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Objetivos O objetivo do curso é estabelecer uma base de pesquisa na área de séries temporais hierárquicas, 
especialmente no que se refere a visualização e a predição de valores futuros usando técnicas de 
aprendizado automático (Machine Learning). 

Ementa Essa disciplina visa estudar, praticar e desenvolver métodos de visualização e modelagem por aprendizado 
automático sobre os dados de múltiplas séries temporais agregadas e desagregadas. Faremos uso de uma 
massa de dados reais, conhecidos como a M5 Competition (https://mofc.unic.ac.cy/), que contém 42.840 
séries temporais que foram generosamente disponibilizadas pelo grupo Walmart. Essas séries envolvem 
as vendas unitárias de 3.049 produtos nos EUA, organizadas na forma de séries temporais agrupadas. Essas 
séries foram classificados em 3 categorias de produtos (Hobbies, Alimentos e Doméstico) e também 
agrupadas por 7 departamentos de produtos localizados em 3 diferente Estados. Com esses dados e com 
os estudos que serão realizados abriremos oportunidades de pesquisas e evoluiremos no 
desenvolvimento dessas pesquisas durante o semestre. 
 

Programa Esse curso será baseado em implementação práticas e pesquisas sobre o tema de séries temporais 
hierarquicamente estruturadas. Teremos seminários de especialistas para que possamos extrair perguntas 
originais de pesquisa e resolvê-las durante o curso.  
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