
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão da gestão de grandes volumes de dados, comumente designada por “Big Data” representa um 

enorme repto sob muitos e diferentes aspetos. Na verdade esta pode mesmo ser considerada uma das 

áreas mais ativas e disruptivas nos dias de hoje, plena de oportunidades, quer para as empresas quer 

para a comunidade científica. 
 

O IFB, em articulação com a PT-MATHS-IN, promove o presente encontro com o objetivo de partilhar 

uma visão global sobre o “Big Data”, procurando sensibilizar os participantes para as vantagens 

resultantes de um domínio de técnicas exploratórias de dados. Os aspetos abordados podem ser 

considerados relevantes em diversos ramos de atividade e sê-lo-ão em particular para o sistema 

bancário, por exemplo, no que diz respeito à promoção da fidelização de clientes. 

 

PROGRAMA 
 O que é o Big Data. 

 Recursos humanos e skills necessários. 

 Arquitetura do Big Data: Linguagens 

mais utilizadas e software. 

 Tipos de aprendizagem automática. 

Regressão/classificação, técnicas e 

definições principais. 

 Desafios no curto prazo. 

 Alguns exemplos de aplicação. 

 

ORADORES 
Manuel Cruz  
Docente no Instituto Superior de Engenharia do Porto, diretor do 
Laboratório de Engenharia Matemática (LEMA), presidente da 
Rede Portuguesa de Matemática para a Indústria e Inovação (PT-
MATHS-IN) e o representante português na European Service 
Network of Mathematics for Industry and Innovation (EU-MATHS-
IN) 

 
Paula Amaral 
Docente no Departamento de Matemática da FCT NOVA, membro 
do Centro de Matemática e Aplicações da Universidade Nova de 
Lisboa e membro da Direção da Rede Portuguesa de Matemática 
para a Indústria e Inovação (PT-MATHS-IN). 

 

MORNING TALKS with welcome coffee    
5.junho.2018  |  9h00-11h00 

Informações e inscrições: 
Catarina Santos 
e-mail: c.santos@ifb.pt 
Tel.: 217 916 293 

Local: a designar 

Fotolia/amiak 

Pedidos de Cancelamento: Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da data de início do curso. A partir 

deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído por outro; Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo 
IFB dentro do prazo acima estabelecido.  

Preço: Associado APB  50€         
            Tabela Geral       55€ 


