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Ciência da Computação
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O que é Tecnologia da Informação?

▪ “O conjunto de todas as atividades e soluções providas
por recursos de computação que visam a produção, o
armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e
o uso das informações” [1]

[1] https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_informa%C3%A7%C3%A3o

É um pouco do que a gente intuitivamente pensa sobre informática
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O que é Ciência da Computação?

▪ “Ciência da computação é a ciência que estuda as
técnicas, metodologias e instrumentos computacionais,
que automatiza processos e desenvolve soluções
baseadas no uso do processamento digital” [1]

[1] https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o

Software é o que você xinga, hardware o que você chuta
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Quem são estas pessoas?
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Empresas de TI (Mundo e Brasil)
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Maiores empresas do mundo

[1] https://exame.abril.com.br/mercados/as-10-maiores-empresas-mais-valiosas-do-mundo/
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O que é Ciência da Computação?

▪ “Ciência da computação é a ciência que estuda as
técnicas, metodologias e instrumentos computacionais,
que automatiza processos e desenvolve soluções
baseadas no uso do processamento digital” [1]

[1] https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o

Software é o que você xinga, hardware o que você chuta
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Salários

[1] http://cio.com.br/gestao/2018/09/29/conheca-as-funcoes-de-ti-que-podem-ter-aumentos-salariais-em-2019/
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Salários

[1] http://cio.com.br/gestao/2018/09/29/conheca-as-funcoes-de-ti-que-podem-ter-aumentos-salariais-em-2019/
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Curso de Ciência da Computação

[1] http://www.sbc.org.br/publicacoes-2/298-computacao-brasil
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Grade de Disciplinas de Cursos de Computação

[1] http://eic.cefet-rj.br/portal/
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Habilidades necessárias para Ciência da Computação

▪ Ter conhecimentos de matemática

▪ Saber solucionar problemas de forma inovadora

▪ Ter um bom pensamento analítico

▪ Interessar-se por lógica computacional

▪ Querer se manter sempre atualizado

[1] http://blog.unipe.br/graduacao/5-habilidades-necessarias-para-ser-um-cientista-da-computacao
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Estratégias para Resolução de Problemas

▪ analogia  usa-se uma solução que resolve um problema similar

▪ divisão-e-conquista  dividir o problema em partes menores
(subproblemas), solucioná-las e combiná-las para resolver o
problema original

▪ teste de hipótese  assume-se uma possível solução (explicação)
do problema e tenta-se provar esta explicação

▪ brainstorming  técnica colaborativa de resolução, na qual
integrantes de um grupo sugerem várias ideias ou soluções

▪ tentativa-e-erro  conhecido como método de força-bruta.
Testa-se todas as soluções possíveis para o problema até chegar
ao resultado esperado

▪ argumentação lógica  usa-se noções de lógica proposicional,
dedução e indução matemática para a resolução de problemas

▪ algoritmo  ferramenta utilizada para resolver problemas
computacionais
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Processo para Solução de Problemas

Problema

Análise
Preliminar

Solução

Teste de 
Qualidade

Solução Final

Alteração
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Algoritmos

▪ Um algoritmo é qualquer procedimento computacional
bem definido que toma um valor ou conjunto de valores
como entrada e produz algum valor ou conjunto de
valores como saída

▪ Um algoritmo é uma sequência finita de passos que tem
como finalidade resolver um determinado problema
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Solução: Algoritmo de conversão de dólar para real
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Chinês
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Fique antenado

ago/2002 out/2003 set/2005 jun/2006

jul/2007 dez/2008 nov/2009 dez/2013

[1] https://cacm.acm.org/



Ciência de Dados
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Ciência da Computação

Computação

Engenharia 
de Software

Banco de 
Dados

Suporte/Infra Redes/Seg. Inform.

Programação

Sistemas de 
Informação

Engenheiro de 
Software

Inteligência Artificial EstatísticaSistemas Distribuídos

Cientista de Dados
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Ciência de Dados

Big Data, IoT,  Deep Learning, HPC

Vários fenômenos requerem tomada de decisão

Previsão
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Ciência de Dados: Carreira

(Data Scientist)

2012
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Ago/2002 dez/2008

dez/2013

Contexto de Ciência de Dados

Jul/2015

IoT

Deep Learning
[1] https://cacm.acm.org/
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Ciência de Dados

▪ Ciência de dados é o estudo da extração de
conhecimento a partir de dados (Big Data)

▪ Envolve pesquisa em

▪ Métodos estatísticos, aprendizagem de máquina, técnicas de
visualização de dados

▪ Gerência e armazenamento de grande coleções de dados

▪ Computação de alto desempenho

▪ Característica multidisciplinar

▪ Aplicações na ciência/indústria/governo

▪ Bioinformática, petróleo, energia, finanças, astronomia,
Internet, mobilidade urbana, defesa cibernética, educação, etc
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Processo de Ciência de Dados

1. Data 
Selection and 

Integration

Data 
sources

2. Preprocessing 
methods

3. Data 
Mining

4. Evaluation

knowledge

Samples

Prepared 
Samples

Results

Data Mining Process
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Ciência de Dados

(habilidades necessárias)

[1] http://drewconway.com
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Características de Ciência de Dados

(perspectivas)

[1] https://www.datasciencecentral.com/
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Ciência de Dados

(ferramentas)

[1] https://www.datasciencecentral.com/



Mulheres da Computação
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Mulheres na Computação

[1] https://jornal.usp.br/universidade/por-que-as-mulheres-desapareceram-dos-cursos-de-computacao/

“Na década de 1970, cerca de 70% dos alunos de Ciência da 
Computação, no IME, eram mulheres; hoje, 15%” 
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Mulheres na Computação

▪ Estigma masculino
▪ Antes dos PCs os computadores eram para processamento de dados

associados a atividades de secretariado

▪ Jogos começaram a se popularizar como ‘coisa de menino’

▪ Visão de que é coisa de nerd

▪ As meninas costumam se interessar por tecnologia e exatas, em geral, aos
11 anos, mas aos 15 elas começam a desistir

▪ ausência de modelos femininos na área

▪ falta de confiança na equidade entre homens e mulheres para exatas

▪ ausência de contato com cálculo e programação antes da faculdade

▪ SBC tem ações:

▪ Women in Information Technology (WIT)

▪ Women in dataBases (WomB)
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Distribuição de alunos

[1] https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/12/13/G%C3%AAnero-e-ra%C3%A7a-de-estudantes-do-ensino-superior-no-Brasil-por-curso-e-
%C3%A1rea
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Progressão

[1] https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/12/13/G%C3%AAnero-e-ra%C3%A7a-de-estudantes-do-ensino-superior-no-Brasil-por-curso-e-
%C3%A1rea
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Por que não temos mulheres na Computação

(aspecto cerebral)

▪ Não há evidências de que seja um problema cerebral

▪ Neurônios, hormônios

▪ Cérebro de homens e mulheres reagem de forma diferente a
stress e conflitos

▪ Usam áreas e conexões diferentes do cérebro para resolver
problemas, processar linguagens e experimentar e
armazenar as mesmas emoções

[1] http://eic.cefet-rj.br/portal/index.php/2015/10/22/iii-workshop-da-eic-palestra-mulheres-na-computacao/
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Por que não temos mulheres na Computação

(aspecto cultural)

[1] http://eic.cefet-rj.br/portal/index.php/2015/10/22/iii-workshop-da-eic-palestra-mulheres-na-computacao/
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Por que não temos mulheres na Computação

(aspecto cultural)

[1] http://eic.cefet-rj.br/portal/index.php/2015/10/22/iii-workshop-da-eic-palestra-mulheres-na-computacao/
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Considerações finais

▪ Ciência da Computação é uma área promissora

▪ Hoje Ciência de Dados é um tema quente:

▪ Bases computacionais dão solidez a carreira

▪ Constante atualização

▪ Carreira boa para homens e mulheres
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