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Organização proponente: Universidade do Minho, Centro ALGORITMI/Departamento de Sistemas de

Informação (DSI)/Departamento Informática (DI).

Descrição da organização: Centro ALGORITMI da Universidade do Minho, grupo IDS
http://algoritmi.uminho.pt/research-teams/ids/

Pessoa responsável: Paulo Cortez, Professor Associado com Agregação do DSI, pcortez@dsi.uminho.pt,
http://www3.dsi.uminho.pt/pcortez Rui Mendes, Professor Auxiliar do DI,
rcm@dsi.uminho.pt

Tema: Previsão de Campanhas Publicitárias para Dispositivos Móveis via Técnicas de Data
Mining

Objectivos/
Problemas:

Este projeto envolve o mercado de publicidade de produtos em dispositivos móveis
(smartphones, tablets), num modelo de subscrição. No âmbito de um projeto
financiado pelo Portugal2020, pretende-se explorar diversas técnicas e ferramentas
de Data Mining, com vista a prever qual o melhor produto móvel a mostrar ao
utilizador final. Importa realçar que este trabalho vai ser financiado por uma bolsa
de investigação para licenciados (745 euros por mês), durante um total de 6 meses.
Os alunos interessados nesta oferta devem enviar o seu CV em pdf (com indicação
de nota final global do curso - até ao momento; Unidades Curriculares já realizadas
e suas notas, experiência em projetos de data mining - se existente, experiência
com ferramentas de data mining ou machine learning - se existente, experiência
com linguagens de programação - se existente) com a maior brevidade possível
para: pcortez@dsi.uminho.pt e rcm@di.uminho.pt

Resultados esperados e
contributos:

Pretende-se fazer um levantamento de técnicas e ferramentas de Data Mining,
explorando a sua utilidade em dados de campanhas publicitárias para dispositivos
móveis. Como resultado desta exploração, pretende-se estudar quais os modelos e
algoritmos de Machine Learning (aprendizagem off-line e online) são mais úteis
para a previsão de produtos móveis a apresentar ao utilizador final. Existe ainda
uma forte possibilidade da escrita de artigo científico a publicar numa conferência
ou revista internacional indexada, em especial considerando que esta temática é
muito recente e carece ainda de investigação científica aprofundada.

Competências requeridas e a
desenvolver:

Requisitos: Ter bons conhecimentos ou gosto pela área de análise inteligente de
dados, Data Mining, Machine Learning, etc. A desenvolver: ganhar experiência no
levantamento e exploração de técnicas e ferramentas de Data Mining num caso
prático do mundo real.

Condições oferecidas para a
realização do trabalho:

Será fornecido: - bolsa de investigação para licenciado (745 euros por mês, durante
um periodo de 6 meses). - documentação de suporte - ferramentas de análise de
dados (open source, como: R, WEKA, MOA, etc.). - posto de trabalho no
Departamento de Sistemas de Informação (DSI) ou Departamento de Informática.

Requisitos de
confidencialidade:

Todos os dados deverão ser trabalhados sob estrita confidencialidade e sigilo, sob
autorização dos orientadores. Qualquer documento escrito deverá ser validado pelo
orientador antes da sua divulgação.
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Esta	proposta	foi	submetida	aos	Cursos	assinalados:
MSI	-	Mestrado	em	Sistemas	de	Informação
MIEGSI	-	Mestrado	Integrado	em	Engenharia	e	Gestão	de	Sistemas	de	Informação
Todos	os	Cursos	mencionados	acima
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