
INESC-ID Escola de Verão

Técnico foi durante uma
semana o centro do mundo
em "machine learning"

é A Escola de Verão organizada pelo Instituto de

Telecomunicações (IT), pelo Instituto de Investigação
de Engenharia de Sistemas e Computadores (INESC-ID)
e pelo Técnico, traz anualmente a Lisboa estudantes,

investigadores e profissionais da área, envolvendo-os num

conjunto de actividades que estimulam o contacto com os

mais recentes progressos e com os seus autores.

uase 24.0 alunos de todo

o mundo participaram
na 8. a edição da Lis-
bon Machine LearningH H School (LxMLS 2018)

que decorreu no Insti-
tuto Superior Técnico.

«Uma subida da quali-
dade dos candidatos -
que foram quase o triplo

das vagas disponíveis»: esta foi uma das

novidades da edição deste ano, explica

Mário Figueiredo, um dos organizadores
do evento.

Feitas as contas, cerca de 4.0 por cento
dos participantes eram mulheres e 18

por cento vinham do sector da indús-
tria. Alemanha, Reino Unido, Rússia,

França, Israel e Itália foram os paí-
ses que trouxeram mais participantes
a este evento que teve como principal
patrocinador a Google.

Esta Escola de Verão é co-organi-
zada pelo Instituto Superior Técnico,

Instituto de Engenharia de Sistemas e

Computadores, Investigação e Desen-
volvimento (INESC-ID), Instituto de

Telecomunicações (IT), Unbabel, Pri-
beram Labs e FeedZai. Para além de es-

tudantes, investigadores e profissionais
de todo o planeta rumaram ao Técni-
co para a 8 a edição da Lisbon Machine

Learning School (LxMLS), descobrindo

com conceituados especialistas as mais
recentes evoluções em relação à apren-
dizagem automática.

Um mundo à parte

Durante uma semana de junho, ao longo
de mais de oito horas diárias, os conhe-
cimentos que a maioria já tinha foram

aprofundados pela experiência de Ste-
fan Riezler (Alemanha), Karen Lives-
cu (EUA), Karl Moritz Hermann (Reino
Unido) e Slav Petrov (EUA), além da de

mais nove especialistas internacionais

que dirigiram as palestras.



Entrar no centro de congressos -
onde decorreu grande parte das ativida-
des da LxMLS - era quase como entrar
num mundo à parte, com computado-
res em cima do colo, ecrãs com fundos

pretos e códigos indecifráveis para quem
pouco percebe da área. Não era o caso,
claro, da maioria dos presentes.

Uma gramática mais rica
é indispensável

A palestra de Slav Petrov, investigador
da Google na área de processamento de

linguagem natural, foi um puro exem-
plo de todo o conhecimento que pode ser

absorvido pelos participantes.
Focando-se na estrutura dos programas

lançados pela sua empresa neste domí-

nio, o investigador começava sempre por
questionar os jovens acerca da familia-
ridade que tinham com as terminologias

que utilizava, e de seguida envolvia-os

numa explicação minuciosa acerca de tó-
picos como as redes neuronais, o proces-
samento de linguagem estruturada ou a

complexidade da análise sintática.

«No domínio da análise sintáctica, a

complexidade está na gramática», ia
referindo Petrov. «E por isso mesmo
é que os melhores resultados vêm de

uma gramática mais rica», acrescen-
tava de seguida.

Juntar participantes e empresas

Além das conferências, que na maioria
das vezes fugiam à componente teóri-

ca, e das sessões práticas que ocuparam
as várias tardes, a LxMLS reservou um

espaço na agenda para propiciar o con-
tacto dos participantes com uma série de

empresas e instituições de investigação.
Farfetch, Feedzai, Priberam e Daredata
foram algumas das muitas entidades que
invadiram o Salão Nobre.

Num contexto mais informal, além da

troca de ideias entre os representantes do

mercado e os participantes, este momen-
to permitiu o contacto com tecnologia e

pesquisa de pontal

Aluno do
Técnico ajuda
estudantes
do secundário
a aprender
matemática

• Finalista de engenharia
mecânica desenvolveu site
www.sinalmaismat.com

Tudo começou durante o 12° ano

quando teve «boas notas a Mate-
mática». Nuno Miguel Guerreiro co-

meçou a «criar exercícios». Quando

terminou as cadeiras de Matemática

do Técnico com bons resultados

ganhou confiança para fazer «um

projeto para ajudar estudantes do

ensino secundário», explica. O

resultado foi o site www.sinalmais-

mat.com, onde partilha exercícios

originais da disciplina para todos os

anos lectivos.

Nestes três anos de existência o

site já teve mais de 500 mil visitas e

já conta com mais de três mil segui-
dores na sua página do Facebook.

Nuno disponibiliza os exercícios, os

resultados e os passos para a resolu-

ção. Neste momento a página já tem

mais de 900 exercícios originais.

Quem os procura são alunos mas

também os professores. 0 ponto
alto das consultas é a véspera dos

exames nacionais de Matemática.

40 por cento dos participantes eram mulheres e 18 por
cento vinham do sector da indústria. Alemanha, Reino

Unido, Rússia, França, Israel e Itália foram os países que
trouxeram mais participantes ao evento

local


