
INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS – campus Bambuí
Departamento de Engenharia e Computação – DEC 

Bacharelado em Engenharia de Computação - ENGCOMP
Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso – CoordTCC

COMUNICADO: DEFESAS DE TCC – 2022/1 – Lote 1

Com satisfação, comunicamos a realização de 3 (três) sessões de defesa pública dos Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) no curso de Engenharia de Computação e convidamos a toda a comunidade para
participar.

DEFESA 1

Aluno: Filipe Lehmann Pereira
Título do TCC: Aplicação de técnicas de mineração de dados para auxílio na detecção de queimadas no
estado de Minas Gerais
Data e hora: 19/08/2020 às 7:00 h
Modalidade: Online
Ferramenta de comunicação: Microsoft Teams
Link de acesso:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19:meeting_MzZhZjVlYmQtZWEzYS00YTVmLTk3YTUtZWE4ODgzNTAzMTFi@thread.v2/0?context=%7B
%22Tid%22:%22bba8a803-9816-46ac-b85a-daace9f92f2f%22,%22Oid%22:%224b5a951c-1f96-47a4-8298-
14a7c3fb27dc%22%7D

Banca Examinadora:
Professor Orientador: Prof. Me. Felipe Lopes de Melo Faria (DEC/IFMG Campus Bambuí)
E-mail: felipe.faria@ifmg.edu.br
Membro 01: Prof. Dr. Marcos Roberto Ribeiro (DEC/IFMG Campus Bambuí)
E-mail: marcos.ribeiro@ifmg.edu.br
Membro 02: Prof. Álvaro Antônio Fonseca de Souza (Visitante - IFMG Campus Bambuí)
E-mail: alvaro.souza@ifmg.edu.br

Informações sobre o trabalho:
Objetivo do TCC:
Aplicar técnicas de mineração de dados nos conjuntos de dados selecionados com o objetivo de gerar
modelos preditivos para as áreas de queimadas em Minas Gerais.
Principais resultados:
1) a aplicação do filtro com transformada logarítmica melhorou significativamente a acurácia em ambos os
experimentos para a data de maior incidência de FRP, não somente em termos absolutos, com valores
entre 75 e 84%, mas também em relação a máximos e outliers, expressos pelo RRSE, que alcançou até
87,35%.
2) O melhor desempenho em termos de erro relativo absoluto se deu com a aplicação do filtro e algoritmo
k-NN na data de menor incidência do Experimento 1, expressa pelo valor 55,36%
Conclusão: Assim como o trabalho de Cortez e Morais (2007) utilizou uma transformada logarítmica para
obter resultados melhores, este trabalho também obteve os melhores resultados com a aplicação de uma
transformada.
Palavras-chave: Mineração de dados. Queimadas. Minas Gerais. INPE. MODIS.
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DEFESA 2

Aluno: Heitor Ramos Alves da Silva
Título  do  TCC: Aplicação  de  técnicas  computacionais  de  regressão  para  auxílio  na  análise  do
compartilhamento de bicicletas
Data e hora: 19/08/2020 às 8:30 h
Modalidade: Online
Ferramenta de comunicação: Microsoft Teams
Link de acesso:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19:meeting_YzhjOWUwYjktNWY5Zi00YzJhLWJiODAtZjA0MTU1YjRmZTY1@thread.v2/0?context=%7B
%22Tid%22:%22bba8a803-9816-46ac-b85a-daace9f92f2f%22,%22Oid%22:%224b5a951c-1f96-47a4-8298-
14a7c3fb27dc%22%7D

Banca Examinadora:
Professor Orientador: Prof. Me. Felipe Lopes de Melo Faria (DEC/IFMG Campus Bambuí)
E-mail: felipe.faria@ifmg.edu.br
Membro 01: Prof. Dr. Marcos Roberto Ribeiro (DEC/IFMG Campus Bambuí)
E-mail: marcos.ribeiro@ifmg.edu.br
Membro 02: Prof. Álvaro Antônio Fonseca de Souza (Visitante - IFMG Campus Bambuí)
E-mail: alvaro.souza@ifmg.edu.br

Informações sobre o trabalho:
Objetivo do TCC:
Aplicação de técnicas de mineração de dados para análise de modelos preditivos em relação aos dados de
compartilhamento de bicicleta na sociedade.
Principais resultados:
1. Ao avaliar o desempenho dos algoritmos foi possível analisar que o algoritmo o melhor algoritmo para a
grande maioria dos experimentos realizados foi o Random Forest.
2)O pior foi o KNN
Conclusão: Quando aplicadas as técnicas de predição foi possível obter ótimos resultados de acurácia o
experimento  que  apresentou  os  melhores  resultados  de  erro  foi  o  Experimento  3  que  as  melhores
configurações apresentou acurácia maior que 95% para as bases de Seul, e Washington.
Palavras-chave: Mineração de dados, Bicicleta, Compartilhamento, Regressão
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DEFESA 3

Aluno: Hudson Teles Camilo
Título do TCC: Aplicação de técnicas de mineração de dados para auxílio na detecção de evasão escolar em
cursos do ensino superior antes e durante a pandemia da Covid-19
Data e hora: 19/08/2020 às 10:00hs
Modalidade: Presencial
Local: LaNTIC – Laboratório de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação

Banca Examinadora:
Professor Orientador: Prof. Me. Felipe Lopes de Melo Faria (DEC/IFMG Campus Bambuí)
E-mail: felipe.faria@ifmg.edu.br
Membro 01: Prof. Dr. Marcos Roberto Ribeiro (DEC/IFMG Campus Bambuí)
E-mail: marcos.ribeiro@ifmg.edu.br
Membro 02: Prof. Me. Álvaro Antônio Fonseca de Souza (DEC/IFMG Campus Bambuí)
E-mail: alvaro.souza@ifmg.edu.br

Informações sobre o trabalho:
Objetivo do TCC:
Este trabalho visa aplicar técnicas de mineração de dados para gerar modelos preditivos utilizando bases
de dados de alunos brasileiros de Instituições de Ensino Superior (IES) relacionando às evasões escolares
contextualizadas no período pré e durante a pandemia.
Principais resultados:
1. De acordo com as métricas MAE e MSE, a técnica que gerou modelos de regressão ótimos para as bases
com atributos de dados escolares foi a Random Forests formada sempre por 500 árvores com 9.78% para
concluintes e 8.62% para matrículas desvinculadas
2) para atributos de séries temporais a técnica k-NN atingiu valores satisfatórios de 27.9% e 34% para
alunos concluintes e 26% a 27.5% para matrículas desvinculadas, sempre com 1 a 5 vizinhos.
Conclusão:  As  técnicas  de  regressão  k-NN,  Random  Forests  e  Regressão  Linear  foram  avaliadas  com
diferentes parâmetros, número de instâncias e quantidade de atributos preditores. Valores de acurácia
satisfatórios foram obtidos com as técnicas Random Forests e KNN. Como trabalhos futuros sugere-se uma
experimentação utilizando os dados do Censo da Educação Superior dos anos de 2021 e 2022
Palavras-chave: Mineração de dados. Evasão escolar. COVID-19. Aprendizado de máquina.

Prof. Me. Gabriel da Silva
Coordenador de TCC da Engenharia de Computação
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