
Seleção de bolsista de IC

1 Projeto: Construção de máquinas de vetor suporte com o auxílio de
ondaletas

Inicialmente, o bolsista estudará os principais aspectos relacionados a ondaletas, de modo a com-
preender seus principais conceitos e sua formulação. Em seguida, o bolsista começará a ler a respeito
de máquinas de vetor suporte, para obter uma melhor compreensão de seu mecanismo de funciona-
mento. No passo seguinte, o aluno irá desenvolver a proposta do projeto, e realizar comparações
numéricas com abordagens convencionais.

Cada uma das etapas descritas incluem o estudo gradativo por parte do aluno de rotinas com-
putacionais já existentes, especialmente no R ou MATLAB, bem como a compreensão de rotinas já
desenvolvidas pelo orientador em estudos anteriores/correntes. Isso ajudará o aluno a ganhar mais
experiência na parte computacional, além de auxiliá-lo na programação dos códigos necessários para
o desenvolvimento do projeto.

O bolsista será incentivado a buscar informações não apenas em livros, mas em artigos da área,
os quais serão sugeridos pelo orientador. O aluno deverá discutir sua compreensão a respeito dos
textos, bem como suas dúvidas, em reuniões semanais com o orientador.

2 Da Bolsa

1. A bolsa terá vigência de 12 meses, de 01/08/2018 a 31/07/2019;

2. O bolsista selecionado estará sujeito ao cumprimento das atividades previstas no Plano de
Trabalho, em jornada de 12 horas semanais;

3. O valor mensal da bolsa BIC/UFJF é de R$ 340,00.

3 Requisito

1. Ter cursado as disciplinas de Algoritmos (DCC119), Laboratório de Programação (DCC120) e
Geometria Analítica e Sistemas Lineares (MAT155);

2. Ter disposição e responsabilidade para cumprir o cronograma estabelecido pelo orientador;

3. Ter IRA superior a 60.

4 Desejável

1. Ter conhecimentos de programação em R ou MATLAB;

2. Ter cursado as disciplinas de Estrutura de Dados (DCC013), Laboratório de Programação II
(DCC107) e Álgebra Linear (MAT158);

3. Ser aluno do curso de Estatística, Ciência da Computação, Engenharia Computacional, Siste-
mas de Informação ou Ciências Exatas.

5 Diferencial

1. Ter conhecimentos de programação em C/C++;

1


