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A tecnologia e a atualidade. Conceitos básicos de inteligência artificial, Indústria de 
alimentos/agricultura impulsionada pela Quarta Revolução Industrial, Estrutura, função e 
inteligência artificial aplicada a alimentos, Conceitos básicos de visão computacional, Estrutura 
de imagens e qualidade sensorial, Tecnologia de visão computacional para garantia de 
qualidade de alimentos, estudos de casos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A tecnologia e a atualidade – Definições, classificação e como a tecnologia influencia nos 
tempos atuais. 

2. Conceitos básicos de inteligência artificial - Conceitos básicos de inteligência artificial, a 
IA como uma tecnologia emergente. 

3. Indústria de alimentos/agricultura impulsionada pela Quarta Revolução Industrial – 
Histórico sobre a quarta revolução industrial, como esta revolução inovou a área da 
agricultura e alimentícia. 

4. Estrutura, função e inteligência artificial aplicada a alimentos – Definições, modelos 
preditivos para projetar as estruturas ótimas e realizar a escolha de parâmetros para 
inteligência artificial 

5. Conceitos básicos de visão computacional - Definições, classificações, e pré-requisitos 
para o estudo da visão computacional. 

6. Estrutura de imagens e qualidade sensorial – Definições, classificações, funções, e 
como a visão computacional inovou na qualidade sensorial dos alimentos. 

7. Tecnologia de visão computacional para garantia de qualidade de alimentos - 
Definições, estudos de caso envolvendo o uso da visão computacional para garantir a 
qualidade dos alimentos. 
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