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Resumo 

Desde a antiguidade, a inteligência e o raciocínio humano sempre instigaram os 

grandes pensadores e filósofos na busca por respostas que pudessem definir a 

inteligência e seus princípios. Como um processo natural da evolução humana, 

máquinas de calcular foram surgindo, que por sua vez foram sendo aperfeiçoadas e 

melhoradas levando ao surgimento dos computadores. Com o surgimento dos 

computadores, a Inteligência Artificial (IA) tornou-se uma realidade, sendo possível 

“imitar” a inteligência humana por meio de mecanismos de software e hardware. 

Muitas áreas de estudo têm se destacado em IA, dentre elas o reconhecimento de 

padrões e as Redes Neurais Artificiais (RNAs). As RNAs fazem parte do grupo das IAs 

Conexionistas que é um paradigma na qual acredita-se que simular a estrutura do 

cérebro, o sistema apresentará inteligência, ou seja, será capaz de aprender por 

meio de seus erros. Este trabalho tem como finalidade, entender a fundamentação 

teórica das RNAs, bem como, o seu processo de concepção e treinamento, com o 

propósito de analisar e reconhecer os padrões que implicam na escolha da área de 

especialização e das matérias eletivas dos alunos do curso de Sistemas de Informação 

da ESPM (Tech). 

 
Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais, Inteligência, Classificação, 
Reconhecimento de padrões. 

Introdução 

 O curso de Sistemas de Informação da ESPM (Tech), diferentemente de 

outros cursos de Sistemas de Informação adotados por outras Instituições de Ensino 

Superior (IES), possui um processo diferente de cumprimento das disciplinas. Durante 

os quatro primeiros semestres os alunos cumprem as disciplinas de formação básica 

do curso (disciplinas tronco). A partir de então, os alunos têm de, diante um leque de 

três grandes áreas de especialização: Digital Business Intelligence (BI), Mobile Dev e 

Gestão de Games, escolher suas disciplinas eletivas. Embora os alunos, antes do 5º 

semestre, participem do mentoring (processo em que são, aos alunos, ofertadas 

palestras e eventos que, de uma forma geral, tentam facilitar a escolha da área de 

especialização e das disciplinas).  
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 No entanto, apesar de todo o suporte fornecido pela ESPM, com o 

mentoring e acesso a entidades como o Carreiras1 e PAPO2, e pelos professores do 

curso, há a possibilidade de alunos ficarem com dúvidas sobre quais áreas de 

especialização mais assemelham-se ao seu perfil acadêmico.  

 As RNAs são um modelo computacional resultante da convergência das 

muitas áreas da ciência, principalmente da matemática, física e neurociência. As 

RNAs pertencem ao paradigma das IAs Conexionistas. Os conexionistas acreditam 

que um sistema, ao simular a estrutura de um neurônio, apresentará inteligência, ou 

seja, por meio de seus erros, será capaz de aprender e tornar-se mais assertivo. Desta 

forma, as RNAs, baseadas em informações já existentes, possuem a “habilidade” de, 

por meio de técnicas de regressão, inferir em valores e respostas precisas, bem como, 

classificar e clusterizar padrões de dados.  

 Nos últimos anos, por conta desta “habilidade”, muitas empresas, dos mais 

diversos segmentos de mercado, passaram a utilizar, em suas operações 

transacionais e até mesmo no processo de tomada de decisão e definição de 

estratégias, as RNAs e seus mais diversos modelos. 

 Neste trabalho é proposto o uso de uma técnica de IA, o reconhecimento 

de padrões, implementado por meio de uma RNA como uma ferramenta de apoio aos 

alunos do curso de Tech, que visa auxiliar na escolha da área de especialização que 

será seguida a partir do 5º semestre do curso.  

 Inicialmente aceita-se a hipótese de que, por se tratar de uma ferramenta 

amplamente utilizada, por conta de sua precisão, pelo mundo corporativo e pelo fato 

de que os alunos, ao escolherem suas áreas de especialização, baseiam-se em seus 

gostos e facilidades nas disciplinas tronco, uma RNA, baseando-se no perfil 

acadêmico, poderia auxiliá-los na escolha das áreas de especialização. 

Fundamentação Teórica 

 Para ter o entendimento sobre as Redes Neurais Artificiais, é necessário, 

primeiro ter uma noção de como o cérebro e suas células funcionam. Os neurônios, 

presentes em todo o cérebro, são células nervosas que desempenham o papel de 

conduzir os impulsos nervosos.  

 1 O ESPM Carreiras é o setor de aconselhamento profissional ao estudante. O Carreiras tem o foco 

em ajudar os estudantes a se encontrarem e escolherem a sua trajetória acadêmico e profissional. 

2 O Programa de Acompanhamento Psicológico e Orientação (PAPO) é o setor de aconselhamento 

psicológico ao aluno, para que o mesmo melhor vivencie a faculdade, a transição para a idade adulta 

e entenda o seu desempenho acadêmico. 
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 Estas células especializadas são, portanto, as unidades básicas do sistema 

que processa as informações e estímulos no corpo humano. Os neurônios são 

formados pelos dendritos, um conjunto de terminais de entrada, pelo corpo central ou 

soma, responsável pela coleta e combinação das informações vindas de outros 

neurônios e recebidas pelos dendritos, e pelos axônios, longos terminais de saída. A 

comunicação entre eles se dá pelas sinapses, regiões nas quais dois neurônios 

entram em contato, transmitindo assim, impulsos nervosos. “...os neurônios têm um 

papel essencial na determinação do funcionamento e comportamento do corpo 

humano e do raciocínio...” (PONCE, André. 2009). A Figura 1 ilustra o esquema básico 

de um neurônio biológico. 

No ano de 1943, 

McCulloch e Pitts 

desenvolveram o primeiro 

modelo matemático que 

descrevia um neurônio 

artificial. O modelo baseia-

se no funcionamento dos 

neurônios, e é formado por 

um vetor ou matriz de 

entradas (x1, x2...xn), que 

analogamente ao neurônio biológico, representam os dendritos, as sinapses são 

representadas pelas ponderações (w1,w2...wn) dos canais de comunicação entre as 

camadas do neurônio, a soma é analogamente representada pelos nós de 

processamento (hl1, hl2...hln), que possuem a função de ativação, responsável por 

restringir a amplitude da saída do neurônio artificial, por sua vez, o axônio, é 

representado pela camada de saída do neurônio (el1, el2...eln). “...o comportamento 

inteligente de uma Rede Neural Artificial vem das interações entre as unidades de 

processamento da rede...” (PONCE, André. 2009). A Figura 2 ilustra o esquema 

básico de um neurônio artificial. 

Figura 1 – Modelo de um neurônio biológico 
Fonte: PUC – Rio: Maxwell Biblioteca Digital. p37. 
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A característica 

mais importante de uma 

Rede Neural Artificial, é a 

habilidade, de a partir do 

ambiente, melhorar seu 

desempenho através da  

aprendizagem.  

 No contexto das Redes Neurais Artificiais, o processo de aprendizagem é 

definido como: 
Aprendizagem é um processo pelo qual os parâmetros livres de uma rede 
neural são adaptados através de um processo de estimulação pelo ambiente 

no qual a rede está inserida. O nível de aprendizagem é determinado pela 

maneira pela qual a modificação dos parâmetros ocorre. (HAIKYN, Simon. 

2008. p 75). 

 O processo de aprendizagem é resultante do treinamento da rede que 

ocorre por conta do algoritmo de aprendizado, chamado de algoritmo de 

retropropagação. O treinamento da RNA, consiste na apresentação de dados nas 

entradas da rede (x1, x2...xn), que propaga a informação até se obter novos valores 

na camada de saída (el1, el2...eln), por fim, com a saída obtida, a informação é 

retropropagada e os pesos das conexões sinápticas (w1, w2...wn) dos canais de 

comunicação entre os nós de processamento, são alterados de acordo com sua 

parcela de “culpa” no erro médio quadrático da rede (HAYKIN, Simon. 2008. p199). 

Metodologia 

 A pesquisa, com o objetivo de auxiliar os alunos do curso de Tech que 

estejam acima do 4º semestre na escolha da área de especialização, teve um sistema 

de apoio à decisão aos alunos do curso de Sistemas de Informação implementado e 

validado. O sistema de apoio a decisão está inserido na área de reconhecimento de 

padrões e foi implementado por meio de uma RNA. O sistema é composto por dois 

módulos principais: módulo de treinamento da rede neural artificial e módulo de 

validação ou testes. 

 O número de camadas ocultas, bem como o número de neurônios em cada 

camada oculta da rede foram determinados por meio de testes iniciais. Parâmetros 

Figura 2 – Modelo do neurônio artificial com uma camada oculta 
Fonte: PONCE, André. Redes Neurais Artificiais. 
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como taxa de aprendizado (h) e taxa de momentum (a) também foram testados e 

avaliados (HAYKIN, Simon. 2008. p196). 

 O número de neurônios na camada de entrada da rede está diretamente 

relacionado ao número de características que foram levantadas junto com os alunos 

que já estão cursando as disciplinas eletivas (alunos a partir do 5º semestre). Essas 

características foram representadas por perguntas que serão elaboradas e que foram 

respondidas pelos alunos. A quantidade de perguntas e, também as perguntas 

apropriadas foram elaboradas no decorrer do projeto. Independentemente do número 

de neurônios que serão utilizados na camada de entrada, a camada de saída será 

composta apenas por três neurônios, onde cada neurônio representará uma área de 

especialização definida no curso. A partir do questionário respondido pelos alunos, 

80% da base de dados foi, aleatoriamente, utilizado para o treinamento da RNA, ao 

passo que o restante, foi utilizado como teste de acurácia.  

 A resposta de cada aluno, para cada pergunta do questionário deverá ser 

“sim” ou “não”. Como as RNAs trabalham com valores numéricos, a resposta “sim” 

para uma determinada pergunta será representada por 1 e, a resposta “não”, 

representada por 0. Desta forma, os valores de entrada da rede neural serão valores 

binários. A saída também será binária onde a rede ativará (responder com 1) apenas 

a saída que corresponde a área de especialização que mais assemelha-se ao perfil 

do aluno. 

 Para a fase de treinamento da RNA, os pesos serão inicializados com 

valores aleatórios entre 0 e 1. Após a inicialização dos pesos, os dados de cada aluno 

serão apresentados à rede neural que calculará a saída. Como o treinamento da rede 

neural será supervisionado, ou seja, em cada conjunto do material de treinamento de 

cada aluno estará disponível também a área de especialização que ele cursará ou 

está cursando, o módulo de treinamento irá calcular o erro (diferença entre a resposta 

calculada e a resposta desejada). O erro será utilizado para a atualização dos 

parâmetros da rede, no processo chamado de retropropagação do erro (HAYKIN, 

Simon. 2008. p188). Esse processo será repetido para todos os alunos que compõem 

o conjunto de treinamento.  

 Assim que todos os dados forem apresentados à rede, diz-se que uma 

época de treinamento foi realizada. A cada época, calcula-se o erro médio quadrático. 

O processo de treinamento termina quando o erro médio quadrático atingir um valor 



 

 

6 

mínimo previamente estabelecido ou quando não houver mais variação do erro médio 

quadrático. 

 Após a fase de treinamento, ocorre a fase de classificação ou fase de 

testes. Nesta fase, a RNA recebe o conjunto de características e calcula a sua 

resposta, ou seja, para os dados de entrada recebido indica qual deve ser a área de 

especialização em que o aluno deve escolher. Esse processo é repetido para todo o 

conjunto de dados que representa o material de teste da rede.  

Base de Dados 

 Durante a fase de levantamento de informações um formulário de questões 

foi elaborado e repassado aos alunos do curso. O formulário, composto, em sua 

totalidade, por 16 questões fechadas, possuía 15 questões de análise de perfil que 

recebiam como respostas valores como “sim” ou “não” e uma questão gabarito que 

identificava a área de especialização que o aluno, majoritariamente, pretende cursar, 

ou caso acima do 4º semestre, está cursando.  

 Como já mencionado nas seções anteriores, pelo fato das RNAs 

trabalharem com valores numéricos, fez-se necessário a adoção de valores numéricos 

que representassem os possíveis outputs da RNA.  

Conforme observado no 

Quadro 1, cada área de 

especialização, possuí apenas 

um único valor numérico 

correspondente, ao passo 

que, valores numéricos que 

não possuem 

correspondência com alguma 

das três áreas de especialização presentes na amostra, se correspondem com a string 

“Unidentified Spec-field detected!”, que identifica os valores numéricos sem 

correspondência. 

 O formulário, disponível para respostas no período de 22 de abril de 2018 

à 08 de maio de 2018, obteve apenas 53 respostas. Neste cenário, a base de dados 

apresentaria dois problemas que poderiam afetar o processo de treinamento e 

validação da RNA.  

Output Correspondência 

0 0 1 Digital Business Intelligence 

0 1 0 Mobile Dev 

1 0 0 Games 

0 0 0 Unidentified Spec-field detected! 

1 1 1 Unidentified Spec-field detected! 

Quadro 1 – Possíveis outputs da RNA 
Fonte: Autor 
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 O primeiro, o desbalanceamento da base de dados, originava-se da 

preferência dos alunos do curso pela trilha de BI, ou seja, das 53 respostas iniciais, 

aproximadamente 57% das respostas eram de alunos que pretendiam cursar ou já 

cursavam, majoritariamente, a trilha de BI. Dentre o restante, as respostas de alunos 

que pretendiam cursar ou já cursavam, predominantemente, a trilha de Mobile Dev, 

correspondia a aproximadamente 36% da base de dados. Por fim, as respostas de 

alunos que pretendiam cursar ou já cursavam, em sua maioria, a trilha de Games, 

correspondiam a aproximadamente 7% da base de dados. Neste cenário, a RNA, por, 

em sua base de treinamento, possuir mais amostras de alunos de BI, apresentaria um 

maior viés para a área de especialização de Digital Business Intelligence.  

 O segundo problema estava diretamente relacionado ao tamanho da base 

de dados, ou seja, por ser demasiadamente pequena, seu tamanho poderia 

comprometer o processo de treinamento e avaliação de resultados e acurácia. Com o 

intuito de contornar os problemas descritos, cerca de 397 novos registros foram, de 

forma aleatória, inseridos na base de dados. Entretanto, embora a inserção de 

respostas tenha sido feita de forma aleatória, as respostas críticas para as áreas de 

especialização foram travadas em 1 (sim).  

 Após os processos de balanceamento e inserção de valores aleatórios 

corrigirem tanto o desequilíbrio quanto aumentarem o tamanho da base de dados, fez-

se necessário a divisão da base de dados em duas. Dos 450 elementos amostrais, 

360 (80% dos dados) foram aleatoriamente selecionados, sendo 120 elementos de 

cada área de especialização. Esta seleção total de 360 elementos foi utilizada na fase 

de treinamento da RNA, ao passo que, os 90 elementos amostrais restantes, foram 

utilizados no módulo de testes, bem como na avaliação dos resultados  da RNA. 

Resultados 

 Conforme descrito na seção anterior, a base de dados utilizada é oriunda 

do formulário de questões repassado aos alunos de Tech. A base de dados, após ter 

sido, pela primeira vez, balanceada e normalizada, alcançou um total de 105 registros. 

Destes, cerca de 20% (21 registros) foi utilizado no módulo de testes, ao passo que, 

o restante (84 registros) foi utilizado no módulo de treinamento.  

 Ao se observar a Tabela 1, nota-se que a RNA de camada oculta única 

(conjuntos c1), obteve, em comparação com a RNA de duas camadas ocultas 

(conjuntos c2), uma taxa de assertividade de 4,76% mais elevada. Vale ressaltar que, 
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embora nestes testes iniciais, a ativação sigmoide em camada oculta única, tenha 

obtido, quando comparada a ativação sigmoidal em duas camadas, um desempenho 

levemente melhor, seu desempenho, para o reconhecimento das áreas de 

especialização, não foi satisfatório.  

Tabela 1 – Testes iniciais de desempenho 
Fonte: Autor 

 Devido aos resultados obtidos, novos registros foram aleatoriamente 

inseridos na base de dados. Após a nova inserção e balanceamento, a base de dados, 

agora com um total de 450 registros, foi novamente testada. Dos 450 registros, cerca 

de 20% (90 registros) foi utilizado no módulo de testes, ao passo que, o restante (360 

registros) foi utilizado no módulo de treinamento.  

Tabela 2 – Testes finais de desempenho 
Fonte: Autor 

 Ao se observar a Tabela 2, nota-se que o novo conjunto c1, obteve, em 

comparação com o novo conjunto c2, uma taxa de assertividade de 7,78% mais 

elevada. Neste cenário, pode-se perceber que, em comparação aos testes de 

desempenho iniciais, mostrados na Tabela 4, os testes realizados na RNA que utilizou 

a base de dados com 450 registros, obtiveram taxas médias de assertividade 

satisfatórias. 

 A Tabela 3 mostra a sumarização dos resultados por trilha nos conjuntos 

de treinamento c1. Pode-se notar que a diagonal da Tabela apresenta os acertos, ou 

seja, a diagonal da Tabela 3 correlaciona os valores reais (ditados pela questão 

gabarito) com os valores preditos pela RNA depois do processo de treinamento. Nota-

se que os maiores erros foram em registros pertencentes à trilha de BI, mas que foram 

Testes iniciais de desempenho 

RNA 
Taxa de assertividade 

média 
Quantidade média de 

épocas 

Sigmoide – c1 61,90% 2.409 

Sigmoide – c2 57,14% 34.438 

Testes finais de desempenho 

RNA 
Taxa de assertividade 

média 
Quantidade média de 

épocas 

Sigmoide – c1 82,22% 1.646 

Sigmoide – c2 74,44% 25.795 
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preditos como pertencentes à trilha de games e registros pertencentes à trilha de 

Games, mas que foram preditos como Mobile Dev. 

Valores Preditos 

  
BI Mobile Dev Games Assertividade 

Valores 
Reais 

BI 24 2 4 80,00% 

Mobile Dev 2 25 3 83,33% 

Games 1 4 25 83,33% 

Tabela 3 – Sumarização dos resultados por trilha – conjuntos c1 
Fonte: Autor 

 A Tabela 4 mostra a sumarização dos resultados por trilha nos conjuntos 

de treinamento c2. Da mesma forma que a Tabela 6, a diagonal da Tabela 4 

correlaciona os valores reais (ditados pela questão gabarito) com os valores preditos 

pela RNA depois do processo de treinamento. Nota-se que os maiores erros foram 

em registros pertencentes à trilha de Mobile Dev, mas que foram preditos como 

pertencentes à trilha de BI e registros pertencentes à trilha de Games, mas que foram 

preditos como BI. 

Valores Preditos 
  BI Mobile Dev Games Assertividade 

Valores 
Reais 

BI 23 3 4 76,67% 

Mobile Dev 6 22 2 73,33% 

Games 6 2 22 73,33% 

Tabela 4 – Sumarização dos resultados por trilha – conjuntos c2 
Fonte: Autor 

Considerações Finais 

 Dado as comparações, nota-se que a RNA de ativação em camada oculta 

única, possui, quando comparada a RNA de ativação em duas camadas ocultas, 

resultados, levemente, mais acurados. Vale ressaltar também que, em nenhum dos 

cenários, os conjuntos de teste de ativação em duas camadas ocultas (conjuntos c2), 

obtiveram uma acurácia ou desempenho superior aos dos conjuntos de teste de 

ativação em camada oculta única (conjuntos c1). 

 Em síntese, por ter apresentado taxas de assertividade satisfatórias e por 

se tratar de um cenário  de classificação, um modelo de RNA, que baseia-se nas 

facilidades e gostos dos alunos de Tech pelas disciplinas tronco, tem o potencial para 
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classificar, dentre as três áreas de especialização disponíveis no curso de Tech, a 

área de especialização que mais assemelha-se ao perfil acadêmico do aluno.  

 Vale ressaltar também que o tamanho da base de dados possui uma alta 

influência, não somente no desempenho da RNA, mas também em sua acurácia. 

Sendo assim, um possível estudo futuro seria aplicar as mesmas técnicas de RNA à 

cursos da ESPM mais “populosos” como, por exemplo, o curso de Comunicação 

Social (Publicidade e Propaganda). 
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