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3. Introdução  

 
Este projeto visa investigar e descrever mecanismos de inteligência computacional (algoritmos e 
estruturas de dados para agentes inteligentes e/ou especializados) necessários para desenvolver 
mecanismos de extração de conhecimento simbólico, sobre categorias de objetos, a partir 
de dados puros no estilo clássico de Inteligência Artificial [Simon, 1996] e inspirados nos 
mecanismos de extração de regras em redes neurais artificias [Garcez et. Al., 2001]. 
 
Do ponto de vista de Ciências Cognitivas, categorização é uma operação mental de classificação de 
objetos e eventos [Cohen Lefebvre, 2005]. A preocupação é com os tipos de conhecimentos 
cognitivos humanos, os detalhes desse processo e o modelo computacional do mesmo. As divisões 
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de categorias se relacionam com os estudos sobre os fundamentos dos objetos analisados, as 
percepções e inferências, e a linguística e a antropologia cognitiva 
 
Categorização é um importante tópico de pesquisa para sistemas ou agentes inteligentes, pois é um 
mecanismo fundamental no processo de aprendizado. Porém, sabe-se que aprendizado na 
abordagem simbólica é menos eficaz que abordagem de redes neurais artificiais (conexionista). A 
integração de métodos simbólicos com conexionistas começou a ser investigada no início dos anos 
90, e vários trabalhos surgiram para integrar métodos neurais com simbólicos, e ficou conhecido 
como integração neuro-simbólica de acordo com o apresentado em [Garcez et al. 2009]. 
 
Iremos investigar as abordagens que tem sido desenvolvidas, mas ao invés de usar redes neurais 
tradicionais, iremos testar um ambiente neuro-simbólico em desenvolvimento pelo Grupo de 
Computação Inteligente e Autônoma do Instituto de Computação da UFAM, GCIA/IComp [Mota 
2014], que utiliza Mapas Auto-Organizáveis [Kohonen] na parte conexionista. 
 

4. Justificativa 
 
O processo de categorizar informação a partir de dados puros ou aprendidos em redes neurais 
artificiais não supervisionados ainda é manual, sobretudo na fase de rotulação. Categorizar de forma 
automática é um objeto de pesquisa muito relevante em computação pois visa oferecer uma maior 
assistência na análise de grande volumes de dados, principalmente quando estes dados são gerados 
de forma muito dinâmica, e.g. ações que alteram fluxos de dados em redes de computadores. 
Categorização tem sido objeto de investigação a muito tempo por ser fundamental para 
representação do conhecimento [Sowa 2000], especialmente para sistemas baseados em símbolos 
(lógica, processamento de linguagem natural, recuperação de informação textual, engenharia de 
software, etc.). Porém, aplicar teoria de categorização em grandes volumes de dados não leva a bons 
resultados principalmente por não se ter uma forma genérica e sistemática de categorizar tais dados 
processados por redes neurais artificiais e casar estruturas conceituais investigadas. A saída seria 
então usar abordagens conexionistas, como de fato é o que se tem feito mas não com objetivo de 
categorizar mas extrair informação. 
 
Entretanto, categorização semântica da informação (conhecimento) ou extração de categorias a 
partir de redes neurais artificiais tem tido pouco explorado nos últimos anos. O principal motivo 
reside em um problema anterior: a extração de conhecimento simbólico, em geral, pode levar, com 
frequência, a padrões de resposta que não tenham nenhuma justificativa lógica, [Garcez et. Al., 
2002]. Além do mais, há uma imposição na arquitetura da rede neural para permitir mais poder 
expressivo nas regras lógicas codificadas, por exemplo adicionando negação por definição (default 
negation) . 
 
Nenhuma das abordagens analisadas por Garcez et alia, incluindo a proposta deles, experimentou o 
uso de Mapas Auto-Organizáveis [Kohonen] integrado com métodos simbólicos para extração de 
conhecimento simbólico, e em particular categorizando objetos. 
 
O projeto [Mota 2014], em andamento, está desenvolvendo um ambiente integrando a abordagem 
simbólica e conexionista utilizando mapas de Kohonen [Kohonen, 1990]. Este projeto irá 
complementar outros projetos na busca por descrever mecanismos cognitivos de extração de 
conhecimento sobre categorização de objetos. 
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5. Objetivos 
 
Geral: Identificar as propriedades que devem ser consideradas e modeladas no ambiente neuro- 

simbólico do GCIA, isto é componente sensorial baseado em SOM, bem como descrever os 

mecanismos de interação que irão extrair a categorização de objetos a partir da partição 

gerada pelo SOM. 

 

Específicos: 

- Conhecer teorias atuais de categorização de ções e eventos, em ciências cognitivas e os 

modelos computacionais relacionados, relacionando propriedade similares; 

- Conhecer o modelo computacional do SOMl 

- Conhecer detalhadamente os mecanismos recentes de extração de conhecimento simbólico a 

partir de redes neurais artificias e suas limitações, como mencionado na justificativa. 

- Desenvolver um componente SOM experimental com base nas propriedades inicialmente 

identificadas; 

- Testar exemplos da literatura com o componente proposto e aprimorar o conjunto de 

propriedades para categorizar objetos. 

 
6. Metodologia 

 
Inicialmente foi feito estudo de artigos e livros sobre SOM. Após isso, os estudos voltaram-se para 
compreensão dos mecanismos por trás da cognição e categorização. Estudou-se categorização de 
objetos e extração de conhecimento simbólico de redes neurais artificiais.  
 
 Os temas estudados foram apresentados ao grupo de pesquisa para discussão em grupo, e foram 
encontrados padrões similares entre abordagens cognitivas e computacionais. Essas propriedades 
foram analisadas para refinar o vetor de características que irá categorizar objetos. 
 
Para criação do agente exemplo foi usado o framework [JADE, 2016], e uma base de conhecimendo 
do projeto Read the Web [Carnegie Mellon University, 2016] e adaptada para uso no software Weka 
[Weka, 2016] 

 
7. Resultados e Discussão  

 
Para entender representação de conhecimento e aprendizagem, é necessario anteriormente entender 
como se dá a cognição no mundo real, pois é a partir dela que a aprendizagem acontece. Ao 
observar entidades interagindo na natureza, um indivíduo recebe estímulos e deles absorve 
informação por meio de interpretação e representação mental. Em seguida, tira conclusões sobre a 
informação absorvida e com elas forma categorias que podem ser modificadas de acordo com novos 
estímulos recebidos. 
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Seres vivos de complexidade relativa são capazes de fazer inferências para absorver informação. 
Quanto a inferências, são conhecidos dois tipos [Gärdenfors, 2005]: 

 
1)Inferências sensorimotoras: 

Grande parte dos seres vivos é capaz desse tipo de inferêncial. De acordo com experiências passadas 
com um tipo de objeto, o animal decide como agir ao ser confrontado com outro exemplar do 
mesmo objeto. A associação entre percepção e ação é direta nesse caso. 
 
2)Inferências linguísticas 

Exclusiva dos seres capazes de linguagem além de cognição (que é o caso dos seres humanos). A 
associação entre percepção e ação nesse tipo de inferência não é direta, e sim feita através de 
inferências abstratas chamadas de argumentos. Estes podem ser: 
 

a)Lógicos: 

Baseados em uma série de premissas que levam a uma conclusão. Nenhuma informação 
nova é adicionada ao longo do argumento, então necessariamente a conclusão é verdadeira e 
se mantém, não importando que outras informações sejam adicionadas depois. Tendo 
categorias existentes, é por meio de argumentos lógicos que elas são organizadas. Através 
desse tipo de argumento, a manipulação e representação de informações anteriormente 
implícitas é facilitada. 
 
b)Criativos: 

Informações novas podem ser adicionadas ao longo do argumento, o que significa que a 
conclusão pode alterar as premissas e vice-versa. Ou seja, além de não ser necessariamente 
verdadeira, a conclusão também não se mantém, pois a qualquer momento, informações que 
modifiquem sua validade podem ser adicionadas. Os três tipos de de argumentos criativos 
são induções, abduções e analogias, e por meio deles o sistema de categorias é formado. 
Analogia e indução criam categorias, enquanto indução (novamente) e abdução estabelecem 
relações causais entre elas. 

 
 

Todas as maneiras de estudar e modelar cognição são abstrações do que é realmente encontrado no 
mundo real, pois a tarefa de representar corretamente a natureza e o conhecimento humano em toda 
sua complexidade é incrivelmente difícil. Isso se dá principalmente por causa da adaptabilidade da 
mente a novas informações e correção de erros de argumentação lógica. 
 

1. Cognição e erros lógicos 

Existem diversas teorias quanto às causas dos erros em raciocínio lógico. Em 1983, Johnson-Laird 
propôs em sua Teoria do Erro Lógico que a principal responsável por erros de argumentação lógica 
era a memória imediata. De acordo com a teoria, esse tipo de memória é usada pelos indivíduos para 
lidar com a modelagem que fazem das premissas de um argumento para usar no raciocínio lógico. 
Então erros lógicos são frutos de memória imediata curta, e uma pessoa com “maior” memória 
imediata estará menos sujeita a eles. 
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A teoria de Johnson-Laird entra em conflito com a Teoria do Número Mágico de Miller (1956), que 
propõe que seres humanos conseguem guardar 7 mais ou menos 2 informações ao mesmo tempo por 
aproximadamente 15 segundos. Para Miller, a memória imediata é curta e não varia muito entre 
indivíduos. 
 
Em [Robert, 2005] foram feitos experimentos com relação à memória imediata, que reforçam a ideia 
de que a tese de Miller está correta. Os experimentos mostraram também que traduzir premissas dos 
argumentos em estruturas visuais (diagramas de Venn e tabelas-verdade, por exemplo) facilita a 
argumentação lógica. As figuras 1 e 2, abaixo, mostram modelos visuais de algumas possíveis 
premissas. Na primeira figura, B está completamente contido em A, o que mostra que nitidamente 
todo B é A. Na segunda figura, há uma interseção entre A e B, mostrando que enquanto é possível 
que algo seja A e B ao mesmo tempo, existem A que não são B e B que não são A. 

 
Figura 1: Esquematização de “todo B é A”                                  Figura 2: Esquematização de “alguns B são A” 
 
Se erros lógicos não são fruto de memória imediata curta, a pergunta permanece. De onde eles vêm? 
Boa parte dos erros desse tipo de argumento ocorre quando se trata de raciocínio hipotético. Desse 
raciocínio, existem 4 tipos, 3 dos quais geram a maior quantidade de erros lógicos, ainda de acordo 
com [Robert, 2005]: 
 

a) Modus ponems: em uma relação P → Q em que P acontece, Q acontece 
b) Modus tollens: em uma relação P → Q em que Q não acontece, P não acontece 
c) Falácia da afirmação do consequente: em uma relação P → Q em que Q acontece, P 

acontece 
d) Falácia da negação do antecedente: em uma relação P → Q em que P não acontece, Q 

não acontece. 

Modus ponems é relativamente simples. Para entender modus tollens e evitar cair nas falácias, já é 
necessário raciocínio mais complexo, que o uso de esquematizações visuais das premissas torna 
mais fácil. Como já foi visto, a capacidade de representar premissas visualmente é mais importante 
do que uma memória imediata “longa”. 
 

2. Outras teorias sobre erros lógicos 

A Teoria da Atmosfera (Woodworth & Sells, 1935) observa que a tendência humana de chegar a 
conclusões em silogismos com base na atmosfera das premissas costuma gerar erros lógicos. 
Abaixo, alguns exemplos: 
 
Premissa 1: Todo homem é mortal. 
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Premissa 2: Joana é mortal. 
 
Conclusão: Joana é homem. 
 
A conclusão, apesar de intuitiva, está incorreta. Em momento algum foi dito nas premissas que as 
únicas criaturas mortais são homens. Se as premissas são todas positivas, a tendência humana é a 
concluir positivamente, e isso pode levar a erros. Mais um exemplo: 
 
Premissa 1: Todo homem é mortal 
 
Premissa 2: Joana não é homem. 
 
Conclusão: Joana não é mortal. 
 
Assim como o silogismo anterior, a conclusão deste também não é válida. Quando uma das 
premissas é negativa, a tendência é concluir negativamente, mas nas premissas não há a informação 
de que somente homens são mortais. Na figura 3, a seguir, uma representação visual dessas 
premissas. 

 

Figura 3: Esquematização das premissas "Todo homem é mortal" e "Joana não é homem" 
“Homens” está completamente contido dentro de “Mortais”, deixando claro que todo homem é 
mortal. Apesar de uma das premissas deixar claro que Joana não é homem, não há informação 
suficiente sobre Joana para afirmar que ela é mortal ou não. Não se sabe, então, se Joana está 
contida dentro de “Mortais” ou fora. 
 
Outra teoria importante é a Teoria da Falsa Conversão (Chapman & Chapman, 1959). Ela afirma 
que, enquanto alguns tipos de proposições são simplesmente reversíveis (ou seja, podem ser 
invertidas e continuam válidas), a mente humana tende a inverter todo tipo de proposição, o que 
pode levar a erros. 
 
Mais especificamente, temos que proposições afirmativas particulares e negativas universais são 
simplesmente reversíveis, como visto abaixo. 
 
Alguns A são B = Alguns B são A                                                  Nenhum A é B = Nenhum B é A 
 
Por outro lado, afirmativas universais e negativas particulares não são simplesmente reversíveis, 
como visto abaixo: 
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Todo A é B ≠ Todo B é A                                                Alguns A não são B ≠ Alguns B não são A 
 
Isso pode ser facilmente observado na figura 1, vista anteriormente. Nela, temos que todo B é A, 
mas claramente nem todo A é B, e a proposição não é simplesmente reversível. Da mesma forma, 
temos que Alguns A não são B, mas todo B é A, o que significa que não se pode inverter a 
proposição. 
 
[Robert, 2005] afirma que erros lógicos ocorrem por causa do uso de argumentação criativa quando 
deveria ter sido usada argumentação lógica. Essa conclusão vem do fato de que existem três 
princípios que podem levar a conclusões falsas: 
 

• Princípio da Indução (Generalização Extensional): Presumir que o que é válido para um 
objeto é válido para todos os outros da mesma categoria 

• Princípio da Analogia (Generalização Intensional): Observando as semelhanças entre dois 
objetos, presumir que eles são idênticos 

• Princípio da Simetria ou Abdução: A partir de um argumento válido em uma direção, 
presumir que ele é válido também na direção contrária (como na teoria da falsa conversão) 

Foi visto anteriormente que os tipos de argumentos criativos são indução, abdução e analogia. Cada 
princípio que leva ao erro corresponde a um tipo de argumento lógico. Como os erros ocorrem 
quando esses princípios são usados, podemos dizer que eles ocorrem quando um dos tipos de 
argumento criativo foi usado em um caso onde não deveria ter sido. 
 
 

3. Correção de erros lógicos 

Para cada princípio que leva a erro lógico, existe uma inferência corretiva: 
 

• Correção Extensional: Atualizar afirmação depois de descobrir que ela não é válida para 
algum objeto de uma categoria 

• Correção Intensional: Descobrir quantidade suficiente de diferenças entre dois objetos (que 
previamente se julgava iguais) para classificá-los como objetos diferentes 

• Correção Abdutiva: Dada a ocorrência de um erro causado pelo princípio de simetria (ou 
seja, sabendo que P      Q, acreditou-se que P      Q), admitir a existência de outra possível 
causa para Q 

Contudo, existem casos em que o indivíduo raciocinando move-se de uma estrutura lógica mais 
simples para uma mais complexa (o que acontece, por exemplo, quando uma criança vai 
amadurecendo mentalmente e seu raciocínio simples fica cada vez mais complexo). Isso pode levá-
lo a casos em que são tiradas conclusões precipitadas e, ao descobrir contraexemplos, ele não 
consegue fazer a correção simplesmente alterando as relações entre as categorias.  Quando isso 
ocorre é usado um quarto tipo de correção, a correção metacognitiva. Ela consiste em reorganizar a 
estrutura do sistema que processa informações na mente do indivíduo. 
 
 

4. Representação Cognitiva 
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Um dos objetivos principais da ciência cognitiva é conseguir criar modelos por meio de abstração 
do que se vê realmente na natureza, de forma a representar corretamente processos cognitivos como 
percepção, raciocínio, memória e tomada de decisões[Yale, 2016]. Devido à complexidade dessa 
tarefa, até hoje nenhum modelo consegue fazê-la por completo [Sowa, 2005].  
Como, então, representar e modelar o processo de aprendizagem? Destacam-se aqui algumas 
abordagens comumente usadas para esse fim. 
 

a) Abordagem simbólica 

Assume que sistemas cognitivos podem ser vistas como máquinas de Turing, e o processamento e 
representação de informações são feitos por meio de manipulação de símbolos seguindo regras 
nítidas e não considerando o conteúdo semântico que pode haver nesses símbolos. 
Sistemas simbólicos baseados em linguagens de primeira ordem são regidos pela ideia de que os 
predicados da linguagem são fornecidos ao sistema, e por meio diferentes combinações desses 
predicados, propriedades novas são representadas. Isso apresenta um problema considerável, pois o 
sistema não é capaz de aprender propriedades radicalmente novas além da variedade de arranjos 
possíveis com os predicados já existentes.  
Essa limitação da abordagem simbólica se torna evidente quando se trata de inferências indutivas 
dentro de raciocínio criativo. À medida que o agente é exposto a novas informações, os significados 
dos conceitos que ele tem mudam, e a representação simbólica não possui um jeito satisfatório de 
lidar com essa dinamicidade da cognição. 
 

b) Abordagem associacionista/coneccionista 

Nessa abordagem, a representação é feita principalmente através da associação das relações entre 
informações de diferentes tipos. Coneccionismo é a modelagem de associações usando redes neurais 
artificiais. Um sistema coneccionista é uma rede neural artificial, ou ANN (Artificial Neural 
Network), composta por unidades interconectadas (neurônios) com entrada e saída, que processam 
informações em paralelo. Cada unidade possui um estado de ativação inicial, e a entrada de cada 
uma possui um peso. O comportamento da ANN depende desses dois atributos. 
Apesar de serem excelentes para modelar teorias associacionistas e usadas para uma grande 
variedade de tarefas, ANNs precisam de imensos conjuntos de treinamento para aprender estruturas 
relevantes. 
 

c) Abordagem com estruturas geométricas 

Sugerida em [Gärdenfors, 2005], essa abordagem representa informações por meio de estruturas 
geométricas, com uso da noção de “espaço conceitual”. As características dos objetos são 
representadas por domínios(um conjunto de dimensões que dependem umas das outras sem 
depender de outras dimensões fora do conjunto) construídos por dimensões de qualidade 
representadas de forma geométrica. Um exemplo de domínio com dimensões de qualidade é 
apresentado na figura 1, abaixo. Ela mostra as dimensões de qualidade que constituem o domínio 
“cor” de um objeto. A primeira dimensão varia entre branco e preto, e representa o brilho. Quanto 
mais perto de “preto” um ponto estiver, mais escuro o objeto, e quanto mais longe, mais claro. A 
segunda dimensão é matiz, que é um círculo que varia entre verde, amarelo, vermelho e azul. 
Quanto mais perto de “vermelho” um ponto estiver, mais vermelho é o objeto que o ponto 
representa. A terceira dimensão, “saturação”, representa a vividez da cor. Quanto mais longe o 
ponto estiver do centro do círculo, mais viva a cor do objeto. 
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Com essas informações em mente, podemos conceitualizar espaço conceitual como um conjunto de 
dimensões de qualidade representando características de diferentes domínios. O aprendizado 
consiste na espansão de espaços conceituais com a adição de outras dimensões de qualidade. A 
similaridade entre dois objetos é medida em termos de distância, ou seja, quanto mais próximos dois 
objetos estiverem no espaço conceitual, mais semelhantes eles são.      

 

Figura 4: Domínio representando a cor de um objeto, com as dimensões de qualidade brilho, 
matiz e saturação 

A abordagem com estruturas geométricas mostra-se capaz de lidar com  a adaptabilidade dos 
conceitos pré-existentes por meio da definição de espaços conceituais, domínios e dimensões de 
qualidade, que podem ser alterados com a inserção de novas informações 
 

5. Agente criado 

Tendo como ponto de partida a base de conhecimento mencionada em Metodologia, foi criado um 
agente básico para fazer uma pequena demonstração de como é possível observar um conjunto de 
fatos e separar aqueles que se referem a objetos. 
 
O papel desse agente é classificar certos objetos como objetos. Para isso, foi necessário adicionar 
mais um atributo à base de conhecimento. Cada dado na base tem seis valores, um para cada 
atributo. Abaixo, um exemplo de um desses dados: 
 
"harry_potter","bookwriter","book","writer","j_k__rowling","Writer" 
 
A entidade "harry_potter" é o objeto sobre o qual o fato será constatado. O segundo campo, 
“relation”, descreve que tipo de afirmação será feita sobre a entidade. No caso do exemplo acima, o 
valor desse atributo é "bookwriter" pois o fato será quem é o escritor desse livro. 
Em seguida temos “entcategory”, ou seja, a categoria da entidade("harry_potter") sobre a qual se 
afirma o fato. O valor desse atributo no exemplo é "book" pois "harry_potter" é um livro.  
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"writer" é a categoria à qual pertence a crença (o próximo atributo, “belief”) que se tem sobre a 
entidade. Nesse caso, a crença é "j_k__rowling". O último atributo, “context”, é literalmente o que 
o nome diz. O contexto do fato. 
 
Em resumo, a afirmação é “Harry Potter é um livro escrito pela escritora J. K. Rowling”, e o fato se 
encaixa na categoria “Escritores”. 
 
Para essa tarefa foi usada a linguagem Java e a ferramenta Jade de criação de agentes inteligentes. O 
sensor do agente capta o conteúdo da base de conhecimento, e assim todas as ações que forem feitas 
serão em cima do que foi captado. 
 
O próximo passo é começar a agir sobre o meio captado. O que se deseja fazer é classificar alguns 
desses fatos como sendo relacionados a objetos. A ideia foi incluir um novo atributo que classifica o 
fato em questão como sendo relacionado a um objeto ou uma ação. Para os propósitos deste 
relatório, só serão classificados fatos relacionados a objetos. Aqueles relacionados a ações 
permanecerão sem valor nesse atributo. 
 
Foram escolhidos alguns valores (lugar, animal, comida, pessoa ou escritor) que, se presentes no 
fato, indicam que ele se refere a um objeto. O agente verifica se o valor está presente no fato e, se 
estiver, classifica o fato como sendo relativo a um objeto. 
 
O funcionamento do agente, então, é o seguinte: 
 
AGENTE 
 
 Percepção 
  
  Observa fato atual no ambiente 
  se fato atual refere-se a lugar, animal, comida, pessoa ou escritor 
   realiza AÇÃO: CLASSIFICAR no fato atual 
   realiza AÇÃO: PROSSEGUIR no fato atual 
  senão 
   realiza AÇÃO: PROSSEGUIR no fato atual 
  fim se 
 
 Ação 
 
  CLASSIFICAR: 
   Inserir classificação OBJETO na descrição do fato 
 
  PROSSEGUIR: 
   Buscar próximo fato no ambiente 
 
 Ambiente 
  
  A base de dados, que o agente percebe e sobre a qual ele age 
 
O agente observa a base de dados, fato por fato. A percepção dele ocorre quando sensor capta o fato 
atual e verifica se ele satisfaz os critérios para ser classificado como um objeto. Se a resposta for 
positiva, ele parte para a ação CLASSIFICAR, que é estabelecer o fato como sendo relativo a 
objeto. No exemplo visto acima, encontramos a palavra “writer”, que indica que o fato é relativo a 
um livro escrito por um autor. Nesse caso, a percepção do agente dá uma resposta positiva e inicia a 
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primeira ação. Esta seria criar um novo atributo no fato denotando sua classificação como objeto ou 
ação, e estabelecendo o valor dele nessa ação específica como “objeto”. 
 
Em seguida, o agente deve continuar observando a base de dados até que não hajam mais fatos. 
Então, é iniciada a ação PROSSEGUIR, que indica que será observado o próximo fato. Em caso de 
resposta negativa por parte da percepção, essa ação é executada sem que seja feito mais nada antes. 
 
Ao final da execução das ações ao longo da base de conhecimento inteira, tem-se um atributo a mais 
deixando claro quais dos fatos são relativos a objetos. 
 
O agente criado é somente uma versão simplificada para exemplificar o que será feito na extensão 
deste projeto. Outros aspectos serão considerados, de forma a tratar melhor a aprendizagem do 
agente e lidar com a adaptabilidade do ambiente que ele observa.  
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9. Cronograma de Atividades 
 

Nº Descrição Ago 
2015 

Set Out Nov Dez Jan 
2016 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Pesquisar no portal do Capes, 
em periódicos e anais, de 
eventos por trabalhos 
associados ao tema 

            

2 Escrever um resumo sobre os 
artigos pesquisados 

            

3 Escolher exemplos 
significativos de categorização 
de eventos e ações a partir de 
informações não estruturadas 
em categorias, e definir tais 

exemplos 

            

4 Analisar os mecanismos de 
extração de características de 

informações “brutas” para 
caracterizar categorias e 

identificar propriedades dos 
mesmos 

            

5 Definir cenário de experimento 
para testar tais mecanismos e 
suas propriedades: 

-Escolher/adaptar exemplos 
significativos; 

-Definir modelo de interação; 

-Planejar experimentos; 

            

6 Desenvolver algoritmos e 
estruturas de dados para 

representar tais mecanismos 

            

7 Executar plano de 
experimentos/testes e analisar 

resultado 
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- Elaboração do Resumo e 
Relatório Final (atividade 
obrigatória) 

- Preparação da Apresentação 
Final para o Congresso 
(atividade obrigatória) 

            

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


