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Ementa:  
Introdução às redes neurais, histórico, conceitos e definições. Paradigmas e regras de aprendizagem. Perceptrons. Perceptrons de 
múltiplas camadas (MLP). O Algoritmo de Retropropagação e suas variações. Técnicas para configuração de topologia. 
Regularizações. Autoencoders. Redes neurais competitivas: SOM, GNG. PCA. Redes Hopfield. Máquinas de Boltzmann e máquinas 
de Boltzmann restritas. Introdução às arquiteturas profundas: DNN, CNN, RNN. Softwares e aplicações. 
 
 
Conteúdo programático: Introdução às redes neurais, aplicações, aprendizagem em redes neurais, perceptrons, adaline, 
perceptrons de múltiplas camadas (MLP) e o algoritmo de retropropagação, configuração dos hiperparâmetros da rede neural, 
self organizing maps (SOM), growing neural gas (GNG), learning vector quantization (LVQ), análise de componentes principais 
(PCA), autoencoders e autoencoders variacionais, redes convolucionais (CNN), redes neurais recorrentes (RNN, LSTM, GRU), rede 
de Hopfield, máquina de Boltzmann, redes neurais baseada em grafos (GNN). 
 
Objetivos Gerais: Apresentar os conceitos básicos e principais características dos modelos clássicos de redes neurais artificiais, 
sua fundamentação biológica e suas possíveis aplicações em diversas áreas. 
 
Específicos: Capacitar o aluno à criação de modelos de redes neurais artificiais para tratamento de problemas específicos. 
 

 

Metodologia de ensino: Aulas expositivas com sobre os conceitos fundamentais e apresentação dos diversos modelos, aulas 
práticas de laboratório para implementação e experimento em cenários práticos.  
 

Avaliação: Desenvolvimento de seis (6) projetos, sendo cinco (5) projetos específicos e um (1) projeto final com apresentação 
oral.  



 
NPE = média aritmética dos projetos específicos 
NPF = nota do projeto final 
 
NF = 0,6*NPE + 0,4*NPF 
 
Será aprovado o aluno que obtiver uma média (NF) maior ou igual à 6. 
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