
 
 

CIÊNCIA DE DADOS 
 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Ciência de Dados. 
 
 
COORDENAÇÃO GERAL:  Prof. Dr. Vagner da Silva. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências, Matemática e Computação. 
 

 DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Ciências, 

Matemática e Computação, na modalidade on-line.  

   

OBJETIVOS: Os objetivos do curso de Ciência de Dados são: 

▪ Especializar profissionais da área de tecnologia da informação para 

mapear dados brutos em conhecimento; 

▪ Desenvolver conhecimentos em técnicas de programação para extrair 

conhecimento de grandes volumes de dados; 

▪ Estudar e analisar técnicas para manipulação de banco de dados não 

estruturado; 

▪ Desenvolver conhecimento e habilidades para planejamento e execução 

de projetos em Ciência de Dados; 

▪ Desenvolver conhecimentos sobre algoritmos para análise e extração de 

dados em base de dados volumosas; 

▪ Estudar e discutir os modelos utilizados para mineração de dados; 

▪ Estudar e analisar técnicas para visualização de dados para auxiliar na 

tomada de decisão;  

▪ Desenvolver conhecimentos e discutir modelos preditivos ou elementos 

de visualização da informação; 

▪ Atualizar os participantes em termos das tecnologias digitais atuais e em 

estado da arte; 



▪ Atualizar e permitir ao estudante a escolha de seu currículo flexível que 

mais se adapte à sua carreira; 

▪ Analisar sua carreira e possibilitar o planejamento futuro; 

▪ Promover o processo de inovação como forma de acompanhamento das 

mudanças tecnológicas, sociais e culturais. 

  

PÚBLICO-ALVO: Portadores de diploma de curso superior na área de Computação 

(Engenharia da Computação, Ciência da Computação), Ciência de Dados, Engenharia de 

Software, Internet das Coisas (IoT), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de 

Dados, Sistemas de Informação, Matemática e Estatística. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS: As disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico, 

a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da 

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz 

contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado. 

 

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 480h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS:  

 

Disciplina do Curso 
Carga Horária 

(horas) 

Introdução a Novos Empreendimentos 40h 

Optativa I 40h 

Redes Neurais em Informática 40h 

Técnicas para Converter Dados em Conhecimento 40h 

Big Data 40h 

Seminários Métodos e Algoritmos Aplicados a Data Analytics 20h 

Tecnologias de BI e BIG Data 40h 

Algoritmos para Análise de Dados 40h 

Optativa II 40h 



Bancos de Dados Não Estruturados 30h 

Optativa III 40h 

Estatísticas Aplicada a Análise de Dados 30h 

Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira 40h 

 


