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Alexandre Rademaker 

Implicação textual 
O problema de detecção de implicação textual (text entailment, TE) é identificar quando duas 

sentenças (ou fragmentos de texto) estão relacionados de tal forma que a verdade de um 

fragmento de texto segue da verdade do outro. Dizemos que existe uma consequência lógica 

entre h e t, se de um texto denominado h podemos concluir um texto t. Determinar se essa 

relação se mantém é uma tarefa relacionada à semântica formal de sentenças; 

adicionalmente, a implicação textual inclui a semântica lexical. Muitas aplicações de 

processamento de linguagem natural, como resposta a perguntas e extração de informações 

de textos, podem se beneficiar de algorítmos de conhecimento de implicação textual. O 

objetivo do projeto é investigar as técnicas de conhecimento de implicação textual existentes. 

A OpenWordnet-PT 
A OpenWordnet-PT, ou simplesmente OWN-PT) é a WordNet de acesso aberto para o 

português. A OpenWN-PT está disponível em RDF/OWL e vem sendo expandida, melhorada e 

utilizada em projetos de processamento de linguagem nos últimos 10 anos. 

Este projeto visa ajudar nossa equipe na melhoria do web interface para nosso openWordnet-

PT. 

Em particular, precisamos: (1) simplificar a arquitetura; (2) melhorar a interface para votos e 

sugestões; (3) melhorar a navegação e Visualização de dados. 

CoNLL-U Library 
A biblioteca hs-conllu desenvolvida pelo Bruno Cuconato foi proposta como uma evolução da 

biblioteca Common Lisp cl-conllu desenvolvida inicialmente por mim em colaboração com 

vários alunos. A biblitoeca haskell ainda é bastante básica e faltam recursos diversos presentes 

em outras ferramentas para manipulação deste formato de arquivo usado pelo 

projeto Universal Dependencies. O projeto seria implementar as diversas funcionalidades 

presentes na biblioteca Lisp ainda não portadas para haskell, implementar novas 

funcionalidade como, por exemplo, a leitura do formato conllup que será cada vez mais usado 

pela comunidade. 

Delph-In suporte em Haskell 
O Consórcio DELPH-IN é uma colaboração entre lingüistas computacionais de locais de 

pesquisa em todo o mundo que trabalham no processamento lingüístico “profundo” da 

linguagem humana. O objetivo é a combinação de métodos linguísticos e estatísticos de 

processamento para chegar ao significado de textos e enunciados. Os parceiros adotaram o 

Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) e a Minimal Recursion Semantics (MRS), dois 

modelos avançados de análise linguística formal. Eles também se comprometeram com um 

formato compartilhado para a representação gramatical e com um esquema rígido de 

avaliação, bem como com o uso geral do licenciamento de código aberto e da transparência. 

Neste contexto, queremos contribuir com ferramentas para este consórcio, em particular: 

• uma implementação haskell alternativa a atual https://pydelphin.readthedocs.io/. 

http://wnpt.brlcloud.com/wn/
https://github.com/own-pt/cl-wnbrowser
https://hackage.haskell.org/package/hs-conllu
https://github.com/own-pt/cl-conllu
https://universaldependencies.org/format.html
https://pydelphin.readthedocs.io/


• Implementação da linguagem de query e interface para buscas em representações 

semânticas. 

• Outras aplicações para HPSG e MRS. 

SUO-KIF translator to TPTP 
Em projetos anteriores, escrevemos uma tradução do formato SUO-KIF para o formato TPTP. 

Esta tradução permite usarmos a ontologia SUMO em provadores automáticos de teoremas. 

Neste projeto, gostariamos de expandir esta transformação resolvendo bugs presentes na 

transformação atual e expandindo seu suporte para o formato TF0/TPTP. Como etapa 

seguinte, gostaríamos de usar SUMO em projetos de processamento de linguagem e 

contribuir com SUMO. A transformação inicial foi escrita em Lisp, mas esperasse a migração 

do código para Haskell. Outra direção possível de pesquisa é o reuso e possível reescrita do 

provador SNARK e seu suporte a procedural Attachments. 

Formalizing ALC SC/ND em Lean 
Neste projeto, gostariamos de concluir a formalização dos sistemas dedutivos desenvolvidos 

para algumas lógicas de descrição em tese e provar as propriedades básicas destes sistemas. 

Código atual em https://github.com/arademaker/alc-lean. 

http://arademaker.github.io/blog/2021/04/19/projetos.html  

Asla Medeiros e Sá 

Iniciação à Visualização de Informação 
Descrição: O objetivo é o de explorar ferramentas computacionais de Visualização de 

Informação visando o entendimento da teoria que possibilita a criação das soluções 

propostas. As bases de dados podem estar relacionadas a problemas de interesse do aluno. O 

conhecimento das diversas opções de ferramentas é parte do estudo proposto que convergirá 

para a implementação de uma solução em uma ferramenta de forma justificada.  

Visualização em bases de dados de biodiversidade 
Coleções científicas de biodiversidade têm o compromisso de ser um registro permanente da 

herança natural, constituídas de espécimes ou objetos relacionados ao seu domínio. Coleções 

digitais tipicamente contém uma versão digitalizada dos metadados correspondentes a cada 

item do inventário e podem, adicionalmente, conter arquivos multimídia tais como textos, 

registros fotográficos ou outros registros associados ao item, quando pertinente. Garantir a 

qualidade desses registros é uma tarefa complexa e de fundamental relevância. Fatores como 

o grande volume de dados e a interdependência entre múltiplas variáveis dificultam 

determinar até que ponto esses dados estão completos, corretos e se, de fato, fornecem uma 

boa cobertura geográfica, temporal e taxonômica das espécies correspondentes. O presente 

tema de trabalho propõe dar continuidade ao trabalho intitulado “Visualização de coleções 

científicas digitais de biodiversidade: um framework em Altair, Python.” defendido em março 

de 2021 no mestrado da EMAp (http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/30711 )  

 

https://github.com/own-pt/cl-krr
http://www.adampease.org/OP/
http://www.cs.miami.edu/~tptp/
http://www.ontologyportal.org/
http://www.ai.sri.com/~stickel/snark.html
http://arademaker.github.io/bibliography/phdthesis-4.html
https://github.com/arademaker/alc-lean
http://arademaker.github.io/blog/2021/04/19/projetos.html


Claudio Struchiner 

COMORBUSS: simulador baseado em agente descrevendo a propagação de doenças de 

contato direto (ex. Covid-19) em uma população. 
Principais características: 

i) avaliação comparativa de quais serviços / locais mais contribuíram para a disseminação viral; 

ii) quais estados sintomáticos (sintomático / assintomático / silencioso) se mostraram os 

vetores mais eficazes para a doença; 

iii) rastreamento completo da rede de contatos; 

iv) modelo de processo de diagnóstico e quarentena de pacientes com diagnóstico positivo 

ou sintomas graves; 

v) modelos de distanciamento social; 

vi) modelos de restrições parciais ou totais de atividades e serviços; 

vii) liberdade na escolha de critérios para restringir e retomar as atividades de serviço, para 

simular e comparar diferentes medidas de contenção. 

Informações adicionais sobre o programa podem ser obtidas em: 

https://comorbuss.org/Introduction  

A seguinte nota técnica exemplifica o uso do programa para a simulação do impacto da 

reabertura das escolas na transmissão da Covid-19:  

https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2021/05/Nota-Reabertura-Escolar-

1.pdf  

O candidato selecionado deverá mostrar proficiência em programação na linguagem Python 

e terá a oportunidade de participar do desenvolvimento do simulador junto com a equipe de 

pesquisadores. 

Eduardo Mendes e Renato Rocha 

Modelagem do comportamento de séries espaço-temporais com aplicações ao 

transporte viário do Município do Rio de Janeiro 
Descrição:  Desejamos responder perguntas pertinentes à dinâmica do trânsito carioca 

utilizando como base os dados de localização dos ônibus municipais e BRT, a cada minuto. 

Para isso, é necessário desenvolver uma base analítica para estudo do transporte viário. O 

objetivo deste trabalho é integrar bases abertas, tais como o Open Street Maps, localização 

de pontos de ônibus e rotas aos dados observados de GPS dos ônibus. Após esta integração 

será feita uma análise dos dados com o objetivo de verificar a distância e tempo percorrido 

pelo ônibus em suas viagens. Durante o processo, precisaremos responder questões como (1) 

o ônibus está em operação no momento? (2) o trajeto do ônibus corresponde ao esperado? 

(3) qual a incerteza associada a estas medidas? Este trabalho envolve manipulação e 

visualização de dados em alta dimensão e desenvolvimento de modelos estocásticos de 

machine learning. 

https://comorbuss.org/Introduction
https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2021/05/Nota-Reabertura-Escolar-1.pdf
https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2021/05/Nota-Reabertura-Escolar-1.pdf


Flávio Codeço Coelho 

Projeto Infodengue: 
O projeto Infodengue faz a modelagem de risco em tempo real da Dengue, Zika e 

Chikungunya. Este projeto se apoia em modelos matemáticos e estatísticos da transmissão 

destas arboviroses assim como em uma plataforma computacional desenvolvida para a 

agregação de dados epidemiológicos, Meteorológicos e de redes sociais, que alimentam a 

modelagem e oferecem a visualização interativa destes dados na web. 

Atividades: Desenvolvimento Web usando a framework Django. Desenvolvimento e deploy 

de sistemas de captura distribuída de dados online. 

Projeto Trajetórias: 
Tem como objetivo produzir uma síntese da relação entre biodiversidade, serviços 

ecossistêmicos e doenças transmitidas por vetores na Amazônia e desenvolver análises de 

cenários para áreas da região amazônica sob trajetórias concorrentes de uso da terra. 

Técnicas de modelagem matemática e estatística, formam a base da análise. 

Atividades: Estruturação de um data lake baseado no software Apache Superset, para 

agregação das bases de dados utilizadas no projeto. 

O estagiário terá a oportunidade de se aprofundar, em temas como linguagem SQL, uso 

avançado de Pandas, e Sistemas de informação geográfica(SIG) em combinação com a 

biblioteca geopandas. 

Jorge Poco 

Criação de um sistema para exploração visual de grandes grafos temporais 
A adoção de ferramentas gráficas e interativas para a visualização de dados de grafos 

temporais, como os relacionamentos entre indivíduos em redes sociais, como Facebook, 

Instagram e outros, exerce um papel fundamental na identificação de propriedades (padrões, 

anomalias, etc.) que seriam de difícil percepção sem uma adequada estratégia de visualização. 

Nesse contexto, estamos desenvolvendo um sistema para a análise visual de grafos temporais 

capaz de lidar com os desafios de grandes volumes de dados por meio da aplicação de diversas 

técnicas inovadoras. Além de estratégias de visualização, o projeto também prevê a 

aplicação/adaptação de métodos de agrupamento e filtragem de dados, dentre outros. O 

objetivo principal do sistema é auxiliar especialistas dos mais diversos domínios de aplicação 

em tomadas de decisão. 

Esse projeto visa desenvolver uma pesquisa de ponta que resulte em um sistema pioneiro e 

de alto impacto. Além disso, trata-se de um projeto interdisciplinar envolvendo pesquisadores 

da FGV-EMAp e ICMC-USP.  

Estamos em busca de um estudante de graduação que goste de programação e que tenha 

conhecimento em desenvolvimento web utilizando as tecnologias d3.js e Python. 

Comprometimento e dedicação são fundamentais. As atribuições do(a) candidato(a) no 

projeto envolveram principalmente a participação na criação de telas e na implementação de 

estratégias de visualização e ferramentas de interação. 

 



Criação de visualizações em linguagem natural 
Na análise exploratória de dados, baseia-se fortemente na representação visual dos dados 

para encontrar padrões, detectar outliers ou gerar hipóteses. Atualmente existem várias 

bibliotecas (por exemplo, matplotlib, D3, Altair, Plotly) que nos ajudam a criar visualizações 

com poucas linhas de código, porém, ainda é necessário saber programar para usá-las 

corretamente. 

Por outro lado, temos os avanços do Processamento de Linguagem Natural, especialmente 

com técnicas de deep learning (por exemplo GPT-3, Transformers) que são capazes de realizar 

tarefas como criar poesia, música e até mesmo código para programar computadores. Embora 

os resultados ainda estejam na sua etapa inicial, existem vários aplicativos que podem ser 

criados para explorar seu potencial. 

Neste projeto, queremos que o aluno investigue técnicas de PNL com aprendizado profundo 

para interpretar frases em linguagem natural para a criação de visualizações. Por exemplo, se 

o usuário digitar "mostre-me um gráfico de barras com precipitação mensal no eixo y ao longo 

do tempo", o sistema deve ser capaz de interpretar esse texto e convertê-lo em uma 

especificação de visualização que será posteriormente renderizada. (Veja o vídeo em 

https://bit.ly/3anxYtq ) 

Luiz Max 

Tornando o DATASUS mais acessível 
A crise da COVID-19 trouxe à tona a necessidade de dados públicos confiáveis e de fácil acesso 

para o auxílio à tomada de decisão. Neste projeto o aluno vai utilizar a biblioteca PySUS para 

extrair dados das bases públicas do Ministério da Saúde e do IBGE para gerar tabelas e 

visualizações de interesse. Isso inclui dados de nascimentos, mortalidade, internações e 

atendimento ambulatorial. O objetivo final é disponibilizar uma série de bancos de dados 

curados e consolidados que sejam de fácil consulta para profissionais de saúde e 

epidemiologistas. 

Habilidades a serem desenvolvidas: Python, SQL (Big Query), visualização, Saúde Pública. 

O espaço de árvores calibradas no tempo 
Árvores filogenéticas ou filogenias são grafos planares utilizados para esboçar as relações 

evolutivas entre entidades biológicas. Uma das mais importantes aplicações das filogenias é 

no campo da filodinâmica, o estudo da dinâmica evolutiva de populações com evolução 

mensurável, como vírus e bactérias. Neste projeto o aluno vai construir rigorosamente o 

espaço de filogenias calibradas no tempo e então provar alguns resultados básicos sobre esse 

espaço, como: a cardinalidade do componente discreto, tamanho da vizinhança e 

propriedades de um passeio aleatório simples. 

Habilidades a serem desenvolvidas: filogenética estatística, combinatória. 

A posteriori de Jeffreys para o tamanho da população é própria? 
Em genética de populações, o tamanho de população, Ne(t), é uma quantidade central para 

entender a dinâmica evolutiva de uma população natural. Em uma análise bayesiana, é 

preciso estipular uma distribuição a priori para Ne(t) e, no caso constante, Ne(t) = a, 

usualmente se utiliza uma priori de Jeffreys, p(a) ∝ 1/a. É possível mostrar que essa priori 

imprópria leva a uma posteriori também imprópria para o caso de um modelo Jukes-Cantor 

de evolução. Neste projeto o aluno vai mostrar rigorosamente este primeiro resultado e 

também avaliar como e se ele se generaliza para outros modelos da mesma classe. 



Habilidades a serem desenvolvidas: filogenética estatística, estatística bayesiana. 

A conexão entre regras de pontuação próprias e o teorema da proporcionalidade de 

verossimilhanças 
Regras de pontuação próprias (proper scoring rules, PSR) são dispositivos matemáticos para 

avaliar predições probabilísticas que incentivam a honestidade do analista ("forecaster"). São 

largamente utilizadas na avaliação de predições ("forecasts") de modelos em finanças, 

meteorologia e epidemiologia. Gonçalves e Franklin (2019) recentemente provaram uma 

versão geral do chamado teorema da proporcionalidade de verossimilhanças (TPV), que diz 

que sob condições de regularidade, é sempre possível encontrar duas funções mensuráveis 

que representam a verossimilhança e diferem apenas por uma constante. Neste projeto, o 

aluno vai explorar a conexão entre as chamadas regras de pontuação próprias locais e o TPV, 

e investigar se é possível provar alguns resultados clássicos da teoria de PSR utilizando esse 

novo teorema. 

Habilidades a serem desenvolvidas: estatística teórica. 

Medidas de diagnóstico para MCMC com variáveis binárias 
Métodos de cadeias de Markov Monte Carlo (MCMC) constituem uma classe extremamente 

útil de métodos numéricos, com aplicações em todas as áreas da estatística. A correta 

aplicação destes métodos depende, no entanto, depende de diagnosticar problemas de 

convergência e performance. Conquanto para variáveis contínuas existam várias medidas 

diagnósticas bem estabelecidas, para variáveis binárias ou categóricas o conjunto de 

ferramentas disponíveis é muito menor. Em trabalho recente, novas medidas foram propostas 

para variáveis binárias. Neste projeto o aluno irá estender alguns resultados já encontrados 

ao derivar as características assintóticas de algumas medidas bem como suas distribuições 

amostrais. 

Habilidades a serem desenvolvidas: MCMC, R, métodos numéricos, cadeias de Markov de 

tempo discreto. 

Processos gaussianos convexos e suas aplicações 
Neste projeto estamos interessados em explorar certas propriedades das derivadas de 

processos gaussianos que permitem a modelagem de funções de interesse a partir das suas 

derivadas. Em particular, queremos estender resultados recentes que empregam emulação 

de funções para resolver os chamados problemas duplamente intratáveis. Uma vez 

desenvolvidos os métodos, vamos investigar uma aplicação nas chamadas "normalised power 

priors", que são muito utilizadas na análise de ensaios clínicos.  

Habilidades a serem desenvolvidas: processos gaussianos; Stan/C++; estatística bayesiana. 

Moacyr Alvim H. B. da Silva 

Matemática no “Ranking” de Esportes.  
Resumo: o objetivo é investigar, aplicar e comparar diferentes métodos de ranking e de 

previsão de esportes que fazem uso de ferramentas matemáticas variadas. Dentre as 

aplicações está prevista o ranking dos times do campeonato brasileiro e o ranking dos 

jogadores de tênis da década de 70 até hoje. 

O que se espera dos alunos: um encontro semanal com o orientador é suficiente para 

acompanhamento das tarefas. Dentre as tarefas semanais espera-se que o aluno calcule o 



ranking dos times do campeonato brasileiro ao final de cada rodada para que os resultados 

sejam publicados no site da EMAp. 

Yuri Saporito 

Movimento Browniano e sua conexão com série de Fourier e Wavelets 
Nesse projeto o aluno vai estudar a definição matemática rigorosa do movimento Browniano, 

o processo estocástico com maior impacto na matemática e ciência moderna. Para tanto, 

vamos ver, através da teoria de Fourier, a ideia de bases ortonormais e aproximação em 

espaços de funções. Uma vez que as ideias estejam sedimentadas, seguiremos para o mundo 

estocástico e estudaremos o movimento Browniano. 

Teorema da Aproximação Universal 
Redes neurais tem se mostrado uma ferramenta essencial nos dias de hoje. Nesse projeto, o 

aluno irá estudar as bases teóricas e históricas e provar algumas versões do Teorema da 

Aproximação Universal. Esse teorema mostra o poder das redes neurais no contexto de 

aproximação. 

A Integral de Henstock–Kurzweil 
A integral de Henstock–Kurzweil (HK) generaliza a integral de Riemann numa direção 

diferente da integral de Lebesgue. Nesse projeto, o aluno irá revisar as falhas da integração 

de Riemann (e sua história), entender a generalização de Lebesgue para então estudar a 

integral de HK.  

Deep Galerkin Method (DGM) para solução de EDPs 
Métodos de deep learning para solução de EDPs têm ganhado força na comunidade científica 

recentemente. Nesse projeto, o aluno irá implementar o DGM e outros métodos numéricos 

usuais para solução de EDPs para entender suas vantagens e desvantagens. 

Vincent Guigues 

Inteligência artificial para os SAMUs 
Resumo: O objetivo deste projeto e desenvolver um sistema de apoio as decisões de um 

SAMU. O projeto e dividido em 3 temas, cada um podendo servir de tópico de IC: 

Algumas das ferramentas necessárias podem ser adquiridas no decorrer do projeto: 

1) Alocação de ambulâncias as chamadas de emergência. 
Escrevemos e implementamos em C++ um modelo de otimização para a alocação otimizada 

de ambulâncias a chamadas de emergência. O objetivo do projeto será implementar métodos 

para acelerar a resolução do problema e estudar e implementar estratégias de alocação 

alternativas. O módulo deverá comunicar com 2 outros módulos do projeto descritos a seguir. 

Ferramentas: C++, bibliotecas de otimização, Python, Google API, banco de dados, Matlab, 

otimização, websocket. 

2) Calibração de modelos para as chamadas de emergência. 
O objetivo desta parte do projeto e propor, estudar e implementar modelos para as chamadas 

de emergência. 

Ferramentas: R, C++, estatística. 



3) Visualização das trajetórias das ambulâncias. 
O objetivo e visualizar num Google Maps as trajetórias (discretizadas [tempo de 

discretização 5s]) das ambulâncias. 

Ferramentas: banco de dados, C++, Google API, GraphQL, Hasura, Programação Web. 

 

 


