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QUEM
SOU
EU?



ROTEIRO
DA TALK

Porque IA e Educação

Educação e IA - Um panorama

O tamanho da educação no Estado de São Paulo

O que pode ser feito?

Projetos Estado da Arte e Demos

(Recomendação e Transfer Learning)

O que vem por aí?

 



PORQUE IA E
EDUCAÇÃO?

POTENCIAL

SIGNIFICATIVO EM IA

DE MODO A CAUSAR UM

TREMENDO IMPACTO

TANTO EM NOSSAS

INSTITUIÇÕES

EDUCACIONAIS, ALUNOS,

GESTORES,PROFISSIONAI

S E SOCIEDADE CIVIL.



EDUCAÇÃO E IA - UM
PANORAMA

APRENDIZAGEM DIFERENCIADA

E INDIVIDUALIZADA

Ajustar a aprendizagem com base nas

necessidades específicas de cada

aluno (por meio de testes,

feedback, identificação de lacunas)

tem sido uma prioridade para os

educadores durante anos. IA permite

um nível de diferenciação

impossível para os professores que

têm de gerir mais de 40 alunos em

cada turma.

ACESSIBILIDADE

As ferramentas de IA podem ajudar a

disponibilizar salas de aula

globais para todos, incluindo

pessoas que falam idiomas

diferentes ou que podem ter

deficiências visuais ou auditivas.

Isso também abre possibilidades

para alunos que talvez não possam

frequentar a escola devido a doença

ou que precisem de aprendizagem em

um nível diferente ou em um assunto

específico que não esteja

disponível em sua própria escola.

PROFESSORES,
ADMINISTRADORES E IA

IA pode impulsionar a eficiência, a

personalização e agilizar as

tarefas de administração para

permitir que os professores tenham

tempo e liberdade para fornecer

compreensão e adaptabilidade -

capacidades exclusivamente humanas

nas quais as máquinas teriam

dificuldades.

Espera-se que a utilização de ferramentas em IA na educação dos EUA cresça 47,5% de 2017-2021 de acordo com o relatório
"Artificial Intelligence Market in the US Education Sector". Embora a maioria dos especialistas acredite que a presença crítica, em sala,

de professores é insubstituível, haverá muitos mudanças tanto na dinâmica do trabalho de um professor quanto nas melhores
práticas educacionais.



ESTUDANTES NA REDE PÚBLICA ESTADUAL

>3.000.0000

ESCOLAS NA REDE PÚBLICA

ESTADUAL,COM REDES DE TRANSPORTE E

ALIMENTAÇÃO

>5.000

DOCENTES REGISTRADOS

>482.519

ÍNDICE ATUAL DE EVASÃO NA REDE

(E VAMOS DIMINUÍ-LO COM SOLUÇÕES EM IA E ML!)

˜2%



PAINÉIS

GERENCIAIS

Paineis gerenciais

inteligentes para

melhor gestão das

escolas.

EVASÃO

ESCOLAR

Sistema de detecção

precoce de risco de

evasão.

RECOMENDAÇÕES

Recomendações de

conteúdos e até mesmo

grade horária.

SUMARIZAÇÃO

Construção

automatizada de

conteúdos

educacionais.

CONSTRUÇÃO DE

NOVOS

FERRAMENTAIS

Legendas automatizadas

de materiais e

adaptabilidade de

conteúdos

NOVAS

METODOLOGIAS

Novas formas de se

interagir com

conteúdos educaionais



EVASÃO
ESCOLAR

No domínio educacional, um EDS

consiste num conjunto de procedimentos

e instrumentos para a detecção precoce

de indicadores de estudantes em risco

de evasão escolar e envolve também a

implementação de intervenções

apropriadas para os fazer retornar as

atividades educacionais (Heppen &

Bowles, 2008).

 



EVASÃO
ESCOLAR

Na maioria dos trabalhos analisados

esses indicadores são, principalmente,

os aspectos do desempenho acadêmico

dos alunos que podem refletir com

precisão o risco de desistência

correspondente a cada um deles em um

determinado momento. Entretanto,

detectar esses indicadores ou fatores

é realmente difícil, porque não há uma

única razão para os alunos desistirem

(Hernández, 2002).









SISTEMAS
DE
RECOMEND
AÇÃO

Sistemas de Recomendação, no contexto

educacional, podem ser utilizados das

mais diversas maneiras. Imaginem um

sistema com auxílio a PLN que consegue

estimar a similaridade entre conteúdos

e materiais diversos. 

 

Imaginou? 

 

Ele existe.



SUMARIZA
ÇÃO DE
TEXTOS

A sumarização de textos e construção de

novos conteúdos é um dos grandes

desafios atuais em se utilizando de

RNNs.

Ã



CONSTRUÇÃO
DE NOVOS
FERRAMENTAIS

 

Imaginem então materiais cada vez mais

acessíveis, construção de legendas

automatizadas e até mesmo de tradução

simultânea em libras (linguagem

brasileira de sinais).

 

Conseguiu imaginar? 

 

RNNs, CNNs, Transfer Learning e a

utilizaçao de Visão Computacional e

IOTs começam a nos mostrar essas novas

possibilidades.







NOVAS
METODOLO
GIAS

Acessibilidade,

Conversational AI First

Foco na qualidade dos

conteúdos

Atração e retenção dos alunos

em sala de aula

Ferramentas para

compartilhamento de

conhecimento de maneira

inovadora





OBRIGADO!
"É PRECISO PROVOCAR

SISTEMATICAMENTE CONFUSÃO.

TUDO AQUILO QUE É

CONTRADITÓRIO GERA VIDA."

 

SALVADOR DALÍ



MÍDIA E
MATERIAIS

https://www.linkedin.com/in

/ahirton/

https://www.researchgate.net

/profile/Jose_Ahirton_Lopes_

Filho2

https://github.com/AhirtonLo

pes




