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“A imaginação criadora e o trabalho para mim 
andam de mãos dadas.” 

 

Sigmund Freud 
 
 

 
“Qualquer trabalho seria terrivelmente 
aborrecido se não jogássemos o jogo 
apaixonadamente.” 

 

Simone de Beauvoir 
 
 
 

“A alegria não chega apenas no encontro do 
achado, mas faz parte do processo da busca.   
E ensinar e aprender não pode dar-se fora da 
procura, fora da boniteza e da alegria.” 

 

Paulo Freire 
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1. Dados Pessoais 
 
Nome: Alexandre Plastino de Carvalho 
Filiação: José Augusto de Carvalho e Yolanda Plastino de Carvalho 
Data de Nascimento: 1o de setembro de 1964 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Rio de Janeiro 
Identidade: 06560761-6, IFP, RJ 
CPF: 804.996.947-91 
Posição Atual na UFF: Professor Associado IV – 40h – Dedicação Exclusiva 
 

 
 

Nasci no dia 1o de setembro de 1964, no Estácio, tradicional 
bairro da cidade do Rio de Janeiro, considerado o berço do 
samba carioca.  
 
Em agosto de 2017, ao ler sobre a morte do cantor e 
compositor Luiz Melodia, descobri que estudamos na mesma 
instituição de ensino primário, Escola Municipal José Pedro 
Varela, demolida em 1975 para a construção da estação de 
metrô que leva o nome do bairro. Espero que, ao fim deste 
memorial, os professores, que outrora nos mostraram que 
diferentes veias podem dar origem a belos trabalhos, possam 
ter orgulho também da minha trajetória. 

 
 

 
 

Imagem 01: Nesta foto, à direita, observa-se a escola municipal 
onde estudei. A imagem, com certeza, data de muito tempo antes 
do meu curso primário. Porém, o prédio e a rua arborizada são os 
mesmos que me abrigaram e estão nítidos na minha memória.     
O aglomerado de pessoas são pais, em frente ao portão lateral da 
escola, onde esperavam a saída de seus filhos. 
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2. Um Resumo Cronológico da Minha Trajetória Acadêmica 
 
Começarei a apresentação da minha trajetória acadêmica da mesma forma como 
inicio, muitas vezes, a primeira aula das disciplina que ministro na graduação: 
contando brevemente como se deu minha escolha profissional.  
 

Em meados de 1982, quando fiz minha inscrição no vestibular, ainda não estava 
certo de que caminho pretendia seguir. Só tinha uma certeza: um enorme prazer 
em resolver os desafios e problemas das aulas de Matemática. Naquela época, era 
capaz de passar horas resolvendo problemas de Geometria. Sentia um modesto 
orgulho dessa afinidade sempre que lia um aforismo de Fénelon, escritor francês 
do século XVII, impresso na capa de um livro da matéria: “Felizes aqueles que se 
divertem com problemas que educam a alma e elevam o espírito”. 
 

Apesar da grande identificação com os números, optar por uma graduação em 
Matemática me levaria, muito provavelmente, a ser professor, o que, na época, 
era uma opção que eu, ironicamente, desprezava. Diante desse dilema, acabei 
optando por um curso em uma área à qual a Matemática dava as mãos e que, 
naquele tempo, era considerada uma área profissionalmente promissora, a área 
do futuro: a Computação.  
 

Prestei vestibular para o curso chamado “Matemática – Modalidade Informática”, 
que já tinha os moldes dos cursos atuais de Ciência da Computação. Fui 
aprovado na UFRJ e, em 1983, passei a me interessar por problemas lógicos e 
algorítmicos, primos dos problemas matemáticos. Acertei na escolha. Foi o que 
podemos chamar de um “tiro no escuro”, pois, na década de 80, os 
computadores ainda não estavam nas nossas casas, nas nossas vidas, e não 
tínhamos ideia de como funcionavam, ou melhor, de como fazê-los funcionar – 
de como programá-los.  
 

Ao longo da graduação, não me interessei por atividades de pesquisa nem pelas 
oportunidades de iniciação científica. Dei prioridade a estágios em empresas. 
Comecei a estagiar cedo, logo ao fim do segundo período do curso, o que 
considero hoje ter sido um equívoco. Passei por quatro empresas diferentes ao 
longo da graduação. Entre elas, empresas importantes da área, tais como a 
Burroughs – atual Unisys – e a COBRA. Em 1987, ainda sem ter defendido o 
projeto de fim de curso, mas já tendo terminado os créditos, fui contratado pela 
COBRA, uma empresa que teve fundamental importância durante a reserva de 
mercado, pois era onde grande parte do hardware e software nacionais eram 
desenvolvidos e produzidos. Tive a oportunidade de trabalhar na equipe que 
desenvolvia o interpretador BASIC utilizado nos computadores lá fabricados.       
A COBRA foi uma grande escola para muitos da minha geração. 
 

Apesar de reconhecer a importância da atividade que exercia na COBRA, eu 
estava insatisfeito em relação àquela opção profissional e às sua tarefas inerentes. 
A verdade é que as mudanças constantes de estágio já vinham sinalizando essa 
insatisfação. Demorei a perceber, mas a rotina e os tipos de desafios que me eram 
apresentados nas empresas não me estimulavam o suficiente para continuar 
seguindo aquele caminho.  
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Em paralelo ao emprego na COBRA, passei o ano de 1987 desenvolvendo o meu 
projeto de fim de curso com minhas colegas de turma Sylvia de Oliveira e Cruz – 
com quem me casei alguns anos mais tarde e com quem até hoje implemento 
meus projetos de vida – e Verônica Costa. Nosso projeto de fim de curso, 
intitulado “Implementação de um Sintetizador de Fala pelo Método NLR” e 
defendido no início de 1988, talvez seja um dos trabalhos dos quais mais me 
orgulhe. Desenvolvemos, sob a orientação do Prof. José Antonio Borges, um 
sintetizador de fala, em português, que deu origem, anos depois, ao DOSVOX – 
um sistema que desempenha o papel de ledor para deficientes visuais. 
Documentos digitais escritos na nossa língua poderiam, a partir de então, ser lidos 
pelo computador. 
 
Uma vez que se tratava de uma proposta inédita – um sintetizador de fala em 
português – posso dizer que estava se iniciando, naquele momento, a minha 
carreira de pesquisador. Tratava-se da minha primeira contribuição acadêmica. 
 
O sucesso daquele primeiro e simples projeto de pesquisa, aliado à insatisfação 
com a rotina e tarefas dos ambientes empresarial e comercial, me motivou, em 
março de 1988, a me desligar da COBRA e iniciar o mestrado no Programa de 
Engenharia de Sistemas e Computação da COPPE-UFRJ.  
 
Minha opção inicial foi pela área de Computação Gráfica, justificada pela  
estreita ligação com a Matemática. Entretanto, no primeiro ano, além das 
disciplinas obrigatórias da área escolhida originalmente, cursei outras da área de 
Programação em Lógica, com os professores Sheila Veloso e Paulo Augusto 
Veloso. As disciplinas relacionadas à Lógica Matemática me fascinaram e         
me fizeram mudar de área. Passei a trabalhar com métodos de dedução e      
prova automática de teoremas, o que possibilitou um contato com o Prof.     
Marco Antonio Casanova, que, na época, era pesquisador do Centro Científico 
Rio (CC-Rio) da IBM Brasil. A partir do início de 1989, passei a frequentar o     
CC-Rio, como estagiário de pesquisa, onde desenvolvi minha dissertação de 
mestrado, intitulada “Um Método de Dedução Não-Monotônico Baseado em 
Eliminação de Modelos”, trabalho defendido em meados de 1990 e orientado 
pelos professores Casanova e Sheila. 
 
Ainda em 1990, apresentei no SBIA (Simpósio Brasileiro de Inteligência Artificial), 
em Campina Grande, Paraíba, o meu primeiro artigo científico, que continha os 
resultados da dissertação de mestrado. A novidade daquela viagem não se 
limitava ao contexto acadêmico: era a primeira vez que eu entrava em um avião! 
 
Após ter concluído o mestrado, fui convidado a permanecer no CC-Rio por dois 
anos, no cargo de Pesquisador Associado. Porém, o convite não era para dar 
continuidade à pesquisa na área de Programação em Lógica, mas sim para 
integrar o grupo de Banco de Dados, coordenado pelo Prof. Casanova. Por um 
lado, não permanecer na linha de pesquisa do mestrado não estava nos meus 
planos, por outro, conhecer mais profundamente e passar a atuar em uma área 
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tão importante e central em Ciência da Computação me motivaram o suficiente 
para aceitar, com entusiasmo, o convite. 
 
Foram dois anos de muito aprendizado no desenvolvimento de uma ferramenta 
cuja função central era realizar o mapeamento lógico-relacional, entre um 
esquema conceitual definido por meio do Modelo Entidade-Relacionamento e um 
esquema lógico definido a partir do Modelo Relacional. Participar desse projeto 
me colocou em contato com os conceitos que eu passaria a ensinar por muitos 
anos: os fundamentos da área de Banco de Dados.  
 
No fim de 1991, ao perceber não apenas a proximidade do fim do contrato de 
dois anos, mas que as atividades e diretrizes do CC-Rio estavam tomando um 
rumo mais comercial e menos acadêmico, comecei a prestar atenção em outras 
oportunidades que me permitiriam continuar a trabalhar com pesquisa. Foi então 
que soube de um concurso para o cargo de Professor Assistente que seria 
realizado na Universidade Federal Fluminense. Fiquei muito dividido, pois eu 
nunca havia entrado em uma sala de aula no papel de professor e sempre havia, 
equivocadamente, menosprezado a ideia de ser um. Mas a vontade de continuar 
exercendo atividades de pesquisa foi maior e acabei me inscrevendo e prestando 
o concurso. Na mesma época, nascia a minha primeira e muita amada filha, 
Lygia Plastino. 
 
Fui aprovado em terceiro lugar no concurso da UFF e, em julho de 1993, fui 
chamado para me dedicar à profissão que até hoje abraço com muito orgulho:    
a de Professor Universitário.  
 
Naquele momento, há 25 anos, eu iniciava a carreira cujas atividades e 
conquistas serão descritas nas demais seções deste documento, porém as quais 
relato resumidamente, cronologicamente e afetivamente a seguir.  
 
No segundo semestre de 1993, recebi duas disciplinas para ministrar: Banco de 
Dados e Lógica para Ciência da Computação. Lembro, como se fosse hoje, do 
nervosismo causado por estar entrando pela primeira vez em uma sala de aula 
com a tarefa de transmitir conhecimento. Havia pouco tempo, eu estava 
terminando a graduação e, a partir de então, ajudando a formar novos 
profissionais e bacharéis em Ciência da Computação. Poucos dias foram 
suficientes para transformar todo aquele nervosismo em uma paixão que tenho 
até hoje: a de estar em sala de aula. Estava claro para mim o tamanho do meu 
equívoco ao ter desprezado, anteriormente, uma atividade tão nobre e que, a 
partir daquele momento, me daria tanta satisfação profissional.  
 
Uma vez identificado que o caminho a seguir seria o de ensino e pesquisa, 
passava a ser urgente ingressar em um programa de doutorado. Como eu havia 
acabado de ser admitido na UFF e minha esposa, Sylvia, estava começando a se 
estabelecer profissionalmente, a melhor opção seria escolher um programa de 
pós-graduação em Computação no Rio de Janeiro, onde nós morávamos. Havia 
dois programas consolidados: COPPE Sistemas e PUC-Rio. Como já havia feito o 
mestrado na COPPE, optei pela PUC.  
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No fim de 1993, me candidatei ao doutorado e, no primeiro semestre de 1994, 
iniciava uma jornada multidisciplinar: comecei o doutorado trabalhando em 
Teoria de Computação, transitei pela área de Banco de Dados, e o concluí na 
área de Processamento Paralelo no ano de 2000, sob a orientação do Prof. Celso 
Ribeiro e coorientação da Profa. Noemi Rodriguez, defendendo a tese intitulada 
“Balanceamento de Carga de Aplicações Paralelas SPMD“. Se, por um lado, as 
trocas de áreas e de temas exigiram um esforço e um tempo maior do que o 
planejado – foram seis anos de doutorado –, por outro, ter aprofundado os 
conceitos de várias áreas me permitiu, mais adiante, realizar as atividades de 
ensino e pesquisa, com segurança, em diferentes setores da Ciência da 
Computação. 
 
No período de seis anos de doutorado, permaneci quatro realizando, em paralelo, 
as atividades docentes e administrativas na UFF. Nos últimos dois anos, dediquei-
me integralmente às atividades do doutorado para viabilizar a sua conclusão, o 
que foi possível graças à licença concedida pelo Departamento de Ciência da 
Computação da UFF. Alguns eventos e conquistas importantes aconteceram 
nesses seis anos, os quais registro a seguir. 
 
Em 1995, tive a oportunidade de colaborar, e aprender muito, no processo de 
criação do nosso programa de Mestrado em Computação. Eu muito me orgulho 
de ter participado desse passo inicial de construção e também de todo o longo 
processo de consolidação do nosso programa de Pós-Graduação em 
Computação, que está hoje entre os principais do país. 
 
Também em 1995, os primeiros projetos de fim de curso desenvolvidos sob 
minha orientação foram defendidos. Durante o doutorado, orientei 12 alunos de 
graduação no desenvolvimento dos seus projetos. Depois disso, foram mais 37 
alunos até os dias atuais. 
 
Ainda em 1995, recebi minha primeira homenagem como professor: fui Patrono 
da turma de formandos em Ciência da Computação da UFF daquele ano. 
 
Em 1997, nasceu a minha segunda e também muito amada filha, Branca Plastino. 
Nesse mesmo ano, em uma viagem a Passau, na Alemanha, se deram várias 
estreias: primeira vez a sair do país, primeira participação em um evento 
internacional – International Euro-Par Parallel Processing Conference –  e primeira 
apresentação no exterior, sobre o trabalho intitulado “Exploring Load Balancing in 
Parallel Processing of Recursive Queries”. Uma inesquecível e enriquecedora 
experiência para um jovem pesquisador. 
 
Terminado o doutorado no início de 2000, voltei a me dedicar integralmente às 
atividades da UFF. A partir de então, além das atividades docentes e 
administrativas, fariam parte da minha rotina, na Universidade, as atividades de 
pesquisa. Meu objetivo, naquele momento, era dar continuidade à pesquisa na 
área de Processamento Paralelo e, além disso, começar a atuar em Mineração de 
Dados, uma área de pesquisa emergente, que me chamava a atenção pela sua 
proposta central: transformar, de forma automática, dados em conhecimento útil 
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em diversos domínios de aplicação. Logo no primeiro semestre de 2000, consegui 
me credenciar na Pós-Graduação e passei a ministrar a disciplina Mineração de 
Dados, quando conheci os meus primeiros alunos de mestrado.  
 
Em 2002, as duas primeiras dissertações de mestrado orientadas por mim foram 
defendidas. Ambas exploravam o problema de Mineração de Regras de 
Associação. Eram os meus primeiros resultados na área de pesquisa em que 
passei a atuar depois da conclusão do doutorado. Cabe registrar que nesse 
mesmo ano, o nosso Programa de Pós-graduação passava a oferecer o Doutorado 
em Ciência da Computação. Havia então muito trabalho a ser feito! 
 
Em 2003, após demonstrar independência acadêmica em relação aos meus 
orientadores, com publicações e orientações autônomas, tornei-me Bolsista de 
Produtividade em Pesquisa do CNPq Nível 2. Nesse mesmo ano, tive o primeiro 
projeto contemplado em um Edital Universal do CNPq, intitulado 
“Balanceamento de Carga de Aplicações Paralelas em Grids Computacionais”, 
que me permitiu continuar atuando e produzindo na linha de pesquisa da tese de 
doutorado. 
 
Em 2004, passei a atuar também na área de Otimização Combinatória, em uma 
parceria com a Profa. Simone Martins, da UFF, que dura até hoje, cujo tema 
central é o desenvolvimento de heurísticas híbridas que incorporam um módulo 
de mineração de dados. A hipótese principal que tem norteado a nossa pesquisa 
nessa área considera que padrões extraídos de boas soluções de um problema de 
otimização combinatória podem guiar a busca por melhores soluções em um 
menor tempo computacional. A validação dessa hipótese, considerando 
diferentes meta-heurísticas e diversos problemas combinatórios, tem se 
transformado em excelentes resultados, tornando cada vez mais forte e promissor 
o encontro das áreas de Mineração de Dados e Otimização Combinatória. 
 
Em 2005, fui convidado a atuar no Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de 
Computação a Distância da UFF que estava, naquele ano, sendo criado no 
âmbito do CEDERJ. Ajudei a consolidar o curso, tendo sido responsável até 2016, 
durante pouco mais de 10 anos, junto com o Prof. Dante Corbucci Filho, pela 
disciplina “Fundamentos de Programação”. Diante dos recursos tecnológicos 
atuais, não tenho dúvidas da importância do modelo de ensino superior em que  
parte significativa do conteúdo didático fica disponível aos alunos em mídias 
digitais. Esse paradigma viabiliza a formação de um número maior de alunos, 
transpondo barreiras geográficas, o que amplia o acesso ao conhecimento e à 
Universidade. Há muito o que se investir e experimentar nesse sentido. 
 
Também em 2005, juntei-me aos pesquisadores André de Carvalho (ICMC-USP), 
Sandra de Amo (USU) e Wagner Meira Jr. (UFMG) com o objetivo de criar o 
WAAMD (Workshop em Algoritmos e Aplicações de Mineração de Dados). Esse 
evento foi realizado anualmente, entre 2005 e 2009, como evento satélite do 
SBBD (Simpósio Brasileiro de Banco de Dados), com o objetivo de reunir 
pesquisadores, alunos e profissionais da área de Mineração de Dados, um grupo 
até hoje em crescimento no país. Fiz parte do comitê diretivo de todas as suas 
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edições e, em algumas, fui coordenador do comitê de programa. Em 2010, o 
SBBD deixou de abrigar eventos satélites e, para tentar continuar reunindo os 
atuantes na área do WAAMD, foi criada, dentro do evento principal, a trilha de 
submissões denominada “Knowledge Discovery in Databases”.  
 
Em 2007, foi o momento de me orgulhar com a defesa da primeira tese de 
doutorado orientada por mim, que explorava o problema de classificação, 
desenvolvida pelo ex-aluno Luiz Merschmann. Atualmente, Luiz é professor e 
pesquisador da UFLA (Universidade Federal de Lavras), e já concluiu a orientação 
de 7 dissertações de mestrado, o que ilustra a minha contribuição na formação de 
novos pesquisadores no país. Nesse mesmo ano, tive mais um projeto 
contemplado em um Edital Universal do CNPq, já na área de Mineração de 
Dados, intitulado “Novas Técnicas e Algoritmos de Classificação em Mineração 
de Dados Relacionais, Multi-Relacionais e Dados Semi-Estruturados”. 
 
Em 2008, foi o momento de buscar parcerias no exterior. Com o apoio da CAPES, 
fiz um Estágio Pós-Doutoral de três meses na Universidade de Kent, no Reino 
Unido, colaborando com os pesquisadores Alex A. Freitas e Said Salhi nas áreas 
de Mineração de Dados e Otimização Combinatória, respectivamente. Foram três 
meses muito produtivos. Em particular, a parceria com o Prof. Alex, iniciada 
naquela visita, dura até hoje e deu origem a 5 artigos em periódicos, 6 artigos em 
congressos internacionais e 5 em eventos nacionais.  
 
Em 2009, fui contemplado no programa da FAPERJ Jovem Cientista do Nosso 
Estado, o que garantiu, até 2011, importante apoio à minha pesquisa que integra 
as áreas de Mineração de Dados e Otimização Combinatória, por meio do 
projeto intitulado “Metaheurísticas Híbridas com Mineração de Dados para 
Problemas Combinatórios”.  
 
Em 2012, a convite do Prof. Celso Ribeiro, então coordenador do nosso Programa 
de Pós-Graduação, assumi a coordenação do Dinter (Programa de Doutorado 
Interinstitucional), apoiado pela CAPES, entre a UFF e a UFAC (Universidade 
Federal do Acre). Esse projeto durou até 2017 e viabilizou o doutoramento, em 
Ciência da Computação, de 6 docentes da UFAC. Considero esse programa de 
extrema importância para o desenvolvimento de regiões menos favorecidas do 
interior do país e distantes dos grandes centros, pois permite o doutoramento 
simultâneo de um número significativo de docentes sem que esses precisem se 
ausentar por quatro anos das suas instituições e das respectivas atividades. 
 
Em 2012, fui um dos três professores a receber o Prêmio UFF de Excelência em 
Docência, concedido anualmente aos professores que se destacam pela 
qualidade da sua atuação em sala de aula e pelo seu comprometimento com a 
atividade docente. Esse é um prêmio do qual muito me orgulho. Porém, orgulho 
maior tenho das 25 vezes em que fui homenageado por formandos, nesses 25 
anos de atividade docente, tendo o meu trabalho por eles reconhecido: 9 vezes 
Patrono da Turma, 8 vezes Paraninfo da Turma e 8 vezes Professor Homenageado 
pela Turma de Formandos. 
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Em 2013, tive outro projeto aprovado em um Edital Universal do CNPq, intitulado 
“Mineração de Dados em Otimização Combinatória: Novos Desafios”, cujo 
objetivo era apoiar a continuidade dos bons resultados que vinham sendo obtidos 
com a integração das duas áreas envolvidas no projeto. Nesse mesmo ano, fui 
convidado pelo Prof. Rodrigo Bagueira, do Instituto de Química da UFF, para 
participar de um projeto de pesquisa em colaboração com a BG (British Gas), 
atual Shell. O projeto durou até 2017 e minha participação teve como objetivo 
principal coordenar o grupo de análise de dados na utilização de algoritmos de 
classificação para realizar a previsão da permeabilidade de rochas carbonáticas a 
partir de dados de ressonância magnética. 

 
Também em 2013, por considerar que a transformação do WAAMD em uma 
trilha do SBBD não atingiu o objetivo original de criar um espaço específico para 
pesquisadores, alunos e profissionais atuantes na área de Mineração de Dados e 
por considerar também que se tratava de um grupo cada vez maior e mais 
expressivo, ajudei a criar, em conjunto com o mesmo grupo de professores que 
criou o WAAMD, o KDMiLe (Symposium on Knowledge Discovery, Mining and 
Learning). Fui coordenador do comitê de programa do evento em 2013, 
organizador local em 2015 e tenho integrado, desde sua primeira edição, o seu 
comitê diretivo. 

 
Tenho sido convidado, regularmente, a participar do comitê de programa de 
vários eventos nacionais e internacionais que abordam temas de pesquisa 
relacionados à área de Mineração de Dados. Destaco aqui a minha participação, 
em 2016, como membro sênior, do comitê de programa do SIAM International 
Conference on Data Mining. Declaro aqui o meu apoio a esse tipo de estrutura 
adotado em alguns comitês de programa, onde membros mais experientes 
promovem e conduzem a discussão e a eliminação de avaliações discordantes no 
processo de seleção dos trabalhos a serem apresentados no evento. Não tenho 
dúvidas de que se trata de uma estrutura que minimiza as chances de resultados 
injustos, causados por pareceres não fundamentados, que muitas vezes ocorrem 
em processos de julgamentos feitos por pares. 

 
Ao longo desses 18 anos atuando na pós-graduação, desde 2000 quando defendi 
minha tese de doutorado até hoje, tive uma atuação, que considero significativa, 
na formação de novos mestres e doutores. Orientei um total de 25 dissertações de 
mestrado e 7 teses de doutorado. Quatro desses trabalhos orientados estiveram 
entre os melhores trabalhos selecionados nos concursos de teses e dissertações 
das respectivas áreas. Dos sete doutores formados, quatro são atualmente 
professores universitários e estão dando continuidade à formação de novos 
profissionais e pesquisadores em Ciência da Computação.  
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Os resultados da minha pesquisa nesses 25 anos em que estive na UFF deram 
origem a 2 capítulos de livro, 32 artigos em periódicos e cerca de 70 artigos em 
anais de eventos científicos. Essa produtividade ocorreu de maneira crescente, 
fruto do meu amadurecimento como pesquisador e orientador, culminando nas 
seguintes publicações no ano de 2018: um capítulo de livro que resume os 
resultados obtidos na linha de pesquisa que integra as áreas de Mineração de 
Dados e Otimização Combinatória, 7 artigos em periódicos, todos indexados no 
JCR, e 4 artigos em anais de eventos, sendo um deles no SIAM SDM, um 
importante evento da área de Mineração da Dados. 
 
Encerro este resumo cronológico da minha trajetória indicando o meu principal 
projeto para os próximos anos. Apesar de sempre ter participado dos colegiados 
dos cursos de Graduação e Pós-graduação em Computação da UFF, o que me 
permitiu contribuir na construção e atualização tanto das grades curriculares 
quanto dos regimentos desses cursos, tenho planos de dar uma contribuição mais 
efetiva na gestão do nosso Programa de Pós-Graduação, dando continuidade ao 
seu crescimento e bom funcionamento. Pretendo me candidatar ao próximo 
mandato de coordenador, que compreende o período de 2021 a 2025. Considero 
que ainda falta na minha carreira essa contribuição para a comunidade 
acadêmica da UFF – Universidade que me abrigou e me permitiu atuar como 
docente e pesquisador nestes últimos 25 anos. 
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3 – Contribuições no Ensino e na Formação de Recursos Humanos 
 
3.1 – Na Graduação 
 
Desde 1993, quando assumi o cargo de Professor Assistente I, tenho atuado no 
curso de Graduação em Ciência da Computação ministrando disciplinas de 
diferentes áreas. Assim que entrei, fiquei responsável pelas disciplinas obrigatórias 
“Banco de Dados” e “Lógica para Ciência da Computação”, assuntos centrais e 
de extrema importância para o curso. Mais adiante, passei a oferecer 
“Programação em Lógica”, como disciplina optativa, cuja ementa incluía 
métodos de dedução de prova e a linguagem Prolog. Trabalhei também com 
disciplinas obrigatórias de conteúdo formal, tais como “Teoria da Computação” e 
“Linguagens Formais e Autômatos”. Mais recentemente, passei a oferecer a 
disciplina optativa “Mineração de Dados”, em conjunto com a disciplina de 
mesmo nome para a Pós-Graduação. 
 
Antes de fazer parte do corpo docente da UFF, não imaginava que seria tão 
grande a minha afinidade com a atividade de ensino. Tenho um enorme prazer 
na atividade docente: desde o momento da elaboração da forma como vou 
transmitir o conhecimento até, efetivamente, o contato com os alunos em sala de 
aula – local onde, com certeza, mais me realizo profissionalmente.  
 
Acredito que, por conta dessa afinidade e do prazer que tenho em ser professor, 
consegui realizar um excelente trabalho ao longo desses 25 anos na UFF. Muito 
me orgulhei ao ver meu trabalho reconhecido pela minha instituição, ao me 
incluir, em 2012, no grupo de três professores que foram contemplados com o     
I Prêmio UFF de Excelência em Docência. E me orgulho, principalmente, pelas 
25 vezes em que fui Patrono, Paraninfo ou Professor Homenageado pelos 
formandos. Essas são, para mim, homenagens especiais por terem sido prestadas 
exatamente por aqueles que se beneficiaram diretamente do meu trabalho. Listo 
cada uma dessas homenagens a seguir. 
 

Patrono da Turma de Informática da UFF de 1995.2 
 

Paraninfo da Turma de Informática da UFF de 1996.2 
 

Professor Homenageado pela Turma de Informática de 1997.1 
 

Patrono da Turma de Informática da UFF de 1997.2 
 

Paraninfo da Turma de Informática da UFF de 1998.2 
 

Paraninfo da Turma de Ciência da Computação da UFF de 2002.1 
 

Patrono da Turma de Ciência da Computação da UFF de 2002.2 
 

Professor Homenageado pela Turma de Ciência da Computação de 2003.1 
 

Professor Homenageado pela Turma de Ciência da Computação de 2003.2 
 

Professor Homenageado pela Turma de Ciência da Computação de 2004.2 
 

Patrono da Turma de Ciência da Computação da UFF de 2005.1 
 

Professor Homenageado pela Turma de Ciência da Computação de 2005.2 
 

Paraninfo da Turma de Ciência da Computação da UFF de 2006.1 
 

Patrono da Turma de Ciência da Computação da UFF de 2007.1 
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Paraninfo da Turma de Ciência da Computação da UFF de 2008.1 
 

Professor Homenageado pela Turma de Ciência da Computação de 2009.2 
 

Professor Homenageado pela Turma de Ciência da Computação de 2010.1 
 

Professor Homenageado pela Turma de Ciência da Computação de 2011.1 
 

Paraninfo da Turma de Tecnologia em Sistemas de Computação de 2011.2 
 

Patrono da Turma de Ciência da Computação da UFF de 2011.2 
 

Patrono da Turma de Ciência da Computação da UFF de 2013.1 
 

Patrono da Turma de Ciência da Computação da UFF de 2014.1 
 

Paraninfo da Turma de Ciência da Computação da UFF de 2014.2 
 

Paraninfo da Turma de Ciência da Computação da UFF de 2016.2 
 

Patrono da Turma de Ciência da Computação da UFF de 2017.2 
 
 

 
 

Imagem 02: Placa comemorativa entregue pelos Formandos do 
Curso de Ciência da Computação de 2012.2. 

 

 
 
Imagem 03: Última formatura de que participei, que ocorreu em 
abril de 2018, quando fui Patrono da turma de Formandos do 
Curso de Ciência de Computação de 2017.2. 
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Destaco ainda a minha participação, entre 2005 e 2016, no Curso Superior de 
Tecnologia em Sistemas de Computação a Distância da UFF, no âmbito do 
CEDERJ. Durante esse período, fui responsável, junto com o Prof. Dante Corbucci 
Filho, pela disciplina “Fundamentos de Programação”, cujo conteúdo central era 
programação na linguagem Pascal. O curso segue um modelo semipresencial de 
ensino, cujo conteúdo das aulas estão disponíveis em mídias digitais e cujas 
tutorias e avaliações são realizadas de forma presencial. Considero tratar-se de 
um paradigma importante e atual, que viabiliza a formação de um número maior 
de alunos, transpondo barreiras geográficas e ampliando o acesso ao 
conhecimento e à Universidade. Em 2016, optei por não mais atuar no Curso do 
CEDERJ por considerar que precisava me concentrar mais nos projetos de 
pesquisa e orientações. 
 
Quanto à formação de recursos humanos na Graduação, ajudei a entregar à 
sociedade brasileira muitas centenas de Bacharéis em Ciência da Computação. 
Desses, 49 desenvolveram seus projetos de fim de curso sob minha orientação.  
 
Pelo fato de ter, logo de início, atuado na área de Banco de Dados, que sempre 
atraiu grande interesse dos alunos, fui procurado por diversos deles para orientá-
los no desenvolvimento dos seus projetos de fim de curso nessa área. Entre 1995 
e 1998, meus primeiros alunos defenderam os seguintes projetos na área de 
Banco de Dados. 
 

Definição de um Ambiente para Projeto de Bancos de Dados Relacionais 
Luciano J T F Terrigno e Márcia Almeida da Rocha (1995) 
 

Uma Nova Proposta para o Cálculo do Fecho Transitivo de Relações Binárias 
Claudia Campos Braga e Lucia Helena C Fulco (1995) 
 

DBWeb: um Sistema para Conectividade a Banco de Dados via WWW 
Alexandre Silva Pinheiro e Antônio Carlos C Maia (1996) 
 

Gerador de Protótipos a partir de Esquemas Conceituais - Parte I: o Editor Gráfico 
Adriana Bechara Prado e Aline Barbosa da Rosa (1998) 
 

Gerador de Protótipos a partir de Esquemas Conceituais 
Parte II: o Tradutor Lógico-Relacional 
Francine Rodrigues Alves e Lígia Menezes de Castro (1998) 
 

Gerador de Protótipos a partir de Esquemas Conceituais 
Parte III: o Gerador de Código 
Almiro Leônidas A Rocha e Sandro Celso de Souza (1998) 

 
Depois da conclusão do meu doutorado, comecei a orientar projetos na área de 
algoritmos paralelos, mais especificamente, na área de balanceamento de carga 
de aplicações paralelas, de forma a dar continuidade à pesquisa desenvolvida na 
minha tese. Orientei, entre 2002 e 2008, os seguintes projetos nessa área. 
 

Explorando Estratégias de Balanceamento de Carga em uma  
Aplicação Científica SPMD 
Daniela Quitete de Campos Vianna e Viviane Antonia Corrêa Thomé (2002) 
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Avaliação de Desempenho de Novas Implementações de Estratégias de 
 Balanceamento de Carga de Aplicações SPMD 
Fabrício da Silva Peres e Roberto Barros da Silva Costa (2002) 
 

Avaliação de Estratégias de Balanceamento de Carga para uma Aplicação SPMD 
 em um Grid Computacional 
Coorientadora: Profa. Simone de Lima Martins 
André Oliveira e Gabriel Argolo (2005) 
 

Desenvolvimento de uma Interface Gráfica para o Framework SAMBA-Grid  
Orientadora: Profa. Simone de Lima Martins (Fui Coorientador) 
Pablo Rodriguez Iglesias (2008) 

 
A partir de 2000, após a defesa do doutorado, comecei a ministrar a disciplina 
“Mineração de Dados” na Pós-Graduação, abrindo vagas para os alunos da 
Graduação como disciplina optativa. O assunto interessou a muitos e passei a 
orientar projetos de fim de curso também nessa área, os quais listo a seguir.  
 

Avaliação de Desempenho de Algoritmos de Mineração de Regras de Associação 
Ciro Bastos Barbosa, Gustavo P. de Carvalho e Renata Ataides Coutinho (2002)  
 

Ferramenta MIDAS-UFF: Módulo de Classificação 
Luis Filipe de Mello Santos e Renata Milagres Pereira (2004) 
 

Mineração de Regras de Associação com Gerenciamento da Memória Utilizada 
 para Armazenar os Conjuntos Candidatos 
Danúbia dos Santos Silva e Felipe Albuquerque Lima (2005) 
 

Ferramenta MIDAS-UFF: Módulo de Clusterização 
Edmundo Pinto Neto, Felipe Padilha Martins e Viveane Parreiras Sobral (2006) 
 

k-NN: Estimando um Valor Adequado para o Parâmetro k 
Bruno de Souza e Silva Borsato (2007) 
 

Avaliação de uma Nova Medida para Seleção Lazy de Atributos 
Roberto Weidmann Menezes (2009) 
 

Análise do Método Lazy de Seleção de Atributos com o Classificador HiSP 
Bruno Lorenzo Correa Torres (2009) 
 

Avaliação de Medidas de Relevância para Seleção Lazy de Atributos 
Douglas Blanc Pereira (2010) 
 

Matheus Moura Lima (2014) 
Ferramenta para Mineração de Opiniões em Tweets na Copa do Mundo 
 

Igor Martire de Miranda (2017) 
Using Protein-Protein Interactions Data to Improve Predictions of the Effect  
of Aging-Related Genes on the Longevity of Model Organisms 

 
Cabe destacar que um artigo derivado do trabalho do aluno Igor Martire, último 
da lista, conquistou o Prêmio Melhor Artigo – 2o Lugar – no V KDMiLe 
(Symposium on Knowledge Discovery, Mining and Learning) de 2017. 
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Em parceria com outros professores, orientei também projetos de fim de curso 
que tinham como objetivo dar apoio a pesquisadores das áreas de Bioinformática 
e Medicina, tais como os seguintes projetos. 

 
Predição de Operons em Genomas Bacterianos  
Orientadora: Profa. Simone de Lima Martins (Fui Coorientador) 
Matheus Bersot Siqueira Barros (2007) 
 

Um Sistema de Apoio à Pesquisa Translacional em Oncologia:  
Projeto do Banco de Dados 
Daniel Cardoso Daemon (2007) 
 

Depois que passei a atuar na área de Otimização Combinatória, mais 
especificamente, no desenvolvimento de heurísticas híbridas que incorporavam 
técnicas de Mineração de Dados, pude contar com a colaboração de alunos da 
Graduação, que desenvolveram seus projetos de fim de curso nesse tema. São os 
seguintes os projetos dessa linha de pesquisa, todos em colaboração com a Profa. 
Simone Martins e alguns também com a Profa. Isabel Rosseti.  
 

Explorando a Metaheurística Híbrida DM-GRASP para o Problema  
de Multicast Confiável 
Coorientadora: Profa. Simone de Lima Martins 
Erick da Rocha Fonseca e Richard Fuchshuber (2008) 
 

Uma Heurística Híbrida com Mineração de Dados para o Problema  
das p-Medianas 
Coorientadora: Profa. Simone de Lima Martins 
Gabriel Vianna (2009) 
 

Avaliação do Tamanho do Conjunto Elite Utilizado na Meta-heurística  
Híbrida DM-GRASP 
Orientadora: Profa. Simone de Lima Martins (Fui Coorientador) 
Thales Willmann Barra (2010) 
 

Making Heuristics Faster with Data Mining 
Coorientadoras: Profa. Simone de Lima Martins e Profa. Isabel Rosseti 
Daniel Paes Martins (2011) 
 

A Hybrid Data Mining GRASP with Path-Relinking 
Coorientadoras: Profa. Simone de Lima Martins e Profa. Isabel Rosseti 
Hugo Barbalho (2011) 
 

Hibridização de Metaheurística ILS com Mineração de Dados 
Coorientadora: Profa. Simone de Lima Martins 
Pedro Yusim e Rafael Braga Morett (2013) 
 

Heurística Híbrida para o Problema de Localização de Regeneradores 
Orientadora: Profa. Simone de Lima Martins (Fui Coorientador) 
Arthur Monteiro Ferraz (2018) 

 
O trabalho desenvolvido pelos alunos Erick Fonseca e Richard Fuchshuber foi 
classificado, em 2009, entre os cinco melhores no Concurso de Trabalhos de 
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Iniciação Científica promovido pela Sociedade Brasileira de Pesquisa 
Operacional (SBPO). Já o trabalho desenvolvido pelo aluno Hugo Barbalho foi 
classificado, em 2011, entre as dez melhores no Concurso de Trabalhos de 
Iniciação Científica promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e 
também, no mesmo ano, entre os cinco melhores no Concurso de Trabalhos de 
Iniciação Científica promovido pela SBPO. Em 2012, foi a vez do aluno Daniel 
Martins ter seu trabalho classificado entre os cinco melhores no concurso da 
SBPO. E, recentemente, em 2018, o trabalho do Arthur Ferraz também foi 
classificado entre as cinco melhores no concurso da SBPO. 
 
Finalmente, indico dois projetos de fim de curso que foram desenvolvidos no 
escopo da linha de pesquisa que tinha como objetivo central a aplicação de 
técnicas de mineração de dados em repositórios mantidos por sistemas de 
controle de versões de software. Ambos foram desenvolvidos em colaboração 
com o Prof. Leonardo Murta. 
 

Vertical Code Completion: Indo além do Atual Ctrl+Espaço 
Orientador: Prof. Leonardo Murta (Fui Coorientador) 
Luiz Laerte Nunes da Silva Junior e Thiago Nazareth de Oliveira (2010) 
 

Monitor de Métricas de Software 
Orientador: Prof. Leonardo Murta (Fui Coorientador) 
Wallace da Silva Ribeiro (2011) 

 
3.2 – Na Pós-Graduação 
  
Concluí o doutorado em março de 2000 e, já no primeiro semestre desse ano, 
passei a oferecer a disciplina “Mineração de Dados” para a Pós-Graduação. Essa 
decisão me obrigou a estudar mais profundamente os fundamentos da área de 
pesquisa e aplicação que passava então a ser um dos meus principais interesses 
acadêmicos. Algumas vezes, em função de uma grande demanda de alunos 
interessados pela área, ofereci a disciplina “Tópicos Avançados em Otimização e 
Inteligência Artificial”, cujo principal objetivo era estudar mais profundamente 
alguns tópicos da área e gerar temas de pesquisa para os alunos desenvolverem 
suas dissertações e teses. 
 
Quanto à formação de recursos humanos na Pós-Graduação, ministrando as duas 
disciplinas citadas, ajudei a formar centenas de Mestres e Doutores em Ciência da 
Computação. Desses, 25 desenvolveram suas dissertações e 7 desenvolveram 
suas teses sob minha orientação. 

 
3.2.1 – Orientação de Dissertações de Mestrado 
 
Logo após ministrar pela primeira vez a disciplina “Mineração de Dados”, 
comecei a orientar alunos nessa área. Das 25 dissertações que orientei, 13 foram 
desenvolvidas em temas estritamente relacionados à área. As seis primeiras, que 
listo a seguir, tinham relação com a mineração de regras de associação e padrões 
sequenciais, procurando melhorar, principalmente, a eficiência do processo de 
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mineração no que diz respeito ao tempo e esforço computacional. A dissertação 
da aluna Adriana Bechara Prado foi classificada entre as 10 melhores no 
Concurso de Teses e Dissertações da SBC em 2006. 
 

Mineração Eficiente de Regras de Associação através da Indexação  
de Conjuntos Candidatos 
Coorientadora: Profa. Lúcia Drummond 
Cristiane N Targa (2002) 
 

Regras de Associação Negativas 
Ilza Maria B Mendes (2002) 
 

Mineração Eficiente de Padrões Seqüenciais através da Indexação  
de Seqüências Candidatas 
Eduardo N Ponte (2003) 
 

Mineração de Exceções Negativas e Positivas 
Eduardo Correa Gonçalves (2004)  
 

Explorando a Técnica de Indexação de Conjuntos Candidatos na Mineração  
deConjuntos Freqüentes 
Adriana Bechara Prado (2005)  
 

Explorando Técnicas de Redução de Base de Dados na Mineração de  
Padrões Seqüenciais 
Ciro Bastos Barbosa (2006) 
 

Mais adiante, comecei a me interessar pelo problema de classificação, quando 
então passei a trabalhar com o problema de seleção de atributos. As duas 
dissertações seguintes foram resultantes da colaboração com a Profa. Bianca 
Zadrozny nessa linha de pesquisa. 
 

Uma Proposta de Medida de Relevância de Atributos Multivalorados  
para Classificação 
Orientadora: Profa. Bianca Zadrozny (Fui Coorientador) 
Mariana Tasca Fontenelle Lôbo (2008) 
 

Seleção Lazy de Atributos para a Tarefa de Classificação 
Orientadora: Profa. Bianca Zadrozny (Fui Coorientador) 
Rafael Barros Pereira (2009) 
 

Pouco depois passei a atuar em problemas de classificação específicos: 
classificação hierárquica e classificação multirrótulo, sempre procurando 
melhorar o poder preditivo das técnicas de classificação para esses problemas.  
As duas dissertações a seguir foram desenvolvidas nesses contextos em 
colaboração com o Prof. Alex Freitas, da Universidade de Kent. A dissertação do 
aluno Pablo Nascimento da Silva conquistou o 3o lugar no Concurso de Teses      
e Dissertações em Inteligência Artificial e Computacional, promovido pelo 
BRACIS em 2016. 

 
Novas Estratégias para Classificação Hierárquica Local por Nível 
Bruno Cordeiro Paes (2012) 
 

Classificação Multirrótulo em Cadeia: Novas Abordagens 
Pablo Nascimento da Silva (2014) 
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Mais recentemente, comecei a me interessar por um problema de classificação 
específico das redes sociais, a mineração de opiniões e análise de sentimentos. 
Orientei duas dissertações nesse tema, com aplicação específica para mensagens 
publicadas no Twitter. 
 

Uma Estratégia Estatística e Evolutiva para Mineração de Opiniões em Tweets 
Jonnathan dos Santos Carvalho (2014) 
 

Mineração de Opiniões: Um Classificador Ternário ou Dois Binários? 
Carlos Augusto Fernandes Filho (2016) 
 

Minha última dissertação orientada teve como principal contribuição uma análise 
crítica sobre o mau uso de testes de hipótese por parte dos pesquisadores da área 
de Mineração de Dados. Esse estudo contou com a colaboração do Prof. Alex 
Freitas, da Universidade de Kent, que propôs o tema, e do Prof. Jony Arrais, do 
Departamento de Estatística da UFF. 
 

P-Valor<0,05 é Suficiente? Um Estudo na Avaliação de Classificadores 
Nadine Melloni Neumann (2018) 

 
Em uma colaboração com a pesquisadora Ana Tereza de Vasconcelos, do LNCC, 
orientei uma dissertação na área de Bioinformática, com objetivo principal de 
desenvolver uma ferramenta computacional para apoiar tarefas específicas de 
pesquisadores dessa área. 
 

Procura de Similaridade entre Operons 
Coorientadora: Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos 
Carlos Vitor G B de Azevedo (2003) 

 
Durante o meu doutorado, tive um contato muito próximo com o grupo de 
pesquisa liderado pelo meu orientador, Prof. Celso Ribeiro, que trabalhava com 
heurísticas para problemas de otimização combinatória. Apesar de o tema da 
minha tese ter sido em programação paralela, essa proximidade me proporcionou  
alguma formação e maturidade na área. Dessa forma, em colaboração com a 
Profa. Simone Martins e com o próprio Prof. Celso, me permiti orientar as 
seguintes dissertações, nas quais foram propostas novas heurísticas para 
problemas combinatórios.  
 

Um GRASP para a Solução do Problema da Maximização da Diversidade 
Coorientadora: Profa. Simone de Lima Martins 
Paulo M F de Andrade (2003) 
 

Um GRASP com Reconexão de Caminhos para a Solução do Problema  
da Maximização da Diversidade 
Orientadora: Profa. Simone de Lima Martins (Fui Coorientador) 
Marcos Ribeiro Quinet de Andrade (2004) 
 

Heurísticas para o Problema de Quasi-Clique de Cardinalidade Máxima 
Orientador: Prof. Celso Ribeiro (Fui Coorientador) 
Andre Barros Chagas de Oliveira (2013) 
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A maturidade adquirida, tanto área de Otimização Combinatória quanto na área 
de Mineração de Dados, me permitiu estabelecer a hipótese de que padrões que 
representam características de boas soluções para problemas combinatórios 
poderiam ser minerados de soluções subótimas e utilizados na busca por 
melhores soluções. A orientação das seguintes dissertações me permitiu validar 
essa hipótese considerando diferentes meta-heurísticas e diversos problemas de 
otimização combinatória.  
 

Incorporando Técnicas de Mineração de Dados à Metaheurística GRASP 
Coorientadora: Profa. Simone de Lima Martins 
Marcos Henrique Fonseca Ribeiro (2005) 
 

Metaheurística Híbrida GRASP-MD: Novas Aplicações e Paralelização 
Coorientadora: Profa. Simone de Lima Martins 
Luis Filipe de Mello Santos (2006) 
 

Metaheurística Híbrida com Mineração de Dados: Explorando uma Nova 
Categoria de Problemas 
Orientadora: Profa. Isabel Rosseti (Fui Coorientador) 
Marcos Antônio Guerine Ribeiro (2013) 
 

Heurísticas Híbridas com Mineração de Dados para o Problema de Roteamento 
 de Veículos com Frota Heterogênea 
Coorientador: Prof. Puca Huachi Vaz Penna 
Marcelo Rodrigues de Holanda Maia (2015) 
 

Improving a State-of-the-Art Heuristic for the Minimum Latency Problem  
with Data Mining 
Coorientadora: Profa. Isabel Rosseti 
Ítalo Gomes Santana (2018) 

 
Em colaboração com o Prof. Leonardo Murta, tive a oportunidade de orientar três 
dissertações que tinham como objetivo principal aplicar técnicas de mineração 
de dados, tanto descritivas quanto preditivas, para explicar e otimizar questões 
relacionadas ao desenvolvimento de software. A dissertação do aluno Daniel 
Drumond Castellani Ribeiro conquistou o 2o lugar no Concurso de Teses e 
Dissertações em Qualidade de Software, promovido pela SBQS em 2013. 
 

Ostra: Um Estudo do Histórico da Qualidade do Software Através de Regras  
de Associação de Métricas 
Orientador: Prof. Leonardo Murta (Fui Coorientador) 
Daniel Drumond Castellani Ribeiro (2012) 
 

Peixe-Dipnoico: Um Framework para Predição de Medidas Estruturais  
de Software em Séries Temporais  
Orientador: Prof. Leonardo Murta (Fui Coorientador) 
Heron de Souza Marques (2013) 
 

Evaluating the Vertical Code Completion Approach 
Orientador: Prof. Leonardo Murta (Fui Coorientador) 
Luiz Laerte Nunes da Silva Junior (2015) 
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3.2.2 – Orientação de Teses de Doutorado 
 
O nosso programa de Pós-Graduação teve o doutorado aprovado pela CAPES em 
2002. Pouco tempo depois, comecei a orientar meu primeiro aluno na área de 
Mineração da Dados, Luiz Merschmann, tratando do problema de classificação. 
Em 2007, Luiz defendeu sua tese, na qual propôs uma nova técnica de 
classificação baseada em padrões. Esse trabalho conquistou, em 2008, uma 
Menção Honrosa no Concurso de Teses e Dissertações em Inteligência Artificial, 
promovido pelo SBIA. 
 

Classificação Probabilística Baseada em Análise de Padrões 
Luiz Henrique de Campos Merschmann (2007) 

 

Anos depois, colaborei com a Profa. Helena Leitão na orientação de uma tese de 
doutorado, na área de Bioinformática, que tinha como principal contribuição a 
utilização de técnicas de classificação na identificação de sítios de junção, que 
são fronteiras genômicas entre trechos codificadores e não codificadores. 
 

Identificação de Sítios de Junção em Genomas via Classificação 
Orientadora: Profa. Helena Cristina da Gama Leitão (Fui Coorientador) 
Cláudia Galarda Varassin (2013) 

 

Um pouco mais adiante, orientei simultaneamente três alunos de doutorado, que 
atuaram nos problemas de seleção de atributos e classificação multirrótulo.         
A orientação dessas teses contou com a colaboração do Prof. Alex Freitas e da 
Profa. Bianca Zadronzy.  
 

Novel Classifier Chain Methods for Multi-Label Classification Based on  
Genetic Algorithms 
Coorientador: Prof. Alex A. Freitas 
Eduardo Corrêa Conçalves (2015) 
 

Lazy Feature Selection for the Multi-Label Classification Task 
Coorientadora: Profa. Bianca Zadrozny 
Rafael Barros Pereira (2015) 
 

Contribuições ao Problema de Seleção de Atributos 
Coorientadora: Profa. Bianca Zadrozny 
Mariana Tasca Fontenelle Lôbo (2015) 

 

No ano passado, foram defendidas mais duas teses de doutorado, ambas em 
colaboração com o Prof. Leonardo Murta. Nesses trabalhos, foram aplicadas 
técnicas preditivas e descritivas de mineração de dados com o objetivo de prever 
e explicar comportamento no desenvolvimento colaborativo de software, a partir 
de repositórios associados a sistemas de gerência de configuração.  
 

Previsão de Integradores e Tempo de Vida de Pull Requests 
Coorientador: Prof. Leonardo Murta 
Manoel Limeira de Lima Júnior (2017) 
 

On the Nature of Pull Requests: A Study about this Collaboration Paradigm  
over Open-Source Projects Using Association Rules 
Orientador: Prof. Leonardo Murta (Fui Coorientador) 
Daricélio Moreira Soares (2017) 
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3.2.3 – Atuação de Ex-Alunos 
 

Um dos objetivos de um programa de Pós-Graduação em Computação é a 
formação de mestres e doutores, que deverão atuar em universidades, na 
formação de novos profissionais e pesquisadores, e em centros de pesquisa e 
empresas, no desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações. 
 

Destaco a seguir a atual ocupação de alguns doutores e mestres que orientei, 
evidenciando a minha participação na formação de novos professores, 
pesquisadores e analistas de sistemas, que atuam em universidades, institutos 
federais, centros de pesquisas e em importantes empresas do país de diversos 
setores. A seguinte lista é formada por ex-alunos com os quais ainda tenho 
contato e dos quais conheço a atual ocupação. 
 

Ex-Alunos de Doutorado:  
 

D.Sc. Cláudia Galarda Varassin 
Professora da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
 

D.Sc. Daricélio Moreira Soares 
Professor da Universidade Federal do Acre (UFAC) 
 

D.Sc. Eduardo Corrêa Gonçalves 
Tecnologista do IBGE 
 

D.Sc. Luiz Henrique de Campos Merschmann 
Professor da Universidade Federal de Lavras (UFLA) 
 

D.Sc. Manoel Limeira de Lima Júnior 
Professor da Universidade Federal do Acre (UFAC) 
 

D.Sc. Rafael Barros Pereira 
Analista de Sistemas do BNDES 
 

Ex-Alunos de Mestrado:  
 

Ph.D. Adriana Bechara Prado 
Pesquisadora do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da DELL/EMC 
 

M.Sc. Bruno Cordeiro Paes 
Analista de Sistemas da Petrobras 
 

M.Sc. Carlos Augusto Fernandes Filho 
Professor do Instituto Federal Fluminense (IFF)  
 

M.Sc. Cristiane Norbiato Targa 
Professora do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) 
 

M.Sc. Jonnathan dos Santos Carvalho 
Professor do Instituto Federal Fluminense (IFF) 
 

M.Sc. Luis Filipe de Mello Santos 
Analista de Sistemas do BNDES 
 

M.Sc. Marcelo Rodrigues de Holanda Maia 
Analista de Sistemas do IBGE 
 

M.Sc. Marcos Antônio Guerine Ribeiro 
Professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 
 

D.Sc. Marcos Henrique Fonseca Ribeiro  
Professor da Universidade Federal de Viçosa (UFV) 
 

D.Sc. Marcos Ribeiro Quinet de Andrade  
Professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) – Polo de Rio das Ostras 
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4 – Contribuições Administrativas e Gestão de Recursos 
 
Nesta seção, destaco minhas principais contribuições nos processos e instâncias 
administrativas da Universidade, assim como os principias projetos de pesquisa 
com recursos financeiros que coordenei. 

 
4.1 – Colegiado da Graduação 
 
Na UFF, os colegiados dos cursos de graduação são instâncias normativas, 
deliberativas e de planejamento, formadas por representantes dos departamentos 
que oferecem disciplinas para o curso, indicados pelas chefias desses 
departamentos, e por representantes dos alunos, indicados pelos diretórios 
acadêmicos.  
 
Considero que as principais funções do colegiado são estabelecer diretrizes para 
o bom andamento do curso, acompanhar o funcionamento didático e 
administrativo do curso e, principalmente, avaliar permanentemente seu projeto 
pedagógico e, sempre que necessário, realizar reformas curriculares.   
 
Desde que ingressei na UFF, em 1993, fiz parte do Colegiado do Curso de 
Ciência da Computação durante muitos anos, procurando sempre contribuir para 
o bom funcionamento do curso e para a manutenção da sua qualidade.  
 
Em 2003 e 2004, tive a oportunidade de participar da comissão, designada pela 
DTS CT no 27 de 26 de junho de 2003, para elaboração de um novo currículo 
para o curso, que funcionou por muito anos, tendo sido recentemente 
reformulado diante das novas necessidades impostas pela constante e acelerada 
evolução da área de Ciência da Computação.  

 
4.2 – Colegiado da Pós-Graduação 
 
Os colegiados dos programas de pós-graduação da UFF, assim como os dos 
cursos de graduação, são instâncias normativas, deliberativas e de supervisão 
acadêmico-administrativa do programa de pós-graduação. Porém, não seguindo a 
mesma forma de composição dos colegiados de graduação, seus representantes 
são eleitos pelos seus pares credenciados no programa de pós-graduação.  
 
Entre as várias funções de um colegiado de pós-graduação, considero centrais as 
seguintes: definir o regimento interno do programa, definir a estrutura curricular e 
as linhas de pesquisa do programa, definir os critérios de credenciamento dos 
professores no corpo docente do programa e traçar as diretrizes acadêmicas e 
administrativas.  
 
Desde 2000, quando defendi o meu doutorado e imediatamente me credenciei 
no Programa de Pós-Graduação em Computação da UFF, participei de muitos 
mandatos do seu colegiado. Uma vez que os mandatos desse colegiado são de 
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dois anos e que o professor só pode ser reconduzido uma vez, tendo que ficar 
pelo menos uma mandato sem participar para voltar a ser membro novamente, 
posso dizer que tive uma participação praticamente constante desde que me 
doutorei, a saber: de 2002 a 2004, de 2008 a 2012 e de 2014 até 2018. 
 
Considero que minha participação ativa neste colegiado, ajudando na definição 
de diretrizes e normas, permitiu-me contribuir para que nosso Programa de Pós-
Graduação pudesse crescer e se estabelecer como um dos mais importantes 
programas em Ciência da Computação do País. Nosso Programa foi criado em 
1995, oferecendo apenas o Mestrado e, em 2002, passou a oferecer também o 
doutorado, quando obteve o Conceito 4 na avaliação da CAPES. Em 2007, passou 
ao Conceito 5 e, recentemente, em 2017, na última avaliação realizada pela 
CAPES, recebeu o Conceito 6, se colocando entre os dez programas em Ciência 
da Computação mais bem avaliados do país. 

 
4.3 – Atuação no Departamento e no Instituto de Computação 
 
Desde que entrei na UFF, procuro contribuir nos processos administrativos tanto 
do Departamento de Ciência da Computação (DCC), onde sempre estive lotado, 
quanto do Instituto de Computação (IC), instância acima do DCC. Durante todo 
esse tempo, participei de inúmeras comissões com diversos fins: Comissões 
Eleitorais, Comissões de Sindicância, Comissões de Seleção de Monitores, entre 
outras. Não pretendo falar sobre todas, mas apenas sobre as comissões e tarefas 
que considero mais relevantes, que duraram mais tempo ou que mais 
contribuíram para a minha formação e meu amadurecimento na Universidade. 
 
Em março de 2004, fui eleito subchefe do DCC, em chapa composta com a Profa. 
Regina Toledo, com quem tive a oportunidade de aprender muito sobre o 
funcionamento da Universidade Pública. Nesse mandato, de dois anos, além de 
subchefe, fui presidente da Comissão de Ensino, que tinha como uma das 
principais atribuições a trabalhosa e difícil tarefa de alocação dos professores do 
departamento às disciplinas oferecidas, em cada semestre, pelos diferentes cursos 
atendidos pelo DCC. 
 
Também tive a oportunidade de contribuir por meio da participação em bancas 
de concurso para seleção de professores na UFF. Em 2006, fui presidente da 
banca para contratação de professores para as áreas de Banco de Dados e 
Engenharia de Software para o Polo de Rio de Ostras. Em 2008, presidi outra 
banca para contratação de professores para o Polo de Rio das Ostras na área de 
Banco de Dados. Em relação às contratações para o nosso Departamento, em 
2009, presidi uma banca para seleção na área de Banco de Dados, quando foi 
contratado o Prof. Luiz André Paes Leme. Em 2012, sob a presidência do Prof. 
Luiz Satoru Ochi, participei da banca para contratação nas áreas de Banco de 
Dados e Inteligência Artificial, quando foram contratados os Profs. Aline Paes e 
Daniel de Oliveira. Mais recentemente, em 2015, sob a presidência do Prof. 
Celso Ribeiro, participei da banca para contratação na área geral de Ciência da 
Computação, quando foram contratados os Profs. Luis Martí, Karina Mochetti, 
Raquel Bravo e Uéverton Souza. 
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Em 2010, fui nomeado membro da Comissão de Avaliação de Desempenho 
Docente (CADD), por meio da DTS TCC No 05 de 30/08/2010. O principal 
objetivo da CADD é avaliar o desempenho dos docentes do DCC tanto para fins 
de progressão horizontal dentro da classe de Professor Adjunto quanto para fins 
de aprovação de estágio probatório.  
 
Em 2013, passei a ser o presidente da CADD, por meio da DTS TCC No 07 de 
25/07/2013, e exerci essa função até abril de 2017, quando, por meio da DTS TIC 
No 03 de 24/04/2017, passei a ser o presidente da banca examinadora que avalia 
os pedidos de progressão vertical à classe de Professor Associado e os pedidos de 
progressão horizontal dentro dessa mesma classe. 

 
4.4 – Coordenação do Dinter UFF-UFAC 
 
O programa da CAPES chamado Dinter, ou Doutorado Interinstitucional, tem 
como objetivo o doutoramento de docentes do quadro permanente de Instituições 
de Ensino Superior distantes dos grandes centros de ensino e pesquisa e, dessa 
forma, reduzir a assimetria existente entre as diferentes regiões do país. Em um 
Dinter, uma Universidade promotora viabiliza o doutoramento de uma turma de 
docentes nas dependências da Universidade receptora, sem que esses precisem se 
afastar das suas atividades de ensino e possam obter o título de doutor.  
 
Em 2011, o Prof. Celso Ribeiro, na época Coordenador da nossa Pós-Graduação, 
me convidou para coordenar o Dinter entre a UFF e a Universidade Federal do 
Acre (UFAC), sendo a primeira a instituição promotora e a UFAC, a receptora. Na 
ocasião, aceitei o convite apenas por considerar que era minha obrigação 
contribuir com aquele processo. Porém, após a realização da primeira reunião 
que trataria das questões operacionais daquele Dinter, com a presença da então 
Reitora da UFAC, Profa. Olinda Batista Assmar, e do Prof. Wilker Maia, também 
da UFAC, na qual expuseram, com muito entusiasmo, a importância para eles da 
realização daquela parceria, aquele passou a ser um projeto meu, defendido com 
muito entusiasmo e determinação, do qual hoje muito me orgulho. 
 
Com a realização do Dinter UFF-UFAC, foi possível formar seis doutores na 
instituição receptora: os professores André Luiz Nasserala, Catarina Costa, 
Daricélio Soares, Laura Sarkis, Luiz Matos e Manoel Limeira Júnior. 
Recentemente, recebemos a excelente e gratificante notícia de que o projeto de 
criação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação na UFAC, 
elaborado pelos novos doutores, foi aprovado pela CAPES. Essa aprovação 
representa um importante desdobramento do nosso investimento para a criação e 
execução do Dinter, e um importante passo, o que muito nos orgulha, para o 
desenvolvimento tecnológico da região norte do país. 
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4.5 – Gestão de Recursos de Projetos de Pesquisa 
 
Assim que defendi minha tese, em março de 2000, passei a submeter, sempre que 
possível, projetos de pesquisa para as principais agências de fomento visando à 
obtenção de recursos para viabilizar o desenvolvimento dos projetos e para 
melhorar a infraestrutura computacional dos laboratórios do Instituto de 
Computação da UFF. 
 
Poucos meses depois da conclusão do doutorado, ainda em 2000, fui 
contemplado no Edital Kit Recém-Doutor do CNPq, com um projeto de duplo 
objetivo: dar continuidade à pesquisa realizada no doutorado, na área de 
Processamento Paralelo, e iniciar a pesquisa na área de Mineração de Dados. 
Esse projeto recebeu um total de R$16.726,56 e incluía duas bolsas de iniciação 
científica. Com esse valor, foi possível, comprar equipamentos, livros e apoiar a 
participação em eventos científicos. 
 
No mesmo ano, o projeto intitulado “Balanceamento de Carga de Aplicações 
SPMD” foi contemplado no Edital APQ1 da FAPERJ. Com isso, pude contar com 
mais R$9.650,00 para o desenvolvimento da pesquisa na área de Processamento 
Paralelo, iniciada no doutorado. Esse recurso foi utilizado para aquisição de 
equipamentos e livros. 
 
Em 2003, tive o meu primeiro projeto aprovado em um Edital Universal do CNPq. 
Tratava-se de mais um apoio financeiro visando à continuidade da pesquisa na 
área de Processamento Paralelo. O projeto submetido, intitulado “Balanceamento 
de Carga de Aplicações Paralelas em Grids Computacionais”, recebeu o valor de 
R$19.540,00, que foi utilizado para bolsas de iniciação científica, equipamentos 
e livros. 
 
A minha pesquisa na área de Mineração de Dados começava a se consolidar e, 
em 2004, também junto ao CNPq, consegui mais um apoio para o projeto 
intitulado “Desenvolvimento de uma Ferramenta de Mineração de Dados”, no 
valor de R$8.694,36, o qual foi destinado, basicamente, ao pagamento de bolsas 
de iniciação científica.  
 
Em 2007, tive mais um projeto aprovado no Edital APQ1 da FAPERJ. Esse foi o 
primeiro auxílio para a minha pesquisa que, de forma inédita, integrava as áreas 
de Mineração de Dados e Otimização Combinatória. O projeto, intitulado 
“Hibridização de Mineração de Dados para Problemas Combinatórios”, recebeu 
o total de R$16.490,00, que foi utilizado para aquisição de equipamentos e 
livros, e para o apoio à participação em eventos científicos. 
 
Também em 2007, tive mais um projeto aprovado em um Edital Universal do 
CNPq. O projeto na área de Mineração de Dados, intitulado “Novas Técnicas e 
Algoritmos de Classificação em Mineração de Dados Relacionais, Multi-
Relacionais e Dados Semi-Estruturados” recebeu o valor total de R$32.000,00 – 
sendo R$20.000,00 na rubrica de custeio e R$12.000,00 na de capital. Essa verba 
foi utilizada para participação em eventos e compra de equipamentos e livros. 
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Em 2009, fui contemplado no programa da FAPERJ Jovem Cientista do Nosso 
Estado, o que garantiu, até 2011, importante apoio à minha pesquisa que integra 
as áreas de Mineração de Dados e Otimização Combinatória, por meio do 
projeto intitulado “Metaheurísticas Híbridas com Mineração de Dados para 
Problemas Combinatórios”. O projeto recebeu um total de R$64.800,00, que foi 
utilizado também para participação em eventos, equipamentos e livros. 
 
Mais recentemente, em 2013, tive outro projeto aprovado em um Edital Universal 
do CNPq, intitulado “Mineração de Dados em Otimização Combinatória: Novos 
Desafios”. O projeto foi aprovado na Faixa B, recebeu um total de R$44.490,00 – 
sendo R$27.990,00 na rubrica de custeio e R$16.500,00 na de capital – e foi 
muito importante para a continuidade da pesquisa que integra as duas áreas em 
questão. Motivado pela dificuldade de se obter apoio financeiro para projetos de 
pesquisa nos últimos anos, preferi distribuir a utilização dessa verba ao longo de 
cinco anos, o que foi autorizado pelo CNPq, que me concedeu duas prorrogações 
de um ano cada. O prazo para utilização da verba concedida se encerra agora 
em dezembro de 2018. 
 
Ao longo desses anos, tive a oportunidade de gerenciar um valor total, não 
corrigido, de R$212.390,92, concedido por programas de apoio à pesquisa da 
FAPERJ e do CNPq. Com esse recurso, foi possível, principalmente: comprar 
equipamentos para serem utilizados pelos grupos de pesquisa que coordenei, 
ajudar na aquisição de equipamentos para laboratórios do IC, assim como 
melhorar a infraestrutura desses laboratórios, comprar livros, apoiar não só a 
minha participação, mas também de alunos e professores do grupo em eventos 
científicos nacionais e internacionais, e também apoiar visitas de colaboração 
acadêmica. 
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5 – Contribuições Científicas 
 
Nesta seção, destaco minhas principais contribuições acadêmicas, organizadas 
em quatro grandes grupos, de acordo com a linha de pesquisa explorada.  

 
5.1 – Mineração de Dados em Otimização Combinatória 
 
Por volta de 2003, em colaboração com a Profa. Simone Martins, da UFF, 
comecei a trabalhar com a aplicação de técnicas de Mineração de Dados em 
problemas de Otimização Combinatória considerando a hipótese de que padrões 
minerados a partir de um conjunto elite de soluções – obtidas durante a execução 
de uma heurística – poderiam ser utilizados para guiar a própria heurística na 
busca por novas e melhores soluções. A validação dessa hipótese e os resultados 
obtidos, consistentes e robustos, permitiu estabelecer e consolidar uma linha de 
pesquisa que tem como principal objetivo aprimorar o desempenho de heurísticas 
com a introdução de um módulo de Mineração de Dados. 
 
Os primeiros resultados nessa linha de pesquisa foram obtidos em [1,2] com a 
proposta de combinar um módulo de mineração de dados com a metaheurística 
GRASP, chamada DM-GRASP (Data Mining GRASP), para o problema de 
empacotamento de conjuntos. Nessa proposta, inicialmente, iterações GRASP são 
executadas e, a partir das melhores soluções obtidas, ou seja, a partir de um 
conjunto elite de soluções, padrões que representam características dessas 
soluções subótimas são extraídos, utilizando-se a técnica de mineração de 
conjuntos frequentes. Esses padrões são utilizados para gerar novas soluções em 
iterações GRASP posteriores. 
 

[1] M. H. F. RIBEIRO, V. TRINDADE, A. PLASTINO, S. L. MARTINS 
Hybridization of GRASP Metaheuristic with Data Mining Techniques 
Proceedings of the Workshop on Hybrid Metaheuristics in conjunction with the 
16th European Conference on Artificial Intelligence, 2004 
 

[2] M. H. F. RIBEIRO, A. PLASTINO, S. L. MARTINS 
Hybridization of GRASP Metaheuristic with Data Mining Techniques 
Journal of Mathematical Modelling and Algorithms 5, pp. 23-41, 2006 

 
O comportamento observado com essa proposta, que deu evidências da validade 
da hipótese original, indicou que soluções construídas a partir de padrões 
tendiam a ser melhores do que as geradas tradicionalmente. Além disso, um 
segundo resultado obtido, originalmente não previsto, foi que as soluções geradas 
a partir de padrões eram obtidas mais rapidamente. Isso se deve ao fato de que as 
soluções construídas a partir dos padrões tendiam a ser melhores do que as 
construídas tradicionalmente e isso acelerava o processo de busca local aplicado 
a essas soluções. 
 
O DM-GRASP – versão híbrida do GRASP com Mineração de Dados – foi ainda 
aplicado na solução de outros problemas de Otimização Combinatória para 
evidenciar que os bons resultados obtidos em [1,2] não estavam limitados ao 
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problema de empacotamento de conjuntos. Em [3], a estratégia híbrida foi 
aplicada com sucesso ao problema da diversidade máxima e, em [4], também 
com sucesso ao problema da replicação de servidores para transmissão multicast 
confiável. Em ambos os casos, foi confirmado o bom desempenho da proposta 
não apenas em termos de qualidade de solução, mas também em termos de 
tempo computacional. Em [5], foi realizada uma consolidação dos resultados 
obtidos com o DM-GRASP até aquele momento. 
 

[3] L. F. M. SANTOS, M. H. F. RIBEIRO, A. PLASTINO, S. L. MARTINS 
A Hybrid GRASP with Data Mining for the Maximum Diversity Problem 
Procs. of the International Workshop on Hybrid Metaheuristics, LNCS 3636, 2005 

 

[4] L. F. SANTOS, R. PEREIRA, C. ALBUQUERQUE, S. MARTINS, A. PLASTINO 
A Hybrid GRASP with Data Mining for Efficient Server Replication for  
Reliable Multicast 
Proceedings of the 49th Annual IEEE GLOBECOM Technical Conference, 2006 
 

[5] L. F. SANTOS, S. L. MARTINS, A. PLASTINO 
Applications of the DM-GRASP Heuristic: A Survey 
International Transactions in Operational Research 15, pp. 387-416, 2008 

 
Nos trabalhos desenvolvidos até então, o processo de extração dos padrões das 
soluções elite era feito em apenas um momento, aproximadamente no meio da 
execução do conjunto de iterações da heurística. Nossa nova hipótese era que 
executar o procedimento de mineração não apenas uma vez, mas sempre que a 
base de boas soluções se tornasse estável e de qualidade, poderia melhorar ainda 
mais os resultados obtidos previamente. Foi então que, em [6,7,8,9], novos 
resultados positivos foram obtidos com o MDM-GRASP (Multi Data Mining 
GRASP), uma variação do DM-GRASP em que o número de vezes e em que 
momentos a mineração de dados deve ser executada são fatores determinados 
dinamicamente. Em [6,7], o MDM-GRASP foi aplicado para o problema das       
p-medianas, em [8], para o problema de síntese de redes a 2-caminhos e, em [9], 
para o problema da replicação de servidores para transmissão multicast confiável. 
 

[6] A. PLASTINO, E. FONSECA, R. FUCHSHUBER, S. L. MARTINS, A. A. 
FREITAS, M. LUIS, S. SALHI 
A Hybrid Data Mining Metaheuristic for the p-Median Problem 
Proceedings of the 9th SIAM International Conference on Data Mining, 2009 
 

[7] A. PLASTINO, R. FUCHSHUBER, S. L. MARTINS, A. A. FREITAS, S. SALHI 
A Hybrid Data Mining Metaheuristic for the p-Median Problem 
Statistical Analysis and Data Mining 4, pp. 313-335, 2011 
 

[8] H. BARBALHO, I. ROSSETI, S. L. MARTINS, A. PLASTINO  
A Hybrid Data Mining GRASP with Path-Relinking 
Computers & Operations Research 40, pp. 3159-3173, 2013 
 

[9] A. PLASTINO, H. BARBALHO, L. F. SANTOS, R. FUCHSHUBER, S. MARTINS 
Adaptive and Multi-Mining Versions of the DM-GRASP Hybrid Metaheuristic 
Journal of Heuristics 20, pp. 39-74, 2014 
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Em todos esses trabalhos citados até o momento, as soluções dos problemas de 
otimização eram representadas por conjunto de elementos, como, por exemplo, 
no problema das p-medianas. Nossa investigação seguinte foi explorar problemas 
cuja solução era representada por uma sequência de elementos, ou seja, em que 
a ordem dos elementos era importante. Em [10], propusemos a mineração de 
padrões de soluções para uma variação do problema do caixeiro viajante. 

 
[10] M. GUERINE, I. ROSSETI, A. PLASTINO 
Extending the Hybridization of Metaheuristics with Data Mining: Dealing  
with Sequences 
Intelligent Data Analysis 20, pp. 1133-1156, 2016 

 
Em [11], foi possível evidenciar que, quando uma heurística apresenta um 
excelente desempenho para um problema em relação à qualidade das soluções 
obtidas, isto é, quando é capaz de atingir a solução ótima ou uma solução 
subótima com pouca chance de ser melhorada, os padrões minerados podem ser 
utilizados para acelerar a busca e permitir encontrar a solução em questão em um 
menor tempo computacional. 
 

[11] D. MARTINS, G. M. VIANNA, I. ROSSETI, S. L. MARTINS, A. PLASTINO 
Making a State-of-the-Art Heuristic Faster with Data Mining 
Annals of Operations Research 263, pp. 141-162, 2018 
 

Em [12], nosso mais recente artigo publicado com resultados dessa linha de 
pesquisa confirmou o bom desempenho da utilização de padrões extraídos de 
soluções representadas por uma sequências de elementos, nas quais a ordem dos 
elementos é importante. Foi proposta uma versão híbrida com mineração de 
dados para uma estratégia baseada na meta-heurística ILS (Iterated Local Serach) 
para resolver o problema de roteamento de veículos com frota heterogênea. Mais 
uma vez, resultados superiores foram obtidos com a proposta híbrida. 
 

[12] M. R. H. MAIA, A. PLASTINO, P. H. V. PENNA 
Hybrid Data Mining Heuristic for the Heterogeneous Fleet Vehicle  
Routing Problem 
RAIRO Operations Research 52, pp. 661-690, 2018 

 
Recentemente, publicamos um capítulo de livro [13] no qual apresentamos os 
principais resultados obtidos pelo nosso grupo nessa linha de pesquisa que 
integra as áreas de Mineração de Dados e Otimização combinatória. 

 
[13] S. L. MARTINS, I. ROSSETI, A. PLASTINO 
Data Mining in Stochastic Local Search 
In: Rafael Martí, Pardalos Panos and Mauricio G. C. Resende (Eds.) Handbook  
of Heuristics, pp. 39-87, Springer, 2018 

 
No momento, estamos investindo em uma nova proposta que está centrada na 
hipótese de que padrões que representam características de boas soluções podem 
ser utilizados para reduzir o tamanho da instância do problema. Uma vez 
encontrada uma solução para o problema reduzido, de forma mais rápida, a 
solução é expandida e aprimorada, representando uma solução para o problema 
original. MineReduce será o nome dessa proposta. 
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A seguir, listo outras publicações [14-27] que também reportam resultados 
obtidos com a utilização de técnicas de Mineração de Dados em heurísticas. São 
na maioria resultados preliminares, publicados em eventos nacionais, que deram 
origem às publicações descritas anteriormente [1-13]. 
 

[14] E. FONSECA, R. FUCHSHUBER, L. F. SANTOS, S. MARTINS, A. PLASTINO 
Explorando a Metaheurística Híbrida DM-GRASP para o Problema de  
Multicast Confiável  
Anais do XL Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2008 

 

[15] E. FONSECA, R. FUCHSHUBER, A. PLASTINO, S. L. MARTINS 
MDM-GRASP: Uma Metaheurística Híbrida e Adaptativa 
Anais do XLI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional – Prêmio de Iniciação 
Científica, 2009 
 

[16] T. BARRA, R. FUCHSHUBER, L. F. SANTOS, S. L. MARTINS, A. PLASTINO 
Explorando a Heurística DM-GRASP para o Problema das p-Medianas 
Anais do XLI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2009 

 

[17] H. BARBALHO, I. C. M. ROSSETI, S. L. MARTINS, A. PLASTINO 
A Hybrid Data Mining GRASP with Path-Relinking 
Anais do XLIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional – Concurso de 
Trabalhos de Iniciação Científica, 2011 
 

[18] H. BARBALHO, I. C. M. ROSSETI, S. L. MARTINS, A. PLASTINO 
A Hybrid Data Mining GRASP with Path-Relinking 
Anais do XXXI Congresso da Sociedade Brasileira de Computação – XXX 
Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica, 2011 
 

[19] H. BARBALHO, I. C. M. ROSSETI, S. L. MARTINS, A. PLASTINO 
Um GRASP Híbrido com Reconexão por Caminhos e Mineração de Dados  
Revista Eletrônica de Iniciação Científica 11, 2011 
 

[20] D. MARTINS, I. C. M. ROSSETI, S. L. MARTINS, A. PLASTINO 
Making Heuristics Faster with Data Mining 
Anais do XVI Congresso Ibero-Latinoamericano de Investigación Operativa 
(CLAIO) / XLIV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional – Prêmio de 
Iniciação Científica, 2012 
 

[21] P. YUSIM, R. MORETT, A. PLASTINO, S. L. MARTINS 
Explorando a Hibridização da Heurística ILS com Mineração de Dados 
Anais do XLV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2013 
 

[22] M. GUERINE, I. ROSSETI, A. PLASTINO 
Incorporando Mineração de Dados a uma Heurística GRASP/VND para o 
Problema do Caixeiro Viajante com Coleta e Entrega Envolvendo Único Tipo  
de Produto 
Anais do XLV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2013 
 

[23] M. GUERINE, A. PLASTINO, I. ROSSETI 
Extending the Hybridization of Metaheuristics with Data Mining to a  
Broader Domain 
Procs. of the 16th International Conf. on Enterprise Information Systems, 2014 
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[24] M. R. H. MAIA, P. H. V. PENNA, A. PLASTINO 
Incorporando Mineração de Dados a uma Heurística Multi-Start ILS para o 
Problema de Roteamento de Veículos com Frota Heterogênea  
Anais do XLVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2015 
 

[25] M. GUERINE, I. ROSSETI, A. PLASTINO 
Metaheurística Híbrida com Mineração de Dados para o Problema de Rotulação 
Cartográfica de Pontos 
Anais do XLVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2015 
 

[26] M. GUERINE, M. B. STOCKINGER, I. ROSSETI, A. PLASTINO 
Heurística Híbrida com Mineração de Dados para o Problema de Agrupamento 
Capacitado com Centro Geométrico 
Anais do XLIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2017 
 

[27] I. G. SANTANA, A. PLASTINO, I. ROSSETI 
Incorporando Mineração de Dados a uma Heurística Estado-da-Arte para o 
Problema da Mínima Latência 
Anais do XLIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2017 

 
Listo a seguir outros trabalhos [28-33] desenvolvidos em parceria com 
pesquisadores da área de Otimização Combinatória, porém que não estão 
relacionados à linha de pesquisa que utiliza técnicas de Mineração de Dados. 
Visam tornar mais eficiente o desempenho de heurísticas para determinados 
problemas combinatórios.  
 

[28] M. R. Q. ANDRADE, S. L. MARTINS, A. PLASTINO 
GRASP com Reconexão de Caminhos para o Problema da Maximização da 
Diversidade  
Anais do XXXVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2004 
 

[29] M. R. Q. ANDRADE, S. L. MARTINS, A. PLASTINO 
GRASP with Path-Relinking for the Maximum Diversity Problem 
Proceedings of the 4th International Workshop on Efficient and Experimental 
Algorithms, LNCS 3503, 2005 
 

[30] G. C. SILVA, M. Q. ANDRADE, L. S. OCHI, S. MARTINS, A. PLASTINO 
New Heuristics for the Maximum Diversity Problem 
Journal of Heuristics 13, pp. 315-336, 2007  
 

[31] S. SALLAUME, M. S. SILVA, M. MINE, L. S. OCHI, A. PLASTINO, M. SOUZA 
One Dimensional Cutting Stock Problem with Redevelopment of the Surplus 
Material 
Proceedings of the International Conference on Engineering Optimization, 2008 
 

[32] J. M. RAMIREZ, A. PLASTINO, S. L. MARTINS 
Heurística Iterated Local Search para Resolver o Problema Minimum Branch 
Vertices 
Anais do XLVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2016 
 

[33] B. Q. PINTO, C. C. RIBEIRO, I. ROSSETI, A. PLASTINO 
A biased random-key genetic algorithm for the maximum quasi-clique problem 
European Journal of Operational Research 271, pp. 849-865, 2018 
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5.2 – Novas Técnicas de Mineração de Dados 
 
A partir de 2000, depois de defender o doutorado, desenvolvido na área de 
Processamento Paralelo, comecei a atuar também na área de Mineração de 
Dados. Inicialmente, concentrei esforços no problema de mineração de regras de 
associação e de exceções. Mais adiante, passei a trabalhar com os problemas de 
classificação e de seleção de atributos. Apresentarei, a seguir, as principais 
contribuições nessas linhas de atuação.  
 
Minhas primeiras contribuições na área de Mineração de Dados estão 
relacionadas a técnicas de extração de regras de associação. Em [34], 
propusemos uma técnica de contagem de suporte para tornar o processo de 
extração de regras de associação mais eficiente. Em [35], propusemos uma forma 
de extração de exceções e exploramos a proposta em uma base de dados real da 
área médica.  
 

[34] A. B. PRADO, C. N. TARGA, A. PLASTINO  
Improving Direct Counting for Frequent Itemset Mining 
Proceedings of the 6th International Conference on Data Warehousing and 
Knowledge Discovery, LNCS 3181, 2004 
 

[35] E. C. GONÇALVES, A. PLASTINO 
Mining Strong Associations and Exceptions in the STULONG Data Set 
Proceedings of the Discovery Challenge in conjunction with the 8th European 
Conf.on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, 2004 

 
Em seguida, comecei a trabalhar com o problema de classificação na orientação 
do meu primeiro alunos de doutorado, Luiz Merschmann. Sua tese deu origem 
aos trabalhos [36-38], nos quais propusemos uma nova técnica de classificação, 
baseada em padrões, a qual aplicamos com sucesso no problema de classificação 
funcional de proteínas. 

 
[36] L. H. C. MERSCHMANN, A. PLASTINO 
HiSP: A Probabilistic Data Mining Technique for Protein Classification 
Proceedings of the 2nd International Workshop on Bioinformatics Research and 
Applications in conjunction with the International Conference on Computational 
Science, LNCS 3992, 2006 

 

[37] L. H. C. MERSCHMANN, A. PLASTINO 
A Lazy Data Mining Approach for Protein Classification 
IEEE Transactions on NanoBioscience 6, 2007, pp. 36-42 
 

[38] L. H. C. MERSCHMANN, A. PLASTINO 
HiSP-GC: A Classification Method Based on Probabilistic Analysis of Patterns 
Journal of Information and Data Management 1, 2010, pp. 423-438 

 
Mais adiante, comecei a explorar o problema de seleção de atributos, que visa 
identificar atributos relevantes para o processo de classificação. Em [39], 
propusemos um nova forma de realizar a seleção de atributos, que identifica os 
melhores atributos no momento da classificação da instância, ou seja, de forma 
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lazy, e não como uma fase de pré-processamento. Em [40], melhoramos o 
desempenho da estratégia proposta no que diz respeito à identificação da 
quantidade de atributos a serem selecionados. 

 
[39] R. PEREIRA, A. PLASTINO, B. ZADROZNY, L. MERSCHMANN, A. FREITAS 
Lazy Attribute Selection: Choosing Attributes at Classification Time 
Intelligent Data Analysis 15, 2011, pp. 715-732 
 

[40] R. PEREIRA, A. PLASTINO, B. ZADROZNY, L. MERSCHMANN, A. FREITAS 
Improving Lazy Attribute Selection 
Journal of Information and Data Management 2, 2011, pp. 447-462 
 

Ainda na linha de pesquisa sobre seleção da atributos, em [41,42], propusemos 
uma medida de relevância para atributos multivalorados de forma a poder 
identificar os mais importantes para o processo de classificação e, em [43], 
desenvolvemos uma heurística para seleção de atributos em bases de dados com 
grande quantidade de atributos. 

 
[41] M. T. F. LÔBO, B. ZADROZNY, A. PLASTINO 
A Relevance Measure for Multivalued Attributes 
Journal of Information and Data Management 4, 2013, pp. 421-436 
 

[42] M. T. F. LÔBO, B. ZADROZNY, A. PLASTINO 
Relevance Measures for Multivalued Attributes in Multiclass Datasets 
Proceedings of the 14th IBERAMIA – Ibero-American Conference on Artificial 
Intelligence, LNCC 8864, 2014 
 

[43] M. T. F. LÔBO, A. PLASTINO, C. C. RIBEIRO, B. ZADROZNY 
A Fast and Effective Strategy for Feature Selection in High-dimensional Datasets 
Journal of Information and Data Management 7, 2016, pp. 155-165 

 
Outro tema explorado foi o problema de classificação hierárquica, em que as 
classes da aplicação estão organizadas em uma hierarquia, que representam 
relacionamentos de especialização entre elas. Em [44], foram propostas 
estratégias de classificação hierárquicas por nível, com diferentes formas de tratar 
as inconsistências tipicamente geradas nesse tipo de solução. Em [45], foram 
explorados métodos de seleção de atributos com o objetivo de aumentar o poder 
preditivo de classificadores no contexto hierárquico. 

 
[44] B. C. PAES, A. PLASTINO, A. A. FREITAS 
Improving Local Per Level Hierarchical Classification 
Journal of Information and Data Management 3, 2012, pp. 394-409 
 

[45] B. C. PAES, A. PLASTINO, A. A. FREITAS 
Exploring Attribute Selection in Hierarchical Classification 
Journal of Information and Data Management 5, 2014, pp. 124-133 

 
Outro tema explorado foi o problema de classificação multirrótulo, em que cada 
elemento da aplicação pode estar associado a mais de uma classe. Em [46-48], 
propusemos novas e competitivas estratégias, baseadas no paradigma de cadeias 
de classificadores, para o problema multirrótulo. Em [49], propusemos uma 
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estratégia de seleção de atributos para o contexto multirrótulo, através da 
adaptação para esse cenário de uma tradicional medida de relevância de 
atributos utilizada no contexto monorrótulo – o ganho de informação. Em [50], 
apresentamos um amplo levantamento de estratégias de seleção de atributos no 
contexto de classificação multirrótulo e propusemos uma forma de categorizá-las. 
Finalmente, em [51], realizamos uma ampla análise de diferentes medidas de 
desempenho de classificadores multirrótulo, numa tentativa de guiar os 
desenvolvedores e pesquisadores na escolha das mais adequadas para o 
problema de classificação multirrótulo em questão.  
  

[46] E. C. GONCALVES, A. PLASTINO, A. A. FREITAS 
A Genetic Algorithm for Optimizing the Label Ordering in Multi-label  
Classifier Chains 
Proceedings of the IEEE 25th International Conference on Tools with Artificial 
Intelligence, 2013 
 

[47] P. N. SILVA, E. C. GONÇALVES, A. PLASTINO, A. A. FREITAS 
Distinct Chains for Different Instances: An Effective Strategy for Multi-label 
Classifier Chains 
Proceedings of the European Conference on Machine Learning and Principles  
and Practice of Knowledge Discovery in Databases, LNCC 8725, 2014 
 

[48] E. C. GONÇALVES, A. PLASTINO, A. A. FREITAS 
Simpler is Better: A Novel Genetic Algorithm to Induce Compact Multi-label 
Chain Classifiers 
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, 2015 
 

[49] R. B. PEREIRA, A. PLASTINO, B. ZADROZNY, L. H. C. MERSCHMANN 
Information Gain Feature Selection for Multi-Label Classification 
Journal of Information and Data Management 6, 2015, pp. 48-58 
 

[50] R. B. PEREIRA, A. PLASTINO, B. ZADROZNY, L. H. C. MERSCHMANN 
Categorizing Feature Selection Methods for Multi-Label Classification 
Artificial Intelligence Review 49, 2018, pp. 57-78 
 

[51] R. B. PEREIRA, A. PLASTINO, B. ZADROZNY, L. H. C. MERSCHMANN 
Correlation Analysis of Performance Measures for Multi-Label  
Classification Information Processing & Management 54, 2018, pp. 359-369 

 
Mais recentemente, comecei a explorar o tema Mineração de Dados Incertos, que 
trata de estratégias capazes de lidar com a incerteza da informação presente em 
determinadas bases de dados. Em [52], propusemos uma medida de distância, 
baseada na Distância de Jaccard, que considera dados incertos. Dessas forma, foi 
possível utilizar o algoritmo de classificação k-NN em bases de dados da área de 
Biologia, que possuem atributos com informações incertas a respeito da interação 
entre proteínas.  
 

[52] I. MARTIRE, P. N. SILVA, A. PLASTINO, F. FABRIS, A. A. FREITAS 
A Novel Probabilistic Jaccard Distance Measure for Classification of Sparse and 
Uncertain Data 
Procs. of the 5th Symp. on Knowledge Discovery, Mining and Learning, 2017 
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Reporto a seguir outras publicações [53-67] que apresentam resultados obtidos na 
linha de pesquisa sobre extração de conjuntos frequentes, mineração de 
exceções, classificação e seleção de atributos. No geral, são resultados 
preliminares, publicados em eventos nacionais, que deram origem às publicações 
recém descritas [34-52]. 
 

[53] E. C. GONÇALVES, A. PLASTINO 
Mineração de Regras de Associação Híbridas 
Anais do V Encontro Nacional de Inteligência Artificial, 2005 
 

[54] C. B. BARBOSA, E. N. PONTE, A. B. PRADO, A. PLASTINO 
Explorando Técnicas de Redução de Base de Dados na Mineração de Padrões 
Seqüenciais  
Anais do I Workshop de Algoritmos de Mineração de Dados em conjunto com  
o XX Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, 2005 
 

[55] E. C. GONÇALVES, C. V. N ALBUQUERQUE, A. PLASTINO 
Mineração de Exceções Aplicada aos Sistemas para Detecção de Intrusões 
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação 8, 2006 
 

[56] A. B. PRADO, A. PLASTINO 
Explorando a Técnica de Indexação de Conjuntos Candidatos na Mineração  
de Conjuntos Freqüentes 
Anais do Concurso de Teses e Dissertações em conjunto com o Congresso da 
Sociedade Brasileira de Computação, 2006 
 

[57] B. S. S. BORSATO, L. H. C. MERSCHMANN, A. PLASTINO 
Empregando a Técnica de Agrupamento na Estimativa de um Valor de k para  
o Método k-NN 
Anais do II Workshop em Algoritmos e Aplicações de Mineração de Dados  
em conjunto com o XXI Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, 2006 
 

[58] B. S. S. BORSATO, L. H. C. MERSCHMANN, A. PLASTINO 
k-NN: Estimando o Valor do Parâmetro k  
Anais do III Workshop em Algoritmos e Aplicações de Mineração de Dados  
em conjunto com o XXII Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, 2007 
 

[59] L. H. C. MERSCHMANN, A. PLASTINO 
Classificação Probabilística Baseada em Análise de Padrões  
Anais do VI Concurso de Teses e Dissertações em Inteligência Artificial em 
conjunto com o 19th Brazilian Symposium on Artificial Intelligence, 2008   
 

[60] R. PEREIRA, A. PLASTINO, B. ZADROZNY, L. MERSCHMANN, A. FREITAS 
Seleção Lazy de Atributos Uma Nova Perspectiva 
Anais do IV Workshop em Algoritmos e Aplicações de Mineração de Dados em 
conjunto com o XXIII Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, 2008 
 

[61] B. S. S. BORSATO, L. H. C. MERSCHMANN, A. PLASTINO 
k-NN: Estimating an Adequate Value for Parameter k 
Procs. of the 10th International Conf. on Enterprise Information Systems, 2008 
 

[62] M. T. F. LÔBO, B. ZADROZNY, A. PLASTINO 
Uma Proposta de Medida de Relevância de Atributos Multivalorados para 
Classificação 
Anais do V Workshop de Algoritmos e Aplicações em Mineração de Dados  
em conjunto com o XXIV Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, 2009 
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[63] R. W. MENEZES, A. PLASTINO, B. ZADROZNY, R. B. PEREIRA, L. H. C. 
MERSCHMANN, A. A. FREITAS 
Avaliação de uma Nova Medida para Seleção Lazy de Atributos Baseada no Teste 
Chi-Quadrado 
Anais do V Workshop de Algoritmos e Aplicações em Mineração de Dados em 
conjunto com o XXIV Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, 2009 
 

[64] D. PEREIRA, A. PLASTINO, B. ZADROZNY, R. B. PEREIRA, L. H. C. 
MERSCHMANN, A. A. FREITAS 
Novas Medidas de Relevância para Seleção Lazy de Atributos 
Anais do VIII Encontro Nacional de Inteligência Artificial, 2011 
 

[65] B. C. PAES, A. PLASTINO, A. A. FREITAS 
Seleção de Atributos Aplicada à Classificação Hierárquica  
Procs. of the 1st Symp. on Knowledge Discovery, Mining and Learning, 2013 
 

[66] R. B. PEREIRA, A. PLASTINO, B. ZADROZNY, L. H. C. MERSCHMANN 
Information Gain Feature Selection for Multi-Label Classification 
Procs. of the 2nd Symp. on Knowledge Discovery, Mining and Learning, 2014 
 

[67] M. T. F. LÔBO, A. PLASTINO, C. C. RIBEIRO, B. ZADROZNY 
An Effective Strategy for Feature Selection in High-Dimensional Datasets 
Procs. of the 3rd Symp. on Knowledge Discovery, Mining and Learning, 2015 

 
5.3 – Aplicações de Técnicas de Mineração de Dados 
 
Outra importante linha de atuação que tenho investido é a aplicação de técnicas 
de Mineração de Dados para resolver problemas de outras áreas, sejam essas 
relacionadas à Ciência da Computação ou não.  
 
Os trabalhos [68-70] apresentam resultados obtidos em um projeto de pesquisa 
do qual participei, intitulado “Aplicações de Técnicas Avançadas de Ressonância 
Magnética Nuclear Assistidas por Ferramentas Computacionais na Avaliação 
Petrofísica de Rochas Carbonáticas”. O projeto foi coordenado pelo Prof. Rodrigo 
Bagueira, do Instituto de Química da UFF, e realizado em parceria com a BG 
(British Gas), atual Shell. Em [68], obtivemos resultados promissores com a 
utilização de técnicas de classificação para previsão da faixa de permeabilidade 
de rochas carbonáticas a partir de dados de ressonância magnética. Em [69], foi 
possível utilizar, com sucesso, modelos de classificação na identificação do tipo 
de rocha carbonática, também a partir de dados de ressonância magnética. Em 
[70], técnicas de regressão foram combinadas a técnicas de classificação com o 
objetivo de estimar o valor numérico da permeabilidade das rochas. Obtivemos 
resultados superiores aos das técnicas comumente utilizadas para prever essa 
propriedade petrofísica das rochas.  

 
[68] P. N. SILVA, E. C GONÇALVES, P. N., E. H. RIOS, A. MUHAMMAD,           
A. MOSS, T. PRITCHARD, B. GLASSBOROW, A. PLASTINO, R. B. V. AZEREDO 
Automatic Classification of Carbonate Rocks Permeability from 1H NMR 
Relaxation Data 
Expert Systems with Applications 42, pp. 4299-4309, 2015 
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[69] E. C. GONÇALVES, P. N. SILVA, C. S. SILVEIRA, G. CARNEIRO,                  
A. B. DOMINGUES, A. MOSS, T. PRITCHARD, A. PLASTINO, R. B. V. AZEREDO 
Prediction of Carbonate Rock Type from NMR Responses Using Data Mining 
Techniques 
Journal of Applied Geophysics 140, pp. 93-101, 2017 

 

[70] A. PLASTINO, E. C. GONÇALVES, P. N. SILVA, G. CARNEIRO,                    
R. B. V. AZEREDO 
Combining Classification and Regression for Improving Permeability Estimations 
from 1 H NMR Relaxation Data 
Journal of Applied Geophysics 146, pp. 95-102, 2017 

 
Em [71,72], estão reportados os resultados obtidos no projeto intitulado “Modelo 
Preditivo do Comportamento de Uso de Múltiplos Canais de Atendimento pelo 
Consumidor Contemporâneo de Energia Elétrica”. Esse projeto foi coordenado 
pela Profa. Verônica Mayer, do Departamento de Turismo da UFF, e realizado em 
parceira com a AMPLA Energia e Serviços S.A., atual ENEL. O objetivo do projeto 
era investigar o comportamento dos clientes da AMPLA em relação ao uso dos 
canais de atendimento (call center, URA, máquinas de atendimento, agências 
físicas e internet), com o objetivo de encontrar padrões e tendências que 
pudessem indicar oportunidades para redução de custos e para melhorar a gestão 
de tais canais. Nesses trabalhos, foram reportadas e analisadas regras de 
associação extraídas de uma base de dados com mais de 1.700.000 clientes e 
mais de 5.000.000 registros de atendimento em um período de 12 meses. A partir 
das regras mineradas, foi realizada a descrição de perfis de comportamento dos 
clientes e os resultados deram suporte a uma série de recomendações gerenciais 
para a melhoria dos processos operacionais e para o aumento da qualidade do 
atendimento. 

 
[71] V. F. MAYER, O. R. B. MARQUES, A. PLASTINO 
Uso de Múltiplos Canais de Atendimento: Estudo sobre o Comportamento  
dos Consumidores da Ampla Energia S.A. Utilizando Técnicas de Mineração  
de Dados 
Anais do VII Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica, 2013 

 

[72] V. MAYER, O. MARQUES, A. PLASTINO 
Uso de Múltiplos Canais de Atendimento: Estudo sobre o Comportamento  
dos Consumidores da Ampla Energia S.A. Utilizando Técnicas de Mineração  
de Dados  
Sistemas & Gestão 9, pp. 340-354, 2014 
 

Em uma parceria com o Prof. Leonardo Murta, da UFF, temos aplicado técnicas 
de Mineração de Dados visando contribuir com a eficiência e qualidade do 
processo de desenvolvimento de software. Essa colaboração tem se dado em 
diversos contextos. Em [73,74], foram realizadas análises da qualidade de 
softwares em desenvolvimento a partir da avaliação e acompanhamento de 
métricas. Especificamente, em [74], foi proposta uma abordagem que permite a 
análise do software através da mineração de regras de associação envolvendo 
métricas, extraídas do histórico armazenado em sistemas de controle de versões. 
Em [75,76], foi proposto, desenvolvido e avaliado um plug-in capaz de sugerir 
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trechos de códigos a serem escritos considerando padrões sequenciais minerados 
a partir de todo o código já desenvolvido em um projeto. Em [77,78,79], foram 
reportadas análises realizadas a partir de regras de associação extraídas do 
repositório de um sistema de controle de versões. Essa análises tinham como 
objetivo: identificar fatores de aceitação [77] e de rejeição [78] de pull requests, 
assim como entender o processo de escolha de desenvolvedores para realizar a 
análise de pull requests [79]. Em [80,81], o objetivo foi treinar classificadores 
capazes de identificar desenvolvedores adequados para analisar pull requests, 
utilizando-se dados históricos do desenvolvimento colaborativo do projeto. 

 
[73] W. RIBEIRO, D. D. C. RIBEIRO, A. PLASTINO, L. G. P. MURTA 
Acompanhamento da Evolução de Software via Métricas 
Anais do Workshop de Manutenção de Software Moderna, 2012 

 

[74] D. D. C. RIBEIRO, A. PLASTINO, L. G. P. MURTA 
Ostra: uma Abordagem para Análise da Qualidade de Software por Meio de 
Regras de Associação de Métricas 
Anais do Concurso de Teses e Dissertações em Qualidade de Software em 
conjunto com o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, 2013 

 

[75] L. L. N. SILVA JUNIOR, T. N. OLIVEIRA, A. PLASTINO, L. G. P. MURTA 
Vertical Code Completion: Going Beyond the Current Ctrl+Space 
Proceedings of the Sixth Brazilian Symposium on Software Components, 
Architectures and Reuse, 2012 

 

[76] L. L. N. SILVA JUNIOR, A. PLASTINO, L. G. P. MURTA 
What Should I Code Now? 
Journal of Universal Computer Science 20, pp. 797-821, 2014 

 

[77] D. M. SOARES, M. L. LIMA JUNIOR, L. G. P. MURTA, A. PLASTINO 
Acceptance Factors of Pull Requests in Open-Source Projects 
Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing, 2015 

 

[78] D. M. SOARES, M. L. LIMA JUNIOR, L. G. P. MURTA, A. PLASTINO 
Rejection Factors of Pull Requests Filed by Core Team Developers in Software 
Projects with High Acceptance Rates 
Proceedings of the 14th IEEE International Conference on Machine Learning and 
Applications, 2015 

 

[79] D. M. SOARES, M. L. LIMA JÚNIOR, A. PLASTINO, L. MURTA 
What Factors Influence the Reviewer Assignment to Pull Requests? 
Information and Software Technology 98, pp. 32-43, 2018 

 

[80] M. L. LIMA JÚNIOR, D. M. SOARES, A. PLASTINO, L. G. P. MURTA 
Developers Assignment for Analyzing Pull Requests  
Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing, 2015 

 

[81] M. L. LIMA JÚNIOR, D. M. SOARES, A. PLASTINO, L. MURTA 
Automatic Assignment of Integrators to Pull Requests: The Importance of Selecting 
Appropriate Attributes 
Journal of Systems and Software 144, pp. 181-196, 2018 
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Mineração de opinião é um processo que visa avaliar automaticamente a 
polaridade – positiva ou negativa – de opiniões, expressas em forma textual, a 
respeito de um determinado tópico de interesse. Nesta linha de aplicação de 
técnicas de Mineração de Dados, utilizamos classificadores para identificar a 
polaridade de opiniões expressas em tweets. Em [82], foi proposto um algoritmo 
genético para evoluir classificadores eficientes para o problema de mineração de 
opiniões em mensagens do Twitter. Em [83], foi realizado um extenso 
levantamento na literatura sobre os tipos de atributos utilizados para representar o 
conteúdo de tweets, visando à identificação de sua polaridade. Em [84], uma 
análise detalhada foi realizada no sentido de comparar duas abordagens para o 
tratamento de mensagens neutras. Em [85], classificadores foram gerados para 
analisar mensagens do Twiiter, porém, não com o objetivo de identificar sua 
polaridade, mas sim, identificar se a mensagem tinha alguma relação com a 
epidemia da Zika. 

 
[82] J. CARVALHO, A. PRADO, A. PLASTINO 
A Statistical and Evolutionary Approach to Sentiment Analysis 
Proceedings of the IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on Web 
Intelligence and Intelligent Agent Technologies, 2014 
 

[83] J. CARVALHO, A. PLASTINO 
An Assessment Study of Features and Meta-level Features in Twitter Sentiment 
Analysis 
Proceedings of the 22nd European Conference on Artificial Intelligence, 2016 
 

[84] C. A. FERNANDES FILHO, J. CARVALHO, A. PLASTINO  
Mineração de Opiniões: Um Classificador Ternário ou Dois Binários? 
Proceedings of the 4th Symposium on Knowledge Discovery, Mining and 
Learning, 2016 
 

[85] P. MISSIER, C. MCCLEAN, J. CARLTON, D. CEDRIM, L. SILVA, A. GARCIA, 
A. PLASTINO, A. ROMANOVSKY 
Recruiting from the Network: Discovering Twitter Users Who Can Help Combat 
Zika Epidemics 
Procs. of the International Conference on Web Engineering, LNCC 10360, 2017 
 

Em uma outra linha de pesquisa, foram aplicadas técnicas de Mineração de 
Dados em problemas das áreas de Medicina e Biologia. Em [86], no contexto de 
Bioinformática, foi desenvolvida uma ferramenta de identificação de operons – 
conjuntos de genes que codificam proteínas com funções metabólicas 
relacionadas em genomas bacterianos – a partir da avaliação da similaridade de 
pares de genes, considerando uma métrica proposta. Em [87], em colaboração 
com pesquisadores da área de processamento de imagens, foram exploradas 
técnicas de segmentação e classificação de imagens para diagnósticos médicos. 
Em [88,89], foram propostas e exploradas técnicas que visam melhorar o 
desempenho de classificadores treinados para a identificação de sítios de splice, 
que são locais de junção entre certos segmentos de genes de eucariotos. O foco 
principal das técnicas propostas foi o alto grau de desbalanceamento de classes, 
característico dessa aplicação. 
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[86] M. B. S. BARROS, S. L. MARTINS, A. PLASTINO 
Operon Prediction in Bacterial Genomes 
Proceedings of the 3rd Brazilian Symposium on Bioinformatics, LNCS 5167, 2008 
 

[87] A. CONCI, A. PLASTINO, A. SOUZA, C. KUBRUSLY, D. SAADE, F. SEIXAS 
Automated Segmentation and Clinical Information on Dementia Diagnosis 
Proceedings of the International Workshop on Medical Image Analysis and 
Description for Diagnosis Systems in conjunction with the International Joint 
Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, 2009 
 

[88] C. G. VARASSIN, A. PLASTINO, B. ZADROZNY, H. C. G. LEITÃO 
Impacto de Estratégias de Balanceamento no Problema de Classificação  
de Sítios de Splice  
Proceedings of the VI e-Science Workshop, 2012 
 

[89] C. G. VARASSIN, A. PLASTINO, H. C. G. LEITAO, B. ZADROZNY 
Undersampling Strategy Based on Clustering to Improve the Performance of 
Splice Site Classification in Human Genes 
Proceedings of the 24th International Workshop on Database and Expert Systems 
Applications, 2013 

 
5.4 – Balanceamento de Carga de Aplicações Paralelas 
 
Destaco, por último, a linha de pesquisa em que desenvolvi minha tese de 
doutorado e que continuei explorando durante algum tempo após a defesa da 
tese. Trata-se, do desenvolvimento de aplicações paralelas SPMD (Single 
Program, Multiple Data) com foco no problema do desbalanceamento de carga. 
Em [90-92], estão reportados os principais resultados da tese, entre os quais 
destacam-se: a proposta, implementação e validação de uma ferramenta para 
desenvolvimento de aplicações paralelas SPMD, a proposta e disponibilização de 
um conjunto de estratégias de balanceamento de carga para esse tipo de 
aplicação e a avaliação desse conjunto de estratégias considerando diferentes 
aplicações SPMD. 
  

[90] A. PLASTINO, C. C. RIBEIRO, N. RODRIGUEZ 
A Tool for SPMD Application Development with Support for Load Balancing 
Proceedings of the ParCo Parallel Computing Conference, 1999 
 

[91] A. PLASTINO, C. C. RIBEIRO, N. RODRIGUEZ 
A Framework for SPMD Applications with Load Balancing 
Proceedings of the Symposium on Computer Architecture and High Performance 
Computing, 2000 
 

[92] A. PLASTINO, C. C. RIBEIRO, N. RODRIGUEZ 
Developing SPMD Applications with Load Balancing 
Parallel Computing 29, pp. 743-766, 2003 
 

Na época em que concluí o doutorado, o Prof. Otton Teixeira, da UFF, estava 
interessado em paralelizar uma aplicação científica, desenvolvida no seu 
doutorado, que simulava a trajetória de partículas em meios fluidos. Por se tratar 
de uma aplicação tipicamente SPMD, trabalhamos juntos nessa paralelização 
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utilizando todo o ferramental desenvolvido na minha tese. Nessa colaboração, 
orientamos alguns alunos de iniciação científica e o resultado da inciativa foi 
publicado nos artigos [93,94] e no capítulo de livro [95]. 

 
[93] V. THOMÉ, D. VIANNA, R. COSTA, A. PLASTINO, O. TEIXEIRA 
Exploring Load Balancing in a Scientific SPMD Parallel Application 
Proceedings of the International Workshop on High Performance Scientific and 
Engineering Computing with Applications in conjunction with the International 
Conference on Parallel Processing, 2002 
 

[94] R. COSTA, D. VIANNA, V. THOMÉ, A. PLASTINO 
Avaliação de Desempenho de Algoritmos de Balanceamento de Carga de 
Aplicações SPMD na Presença de Carga Externa 
Anais do III Workshop em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho em 
conjunto com o Symposium on Computer Architecture and High Performance 
Computing, 2002 
 

[95] A. PLASTINO, V. THOMÉ, D. VIANNA, R. COSTA, O. TEIXEIRA 
Load Balancing in SPMD Applications: Concepts and Experiments 
In: Laurence Yang and Yi Pan (Eds.) High Performance Scientific and Engineering 
Computing – Hardware/Software Support, pp. 95-107, Kluwer, 2004 
 

Os experimentos computacionais realizados para validar as ideia exploradas na 
minha tese foram executados em ambientes de programação paralela do tipo 
cluster. Com o surgimento dos grids computacionais, fazia-se necessário adaptar 
e reavaliar as ideias e técnicas, desenvolvidas originalmente para clusters. Em 
colaboração com a Profa. Simone Martins, da UFF, foi possível revalidar as ideias 
e técnicas nos grids computacionais e os resultados foram publicados em [96-98]. 

 
[96] A. OLIVEIRA, G. ARGOLO, S. L. MARTINS, A. PLASTINO 
Avaliação de Estratégias de Balanceamento de Carga do Tipo Mestre/Escravo em 
um Grid Computacional 
Anais do II Workshop de Grades Computacionais e Aplicações, 2004 
 

[97] A. OLIVEIRA, G. ARGOLO, P. IGLESIAS, S. L. MARTINS, A. PLASTINO 
Evaluating a Scientific SPMD Application on a Computational Grid with Different 
Load Balancing Techniques 
Proceedings of the 5th IEEE International Symposium and School on Advance 
Distributed Systems, LNCS 3563, 2005 
 

[98] A. OLIVEIRA, A. PLASTINO, S. L. MARTINS, I. C. DUTRA 
Avaliação de Estratégias de Balanceamento de Carga do Tipo Mestre-Escravo para 
Aplicações SPMD em Clusters e Grids Computacionais 
Anais do X Simpósio em Sistemas Computacionais em conjunto com o XXI 
Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing, 2009 
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6 – Atuação Nacional  
 
6.1 – Bancas de Conclusão de Curso e de Concurso Público 
 
Considero que uma importante contribuição de um pesquisador à comunidade 
científica da sua área se dá por meio da participação em bancas de avaliação de 
dissertações, exames de qualificação e teses. Tenho sido regularmente convidado 
para participar de bancas de avaliação de trabalhos desenvolvidos em diversas 
Universidades do país. Desde que defendi o meu doutorado, em 2000, foram ao 
todo 89 bancas: 41 de mestrado, 28 de exame de qualificação e 20 de doutorado. 
 

Das 41 bancas de mestrado, 14 foram na própria UFF e as demais, nas seguintes 
Universidades: UFMG (5), COPPE-UFRJ (5), ICMC-USP (4), PUC-Rio (4), UFES (3), 
UFOP (2), UFRGS (1), DCC-UFRJ (1), LNCC (1) e UFAL (1).  
 

Em relação às 28 bancas de exame de qualificação, 17 foram na própria UFF e as 
demais, nas seguintes Universidades: ICMC-USP (5), UFMG (3), COPPE-UFRJ (2) 
e UFES (1). Das 20 bancas de doutorado, seis foram na própria UFF e as demais, 
nas seguintes Universidades: ICMC-USP (7), COPPE-UFRJ (4) e UFMG (3). 
 

Esses números demonstram uma colaboração intensa com importantes programas 
de Pós-Graduação em Computação do país. Os três programas que mais me 
convidaram para avaliar seus trabalhos foram: ICMC-USP (16), UFMG (11) e 
COPPE-UFRJ (11) – todos programas com Conceito 7 na CAPES. 
 

Quanto à participação em bancas de concurso público para seleção de 
professores, além das bancas na própria UFF, tive a oportunidade de colaborar 
com as seguintes Universidades: UFRJ, UNIRIO e UFABC. 

 
6.2 – Organização de Eventos 
 
Em 2005, fui convidado pelos professores Wagner Meira Jr. (UFMG) e Sandra de 
Amo (USU) para submetermos ao SBBD (Simpósio Brasileiro de Banco de Dados), 
uma proposta de workshop satélite na área de Mineração de Dados. Na mesma 
época, soubemos da intenção do professor André de Carvalho (USP) de também 
submeter um workshop para receber contribuições relacionadas a Aplicações de 
Mineração de Dados. Decidimos então unir as propostas e, como resultado, foi 
criado o WAAMD (Workshop em Algoritmos e Aplicações de Mineração de 
Dados). O evento foi realizado anualmente, entre 2005 e 2009, com o objetivo 
de reunir pesquisadores, alunos e profissionais da área de Mineração de Dados, 
um grupo até hoje em crescimento no país. Fiz parte do comitê diretivo de todas 
as suas edições e, em algumas, fui coordenador do comitê de programa. 
  
Em 2010, o SBBD deixou de abrigar eventos satélites e, para continuar reunindo 
os atuantes na área do WAAMD, foi criada, dentro do evento principal, a trilha de 
submissões denominada “Knowledge Discovery in Databases”. Entretanto, 
percebemos em poucos anos que, infelizmente, essa iniciativa não atingiu o 
objetivo de criar, dentro do SBBD, um espaço específico para os atuantes na área 
de Mineração de Dados.   
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Como se tratava de um grupo de pesquisadores e alunos cada vez maior e mais 
expressivo, retomamos a ideia de se ter um evento específico da área. Com essa 
motivação, no início de 2013, o Prof. Wagner Meira Jr. organizou um pequeno 
workshop na área de Mineração de Dados na UFMG e convidou o seguinte grupo 
de pesquisadores, do qual também fiz parte: André de Carvalho (USP), Leonardo 
Rocha (UFSJ), Mohammed Zaki (Rensselaer Polytechnic Institute) e Sandra de 
Amo (UFU). Nessa reunião, foi então criado o KDMiLe (Symposium on 
Knowledge Discovery, Mining and Learning), cuja primeira edição foi realizada 
em São Carlos, organizada pelo ICMC-USP. Desde então, o evento tem sido 
realizado em conjunto com o BRACIS e o SBBD, alternadamente. 
 
Faço parte do Comitê Diretivo do KDMiLe desde sua criação, fui coordenador do 
seu Comitê de Programa em 2013 e, em 2015, organizei o evento no LNCC em 
Petrópolis em conjunto com o SBBD. O número cada vez maior de submissões 
ao evento e o também crescente número de participantes, tanto da academia 
quanto da indústria, são fortes evidências da importância do evento no cenário 
nacional para os pesquisadores, alunos e profissionais das áreas de Mineração de 
Dados e Aprendizado de Máquina. 

 
6.3 – Comitês de Programa 
 
Outra importante forma de colaboração de um pesquisador para a comunidade 
científica nacional da sua área se dá por meio da participação em comitês de 
programas dos eventos científicos. Tenho sido regularmente convidado a 
participar do comitê de programa e avaliar os trabalhos de diversos eventos 
nacionais que recebem submissões na área de Mineração de Dados. Destaco a 
seguir os principais. 
 

§ SBBD (Simpósio Brasileiro de Banco de Dados) 
§ BRACIS (Brazilian Conference on Intelligent Systems) 
§ ENIAC (Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional) 
§ KDMiLe (Symposium on Knowledge Discovery, Mining and Learning) 
§ WAAMD (Workshop em Algoritmos e Aplicações de Mineração de Dados) 

 
Tive também a oportunidade de contribuir, esporadicamente, avaliando trabalhos 
submetidos aos seguintes eventos. 
 

§ BSB (Brazilian Symposium on Bioinformatics) 
§ e-Science (e-Science Workshop) 
§ CBA (Congresso Brasileiro de Automática) 
§ WEI (Workshop sobre Educação em Computação) 
§ SEMISH (Seminário Integrado de Software e Hardware) 
§ SBPO (Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional) 
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7 – Atuação Internacional 
 
7.1 – Pós-Doutorado e Colaborações 
 
Em 2007, ao participar do WAAMD, tive a oportunidade de conhecer 
pessoalmente o Prof. Alex A. Freitas, da Universidade de Kent, no Reino Unido, 
que era o palestrante convidado do evento. Na ocasião, em função dos interesses 
em comum, começamos a alinhavar uma parceria e, em 2008, com o apoio da 
CAPES, realizei um Pós-Doutorado de curta duração em Kent, de maio a julho, 
sob a sua supervisão. 
 
Apesar de ter sido um período muito curto, foi muito produtivo. Na época, eu 
estava orientando o mestrando Rafael Pereira, que implementou as principais 
ideias propostas e discutidas durante a minha visita. Nessa colaboração inicial, 
propusemos uma técnica lazy de seleção de atributos para o problema de 
classificação, que tem como principal característica realizar a seleção no 
momento da classificação, quando já se conhece a instância a ser classificada, e 
não como um passo de pré-processamento. Os resultados dessas ideias, 
discutidas durante a visita, deram origem a três artigos em eventos nacionais e 
dois em periódicos, dos quais eu destaco o seguinte. 

 
R. PEREIRA, A. PLASTINO, B. ZADROZNY, L. MERSCHMANN, A. FREITAS 
Lazy Attribute Selection: Choosing Attributes at Classification Time 
Intelligent Data Analysis 15, 2011, pp. 715-732 

 
Durante esse período de Pós-Doutorado, tive a oportunidade de colaborar com 
outro pesquisador da Universidade de Kent, o Prof. Said Salhi, da área de 
Otimização Combinatória. Assim que cheguei em Kent, o Prof. Alex me 
apresentou ao Prof. Said, que se interessou muito pela ideia que eu vinha 
explorando de utilizar Mineração de Dados para tornar processos heurísticos de 
busca mais eficientes. Ele propôs que eu desenvolvesse um GRASP híbrido com 
Mineração de Dados a partir de um GRASP que um aluno de doutorado dele 
havia implementado para o problema das p-medianas. Coordenei o 
desenvolvimento dessa proposta, em colaboração com a Profa. Simone Martins, 
da UFF, e os resultados deram origem a duas importantes publicações. 
 

A. PLASTINO, E. FONSECA, R. FUCHSHUBER, S. L. MARTINS, A. A. FREITAS, 
M. LUIS, S. SALHI 
A Hybrid Data Mining Metaheuristic for the p-Median Problem 
Proceedings of the 9th SIAM International Conference on Data Mining, 2009 
 
A. PLASTINO, R. FUCHSHUBER, S. L. MARTINS, A. A. FREITAS, S. SALHI 
A Hybrid Data Mining Metaheuristic for the p-Median Problem 
Statistical Analysis and Data Mining 4, pp. 313-335, 2011 

 
Ainda durante o Pós-Doutorado, tive a oportunidade de conhecer a Universidade 
de Nottingham, também no Reino Unido, a convite do Prof. Edmund Burke, que, 
na época, era pesquisador da School of Computer Sciences and Information 
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Technology dessa instituição, para ministrar a palestra “Hybridization of GRASP 
Metaheuristic with Data Mining Techniques”. Esse convite foi uma excelente 
oportunidade para divulgar a pesquisa que eu vinha conduzindo na UFF, que 
integrava as áreas de Mineração de Dados e Otimização Combinatória. 
  
O Pós-Doutorado na Universidade de Kent, apesar de curto, foi um importante 
período da minha vida acadêmica, principalmente por ter sido o início de uma 
parceria que mantenho até hoje com o Prof. Alex Freitas. Desde 2008, tenho 
tentado ir a Kent a cada dois anos para dar continuidade a essa colaboração. 
Nesse período de dez anos, dois alunos de doutorado, Eduardo Gonçalves e 
Pablo Silva, passaram quatro meses, cada um, trabalhando com o Prof. Alex, com 
bolsa de Doutorado Sanduíche da CAPES.  
 
No escopo dessa colaboração, além dos temas já citados, diversos outros foram 
abordados, tais como: Classificação Hierárquica, Classificação Multirrótulo e 
Mineração de Dados Incertos. Os resultados científicos obtidos ao longo da 
colaboração deram origem a 5 artigos em periódicos, 6 artigos em congressos 
internacionais e 5 em eventos nacionais. Dentre os quais, além dos já citados, 
destaco os seguintes.  
 

E. C. GONÇALVES, A. PLASTINO, A. A. FREITAS 
A Genetic Algorithm for Optimizing the Label Ordering in Multi-label Classifier 
Chains 
Proceedings of the IEEE 25th International Conference on Tools with Artificial 
Intelligence, 2013 
 
P. N. SILVA, E. C. GONÇALVES, A. PLASTINO, A. A. FREITAS 
Distinct Chains for Different Instances: An Effective Strategy for Multi-label 
Classifier Chains 
Proceedings of the European Conference on Machine Learning and Principles and 
Practice of Knowledge Discovery in Databases, LNCC 8725, 2014 
 
E. C. GONÇALVES, A. PLASTINO, A. A. FREITAS 
Simpler is Better: A Novel Genetic Algorithm to Induce Compact Multi-label 
Chain Classifiers 
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, 2015 

 
Considero oportuno declarar aqui minha profunda admiração pelo Prof. Alex 
Freitas, principalmente, pela sua inteligência e capacidade produtiva. Tem sido 
um enorme prazer e um grande aprendizado tê-lo como colaborador durante 
todos esses anos. Tive a satisfação de receber do Prof. Alex uma carta de apoio à 
minha promoção ao cargo de Professor Titular, a qual destaco na página seguinte. 
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Imagem 04: Carta de apoio do Prof. Alex A. Freitas à minha 
promoção ao cargo de Professor Titular. 

 

   

To Whom It May Concern, 
 
It is a pleasure to write this letter of support for Dr. Alexandre Plastino’s promotion to full professor 
at the ‘Universidade Federal Fluminense’. I have known Plastino for about 10 years, since he spent 
about 3 months as a visiting academic here at the University of Kent in 2008, doing research on data 
mining and machine learning in collaboration with me. After that, he spent several further research 
periods at Kent to strengthen our collaboration, including, more recently, a three-week visit in 2016 
and a two-week visit in 2018.  

During his multiple research visits at Kent, we have collaborated in several different advanced topics 
in data mining and machine learning, including: lazy feature selection, hierarchical classification and 
feature selection, data mining for combinatorial optimization, multi-label classification, genetic 
algorithms, and machine learning for coping with uncertain data in bioinformatics. Our joint research 
has led to 16 peer-reviewed published papers in total: 5 papers in journals, 6 papers in the proceedings 
of international conferences, and 5 papers in the proceedings of Brazilian conferences or workshops.  

Several of these papers have been published in prestigious and very competitive international 
conferences, like two papers in the SIAM International Conference in Data Mining (in 2009 and in 
2018) and one paper in the European conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in 
Databases (ECML / PKDD 2014). In addition, one of the papers published in a Brazilian workshop on 
data mining received a certificate of ‘second best paper’, out of 25 peer-reviewed papers selected for 
oral presentation at the symposium. 

Throughout our collaboration, Plastino has shown to be a very knowledgeable and very productive 
researcher. I have also observed that he has been very effective at supervising his MSc and PhD 
students, several of whom I have collaborated with in the past. I was also formally a co-supervisor of 
one of his PhD students, who completed his PhD at UFF in 2015. It has been a great pleasure to 
collaborate with him all these years, and of course I will be delighted to keep and strengthen our 
collaboration in the future. Hence, I strongly support his application for promotion to full professor. 
 
Yours sincerely, 
 

 
Prof. Alex Freitas 

 
 
 

Prof. Alex A. Freitas 
Professor of Computational Intelligence 
 
Tel:   +44 (0)1227 827220 
Fax:  +44 (0)1227 762811 
Email:  A.A.Freitas@kent.ac.uk 
Web:  http://www.cs.kent.ac.uk/~aaf/ 

19 September 2018 
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Em relação às colaborações internacionais, destaco ainda a recente interação 
com o Prof. Paolo Messier, da Universidade de Newcastle, no Reino Unido. No 
início de 2017, fui apresentado ao Prof. Paolo, quando ele veio ao Brasil para 
colaborar com professores da UFF e da PUC-Rio. Na época, o Prof. Paolo 
coordenava um projeto de pesquisa cujo objetivo principal era o 
desenvolvimento de um sistema de identificação de usuários do Twitter que 
estariam divulgando informações úteis ao combate à Zika.  
 
Tive a oportunidade de ajudá-lo no desenvolvimento de um dos módulos desse 
sistema, composto por um classificador capaz de identificar mensagens 
relevantes, relacionadas, de alguma forma, ao vírus da Zika e à incidência da 
doença. Essa colaboração deu origem ao seguinte artigo. 
 

P. MISSIER, C. MCCLEAN, J. CARLTON, D. CEDRIM, L. SILVA, A. GARCIA,  
A. PLASTINO, A. ROMANOVSKY 
Recruiting from the Network: Discovering Twitter Users Who Can Help Combat 
Zika Epidemics 
Procs. of the International Conference on Web Engineering, LNCC 10360, 2017 

 
Um desdobramento interessante dessa colaboração foi a visita do Jonnathan 
Carvalho, aluno de doutorado que oriento na área de análise de sentimentos de 
mensagens do Twitter, à Universidade de Newcastle no fim de 2017. Nessa 
viagem, que durou quatro semanas, o Jonnathan teve a oportunidade de interagir 
com o grupo do Prof. Paolo e a colaborar no treinamento de classificadores de 
tweets ainda no contexto do projeto de combate à Zika. 

 
7.2 – Comitês de Programa 
 
No cenário internacional, tenho sido convidado para participar do comitê de 
programa de alguns eventos importantes, entre os quais destaco os seguintes. 
 

§ IBERAMIA (Ibero-American Conference on Artificial Intelligence) 
§ CIKM (Conference on Information and Knowledge Management) 
§ SIAM-SDM (International Conference on Data Mining) 

 
Cabe destacar a participação em 2016, como membro sênior, do comitê de 
programa do SIAM-SDM, um importante evento da área de Mineração de Dados. 
Considero muito apropriado e sou favorável ao processo de avaliação em dois 
passos, no qual membros mais experientes do comitê de programa têm a função 
de promover e conduzir a discussão e a eliminação de avaliações discordantes. 
Essa proposta minimiza as chances de resultados injustos, causados por pareceres 
não fundamentados, que muitas vezes ocorrem em processos de avaliação 
realizada por pares. 
 
Tive também a oportunidade de contribuir com a avaliação de trabalhos 
submetidos aos seguintes eventos. 
 

§ CLEI (Conferência Latino-americana de Informática)  
§ CLAIO (Latin-Iberoamerican Conference on Operations Research) 
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7.3 – Revisor de Artigos para Periódicos 
 
Considero que outra atividade colaborativa de extrema importância e também de 
reconhecimento no cenário internacional é a participação no processo de revisão 
de artigos submetidos a periódicos. Tenho sido regularmente convidado para 
avaliar trabalhos submetidos a importantes periódicos. A seguir, destaco alguns 
de alto impacto. 
 

§ Computers & Operations Research (Qualis A1) 
§ Data Mining and Knowledge Discovery (Qualis A1) 
§ IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (Qualis A1) 
§ Information Sciences (Qualis A1) 
§ International Transactions in Operational Research (Qualis A2) 
§ Journal of Information and Data Management (Qualis B3) 
§ Journal of Parallel and Distributed Computing (Qualis A2) 
§ Journal of the Brazilian Computer Society (Qualis B1) 
§ Parallel Computing (Qualis A2) 

 
Em 2014, fui convidado para ser o editor do 1o número do 5o volume do Journal 
of Information and Data Management. Tratava-se de uma edição especial para 
conter versões estendidas de artigos selecionados no KDMiLe de 2013. Fui 
convidado também para editar, no Journal of the Brazilian Computer Society, 
uma número especial com uma coleção de artigos estendidos dos eventos 
BRACIS, ENIAC e STIL de 2013. Faço parte também do corpo editorial do Journal 
of the Brazilian Computer Society. 
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8 – Outros Interesses  
 
Quando fiz 20 anos, ganhei da minha família e amigos da faculdade um presente 
conjunto: uma máquina fotográfica Olympus Trip 35. Devo confessar que não me 
recordo, absolutamente, do motivo que os levaram a me dar aquele presente. 
Porém, a partir daquele momento, comecei a praticar a ação de registrar, de 
eternizar, de colocar em um retângulo áureo, os momentos da vida e as coisas do 
mundo. A verdade é que, desde então, não parei mais de fotografar. 
 
Naquela época, por se tratar de uma atividade cara – o custo com a revelação de 
um filme e impressão das fotos era alto – eu me limitava a fotografar eventos 
especiais, viagens e, mais adiante, minhas filhas. Sempre o fazia com muito 
prazer e sempre ansioso por ver o resultado dos meus cliques.  
 
Com o surgimento das máquinas digitais, o custo da atividade fotográfica ficou 
extremamente reduzido, o que permitiu a sua popularização. Passei, então, a 
fotografar mais regularmente. Em 2007, fiz meus primeiros cursos de fotografia no 
Ateliê da Imagem, com o Prof. Marco Antonio Portela, fotógrafo contemporâneo, 
estudioso da área e um generoso incentivador de seus alunos.  
 
Após a conclusão dos cursos introdutórios, participei de um concurso promovido 
pela Sociedade Fluminense de Fotografia, denominado “Fortes Imagens”, cujo 
tema era a Fortaleza de Santa Cruz, que fica em Niterói. Com a fotografia 
apresentada na Imagem 05, na próxima página, conquistei o 2o lugar no 
concurso, e com a apresentada na Imagem 06, uma menção honrosa. Esse 
resultado me incentivou a continuar estudando e praticando a técnica fotográfica.  
 
Em 2010, decidi aprender um pouco com um importante fotojornalista brasileiro, 
que retratou de forma única as manifestações culturais do país, o querido Mestre 
Walter Firmo. Fiz o seu conhecido curso, denominado “Criatividade na Cor”, e 
tive a oportunidade de acompanhá-lo, em conjunto com outros alunos, em uma 
viagem a Pirenópolis para retratar a Cavalhada, tradicional festa do local. 
Apresento, na Imagem 07, quatro fotos dos mascarados, personagens 
característicos dessa festa popular.  
 
Em 2013, sob a curadoria do próprio Mestre Walter Firmo, participei de uma 
exposição coletiva, no Centro Cultural da Justiça Federal, cujo tema era 
“Transitoriedades”. Minhas duas fotografias que participaram dessas exposição 
estão apresentadas na Imagem 08 e foram tiradas em 2011, em Atenas, durante 
uma viagem para participar do XXI PKDD. São fotos da escadaria do “Bank of 
Greece”, tiradas após uma manifestação de cidadãos gregos, contrários às duras 
medidas anunciadas pelo governo para contornar a crise vigente na época. 
 
A fotografia me permitiu exercitar a expressão em um outro tipo de linguagem e a 
transitar entre dois mundos quase antagônicos, porém, pelo menos para mim, 
importantes e complementares: o cartesiano e o contemplativo. 
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Imagem 05: 2o Lugar no Concurso de Fotografia sobre a Fortaleza 
de Santa Cruz. 

 

        
 

Imagem 06: Menção Honrosa no Concurso de Fotografia sobre a 
Fortaleza de Santa Cruz. Segundo um especialista: “Além de bela, 
essa imagem subverte a lógica cromática do lugar”, referindo-se 
ao predomínio do branco nos diversos ambientes da Fortaleza. 



	 53	

   
 

   
 

Imagem 08: Mascarados, personagens típicos da festa popular  
“Cavalhada”, que ocorre em Pirenópolis – Goiás. 

 

 
 

   
         

Imagem 08: Registro da minha participação na exposição 
“Transitoriedades”, com curadoria do Mestre Walter Firmo. 
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9 – Perspectivas Futuras 
 
São muitas ainda as perspectivas futuras! 
 
Acredito que o meu maior projeto para os próximos anos seja assumir a 
Coordenação da Pós-Graduação em Computação da UFF no período entre 2021 
e 2025. Por se tratar de um cargo eleito pelos docentes credenciados no 
Programa, no momento, o único compromisso que posso assumir é o de me 
candidatar à coordenação na próxima consulta, em 2021. Sendo eleito, poderei 
colaborar, também administrativamente, para o crescimento e consolidação da 
nossa Pós-Graduação, que, em 1995, apenas dois anos depois de ter ingressado 
na UFF, ajudei a criar. 
 
Em termos de colaboração com a indústria, iniciarei nos próximos meses, a 
participação em um projeto com a Petrobras, intitulado “Solução Computacional 
com Base em Técnicas de Inteligência Artificial para o Uso Eficiente dos Dados 
do Campo de Libra”, em que terei a oportunidade de colaborar com os 
professores da UFF Aline Paes, Daniel Martins e Esteban Clua. Trata-se de um 
desafio interessante que visa à organização, gerenciamento e análise de uma 
grande quantidade de dados associados ao campo de Libra, um bloco de 
exploração do Pré-Sal.  
 
Em 2019.1, estarei em Licença Capacitação, um período de três meses ao qual 
docentes de Universidades Federais têm direito a cada cinco anos de exercício. 
Nesse período, o docente pode ficar dedicado à pesquisa em colaboração com 
um professor ou grupo de pesquisa externo à UFF. Nessa próxima licença, está 
prevista a colaboração com o Prof. Alex Freitas, da Universidade de Kent, quando 
trataremos especificamente de dois temas dentro dos nossos interesses atuais: 
Mineração de Dados Incertos e Mineração de Dados Longitudinais. Cabe ressaltar 
que a continuidade da parceria com o Prof. Alex Freitas está prevista no Projeto 
de Internacionalização da UFF, submetido e aprovado no Edital PRINT da CAPES, 
e possivelmente será apoiada no escopo desse projeto. 
 
No que diz respeito à linha de pesquisa que integra as áreas de Mineração de 
Dados e Otimização Combinatória, nosso próximo investimento deverá explorar 
e validar a proposta denominada MineReduce, considerando várias meta-
heurísticas e diferentes problemas combinatórios. Essa proposta está centrada na 
hipótese de que padrões que representam características de boas soluções podem 
ser utilizados para reduzir, eficientemente, o tamanho da instância do problema. 
Uma vez encontrada uma solução para o problema reduzido, de forma mais 
rápida, a solução é expandida e aprimorada, representando uma nova e melhor 
solução para o problema original. 
 
Para encerrar este documento, gostaria de transcrever uma notícia que li e um 
convite que recebi dias antes do prazo que tinha para conclui-lo, pois têm 
relação direta com realizações e conquistas descritas neste memorial. 
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No dia 11 de outubro, ao ler o Informe JB, especificamente a coluna do jornalista 
Jan Theophilo, tive a satisfação de encontrar a seguinte nota, cujo título era 
‘Coisas Nossas’:  
 

“Criado em 1993 para atender aos alunos cegos do Fundão, e hoje com 
mais de 80 mil usuários em toda a América Latina, o software DOSVOX 
está ganhando upgrade. Amanhã, técnicos do Núcleo de Computação 
Eletrônica da UFRJ apresentarão duas novidades: programas de escrita e 
leitura em Matemática e Física e de produção de gráficos científicos. ‘Os 
demais sistemas no mercado são apenas leitores de tela. O DOSVOX é um 
sistema único do ponto de vista operacional, pois tem programas 
específicos que são utilizados através do som’, explica o pesquisador Luiz 
Benedito de Souza.”  

 

Ter participado do desenvolvimento do protótipo que deu origem ao DOSVOX é, 
para mim, um motivo de grande orgulho. Agradeço ao Prof. José Antonio Borges, 
da UFRJ, pela oportunidade. 
 

No dia 06 de outubro, recebi um e-mail do aluno José Carlos Machado, em nome 
dos Formandos do Curso de Ciência da Computação de 2018.1, me convidando 
para ser Professor Homenageado pela Turma. Com muito orgulho, aceitei. Trata-
se da minha 26a homenagem nesses 25 anos de UFF.  
 

Espero ainda poder contribuir efetivamente para a formação de muitos Bacharéis, 
Mestres e Doutores em Ciência da Computação, e que esses jovens possam 
construir um país melhor, nunca se omitindo quando se tratar de defender, 
valorizar e promover a Educação do povo Brasileiro. 

  

            
 
Imagem 09: Colação de Grau da Turma de Formandos do Curso 
de Ciência da Computação de 2011.2, da qual fui Patrono. 


