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OBJETIVOS O objetivo deste curso é estudar as técnicas e algoritmos capazes de detectar e 

modelar objetos a partir de imagens. O curso foca na sinergia entre as áreas de 

visão, redes neurais, modelagem geométrica e visualização. 

EMENTA  Natureza da informação das imagens de fotográficas, médicas e sísmicas. Visão 
computacional para detectar e segmentar feições e objetos em imagens baseados em 
heurísticas clássicas e redes neurais profundas. Modelagem de objetos e malhas poligonais. 
Rendering e calibração de câmeras. Algoritmos para realidade estendida. 

PROGRAMA 1. Colorimetria e imagens: fotográficas, sísmica, e médicas. 

2. Algoritmos de detecção e segmentação baseados em histogramas, 

vizinhança, grafos, redes neurais convolucionais (CNNs) e redes neurais 

recorrentes (RNN e LSTM). 

3. Modelagem geométrica de objetos e malhas poligonais. 

4. Calibração de câmeras e algoritmos rendering para realidade estendida.  

AVALIAÇÃO Trabalho 1   – 15% – Detecção e segmentação de objetos em imagens. 

Trabalho 2   – 15% – Rendering por traçado de raios e Z-Buffer. 

Trabalho 3   – 15% – Calibração de câmeras e Realidade Estendida. 

Trabalho Final 55%. – Tema relacionado com o curso de escolha do aluno. 

 

Nota: Os trabalhos 1, 2 e 3 são desenvolvidos em grupos, mas o trabalho final 

é individual. Esse trabalho é defendido como uma mini tese: um documento 

com uma apresentação que inclui, de preferência, uma demonstração.  
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COMPLEMENTAR 

Existe muito material na web que pode e deve ser utilizado no curso.  O curso 

também incentiva trabalho em equipe (T1, T2 e T3).  Busca também preparar 

o aluno para o desenvolvimento de um tema de pesquisa individual no 

Trabalho Final. 

 


