specializations/business-analytics
https://pe.gatech.edu/master-science-degrees/online-master-science-analytics
https://pe.gatech.edu/master-science-degrees/online-master-science-analytics
https://www.edx.org/course/analytics-edge-mitx-15-071x-3
https://www.pucminas.br/PucVirtual/Pos-Graduacao/Paginas/Ciência-de-Dados-e-Big-Data.aspx?moda=1&polo=1&area=11&curso=2944&situ=1
https://www.pucminas.br/PucVirtual/Pos-Graduacao/Paginas/Ciência-de-Dados-e-Big-Data.aspx?moda=1&polo=1&area=11&curso=2944&situ=1
http://igti.com.br/cursos/mba-em-ciencia-de-dados/?utm_source=adws&utm_medium=pg&gclid=CjwKCAiAj53SBRBcEiwAT-3A2JwgsguPQNadhDrESYF677JtTwWosLv9zw3zUYPHm9RZcgw64Vw18RoC9eEQAvD_BwE
http://igti.com.br/cursos/mba-em-ciencia-de-dados/?utm_source=adws&utm_medium=pg&gclid=CjwKCAiAj53SBRBcEiwAT-3A2JwgsguPQNadhDrESYF677JtTwWosLv9zw3zUYPHm9RZcgw64Vw18RoC9eEQAvD_BwE
http://igti.com.br/cursos/mba-em-ciencia-de-dados/?utm_source=adws&utm_medium=pg&gclid=CjwKCAiAj53SBRBcEiwAT-3A2JwgsguPQNadhDrESYF677JtTwWosLv9zw3zUYPHm9RZcgw64Vw18RoC9eEQAvD_BwE
http://wpos.com.br/pos-graduacao/curso/big-data-(ciencia-dados/?ap=google-area&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=tecnologia_da_informacao&utm_content=big_data_ff&keyword=pós-graduação%20em%20ciência%20de%20dados&gclid=CjwKCAiAj53SBRBcEiwAT-3A2ODbyaiWrKeIXGIT3S4hNHaZ_ZkgXDvufSZHaPSrgeEuzhiM5HaaPBoCAlAQAvD_BwE
http://wpos.com.br/pos-graduacao/curso/big-data-(ciencia-dados/?ap=google-area&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=tecnologia_da_informacao&utm_content=big_data_ff&keyword=pós-graduação%20em%20ciência%20de%20dados&gclid=CjwKCAiAj53SBRBcEiwAT-3A2ODbyaiWrKeIXGIT3S4hNHaZ_ZkgXDvufSZHaPSrgeEuzhiM5HaaPBoCAlAQAvD_BwE
http://wpos.com.br/pos-graduacao/curso/big-data-(ciencia-dados/?ap=google-area&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=tecnologia_da_informacao&utm_content=big_data_ff&keyword=pós-graduação%20em%20ciência%20de%20dados&gclid=CjwKCAiAj53SBRBcEiwAT-3A2ODbyaiWrKeIXGIT3S4hNHaZ_ZkgXDvufSZHaPSrgeEuzhiM5HaaPBoCAlAQAvD_BwE
http://wpos.com.br/pos-graduacao/curso/big-data-(ciencia-dados/?ap=google-area&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=tecnologia_da_informacao&utm_content=big_data_ff&keyword=pós-graduação%20em%20ciência%20de%20dados&gclid=CjwKCAiAj53SBRBcEiwAT-3A2ODbyaiWrKeIXGIT3S4hNHaZ_ZkgXDvufSZHaPSrgeEuzhiM5HaaPBoCAlAQAvD_BwE
http://wpos.com.br/pos-graduacao/curso/big-data-(ciencia-dados/?ap=google-area&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=tecnologia_da_informacao&utm_content=big_data_ff&keyword=pós-graduação%20em%20ciência%20de%20dados&gclid=CjwKCAiAj53SBRBcEiwAT-3A2ODbyaiWrKeIXGIT3S4hNHaZ_ZkgXDvufSZHaPSrgeEuzhiM5HaaPBoCAlAQAvD_BwE
http://ead.mackenzie.br/pos-graduacao-ead/ciencia-de-dados-big-data-analytics/
http://www.inf.ufrgs.br/site/extensao/cursos-de-especializacao/curso-de-especializacao-em-big-data-e-data-science/
http://www.inf.ufrgs.br/site/extensao/cursos-de-especializacao/curso-de-especializacao-em-big-data-e-data-science/
http://www.uni7setembro.edu.br/posgraduacao/especializacao-em-ciencia-de-dados-com-big-data-bi-e-data-analytics/
http://www.uni7setembro.edu.br/posgraduacao/especializacao-em-ciencia-de-dados-com-big-data-bi-e-data-analytics/


 
 Pós-graduação em Big Data do Instituto Superior da Tecnologia da Informação – Infnet, Rio de 

Janeiro https://www.infnet.edu.br/esti/proposta-pos-graduacao-em-mit-big-data/  

 Curso de Extensão da PUC-Rio: Data Analytics: Mining, Predictive, Text & Big Data Analytics 
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=data-analytics:-mining,-predictive,-text-(e)-
big-dat&nInst=nei&o=1  

Em Brasília as pós-graduações com algum grau de similaridade com o que propõe aqui são:  

 IESB: Especialização em Ciência de Dados  http://www.iesb.br/pos/curso/ciencia-de-dados   

 Unieuro: Pós-Graduação em Computação em Nuvem, Virtualização e Mineração de Dados 
http://www.unieuro.edu.br/sitenovo/posgraduacao/informacoesCurso.asp?curso=1372&campus=01 

 FVG-DF: MBA Executivo em Business Analytics e Big Data  http://mgm-brasilia.fgv.br/cursos/business-

analytics-big-data-0?gclid=EAIaIQobChMI5tiM_NfN2AIVEoSRCh17Gg6OEAAYASAAEgLOTvD_BwE     

 Unip: MBA Data Science & Machine Learning http://www.posunip.com.br/curso-detalhe/mba-data-science-

&-machine-learning/11214  
 

13. Diferenciais do Curso Proposto/Pontos de Atração 

A especialização em Business Intelligence e Ciência de Dados do Mackenzie tem uma proposta diferenciada 
pois traz o poder transformador dessas novas tecnologias para dentro da realidade corporativa. 
Diferentemente dos demais cursos existentes, com foco essencialmente tecnológico, esse curso foca na 
descoberta de conhecimento e no uso de dados e informações enquanto ativos estratégicos no apoio à 
tomada de decisão, ao planejamento e ao acompanhamento de ações institucionais. Dessa forma, deixa de 
ser um curso exclusivo para profissionais de TI, podendo atrair um leque maior de profissionais, em particular 
aqueles envolvidos em atividades de gestão, supervisão, controle e auditoria. Por estar imerso na realidade 
da capital administrativa do país, esse curso é também particularmente sensível às peculiaridades da 
administração pública, suas instituições e políticas, que atuam em contextos complexos, diversos e de 
grande capilaridade e que por isso muito carecem de ferramental e metodologias que apoiem seus processos 
decisórios e explorem as muitas fontes de dados oficiais existentes. 

 

14. Receitas e Despesas Previstas (anexar planilha-padrão) 

 
 

15. Infraestrutura Requerida (salas, laboratórios, multimídia, software, etc) 

Sala de aula com projetor. Laboratório de informática com softwares livres: MySQL e Python. 
 

16. Estrutura Curricular  

Módulo I: Componentes básicos – 128h 

COMPONENTE CURRICULAR CH PROFESSOR TITULAÇÃO 

1. Fundamentos de bancos de dados 32 Remis Balaniuk / Saul Campos 

/ Edans Flavius 

Doutor / 

Mestres 

2. As ferramentas do Cientista de Dados  32 Remis Balaniuk / Saul Campos 

/ Edans Flavius 

Doutor / 

Mestres 

3. Obtendo e preparando dados para análise 32 Saul Campos / Edans Flavius Mestres 

4. Fundamentos de Business Intelligence e 

modelos OLAP multidimensionais 

32 Remis Balaniuk / Edilson 

Ferneda / Hércules Prado 

Doutores 

    

Módulo II: Organizações Inteligentes – 96h 

COMPONENTE CURRICULAR CH PROFESSOR TITULAÇÃO 

5. Processos Decisórios para Organizações 

Inteligentes   

32 Claudio Chauke / Rosalvo 

Streit  

Doutores 

6. Inovação e Transformação digital 32 Rosalvo Streit / Ana Paula 

Bernardi / Claudio Chauke 

Doutores 

7.Gestão da Informação 32 Wesley Vaz Mestre 

Módulo III: Métodos de Descoberta de Conhecimento – 104h 

Componente Curricular CH Professor Titulação 

8. Visualização de Dados e Self-service BI  32 Edilson Ferneda / Hércules 

Prado 

Doutores 

https://www.infnet.edu.br/esti/proposta-pos-graduacao-em-mit-big-data/
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=data-analytics:-mining,-predictive,-text-(e)-big-dat&nInst=nei&o=1
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=data-analytics:-mining,-predictive,-text-(e)-big-dat&nInst=nei&o=1
http://www.iesb.br/pos/curso/ciencia-de-dados
http://www.unieuro.edu.br/sitenovo/posgraduacao/informacoesCurso.asp?curso=1372&campus=01
http://mgm-brasilia.fgv.br/cursos/business-analytics-big-data-0?gclid=EAIaIQobChMI5tiM_NfN2AIVEoSRCh17Gg6OEAAYASAAEgLOTvD_BwE
http://mgm-brasilia.fgv.br/cursos/business-analytics-big-data-0?gclid=EAIaIQobChMI5tiM_NfN2AIVEoSRCh17Gg6OEAAYASAAEgLOTvD_BwE
http://www.posunip.com.br/curso-detalhe/mba-data-science-&-machine-learning/11214
http://www.posunip.com.br/curso-detalhe/mba-data-science-&-machine-learning/11214


 
9. Fundamentos de Estatística na 

Descoberta de Conhecimento  

36 Ana Paula Bernardi Doutora 

10. Métodos de mineração de dados  36 Edilson Ferneda / Hércules 

Prado 

Doutores 

Módulo IV: Tópicos especiais – 100h 

COMPONENTE CURRICULAR CH PROFESSOR TITULAÇÃO 

11. Métodos avançados de mineração de 

dados e Inteligência Artificial 

36 Remis Balaniuk / Saul Campos 

/ Edans Flavius 

Doutores 

12. Big Data, Cloud Computing e 

Geointeligência 

32 Remis Balaniuk / Saul Campos 

/ Edans Flavius 

Doutor 

13. Metodologia Científica e Ética na Análise 

de Dados e na Descoberta de Conhecimento 

32 Ana Paula Bernardi  Doutora 

 
 

18. Trabalho de Conclusão de Curso 

O discente deverá elaborar um trabalho original de conclusão de curso cuja defesa ocorrerá diante 

de uma banca de professores. O TCC deverá ser elaborado individualmente. Para a elaboração 

do TCC será designado um professor orientador. O TCC seguirá as normas de padronização 

editadas pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT). 

Serão incentivados trabalhos práticos que lidem com dados e problemas reais, inseridos na 

realidade profissional do aluno. Trabalhos teóricos, que discutam questões organizacionais 

relacionadas ao tema do Business Intelligence e ciência de dados também serão aceitos.  

 
 

19. Corpo Docente 

NOME TELEFONE E-MAIL 

1. Remis Balaniuk 999686799 remis.balaniuk@yahoo.com 

2. Ana Paula Bernardi  anap.bernardi@gmail.com 

3. Edilson Ferneda  eferneda@gmail.com 

4. Hércules Prado  prado.hercules@gmail.com 

5. Claudio Chauke  claudio.chauke@gmail.com 

6. Rosalvo Streit  rosalvo.streit@gmail.com 

7. Saul Campos   

8. Edans Flavius   

9. Wesley Vaz  wvazmsc@gmail.com 

(Anexar Currículo Lattes e Carta de Compromisso do Professor) 
 
 

20. Sugestões para Divulgação  

 
 

 

21. Parcerias e Apoios 

 
 

 

22. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS DISCIPLINAS 

Modulo I – Componentes básicos 
 
1. Fundamentos de bancos de dados 
 
Ementa: Nesta disciplina serão apresentados os conceitos de básicos de bancos de dados 
relacionais, de onde a grande maioria dos dados brutos para análise são extraídos.  



 
 
Estrutura da disciplina: 
Parte I: Sistemas Gerenciados de Bancos de Dados – SGBD 
Parte II: Modelo Entidade-Relacionamento 
Parte III: Modelo relacional 
Parte IV: Linguagem SQL 
 
Ao concluir a disciplina, o aluno deve ser capaz de construir consultas em qualquer sistema 
Gerenciador de banco de dados, utilizando agregações, conversões de valores e personalização do 
resultado. Deve ser capaz também de construir subconsultas, consultas hierárquicas, fazer 
atualização e remoção de dados. Definir restrições e relacionamentos. Fazer manipulação de grande 
conjunto de dados, utilizando operações de concatenação (merging), inserção condicional e pivô 
(pivot). 
 
2. As ferramentas do Cientista de Dados 
Ementa: 
Nesta disciplina inicial o aluno receberá uma introdução às ferramentas e técnicas mais importantes 
da "caixa de ferramenta do cientista de dados". Serão relacionadas as principais ferramentas e 
bibliotecas de software disponíveis no mercado e suas principais características. Será dada ainda 
uma introdução à linguagem Python, ao Jupiter Notebook e as principais bibliotecas Python que serão 
utilizadas durante o curso. 
Estrutura da disciplina: 
Parte I – Principais ferramentas e recursos úteis à análise de dados 
Parte II – Introdução à programação em Python: Instalando o Python. Carregando dados no Python. 
Acessando pacotes do Python. Escrevendo funções em Python. Depurando, organizando, 
comentando e otimizando código em Python. Exemplos. 
Parte III – Biblioteca Pandas 
 
 
3. Obtendo e preparando dados para análise 
 
Ementa: Para analisar dados é preciso antes obtê-los. Esta disciplina tratará das principais formas de 
obtenção de dados úteis à descoberta de conhecimento. Serão abordadas técnicas de extração, 
transformação e carga de dados provenientes de bancos de dados relacionais, internet e APIs. Um 
enfoque particular será dado às principais fontes de dados governamentais e de dados abertos. Serão 
abordadas ainda as principais técnicas de limpeza e preparação de dados. Por meio delas é possível 
obter dados de melhor qualidade e melhor adequados às etapas subsequentes de exploração e 
análise. 
Estrutura da disciplina: 
Parte I: Busca das fontes de dados relevantes. Dados brutos e dados processados. Grau de 
credibilidade. Dado aberto, sensível e sigiloso. Anonimização.  Limites e riscos do uso da análise de 
dados: indício versus prova. 
Parte II: Extraindo dados de bancos de dados relacionais. ETL. 
Parte III: Extraindo dados da web. Flat files. APIs. XML. JSON. Noções de protocolo HTTP e HTML, 
JavaScript e CSS. Web scraping. 
Parte IV: Engenharia de dados. Junções e cruzamentos. Amostragem. Qualidade do dado. Limpeza. 
 
Bibliografia: 
 
 
4. Fundamentos de Business Intelligence e modelos OLAP multidimensionais 
 
Ementa: Dados e informações em formato bruto, na forma de tabelas e listas, são de difícil 
interpretação pelo usuário final, principalmente quando a semântica desses resultados envolve regras 
de negócio e formatos muito específicos. Diversas tecnologias permitem a construção de modelos de 
dados voltados à consulta, geração de relatórios ad hoc e interfaces interativas por meio das quais o 
consumidor do conhecimento gerado pela análise de dados pode dele se apropriar e interpreta-lo 
dentro do seu próprio contexto de negócio e de atuação. Nessa disciplina abordaremos algumas 



 
dessas tecnologias assim como alguns princípios da preparação dos dados para visualização e da 
construção dessas interfaces. 
Parte I: Histórico do surgimento do Business intelligence (BI); conceitos básicos de DataWarehouse 
(DW) e Data Marts (DM); e objetivos e aplicações do BI;  
Parte II: Arquitetura da informação de sistemas de apoio à decisão; introdução à modelagem 
multidimensional; técnicas top down e bottom up; modelos OLTP x OLAP;  
Parte III: Processo de criação de DW: visão geral de rotinas de ETL; STG, ODS, DW e DM;  
Parte IV: ferramentas e operações OLAP;  
Parte V: Tendências em BI: Balanced Scorecard (BSC); Big Data e Data Science; ferramentas de 
descoberta (discovery);  
 
 
5. Processos Decisórios para Organizações Inteligentes 
 
Ementa: Nesta disciplina estudaremos, pela perspectiva da Teoria da Organização e da Inteligência 
Organizacional, como a informação e as tecnologias associadas podem apoiar o processo decisório 
e melhorar a gestão das organizações. 
 
Estrutura da disciplina: Teoria da Organização. Tríade Pessoas, Processos e Tecnologia. 
Performance Organizacional. Teoria da Decisão. Estratégias para Gestão de Portfolio, Programas e 
Projetos. Introdução à Inteligência Organizacional. 
 
Bibliografia Básica: 

 Bazerman, M. Processo Decisório. Elsevier, Edição: 8ª, 2014. 

 MORGAN, G. Imagens da Organização. São Paulo: Atlas, 2000. 

 THOLT, C. Decida com Inteligência. Brasília: Thesaurus, ABRAIC, 2006. 

 Barcaui, A. PMO: escritórios de projetos, programas e portfólio na prática. Editora Brasport, 
2012. 

 
Bibliografia Complementar: 

 CHOO, C. A Organização do Conhecimento: como as organizações usam informações para 
criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo: Editora Senac São 
Paulo, 2003. 

 
 
6. Inovação e Transformação digital 
 
Ementa: Transformação digital é um processo no qual as empresas fazem uso da tecnologia para 
melhorar o desempenho, aumentar o alcance e garantir resultados melhores. É uma mudança 
estrutural nas organizações, dando um papel essencial para a tecnologia. Com a evolução da 
tecnologia, surgem tanto novas soluções quanto problemas que precisam de atenção, o que obriga 
as empresas a se adaptar para suprir as demandas da sociedade. Combinar a inovação com a 
transformação digital, servindo-se para isso das tecnologias associadas à Inteligência de Negócio e 
à Ciência de Dados, pode dar às organizações em geral um diferencial competitivo e impulsionar sua 
produtividade e efetividade. 
 
Estrutura da disciplina:  
 
Parte I: Fundamentos teóricos da gestão da inovação. Ambiente Corporativo de Inovação. Liderança. 
Inovação Disruptiva. Novas abordagens e ferramentas de inovação.  
Parte II: A essência da transformação digital. As mídias Sociais como plataformas de relação, 
interação, entretenimento e comunicação. Sistema Nacional para a Transformação Digital. Estrutura 
de governança para a implantação da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. 
 
Bibliografia Básica: 

 CHESBROUGH, H. W. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from 
Technology. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2003. 



 
 KNAPP, J.; ZERATSKY, J.; KOWITZ, B. Sprint: How to Solve Big Problems and Test New 

Ideas in Just Five Days. New York: Simon and Schuster, 2016. 

 PORTO, G. S. (Org.) Gestão da Inovação e empreendedorismo. Elsevier, 2013. 
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Bibliografia Complementar: 

 CHESBROUGH, H.; VANHAVERBEKE, W. New Frontiers in Open Innovation. Oxford: Oxford 
University Press, 2014. 

 JOHNSON, S. Wonderland: How Play Made the Modern World. New York: Riverhead Books, 
2016. 

 
 
7. Gestão da Informação 
 
Ementa: A implantação da Inteligência de Negócio e da Ciência de Dados como práticas corporativas 
vai muito além da aquisição de ferramentas e infraestrutura. Processos decisórios e de trabalho, perfis 
e papéis, investimentos, planejamento e liderança são alguns dos elementos essenciais que precisam 
ser readequados para que a organização possa atingir a maturidade no que diz respeito ao uso de 
dados e informações enquanto ativo estratégico. Nesta disciplina estudaremos esses elementos, seu 
impacto e boas práticas institucionais que podem acelerar a criação de uma cultura e de uma estrutura 
organizacional propícia à inovação e à transformação digital.  
 
Estrutura da disciplina: 
 
Parte I: Elementos necessários para a implantação da Inteligência de Negócio e da Ciência de Dados 
como práticas corporativas 
Parte II: infraestrutura adequada para BI e análise de dados; visão geral de governança de dados; 
Parte III: Estrutura organizacional adequada: unidades, papéis e competências; 
Parte IV: Processos de trabalho e boas práticas corporativas. 
 
Bibliografia Básica: 
 
Bibliografia Complementar: 
 
 
8. Visualização de Dados e Self-service BI 
 
Ementa: Tão importante quanto a descoberta de conhecimentos em grandes bases de dados é a 
habilidade de explorar e comunicar os resultados e conclusões obtidas. Dados e informações em 
formato bruto, na forma de tabelas e listas, são de difícil interpretação pelo usuário final, 
principalmente quando a semântica desses resultados envolve regras de negócio e formatos muito 
específicos. Diversas tecnologias permitem a construção de modelos de dados voltados à consulta, 
geração de relatórios ad hoc e interfaces interativas por meio das quais o consumidor do 
conhecimento gerado pela análise de dados pode dele se apropriar e interpreta-lo dentro do seu 
próprio contexto de negócio e de atuação. Nessa disciplina abordaremos algumas dessas tecnologias 
assim como alguns princípios da preparação dos dados para visualização e da construção dessas 
interfaces. 
 
Estrutura: 
Parte I: Preparando dados para visualização e comunicação de resultados: agregações, 
desnormalizações. 
Parte II: Princípios e boas práticas da visualização de dados. 
Parte III: Self-service BI. Construindo painéis e dashboards interativos. 
 
 
Bibliografia Básica: 
 
Bibliografia Complementar: 



 
 
 
9. Fundamentos de Estatística na Descoberta de Conhecimento 
 
Ementa: Esta disciplina trata das principais técnicas exploratórias que permitem a descrição e a 
sumarização de dados brutos. Estas técnicas são tipicamente utilizadas antes da concepção de 
modelos preditivos ou inferenciais e servem também de base para modelos estatísticos mais 
complexos. As técnicas exploratórias são importantes para o teste, aprimoramento e até descarte de 
hipóteses preliminares que o analista tem a respeito do negócio objeto do estudo. Estudaremos 
também outro tópico de bastante relevância para a análise de dados, que é a regressão. Serão 
apresentados os conceitos de análise por regressão, mínimos quadrados e inferência utilizando 
modelos de regressão. Casos especiais de modelos de regressão, como o ANOVA, ANCOVA e a 
regressão logística serão também tratados. A disciplina abordará técnicas recentes de seleção de 
modelos e novos usos dos modelos de regressão. 
  
Estrutura da disciplina: 
Parte I: Estatística descritiva. Sumarização. Média, variância e desvio padrão. Outliers. Boxplot. 
Parte II: Avaliação da relevância das variáveis para fins analíticos. Redução da dimensionalidade. 
Análise Fatorial. Criação de novas variáveis. Análise de Componentes Principais. 
Parte III: Fundamentos da Probabilidade. Variáveis aleatórias. Independência. Expectância. 
Probabilidade condicional. Funções de densidade. Teorema de Bayes.  
Parte IV: Distribuição Binomial. Distribuição Normal. Distribuição de Poisson. 
Parte V: Intervalos de confiança. Teste de hipóteses. Hipótese nula. P-values. 
Parte VI: Mínimos quadrados e regressão linear 
Parte VII: Regressão multivariável e polinomial. Interpretação dos coeficientes. Residuais. Inferência 
com regressão. Predição. Seleção de modelos. 
Parte VIII: Regressão logística e regressão de Poisson. 
 
Bibliografia Básica: 
 
Bibliografia Complementar: 
 
 
10. Métodos de mineração de dados 
 
Ementa: Esta disciplina e a de Métodos avançados de mineração de dados e Inteligência Artificial 
cobrem os principais componentes da construção e aplicação de modelos preditivos baseados em 
aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina está revolucionando diversos domínios do 
conhecimento ao permitir a elaboração de modelos preditivos a partir de quantidades cada vez 
maiores de dados e dimensões. Esses modelos permitem a compreensão de fenômenos complexos, 
que são identificáveis somente a partir da análise de grandes e abrangentes séries de eventos.  Serão 
apresentados conceitos básicos, tais como conjuntos de treinamento, validação e de teste, 
underfitting, overfitting e indicadores de qualidade de um modelo preditivo. Serão abordados os 
principais modelos e algoritmos de aprendizagem de máquina, tais como as árvores de decisão, Naive 
Bayes, Random Forests, Support Vector Machines e Redes Neurais. As disciplinas cobrirão todo o 
processo de construção de modelos preditivos, incluindo a coleta de dados, criação de novas 
variáveis (engenharia de requisitos), preparação e treinamento dos modelos e avaliação. 
 
Estrutura da disciplina: 
 
Parte I: Predição, erros e validação cruzada.  Matriz de confusão. Underfitting. Overfitting. 
Comparação de modelos. 
Parte II: Seleção do paradigma adequado ao problema tratado. Maldição da dimensionalidade. 
Seleção de variáveis preditivas. Entropia. 
Parte III: Classificação. Árvores de decisão. Random Forests. Bagging. Boosting. 
Parte IV: Técnicas de aprendizagem de máquina para regressão. 
Parte V: Clusterização. K-Means. HCA (Hierarchical Cluster Analysis). 
Parte VI: Naive Bayes.  



 
Parte VII: Regras de associação. Algoritmo Apriori. 
Parte VIII: Redes Neurais. Princípios, conceitos e modelos.  
 
Bibliografia Básica: 
 
Bibliografia Complementar: 
 
Bibliografia Básica: 
 
Bibliografia Complementar: 
 
 
11. Métodos avançados de mineração de dados e Inteligência Artificial 
 
Ementa: Dando continuidade ao tema da aprendizagem de máquina, esta disciplina abordará mais 
alguns modelos e conceitos relevantes. 
 
Estrutura da disciplina: 
Parte I: Redes Neurais profundas: Deep Learning.  
Parte II: Support Vector Machines. 
Parte III: Ensembles. Máquinas de comitê. 
Parte IV: Mineração de textos. Busca e recuperação.  
Parte V: Análise de Dados de Redes Sociais. Processamento de Linguagem Natural. Sumarização. 
Análise de Sentimentos. 
 
Bibliografia Básica: 
 
Bibliografia Complementar: 
 
 
12. Big Data, Cloud Computing e Geointeligência 
 
Ementa: Nesta disciplina serão apresentados alguns conceitos e tecnologias disruptivas que estão 
revolucionando a análise de dados, permitindo que limitações tecnológicas e conceituais sejam 
vencidas e que quantidades cada vez maiores de dados, dimensões e temas sejam manipuláveis 
simultaneamente à busca de novos conhecimentos.  
 
Parte I: Noções de Big Data. Hadoop, MapReduce e NoSQL. 
Parte II: Cloud Computing. Análise de dados da Nuvem (Machine Learning APIs).  
Parte III: Geointeligência e Geoprocessamento na Nuvem.  
 
Bibliografia Básica: 
 
Bibliografia Complementar: 
 
 

 
13. Metodologia Científica e Ética na Análise de Dados e na Descoberta de Conhecimento 
 
Ementa: As diferentes formas de conhecimento. O conhecimento científico. Métodos e etapas. O 
processo de pesquisa científica (finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório). Metodologia de 
estudos. Elaboração de trabalhos científicos. A Ética na Análise de Dados e na Descoberta de 
Conhecimento.   
 
Estrutura: 
 
Bibliografia: 
 


