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OBJETIVOS

Soluções de aprendizagem de máquina estão atraindo crescentemente o
interesse de engenheiros de software, pois possibilitam a automatização de
diversas atividades do processo de desenvolvimento de software – tais como
a detecção e correção de defeitos de software. Como o desenvolvimento de
soluções de aprendizagem de máquina podem envolver altos custos, elas
devem ser projetadas de tal forma a serem facilmente reutilizáveis em
diferentes aplicações. Entretanto, pouco se sabe empiricamente se e quando
as soluções existentes são reutilizáveis. O objetivo desta disciplina é, através
da proposição e condução de replicações de estudos, discutir e compreender
os diversos desafios com relação a replicabilidade destas soluções.

EMENTA

Tópicos abordados: Conceitos fundamentais de Engenharia de Software e
Aprendizagem de Máquina. Discussão geral sobre soluções de aprendizado
de máquina para engenharia de software; Introdução a boas práticas de
projeto associadas ao desenvolvimento dessas soluções; Boas praticas de
replicabilidade, reprodutibilidade e reusabilidade; Técnicas e ferramentas
para replicabilidade; Formação de grupos de trabalho e seleção de estudos
para replicação; Condução da replicação de estudos e escrita de artigos;
Revisão em pares dos artigos produzidos na disciplina; Apresentação final;
Submissão do artigo.
Importante: o programa sofrerá ajustes de acordo com as expectativas e
interesses dos alunos matriculados na disciplina.

PROGRAMA

A disciplina será composta essencialmente por uma série de seminários e
mesas redondas para discussões e replicações de artigos recentes na área.
Fase 1: Introdução da área
Esta primeira fase é voltada para alunos novos que não tenham conhecimento
prévio na área. Portanto, esta fase inicial será dividida em duas partes: (i)
apresentação da área (Aprendizado de Maquina para Engenharia de

Software), e (ii) introdução dos três “R”s de Open Science: Replicabilidade,
Reprodutibilidade e Reusabilidade.
Fase 2: Formação de grupos de trabalho e seleção do estudo replicável
Nesta fase, os alunos serão alocados em grupos de acordo com seu tema de
interesse. Cada aluno deve selecionar um artigo potencial para replicação e
conduzir uma apresentação do artigo selecionado, destacando “porque o
artigo selecionado é o MELHOR candidato para replicação em detrimento
aos demais artigos selecionados pelo grupo”.
Pontos a serem discutidos na apresentação:
• Problema abordado
• Motivação da replicação
• Como o estudo selecionado pode ser replicado
o Questões de pesquisa
o Metodologia aplicada
o Esforço necessário para replicação
o Contribuições esperadas
• Seleção de um evento de alto rigor científico para submissão do artigo
Em cada aula alocada para apresentação de artigos, serão apresentados e
discutidos artigos propostos por um único grupo. No final de todas as
apresentações do grupo, serão discutidos as vantagens e desvantagens de
replicação de cada um dos artigos selecionados até que se chegue a um
consenso sobre qual estudo tem maior potencial para replicação.
Fase 3: Acompanhamento das tarefas de replicação do estudo
Nessa fase, após selecionado o artigo alvo de replicação, os demais
integrantes do grupo devem realizar sua leitura completa. Após leitura, o
grupo realiza a:
• definição das questões de pesquisa
• elaboração da metodologia
• distribuição de tarefas (coleta de dados para reuso, desenvolvimento,
melhoria de um script existente, condução de experimentos, etc.)
• definição de cronograma
• discussão dos resultados
• escrita do artigo
Para cada um dos itens entregáveis, o grupo deve apresentar ao professor o
estágio atual do trabalho, de forma que os demais colegas possam discutir a
solução do problema e propor melhorias. Nestas aulas os alunos devem expor
o andamento desde a proposta realizada, informando quaisquer desvios em
relação ao planejado. O objetivo desta fase é acompanhar o progresso do
trabalho até a submissão do artigo.
Fase 4: Apresentações, revisões em pares e submissão dos artigos
Esta fase corresponde a apresentação final do trabalho com forte enfoque nos
resultados e contribuições obtidas e na submissão do mesmo. Estas

apresentações serão agendadas de acordo com deadline dos eventos
escolhidos e devem ter o formato equivalente a apresentações feitas em
conferências. Antes das apresentações, serão realizadas revisões alternadas
em pares pelos colegas e professora para prover um feedback completo aos
grupos durante a apresentação.
AVALIAÇÃO

Apresentações + Artigo + Revisão + Submissão
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