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SOBRE O WORKSHOP
O workshop de Applied Machine Learning consiste na execução 
orientada e em sala de um projecto de Machine Learning do 
princípio ao fim. No decurso do projecto, os principais conceitos 
e ferramentas da área serão introduzidos quando necessários (just 
in time), de uma forma prática e intuitiva, com foco em resultados e 
aplicações práticas. 

O objectivo do workshop é introduzir os alunos a todas as etapas 
de um projecto típico, constuindo intuição em torno dos principais 
problemas e das soluções utilizadas, com base na experiência do 
formador e as best-practices na área.

Workshop concebido por profissionais que 
atuam há vários anos no mercado nacional e 
internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Conhecimentos ou experiência 
em áreas analíticas, ciência ou 
tecnologia e domínio básico de 
programação em Python.

PÚBLICO-ALVO
O workshop destina-se a iniciantes ou curiosos na área de Data 
Science e Machine Learning.
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Definição do Problema.1.

 › Quando utilizar machine learning

 › Desenho e implementação de métricas de 
monitorização

 › Definição do objectivo do projecto

Organização do Projeto.2.

 › Como estruturar um projecto de data 
science ou machine learning

 › Preparação do ambiente de 
desenvolvimento em Python

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Performance.7.

Modelação.5.

 › Como escolher um modelo

 › Hyperparameter tuning

 › Como comparar diferentes modelos

 › E agora?
Construção do Primeiro 
Pipeline de Dados.

3.

 › Recolha de dados e tidy data

 › Processamento de dados para treino

 › Bias-variance trade-off e overfitting

 › Train-test split e cross-validation

Feature Engineering.4.

 › Planear para iterar (mantendo uma pipeline 
sólida)

 › Que variáveis explicativas acrescentar ao 
modelo (e como?)

 › Quantas variáveis explicativas incluir (há 
limite?)

 › Porquê acrescentar complexidade passo a 
passo

Experimentação.6.
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NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor 
pago pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua 
íntegra. Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será 
devido uma multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor 
pago. Não será restituído o valor da inscrição após a realização do 
workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou 
mesmo cancelar workshops de acordo com um número minímo de 
interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 
24horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, 
como valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer 
tipo e deslocações.

EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Um computador por aluno; Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica em 
formato digital. 
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