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Imagem Digital, Histograma, Operações em Imagens Digitais, Filtros de Imagens, Série e Transformada de
Fourier, Segmentação de Imagem e Imagens Coloridas.
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OBJETIVO GERAL
Apresentar uma introdução às metodologias e aos conceitos básicos do processamento digital de imagens e
desenvolver bases para estudos e pesquisas posteriores na área.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Conhecer as principais tecnologias da área.

2.

Identificar as alternativas de tecnologias da área mais adequadas à solução dos vários tipos de

problema.
3.

Desenvolver um raciocínio crítico, lógico e analítico voltado à concepção de soluções envolvendo a

aplicação de recursos em processamento de imagens.
4.

Aplicar as tecnologias apresentadas em problemas de natureza diversa.

METODOLOGIA
 Aulas expositivas com recursos audiovisuais.
 Desenvolvimento de estudos de casos em laboratório.
 Atendimento e orientação do professor visando o desenvolvimento (implementação) de projetos que
envolva uma ou mais técnicas de processamento de imagens estudadas na disciplina.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A avaliação semestral envolve duas provas escritas (P1 e P2). As datas da provas são agendadas entr
e o professor e a turma. A média parcial (MP) será calculada pelo cômputo da média aritmética simples entr
e a nota P1 e P2:
MP = (P1 + P2) / 2
O aluno que faltar a uma das duas provas terá direito a uma avaliação alternativa, denominada segu
nda chamada, versando sobre todos os tópicos abordados no curso, e cuja data também é agendada entre d
ocente e discentes. A nota obtida nessa 2ª chamada substituirá a da avaliação P1 ou P2 onde o aluno
não esteve presente. Caso ele falte às duas avaliações, terá atribuído o grau ZERO em uma delas.

Segundo o regimento do CEFET-RJ, caso o aluno obtenha média parcial inferior a 3,0 (três e zero) est
ará reprovado diretamente. Graus MP maiores ou iguais a 7,0 (sete e zero) aprovam diretamente o alu
no. Em situações onde o aluno tenha grau MP entre 3,0 inclusive e 7,0 exclusive, terá direito a uma prova fin
al (PF), que, juntamente com a média parcial gerará uma nova média, denominada média final (MF). Essa
média é calculada da seguinte forma:
MF = (MP + PF) / 2
Para ser aprovado, o aluno deve alcançar uma média final MF maior ou igual a 5,0 (cinco e zero). C

aso contrário, estará reprovado, devendo repetir a componente curricular.

PROGRAMA
1. Imagem, amostragem e quantização de imagens, representação de imagens digitais, relacionam
entos entre pixels (vizinhos de um pixel, conectividade e medidas de distância);
2. Histograma de uma imagem, limiarização, negativo, contraste, equalização de histograma, espec
ificação de histograma;
3. Operações em Imagens: operações pontuais, operações aritméticas e operações lógicas, transfo
rmações geométricas: translação, rotação e mudança de escala, espelhamento;
4. Filtros de Imagens: filtragem no domínio da frequência, filtragem no domínio espacial
5. Segmentação de Imagens: detecção de pontos, detecção de linhas e detecção de bordas
6. Imagens Coloridas, modelo de cores: RGB, CMY CMYK e HSI

