
Data Science para Engenheiros (DaSh)
Programa de Especialização

Data Science destaca-se como a tecnologia chave para a transformação digital, tendo a própria profissão de
Data Scientist sido considerada pela Harvard Business Review (2012) como The Sexiest Job of the 21st Century.
O Data Science tem um papel vital nas organizações, dado que transforma dados em informação. É esta
transformação que permite a descoberta de modelos capazes de prever e antecipar comportamentos,
tanto de clientes como de competidores, e que dá às organizações o suporte necessário à tomada
informada de decisões, de modo a melhor preparar a sua atividade presente e futura.

Esta pós-graduação em data science destina-se a todos os engenheiros que entendam os fundamentos
básicos de linguagens de programação, como o phyton, permitindo-lhes dar os primeiros passos no
vasto mundo do data science. Este programa é constituído por vários Cursos de Especialização, de forma a
poder ser adaptado a cada tipo de conhecimento e percurso nesta área, além de serem em formato 100%
online, permitindo-o(a) realizá-los ao seu ritmo e em qualquer parte do mundo. Estes cursos têm uma
abordagem muito prática, pelo que a pós-graduação permite uma aprendizagem eficaz e capacitadora
para entrar numa nova profissão.  

Identificar visualmente perfis de dados;
Conhecer e aplicar as técnicas mais recentes de classificação, clustering, descoberta de padrões e deteção de anomalias, em
particular de deep learning;
Escolher e aplicar as abordagens mais adequadas de preparação de dados;
Avaliar a qualidade dos modelos descobertos.

OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
Profissionais Licenciados em Engenharia com conhecimentos prévios em programação básica (por exemplo, phyton)*.

tecnicomais.pt

 1 Curso de Especialização 
Obrigatório

4 Cursos de Especialização 
Opcionais

*Profissionais sem conhecimentos prévios em programação interessados neste curso devem realizar um curso propedêutico antes da
candidatura ao curso

Online

http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/


COORDENAÇÃO

Cláudia Antunes | IST
Professora Associada de Sistemas de Informação no Instituto Superior Técnico, tendo lecionado disciplinas,
ao nível da graduação, pós-graduação e formação profissional, na área das ciências de dados, aprendizagem
automática e programação.  O seu doutoramento foi um dos primeiros em Portugal, na área da Ciência de
Dados, área na qual tem publicados mais de setenta artigos em conferências e revistas da especialidade.
Desde então, orientou dezenas de alunos no âmbito dos seus doutoramentos e mestrados, na mesma área.

Francisco Saraiva de Melo | IST
Professor no Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico e investigador sénior no
GAIPS, INESC-ID. A sua investigação abrange problemas de decisão inteligente e aprendizagem automática,
particularmente aprendizagem por reforço, planeamento sob incerteza, sistemas multi-agente e multi-robot,
e aplicações na robótica e interação humano-robot. Tem participado em vários projetos nacionais e europeus
envolvendo aprendizagem automática, redes de sensores e interação humano-robot.

FORMADORES

Rui Henriques | IST
Professor Auxiliar no Departamento de Engenharia Informática e investigador associado no INESC-ID, onde se
dedica à aprendizagem de modelos descritivos e preditivos a partir de dados estruturados. Neste contexto, os
seus principais interesses são a descoberta avançada de padrões em espaços multi-dimensionais, e o
enquadramento estatístico da aprendizagem para garantir a significância estatística e confiabilidade dos
modelos. É licenciado e doutorado pelo Técnico, ex-McKinsey (2011) e coordenou em 2017 a área de
Inteligência Artificial da TEKEVER.

CONDIÇÕES DE ACESSO E DE EMISSÃO DE DIPLOMA

A conclusão do Programa e consequente atribuição do Diploma de Programa de Especialização e Certificado de Programa de
Especialização exige a  conclusão do Curso de Especialização em Engenharia da Ciência de Dados (obrigatório) e, pelo
menos, 2 Cursos de Especialização Opcionais.
A conclusão de cada Curso de Especialização terá a atribuição do respetivo Diploma de Curso de Especialização, pelo que a
realização de mais Cursos de Especialização implica a atribuição de mais Diplomas de Curso de Especialização.
A candidatura deve ser realizada curso a curso, assim como o pagamento.



PRÉ-REQUISITOS

Para profissionais sem conhecimento ou experiência prévia em Ciência de Dados:
a realização do Curso de Especialização obrigatório em Engenharia da Ciência de Dados;
ou a realização do curso online (MOOC) gratuito DataScience: KDD Process.

Para profissionais experientes ou com conhecimentos em Ciência de Dados;
realização do exame em curso online (MOOC) gratuito DataScience: KDD Process, com duração de 10 min.

Os pré-requisitos para a realização deste Programa são os seguintes: programação básica, probabilidades e estatística.

Adicionalmente, a realização dos Cursos de Especialização opcionais requer conhecimento ou experiência prévia em Ciência de
Dados. Assim, os cursos opcionais têm um dos requisitos apresentados em baixo.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO OBRIGATÓRIO

Curso de Especialização em Engenharia da Ciência de Dados (35h)
Coordenação e Formação: Prof. Cláudia Antunes 
25 out a 13 dez 2021
O curso Engenharia da Ciência de Dados introduz a área como uma tarefa da engenharia, na medida em que é uma aplicação
criativa de princípios científicos para desenvolver modelos dos dados. Para tal apresenta o processo de descoberta, com particular
ênfase na tarefa de classificação em dados multivariados, seguindo uma abordagem de ‘aprender fazendo’, típica de uma
formação em engenharia.

O valor do Curso de Especialização obrigatório é de 950€, e o valor dos Cursos de Especialização opcionais é de 900€.

Bundles:
O(A) formando(a) pode realizar 3 cursos (1 obrigatório e 2 opcionais), com o valor de 2500€ e atribuição de 10 ECTS.
O(A) formando(a) pode, também, realizar os 5 cursos (1 obrigatório e 4 opcionais), com o valor de 4000€ e atribuição de
16 ECTS.
O preço de cada pacote só será aplicado quando os formandos fizerem a inscrição no último curso.

PREÇO

FUNDAÇÃO JOSÉ NEVES
O ISA FJN é um apoio da Fundação José Neves para potenciar o acesso à
educação, através da atribuição de bolsas de estudo aos participantes, que
lhes permitam pagar as propinas no início do programa. Saiba mais sobre o
ISA ou candidate-se aqui.

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

https://courses.elearning.tecnico.ulisboa.pt/courses/course-v1:MOOCs+datascience_kddX+2021/course/
https://courses.elearning.tecnico.ulisboa.pt/courses/course-v1:MOOCs+datascience_kddX+2021/course/
https://tecnicomais.pt/cursos/engenharia-da-ciencia-de-dados/
https://joseneves.org/pt/definicao-isa
https://joseneves.org/pt/definicao-isa
https://joseneves.org/pt/definicao-isa
https://joseneves.org/pt/cursos-disponiveis-isa
https://joseneves.org/pt/cursos-disponiveis-isa
https://joseneves.org/pt/cursos-disponiveis-isa


CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO OPCIONAIS

Curso de Especialização em Data Science e Análise Não-Supervisionada (25h)
Coordenação e Formação: Prof. Cláudia Antunes 
Formador: Prof. Rui Henriques
3 jan a 2 fev 2022
A Ciências de Dados, aplicação paradigmática das técnicas mais promissoras da IA destaca-se como a tecnologia transformacional
na era digital. O curso Data Science e Análise Não Supervisionada tem como principal objetivo introduzir as tarefas não
supervisionadas de descoberta de informação, nomeadamente clustering, descoberta de padrões e deteção de anomalias em
dados multivariados. A par das técnicas mais representativas e promissoras, é dada particular relevância à avaliação dos
resultados obtidos.

Curso de Especialização em Deep Learning (25h)
Coordenação e Formação: Prof. Cláudia Antunes 
Formador: Prof. Francisco Saraiva de Melo
12 fev a 12 mar 2022
O curso Deep Learning introduz a aprendizagem baseada em redes neuronais profundas, abordando as questões da
regularização, treino e optimização associadas. Para além das redes convolucionais (CNNs), são introduzidas as redes recorrentes
(RNNs e LSTMs), discutindo as suas diferentes aplicações de sucesso, a par da sua interpretabilidade.

Curso de Especialização em Natural Language Processing (25h)
Coordenação e Formação: TBD
21 mar a 20 abr 2022

Curso de Especialização em Data Science e Previsão em Séries Temporais (25h)
Coordenação e Formação: Prof. Cláudia Antunes 
Formador: Prof. Rui Henriques
2 mai a 1 jun 2022
A previsão com base em dados é um método com inúmeras aplicações nos mais diversos campos, onde as estimativas de
condições futuras são úteis. No entanto, a variedade de tipos de dados e suas especificidades exigem especialização que uma
formação generalista não contempla.
O curso Data Science e Previsão em Séries Temporais vem colmatar esta falha, introduzindo a tarefa de previsão (forecasting),
desde os métodos para criação dos modelos clássicos, até ao treino de redes neuronais dedicadas. Para além da introdução das
técnicas essenciais para as descrever e transformar, são ainda abordados os métodos simples de classificação e descoberta de
motifs.

AVALIAÇÃO

A avaliação consiste em exames e projetos nos cursos  Engenharia da Ciência de Dados, Data Science e Análise Não-
Supervisionada, Natural Language Processing e Data Science e Previsão em Séries Temporais; e em laboratórios de  Deep Learning.
 

VAMOS COMEÇAR UM PROJECTO JUNTOS?

Fale connosco!
Técnico+
+351 218 417 010 / Info@tecnicomais.pt

http://tecnicomais.pt/

