
Programação 
 
 

Curso 

Métodos de Aprendizagem de Máquinas 
para Avaliação de Políticas Públicas 

Local: Sede do Ipea, em Brasília/DF, SBS, Qd. 1, bloco J, Ed. BNDES/Ipea, auditório do 16º andar 
 
 
 

O uso de algoritmos computacionais está vivendo um boom em todo o mundo, e a disponibilidade de 

grandes volumes de dados também motiva o desafio para os pesquisadores do Ipea adequarem seus 

métodos a esta nova realidade. A maioria dos trabalhos que utilizam aprendizado de máquina em 

problemas de economia na atualidade usam principalmente modelos prontos (off-the-shelf), mas é de 

se esperar que, com o tempo, econometristas modifiquem essas ferramentas de acordo com as necessi- 

dades particulares das Ciências Sociais. A estatística convencional e as técnicas econométricas, tais 

como regressões, frequentemente funcionam bem, mas há questões exclusivas de grandes conjuntos 

de dados que podem requerer diferentes ferramentas: o tamanho da base de dados, o elevado número 

de preditores potenciais e a possibilidade de ajustar modelos mais flexíveis que os lineares. As técnicas 

de aprendizado de máquinas, tais como decision trees (árvores de decisão), support vector machines 

(máquinas de suporte vetorial) e outras, podem permitir modos mais flexíveis de modelar relaciona- 

mentos complexos. Esses métodos têm muito a oferecer e devem ser mais amplamente conhecidos e 

usados pelos economistas. 

 
Facilitador: Daniel Cajueiro, doutor em Engenharia Elétrica e Computação pelo ITA e consultor do 
Programa Executivo de Cooperação Cepal-Ipea. 

 

Objetivos de Aprendizagem: 

Ao final do curso, pretende-se que o aluno tenha aprendido a: 

Implementar (e ser crítico a) modelos básicos de aprendizagem de máquinas; 

Formular o problema de aprendizagem de máquinas precisamente, em termos das entradas e saídas 
do modelo; 

Selecionar um modelo e algoritmo adequado para o problema, aplicar este algoritmo em dados 
reais, e interpretar os resultados; 

Prover medidas indicativas de quão efetivo foi o aprendizado; e, 

Idealmente, ler de forma crítica artigos científicos publicados nesta área. 

Metodologia e estrutura: 
A capacitação se dará por meio de nove oficinas de três horas cada (de 9h15 a 12h15), intercaladas por 
sessões de exercícios com a mesma duração. Na medida em que o calendário permite, elas serão às 
segundas-feiras, com escassas exceções devidamente assinaladas abaixo. 
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O programa desejado para as nove oficinas é o seguinte: 
 
 

 
Oficinas 

Data das aulas 
teóricas  (T) 
e práticas 

 
Conteúdo 

1 09/03 (T) 

16/03 (P) 

Introdução ao Machine Learning Parte 1: 
Definição ao problema típico de machine learning. Tipos de aprendizagem. 
Desigualdades Importantes para entender o problema de machine learning 
(Markov e Hoeffding). Erros dentro e fora da amostra. Hipóteses efetivas e 
funções de crescimento. Dimensão de Vapnik-Chervonenkis e teoria da gene- 
ralização. 

2 23/03 (T) 
30/03 (P) 

Introdução ao Machine Learning Parte 2: 
Regras de ouro de machine learning (generalização, estrutura de representa- 
ção, overfitting, compromisso entre viés e variância, regularização, conjunto de 
validação, conjunto de teste, validação cruzada). Princípios de aprendizagem 
(viés de amostragem, Occam’s razor, data snooping). Diferenças entre Inferên- 
cia Estatística, Machine Learning, Econometria e Teoria de Aprendizagem 
Estatística. Relação de possíveis aplicações em economia e econometria. 

3 06/04 (T) 

13/04 (P) 

Modelos lineares de regressão: Tipos de modelos. Regressões lineares e 
modelos de funções de base. Aprendizagem sequencial versus aprendizagem 
em “batelada” (lotes). O método do gradiente e suas variações (estocástico e 
em bateladas) e extensões (momento, Nesterov, adaGrad, RMSprop, Adam). 
Variação dos modelos lineares e solução de problemas. 

 
4 

27/04 (T) 
30/04 (P) (5ª feira) 

Noções de estatística Bayesiana. Teorema de Bayes. Estatística frequentista 
versus Bayesiana. Distribuições a priori. Inferência (estimação pontual, estima- 
ção por regiões). Verificação de modelos. 

5 04/05 (T) 
11/05 (P) 

Modelos lineares de classificação: Classificação binária. Classificação com 
várias classes. Funções discriminantes. Modelos probabilísticos (discriminantes 
e geradores). 

6 18/05 (T) 

25/05 (P) 

Regularização de modelos lineares (Subset selection, Ridge, Lasso). 
 

7 01/06 (T) 

08/06 (P) 

Árvores de decisão: Escolha das partições e critérios de paradas.   
prunning, bagging e florestas aleatórias. 
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8 15/06 (T) 
18/06 (P) (5ª feira) 

SVM: Fronteiras de decisão. Problemas linearmente e não-linearmente separá- 
veis. Kernel trick. 

Escolha de funções de kernel. 

Knn – K nearest neighbors: Algoritmo básico. Regressão e Classificação. 

9 24/06 (T) (4ª feira) 
29/06 (P) 

Redução de dimensão: K-means, Análise dos componentes principais, t-sne. 

 

Local de realização: 
 

Aulas teóricas: Sede do Ipea, auditório do 16º andar, em Brasília (SBS, Quadra 1, Bloco J, Ed. BNDES), 
com videoconferência para o auditório Michal Gaternkraut, na unidade do Ipea no Rio de Janeiro (Av. 
Pres. Antônio Carlos, 51 – 16º andar) e, a partir do dia 27/04/2020, para a sala a definir do Edifício 
Banco Central (Av. Presidente Vargas). 

 

Aulas práticas: Sede do Ipea, sala 612, em Brasília (SBS – Quadra 1 − Bloco J − Ed. BNDES), com vide- 
oconferência para a sala 1501 na Unidade do Ipea no Rio de Janeiro (Av. Pres. Antônio Carlos, 51 – 16º 
andar) e, a partir do dia 13/04/2020, para a Sala a definir do Edifício Banco Central (Av. Presidente 
Vargas). 

 

Carga horária: 27 horas/aula. 
 

Data e horário: O curso inicia dia 09/03/2020. As aulas expositivas teóricas e as monitorias (aulas 
práticas de exercícios) serão nas datas listadas na tabela acima, sempre das 9h15 às 12h30. 

 

Público-alvo: Todos os servidores públicos federais que participaram do curso Métodos Computacio- 
nais em Economia, ministrado pelo Prof. Daniel Cajueiro no Ipea em 2019, ou curso equivalente, ao 
nível introdutório de programação em Python. 

 

Inscrições: abertas até o dia 04/03. As inscrições para os servidores do Ipea serão via SEI. Os demais 
servidores públicos federais deverão enviar um e-mail para sidrach.morais@ipea.gov.br ou roniele.al- 
quimim@ipea.gov.br. A alocação dos computadores será feita para os pesquisadores do Ipea e servido- 
res federais que se inscreverem primeiro. Eventuais computadores remanescentes poderão ser utiliza- 
dos por assistentes, também por ordem de inscrição. Quando forem atingidos os limites de capacidade 
respectivos (20 em Brasília; 10 no Rio), só serão aceitas inscrições de quem se comprometer a usar seu 
próprio notebook nas aulas práticas, e mesmo assim até os limites de vagas avulsas respectivos, 
já supracitados (7 e 8). Os notebooks avulsos serão usados nas aulas práticas exclusivamente para 
rodar os programas localmente (i.e., nos seus próprios CPUs, para não sobrecarregar as redes de Wifi 
locais). Para isso, deverão ser previamente instalados neles os aplicativos recomendados pelo 
monitor ou professor. 

 

Aqueles interessados em informações mais detalhadas do curso devem entrar em contato com o 
Serviço de Capacitação e Treinamento do Ipea pelo telefone 61 2026-5364. 
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