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OBJETIVO: Apresentar os fundamentos teórico-conceituais interdisciplinares dos sistemas bio-inspirados,
visando capacitar o aluno à concepção e construção de mecanismos em software e/ou hardware que sejam
mais robustos, escaláveis, flexíveis, adaptativos e interativos que aqueles produzidos utilizando-se as
técnicas convencionais da engenharia; conhecer as estratégias e métodos utilizados pelos organismos vivos
biológicos em sua sobrevivência e como utilizar estes princípios na abordagem de sistemas complexos
artificiais; conhecer as aplicações dos sistemas bio-inspirados nas ciências exatas e engenharias.
EMENTA: Introdução às bases biológicas dos sistemas bio-inspirados: conceitos de vida, evolução,
adaptação, seleção natural, etc; visão ecologia dos sistemas: conceitos de auto-organização, emergência,
auto-poiese, co-dependência, co-evolução, etc; organismos isolados versus organismos-em-seu-ambiente;
aspectos do comportamento coletivo: interação, cooperação, competição, emergência de comportamentos
complexos; comunicação e linguagem; aspectos do comportamento emocional: afetos biológicos, motivação,
atenção, intenção, reflexos, instintos, emoções; aspectos da cognição incorporada e embebida; interação
mente-corpo; robótica co-evolucionária; simulação de robôs em software; vida artificial; desenvolvimento de
sistemas inteligentes bio-inspirados: conceitos, arquiteturas, métodos e técnicas; aplicações.
ÁREA DE FORMAÇÃO DCN: Profissional
EIXO DE CONTEÚDOS E ATIVIDADES: Sistemas Inteligentes
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