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A expectativa



A realidade



O que é um chatbot?

“São softwares que 
funcionam dentro de 

aplicações de 
mensagens.”

“Em um comércio, 
chatbots são programas 
utilizados para simular a 
conversação humana”



“De maneira simples, bots são uma 
nova interface do usuário, ou seja, uma 
nova maneira de expor serviços de 
software através de uma interface 
conversacional.”



Projeto Pedagógico do Curso

- Documento construído pela gerência do curso de 
graduação

- Vigente conforme o Decreto nº 3.860/2001 e a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

- 171 páginas (PPC de Engenharia de Computação 
da Universidade do Estado do Amazonas)



IBM WATSON - Computação Cognitiva
- Combinação das habilidades superiores de um 

computador com as habilidades inerentes aos 
seres humanos

- Primeira plataforma referente a Computação 
Cognitiva

- As principais frentes de estudo dos Sistemas 
Cognitivos são:

1. Entendimento de Linguagem Natural;
2. Geração e teste de hipóteses;
3. Aprendizado dinâmico



Será que isso poderia ajudar 
mesmo o aluno?

❏ Conteúdo do PPC



Bora fazer um “forms” e ver



Conhecendo o “Problema”



Google Forms + Python

❏ 21 perguntas
❏ Perguntas sobre o PPC (documento)
❏ Perguntas sobre o conteúdo do PPC

❏ 61 respostas obtidas
❏ 30% dos alunos responderam 
❏ Vamos a análise de dados...



Resultado sobre a pergunta: “Conheço o PPC do curso de Engenharia de Computação”





Resultado sobre a pergunta: “Considero que o PPC do curso aborda os
seguintes tópicos (marque todas as possíveis respostas)”





Resultado da pergunta: “Considero que as 120h de atividades
complementares possam ser integralizadas com as seguintes 
atividades...”



E tudo feito com Python



E tudo feito com Python



Modelando o Chatbot



Checklist do Chatbot
❏ Onboarding simples e explicativo
❏ Conteúdo do PPC de forma coesa e de fácil 

acesso
❏ Estrutura de conversa capaz de simular uma 

conversa realística.
❏ Está disponíveis a eventuais mudanças 

conforme o PPC vigente.
❏ Fácil acesso ao chatbot via aplicativos de 

mensagens



Onboarding

Refere-se a primeira interação do 
chatbot;

Responsável por introduzir as 
funcionalidades, objetivos e formas 
de utilização do chatbot



Python e Selenium para navegação nas abas 30 min
Captura das partes 

importantes
Criação do 
DataFrame





Capturar de Informações do PPC

Disciplinas:

● Código da disciplina
● Ementa
● Créditos
● Pré-requisitos
● Período 

Docentes:

● Currículo Lattes
● Formação
● Contato
● Área de atuação



Python e Expressões Regulares para captura 
de informações 30 min

PPC do Curso 
(Apêndice A)

Criação do 
DataFrame



Python e Expressões Regulares para captura 
de informações 30 min

PPC do Curso 
(Apêndice B)

Criação do 
DataFrame





Conversão de Dataframe para JSON

❏ Entidades e Fluxos de Diálogo provindo dos 
DataFrames

❏ Intenções construídas tendo em vista a 
utilização dos alunos

❏ Versionamento







Parsing para JSON



Arquitetura do Chatbot
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