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Peso: 0.5 2 2 1.5 2 1 1

Equipe Matrícula Pré-proc. Amplitude Apres. Parcial Nota
9 15211165 0.0 9.0 8.0 7.0 7.0 9.0 9.0 7.7 0.4 8.1
4 15111154 5.0 7.0 8.5 8.0 7.0 6.0 7.0 7.3 0.8 8.1
1 15211202 8.0 7.0 6.0 9.0 6.0 8.0 7.0 7.1 0.6 7.7
10 15111174 - - - - - - - - - -
2 14111160 7.0 9.0 8.0 9.0 6.0 5.0 6.0 7.4 0.8 8.2
3 14211149 - - - - - - - - - -
3 14211150 - - - - - - - - - -
4 14111178 5.0 7.0 8.5 8.0 7.0 6.0 7.0 7.3 0.8 8.1
10 15111215 - - - - - - - - - -
10 15111157 - - - - - - - - - -
5 12211162 0.0 6.0 5.0 5.0 4.0 7.0 9.0 5.4 0.4 5.8
6 15111162 3.0 4.0 5.0 9.0 3.0 7.0 9.5 5.6 0.6 6.2
5 13211178 0.0 6.0 5.0 5.0 4.0 7.0 9.0 5.4 0.4 5.8
5 11211158 0.0 6.0 5.0 5.0 4.0 7.0 9.0 5.4 0.4 5.8
2 14111182 7.0 9.0 8.0 9.0 6.0 5.0 6.0 7.4 0.8 8.2
1 15211198 8.0 7.0 6.0 9.0 6.0 8.0 7.0 7.1 0.6 7.7
4 14111187 5.0 7.0 8.5 8.0 7.0 6.0 7.0 7.3 0.8 8.1
7 15111160 0.0 5.0 5.0 9.0 6.0 6.0 7.0 5.9 0.4 6.3
2 12111185 7.0 9.0 8.0 9.0 6.0 5.0 6.0 7.4 0.8 8.2
7 15111179 0.0 5.0 5.0 9.0 6.0 6.0 7.0 5.9 0.4 6.3
8 14211172 0.0 7.0 7.0 8.0 4.0 9.0 2.0 5.9 0.4 6.3
6 15111180 3.0 4.0 5.0 9.0 3.0 7.0 9.5 5.6 0.6 6.2
8 14211174 0.0 7.0 7.0 8.0 4.0 9.0 2.0 5.9 0.4 6.3
9 16111193 0.0 9.0 8.0 7.0 7.0 9.0 9.0 7.7 0.4 8.1
8 14211178 0.0 7.0 7.0 8.0 4.0 9.0 2.0 5.9 0.4 6.3
9 13111187 - - - - - - - - - -
6 15111184 3.0 4.0 5.0 9.0 3.0 7.0 9.5 5.6 0.6 6.2
1 15211176 8.0 7.0 6.0 9.0 6.0 8.0 7.0 7.1 0.6 7.7
7 15111187 0.0 5.0 5.0 9.0 6.0 6.0 7.0 5.9 0.4 6.3
3 14211183 - - - - - - - - -
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Equipe 1

Pré-proc.

Amplitude
- Experimentos para alternativas de pré-processamento, especialmente limpeza, poderia ter sido considerados.

Apresentação

Pontos fortes 
ou de distinção

- Análise descritiva para justificativas do pré-processamento
- Avaliação de mútliplos algoritmos e configurações, incluindo algoritmos não vistos em sala de aula
- Avaliação baseada em múltiplas medidas de eficácia

Análise 
Descritiva

- Os objetivos de cada parte da análise descritiva não foram apresentados. Foram descritos apenas resultados arbitrariamente selecionados
- O estudo de correlação baseou-se apenas na frequência de ocorrência e não em uma análise objetiva
- A remoção de amostras por conta de dados ausentes não foi propriamente justificada.
- O processo de remoção de outliers não foi descrito, nem o tratamento justificado.
- Possuir “valores muito grandes” não representa justificativa para discretização. Além disso, a quantidade de intervalos só foi descrita na seção de 
resultados.
- Experimento e matriz de confusão que justificaram pré-processamento não foram apresentados.
- Análise do pré-processamento com a curva ROC não foi realizada de modo preciso (AUC) e os dados deveriam ter sido agrupados por 
classificador e não por “decisão” (estratégia).

Protocolo 
experimental

+
Fundament.

- Tratou discretização como "categorização"
- A escolha dos valores de k para o k-NN utilizou valores altos e distantes, sem a devida justificativa. Aumentar de 20 para 100 não parece 
razoável.
- Justificativa inadequada para a qualidade das árvores de decisão. O critério de seleção e atributos de particionamento não foi apresentado.
- Justificativa imprecisa para uso do cross-validation em base “pequena”
- Deveria ter utilizado erro relativo em invés de erro absoluto para melhor justificar “erro elevado” da predição numérica.
- Tabelas I e II incompatíveis para efeitos de comparação.
- O processo de seleção de número de intervalos de discretização não apresenta justificativa adequada, considerando a “boa acurácia” como 
critério de decisão. A redução do número de intervalos tem impacto direto neste processo e por isso não sustenta a decisão.

Dicussão
+

Conclusões

- A discussão dos resultados ficou limitada por conta das decisões tomadas em relação à preparação dos dados.
- A análise dos gráficos e tabelas de resultados foi realizada de modo superficial
- Conclusões pobres, sem considerar os detalhes do processo
- Figura 1 está ilegível
- Figuras 4, 5 e 6 sem legendas apropriadas
- Figura 7 ilegível. Matriz grande demais para compartivo visual. Deveria ter usado algum critério objetivo ou gráficos com medidas derivadas 
(similar à Tabela V)

Escrita
+

Format.

- Siglas não definidas
- Alguns erros de ortografia
- Muitos erros de concordância
- Misturou aspectos de metodologia e resultados em ambas a seções
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Equipe 2

Pré-proc.

Amplitude

Apresentação

Pontos fortes 
ou de distinção

- Avaliação baseada em múltiplos algoritmos e medidas de eficácia.
- Avaliação de diferentes metodologias de pré-processamento dos dados

Análise 
Descritiva

- A quantidade de amostras com valores nulos seria melhor representada com percentual.
- A análise descritiva foi relativamente limitada e pouco ilustrativa
- Discretização foi realizada para manter a mesma proporção. Do quê? 
- O número de intervalos de discretização não foi justificado adequadamente.
- Indicou que os atributos discretizados foram integrados ao  dataset, mas não explicitou que foi em substituição ao atributo original
- Não indivou o tamanho do dataset resultante da remoção das amostras com valores ausentes

Protocolo 
experimental

+
Fundament.

- Tratou eficácia como "eficiência"
- O processo de cross-validation estratificado não ficou claro, pois não foram apresentadas as distribuições dos dados.
- O tratamento dos dados para utlização do classificador Naive Bayes não foi descrito. Como os atributos numéricos foram tratados para computo de 
probabilidades?
- A eficácia do algoritmo kNN não está associada apenas ao valor de k.
- A escolha o melhor valor de k não foi realizada de modo sistemático e rigoroso. Valores foram assumidos “por questão de simplicidade”. Este não é 
um protocolco adequado. Além disso, os dados utilizados neste processo não foram devidamente descritos.
- Não faz muito sentido comparar classificadores utilizado diferentes atributos. Isso demanda um análise/justificativa mais rigorosa.

- Apesar das tendências, valores maiores de k não foram testados.
- A comparação dos resultados da árvore de decisão foi realizada apenas utilizado a AUC.

Dicussão
+

Conclusões

- Os resultados deveriam ter sido agrupados por atributo predito e não por algoritmo/dataset.
- Disucssão dos resultados bastante confusa e imprecisa. Os detalhes das decisões não ficaram claros.
- De modo geral, a discussão dos resultados foi feita de modo bastante superficial, com tabelas carregadas e pouca análise.
- A visualização dos resultados de análise descritiva deveria ter sido ilustrado com gráficos
- Curvas das Figuras 2 e 3 deveriam estar no mesmo gráfico, para efeitos comparativos. O mesmo para 4 e 5; e 6 e 7.
- O resultados foram apresentados usando tabelas pouco intuitivas. Nenum recurso visual foi empregado para melhoria do entendimento dos 
resultados.

Escrita
+

Format.

- Uso de termos pouco claros (inadequados): "linhas do dataset", "modelização", "desempenho de dataset", " o Naive Bayes, utilizou-se de todos os 
atributos alvos”
- Recúos de parágrafos irregulares
- Muitas sentenças confusas
- Linguagem inadequada e imprecisa: “por questões óbvias”
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Equipe 3
Não entregou

Não entregou

Pré-proc.

Não entregou

Não entregou

Amplitude
Não entregou

Não entregou

Apresentação

Não entregou

Não entregou

Pontos fortes 
ou de distinção

Análise 
Descritiva

Protocolo 
experimental

+
Fundament.

Dicussão
+

Conclusões

Escrita
+

Format.
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Equipe 4

Pré-proc.

Amplitude

Apresentação

Pontos fortes 
ou de distinção

- Utilizou múltiplos algortimos para regressão, incluindo um algortimo não visto em sala
- Utilizou algoritmo preditor para inserção de valores ausentes
- Apresentou proposta de tratamento dos dados textuais
- Coleta manual de dados

Análise 
Descritiva

- Não apresentou análise descritiva geral do dataset
- Foi utilizada apenas em relação aos dados ausentes
- O processo de preenchimento do país para a amostra com este dado ausente não ficou claro e ao que parece não seguiu um procedimento de 
coleta preciso
- O impacto da inserção de valor para classificação indicativa não foi bem justificado
- A justificativa de não usar facebook para predizer a cor do filme não foi apresentada
- A binarização dos atributos textuais não ficou clara. Ao que parece muitos filmes acabram não sendo representados por qualquer ator.
- A questão do resultado do PCA maior do que o o original é estanha

Protocolo 
experimental

+
Fundament.

- Indicou percentual de erro absoluto, sendo na verdade erro relativo médio
- Não indicou qual o processo de discretização utilizado para construção da árvore de decisão para predição dos valores numéricos, durante o pré-
processamento
- Os valores padrão dos parâmetros da AD e da SVR não foram apresentados.
- A escolha do valor do k deveria ter sido fundamentada com a informação do custo computacional. Se o experimento já foi gerado, por que 
escolher um k menor?

- Poderia ter avaliado melhor a questão das amostras com "face number in poster"
- Poderia ter utilizado outras medidas de avaliação e aprensentado o desvio padrão em relação aos folds

Dicussão
+

Conclusões

- A discussão dos resultados ficou limitada, pois apenas um único cenário de dados foi realmente considerado
- Os fatos NÃO permitem concluir que a exclusão dos 25% não causa impacto

- Figuras 4 e 6 são redundantes
- Figuras 4 e 5 são pouco ilustrativas
- Figuras 8, 9 e 10 (gráficos Lei de Zipf) deveriam estar invertidos
- Figura 18 e Tabela 4 são redundantes

Escrita
+

Format.

- Alguns erros de ortografia e gramática
- Sentenças muito longas
- Deficiência de conectivos entre as ideias
- Erros de digitação: palavras ausentes
- Redundâncias
- Escrita em 1ª pessoa não é o mais adequado para este tipo de documento
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Equipe 5
- Incluiu estudo de correlação

- Não foi apresentada

Pré-proc.

Amplitude

Apresentação

- Apenas poucos erros de escrita e poucas palavras inadequadas

Pontos fortes 
ou de distinção

Análise 
Descritiva

- O uso de 51 termos textuais não foi justificado.
- Realizou apenas o preenchimento de valores ausentes via método aleatório
- Não apresentou qualquer processamento de discretização dos atributos

Protocolo 
experimental

+
Fundament.

- Utilizou apenas hold-out e não o k-fold
- Avaliação limitada ao estudo de correlação e cuja medida específica não foi descrita
- “Quanto maior a correlação, melhor foi a predição”. Isso não é verdade.

- Alternativas de pré-processamento poderiam ter sido avaliadas.
- Cenários alternativos não foram avaliados
- Avaliação extremamente limitada: apenas a medidade de correlação foi utilizada para avaliação

Dicussão
+

Conclusões

- Discussão bastante limitada, tendo apenas apresentado os gráficos de resultado.
- Uma conclusão a respeito do estudo não feita efetivamente apresentada

- Eixos do gráfico imprecisos
- Imagens recortadas do Orange de modo bastante irregular, com recortes confusos
- Não apresentou qualquer árvore de decisão construída

Escrita
+

Format.
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Equipe 6
- Avaliação de algoritmos de ensemble

- Apenas indicou os objetivos da análise descritiva e que foi realizada. Não apresentou qualquer resultado

Pré-proc.

Amplitude
- Não foram realizados estudos de cenários alternativos ou exploração paramétrica.

Apresentação

- O trabalho poderia estar melhor ilustrado com gráficos comparativos, facilitando a interpretação dos resultados.

Pontos fortes 
ou de distinção

Análise 
Descritiva

- O processo de removação de outliers foi descrito de maneira superficial e imprecisa. Não fica claro o que foi considerado e executado em cada 
etapa.
- A descrição do tratamento de valores ausentes também não foi feita de modo claro o suficiente.
- Não ficou claro qual a transformação executada sobre os atributos textuais e como foram campatibilizados entre as amotras
- Não foi descrito o processo de discretização dos atributos

Protocolo 
experimental

+
Fundament.

- Não ficou claro quais features foram escolhidas (utilizando o método de ranking). Apenas um atributo foi utilizado? A descrição do método 
também não foi apresentada.
- Qual o classificador utilizado com Adaboost?
- Qual o protocolo de avaliação utilizado?
- Método de regressão não foi descrito

Dicussão
+

Conclusões

- Não foi realizada discussão dos resultados
- Não foram apresentadas conclusões adequadas

Escrita
+

Format.

- Mínimos erros de escrita
- Algumas passagens desnecessárias
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Equipe 7
- Correção de classificação indicativa

- Não foi apresentada

Pré-proc.

Amplitude
- Cenários altenativos foram apenas citados, mas não foram descritos e seus resultados efetivamente dicutidos.

- As conclusões não estão associadas a dados que às fundamentem

Apresentação

Pontos fortes 
ou de distinção

Análise 
Descritiva

- O tratamento do atributo de gênero não foi devidamente descrito
- O preenchimento (média/moda) foi utilizado para todos os atributos, mesmo considerando isso um problema ou não tendo sido feito um estudo 
do impacto deste processo sobre cada atributo
- O que seriam “valores discrepantes”?
- A normalização de alguns atributos baseada em log não faz sentido, pois não resolve o prolema
- A transformação discreto<→contínuo não foi descrita detalhadamente e não ficou clara

Protocolo 
experimental

+
Fundament.

- Descrição incorreta da k-fold cross-validation
- Método de regressão e random forest não foram descritos
- As medidas de avaliação não foram adequadamente consideradas para avaliar aquilo que se pretendia

Dicussão
+

Conclusões
- Figuras incompatíveis e sem explicação.
- O trabalho poderia estar ilustrado com gráficos para melhor entendimento dos resultados

Escrita
+

Format.

- Introdução bastante limitada
- Misturou metodolgia e resultados
- Texto com várias passagens confusas, sem detalhes ou explicações claras
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Equipe 8
- Avaliação com múltiplas medidas e gráficos comparativos

- Não foi apresentada

Pré-proc.

Amplitude

Apresentação

Pontos fortes 
ou de distinção

Análise 
Descritiva

- O tratamento de valores ausentes foi realizado de modo difierente para atributos numéricos e nominais, sem análise da situação ou 
justificativa das escolhas.
- Não ficou claro qual o processamento realizado para cada atributo

Protocolo 
experimental

+
Fundament.

- Não indicou quantos folds foram utilizados na cross-validation
- Apenas um atributo foi utilizado como preditor? Não ficou claro.
- Foram realizados agrupamentos (ex. Para gênero), mas não faz muito sentido fazer isso para o problema em questão
- Os fundamentos sobre o “Sieve Diagram” não foram discutidos

- Não foram avaliados cenários alternativos e muitas afirmações associadas foram apresentadas sem fundamentação adequada
- Não foi realizado estudo paramétrico do métodos

Dicussão
+

Conclusões

- Afirmações imprecisas demais: ex.: "a precisão para cada preditor foi basicamente a mesma", “para base de dados muito grandes 
detectar erros nos dados é quase impossível”
- Conclusões foram apresentadas sem apresentar os dados que as fundamentassem
- A tabela de resultados não foi associada ao texto

Escrita
+

Format.

- Muitos erros de escrita, principalmente de concodância
- Afirmações muito fortes (ou imprecisas)
- Descrições imprecisas e confusas
- Formatação incorreta
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Equipe 9
- Utilização de classificador para identificação de outliers

- Não foi apresentada

Pré-proc.

- Alguns detalhes do processo de remoção de outliers não foram apresentados

Amplitude

Apresentação

Pontos fortes 
ou de distinção

Análise 
Descritiva

Protocolo 
experimental

+
Fundament.

- Alguns detalhes do SVM não foram devidamente descritos
- As configurações dos experimentos não foram justificadas
- Não descreveu o protocolo de avaliação

- Poderia ter realizado experimentos sem a remoção das amostras com dados ausentes e explicitar o impacto disso
- Não foi realizado estudo de variação paramétrica 

Dicussão
+

Conclusões

- Dicussão e conclusões foram realizadas sem apresentar os resultados
- Discussão um pouco confusa, com afirmações imprecisas
- Discussão superficial em termos de resultados e medidas de avaliação
- Poderia ter usado outras tabelas, preferencialmente gráficos, para apresentar os resultados de todos os experimentos e assim dar 
suporte à discussão de conclusões

Escrita
+

Format.

- Excesso de oralidade (texto sem referência)
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Equipe 10
Não entregou

Não entregou

Pré-proc.

Não entregou

Não entregou

Amplitude
Não entregou

Não entregou

Apresentação

Não entregou

Não entregou

Pontos fortes 
ou de distinção

Análise 
Descritiva

Protocolo 
experimental

+
Fundament.

Dicussão
+

Conclusões

Escrita
+

Format.
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