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OBJETIVOS Apresentar o conceito de Process Mining  e discutir suas questões, em particular 

questões atuais: qualidade e escalabilidade. Prover, estudar e desenvolver técnicas e 

algoritmos que endereçam estas questões. Discutir as potenciais contribuições 

efetivas do uso de logs na gestão e operação de atividades, sua correlação com 

práticas e impacto nas métricas de produtividade.  

EMENTA 
O curso estuda três linhas principais: (i) Algoritmos para determinação de 

processos: métricas de qualidade, escalabilidade ao número de eventos, 

escalabilidade ao número de logs. (ii) Uso dos logs, variantes e processos como 

características (features) em análises preditivas. (iii) Uso das análises de logs na 

alocação de recursos online. 

PROGRAMA Métricas de qualidade para processos para uma base de logs; Técnicas básicas para 

determinação de processos; Algoritmos para determinação de processos: alpha, 

ILP, inductive, and fuzzy miners; Análise e avaliação destes algoritmos: 

escalabilidade ao número de eventos e escalabilidade ao número de logs. Análise 

preditiva baseada em logs, variantes e processos como características: elaboração e 

seleção de features, estimativas da contribuição em cenários de logs. Técnicas  para 

alocação de recursos online: experimentação e análises. 

AVALIAÇÃO 
Baseada em desafios: estudos de caso, monografia e seminários.  
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