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RESUMO 
 

A utilização de máquina de inferência é um recurso que auxilia na tomada de 

decisões por meio do processamento e interpretação dos dados por máquinas, 

permitindo atribuir conhecimento a um conjunto de informações. 

Nesse sentido, este trabalho implementa um algoritmo de similaridade que 

calcula o percentual de aderência entre perfis acadêmicos da Universidade de 

Brasília. A base de domínio fornecedora dos dados que torna possível o cálculo será 

da plataforma Lattes. Esta dispõe as informações das produções bibliográficas de 

membros acadêmicos cadastrados. O cálculo aponta a classificação dos indivíduos 

e as aproximações entre suas produções acadêmicas. Isso se dá pela consideração 

de um perfil base comparado com um ou mais perfis destinos.  

Para a realização desse procedimento, são extraídas as informações de cada 

currículo Lattes, criada uma ontologia de conceitos que contêm os dados referentes 

às produções para fornecer subsídio às comparações. Essas comparações são 

realizadas em cada termo do nome de todas as produções bibliográficas de ambos 

os perfis comparados. Cada termo pode conter um conjunto de sinônimos que 

também são levados em consideração na comparação. E, ao final, os resultados são 

compilados e apresentados em uma planilha que contém os resumos de todos os 

percentuais de aderência comparados.  

A aplicação do algoritmo determina quais pessoas de um conjunto têm mais 

ou menos proximidade e vínculo semântico de acordo com suas produções 

acadêmicas quando comparados com outros indivíduos. Resultando no percentual 

de similaridade. 

 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Web Semântica, currículo Lattes, algoritmo, similaridade. 
 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The use of inference engine is a feature that assists in decision making by 

processing and interpretation of data by machines, allowing knowledge to assign a 

set of information. 

In this sense, this work implements a similarity algorithm that calculates the 

percentage of adhesion between academic profile of the University of Brasilia. The 

supplier base field of data that makes possible the calculation will be the Lattes 

Platform. This offers the information of academic literature production registered 

members. The calculation shows the classification of the individuals and the 

similarities between their academic productions. This is achieved by considering a 

profile basis compared to one or more destination profiles. 

To perform this procedure, the information is extracted from each curriculum 

Lattes, created an ontology of concepts that contain data pertaining to production to 

provide subsidy to comparisons. These comparisons are performed in each term of 

the names of all the literature production of both profiles compared. Each term can 

contain a set of synonyms which are also considered in the comparison. And in the 

end, the results are compiled and presented in a spreadsheet that contains the 

summaries of all the percentage of adhesion compared. 

The application of the algorithm which determines a set of people has more or 

less proximity and semantic link according to their academic productions when 

compared with other individuals. Resulting in the percentage of similarity. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Semantic Web, Lattes Curriculum, algorithm, similarity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Web, em seu constante desenvolvimento, está sendo capaz de atribuir à 

informação, cada vez mais sentido para a interpretação por máquinas e agentes de 

software, de forma a organizar o conhecimento em diversas áreas por meio de 

terminologias padronizadas como meio de organização da informação para geração 

de conhecimento. Os dados estão disponíveis sob diversos formatos, quais sejam: 

páginas web, arquivos, repositórios, bases de dados, serviços, a base de dados dos 

currículos Lattes, entre outros.  

A plataforma Lattes, que será considerada como fonte de dados, disponibiliza 

as informações curriculares sobre a realização de produções científicas e 

acadêmicas de estudantes, professores, pesquisadores e profissionais envolvidos 

em ciência e tecnologia em geral. 

Essa fonte de dados estabelece, em termos percentuais, o quanto um 

membro está “ligado”, “aderente” ou é “similar” de acordo com suas produções 

bibliográficas em relação a outro ou a um conjunto de membros da comunidade 

acadêmica da UnB. O objetivo geral é desenvolver uma ferramenta que considere as 

informações constantes no currículo para extrair os dados e criar um modelo 

ontológico. E como objetivos específicos, estabelecer um modelo matemático que 

realize o cálculo do percentual de similaridade entre os indivíduos, um algoritmo que 

implemente esse modelo e aponte de forma quantitativa o percentual de aderência 

entre as publicações dos membros comparados. 

A implementação da proposta foi consolidada após se observar a 

possibilidade de obter vínculo entre as pessoas de acordo com as publicações 

históricas registradas na base de conhecimento Lattes. Devendo ser considerada a 

extração das informações, as maneiras de compará-las entre os indivíduos extraídos 

e mensurar por meio do cálculo percentual de similaridade entre os perfis 

considerados.  

Segundo a bibliografia pesquisada, a web semântica, por meio de suas 

ferramentas, linguagens e frameworks, possibilita o desenvolvimento da ontologia de 

conceitos e fornece insumos para que este domínio mapeado seja consultado e 

sejam obtidos os dados presentes em cada currículo.  
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A aplicação implementada reutilizou funcionalidades de ferramentas já 

existentes para a realização da extração do currículo da plataforma Lattes e criação 

da ontologia. O arquivo ontológico é lido e consultado para obter as produções 

bibliográficas consideradas no cálculo de similaridade entre os indivíduos 

selecionados. O resultado é exportado em planilha que relaciona os perfis 

comparados e apresenta o percentual de aderência entre cada um. 

Foram realizados testes para verificar e validar os valores obtidos. O conjunto 

de testes foi controlado com o conhecimento do conjunto de perfis que seriam 

comparados. O objetivo foi atestar se os valores obtidos de fato condiziam com o 

observado na realidade. 

Veja-se a estrutura a qual o trabalho está separado: no capítulo 2 será 

abordado o estado da arte, contemplando o cenário no qual está inserida a 

aplicação, com as definições da web semântica, a arquitetura e os componentes que 

apoiam o desenvolvimento. 

Adiante, o capítulo 3 irá expor o modelo proposto, que apresenta a 

fundamentação da proposta, a formulação matemática e os procedimentos que o 

algoritmo trata. 

O capítulo 4 apresenta a fase de implementação e testes, a estrutura do 

projeto, os requisitos funcionais e não funcionais, a arquitetura e as etapas técnicas 

realizadas para o desenvolvimento da aplicação. Apresenta, ainda, as tabelas 

originárias da execução da aplicação, contendo o resultado final e os percentuais de 

similaridade das comparações. 

O capítulo 5 apresenta a conclusão e as considerações finas. 

O capítulo 6 aborda aquilo que se espera com trabalhos futuros. 

E, finalmente, o capítulo 7 apresenta as referências bibliográficas utilizadas. 
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2. ESTADO DA ARTE 

 

A Web Semântica é uma extensão da Web tradicional como se conhece 

hoje. Nela é possível abstrair a realidade e dar significado às informações por meio 

das relações semânticas. 

A Web, como é conhecida na atualidade, é feita por computadores para 

seres humanos. A proposta da Web Semântica é definir um paradigma de 

entendimento, um processamento por computadores e para computadores, o que 

proporciona inteligência e raciocínio sobre um conjunto de informações disponíveis 

na internet.  

O dicionário Michaelis apresenta a seguinte definição: “a semântica é o 

estudo da evolução do sentido das palavras através do tempo e do espaço”.  

No mundo da computação, considera-se semântica porque se preocupa com 

as questões tecnológicas em que há tentativas de aproximação com a inteligência 

artificial, ou seja, racionaliza sobre o conteúdo encontrado disponível online. A Web 

Semântica objetiva definir significados ao conteúdo presente na internet, 

proporcionando importância para a tomada de decisão tanto para humanos quanto 

para máquinas.  

O grande desafio é estabelecer uma linguagem que possa processar esses 

significados e que, a partir desse momento, possa realizar novos processamentos, 

novas regras, novas deduções, novas conclusões, sem a interferência de um 

interpretador humano, ou seja, desenvolver tecnologia e linguagem legível por 

computadores para que máquinas se comportem como pessoas.  

A Web Semântica iniciou-se em 2001 com a publicação de Berners-Lee, 

Hendler e Lassila (2001), do artigo: “Web Semântica: um novo formato de conteúdo 

para a Web que tem significado para computadores vai iniciar uma revolução de 

novas possibilidades.” na revista Scientific American. Essa publicação contribuiu 

para a disseminação de informações relativas à "nova web", que atualmente 

associa-se aos conceitos de Web Semântica com a Web 3.0 como um próximo 

movimento da internet, considerada como uma extensão e não uma substituição da 

web atual.  

Nesse artigo a Web Semântica é definida como: “… uma extensão da atual 

Internet na qual é dado significado à informação, permitindo que computadores e 

pessoas trabalhem melhor em cooperação”. 
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Quando se realiza uma consulta aleatória na internet por uma palavra-chave 

como, por exemplo, "banco", o resultado é o mais variado possível como banco da 

praça, banco de sangue, bancos financeiros, etc. Ou seja, o sistema não faz 

distinção entre essas classificações dos atributos, o que torna, muitas vezes, o 

resultado da consulta confuso, diversificado e disperso daquele idealizado 

inicialmente pelo usuário.    

Para os seres humanos é óbvia a distinção, porém, para a máquina há 

limitações quanto a sua capacidade de "pensar" sobre os dados e sobre as tomadas 

de decisões. 

Tecnicamente, a ocorrência desse fato se dá pela limitação do HTML que 

não possui atribuição de significados da informação, e trabalha apenas com tags 

que descrevem como a página deve ser interpretada e apresentada para o usuário, 

sem quaisquer descrições de dados. 

A Web Semântica provê, no contexto da proposta e a partir de suas 

tecnologias, sua arquitetura e seus componentes, a possibilidade de implementação 

dos mecanismos que possibilitarão a análise dos perfis dos membros da 

comunidade acadêmica da Universidade de Brasília (UnB).   

Este capítulo apresenta as tecnologias e as ferramentas candidatas presente 

na arquitetura da Web Semântica utilizadas na construção da aplicação semântica 

descrita neste trabalho. Linguagens como o eXtensible Markup Language (XML) e o 

Resource Description Framework (RDF) também são apresentadas. 

 

2.1. Arquitetura da Web Semântica 

 

Inicialmente com o aparecimento da Web Semântica, foi proposta uma série 

de ferramentas e tecnologias relacionadas para apoiar o desenvolvimento. Uma das 

grandes contribuições para o crescimento foi com o trabalho de Berners-Lee, 

Hendler e Lassila (2001) que também idealizaram o que conhecemos hoje como 

World Wide Web. Eles propuseram um modelo baseado em camadas sobrepostas 

que dividem responsabilidades para a implementação se tornar escalável, 

possibilitando a troca efetiva de informações de uma camada para a outra, sendo 

que as camadas superiores deveriam ser compatíveis e complementares com as 

camadas inferiores. 
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A primeira hipótese que tiveram para o desenvolvimento da Web Semântica 

foi estabelecer um padrão simples de formatação de dados. O intuito era possibilitar 

que a arquitetura computacional pudesse ser naturalmente compreendida por meio 

de uma linguagem interpretada e processada por máquinas, com recursos de 

metadados para fornecer sentido lógico para o computador. 

Os metadados fornecem uma infraestrutura que possibilita a circunscrição 

da informação sob diversas formas. Basicamente servem para representar, 

descrever e definir outros dados. Quando isso ocorre, enriquecem-se os dados 

originais com mais informações. Isso possibilita a adição da semântica ao conjunto 

de dados, agregando mais sentindo e um valor real bem definido, o que auxilia na 

recuperação e organização da informação. A sua utilização, por exemplo, pode 

acontecer na catalogação por meio dos metadados das informações disponibilizadas 

na internet, atribuindo aos dados mais referências que facilitem sua localização e 

seus raciocínios para interação com outros mecanismos de consultas mais 

complexas e direcionadas que produzem resultados mais precisos baseados em 

metadados. 

Berners-Lee, Hendler e Lassila (2001) explicitam que “o desenvolvimento da 

Web Semântica, ocorrerá a partir do uso intensivo de metadados, visando fornecer 

acesso automatizado à informação com base no processamento de dados e as 

heurísticas realizadas por máquinas”. O que isso significa? Que softwares de 

computadores podem executar tarefas para os seres humanos utilizando os recursos 

de metadados semânticos. 

Além da definição dos metadados, há também a utilização de Uniform 

Resource Identifier (URI), que são identificadores utilizados para denominar 

quaisquer recursos disponíveis na Web como pessoas, lugares e elementos do 

mundo real que possam ter referências a partir da utilização desses identificadores. 

A partir da inserção de um URI na Web Semântica, é possível adicionar informações 

dos recursos que são úteis para a interpretação da máquina.  

 Comparando-se a Web atual com os recursos que a Web Semântica provê, 

percebe-se que as informações são acessadas diretamente por meio de recursos e 

links. Um recurso acessa outro por uma navegação entre links, que são documentos 

presentes na Web e geralmente não utilizam metadados para agregar mais 

informações e relacionar com outros documentos. A Web Semântica se propõe a dar 

mais significado a esses documentos como adicionar informações sobre “depende 
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de”, “faz parte de”, “autores”, “é versão de”, “se relaciona com”, entre outras formas 

de somar valor ao documento.  

 

Figura 1. Comparação entre a Web atual e a Web Semântica. 

 

A Fig. (1a) representa o acesso aos recursos por meio de links, o que 

tradicionalmente é facilmente compreendido por pessoas. Na Fig. (1b) também há 

predominância dos links, porém, com a utilização de metadados é possível adicionar 

mais poder de processamento por máquinas, sendo possível relacionar os recursos 

de acordo com as propriedades definidas nesses metadados.  

 

A proposta da Web Semântica sugere uma arquitetura em três camadas, 

quais sejam:  

• Camada Lógica, em que serão definidos os mecanismos para fazer inferência 

entre os dados e suporte ao raciocínio. 

• Camada de Ontologia, em que será definida a relação entre os dados.  

• Camada de Esquema, em que serão estruturados e definidos os dados.  

Conforme ilustrado na Fig. (2).  
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Figura 2. As três camadas da Web Semântica, Borghetti & Morais (2006). 

 

2.1.1. A camada de esquema 

 

É a camada responsável por definir a estrutura de dados e seus significados 

para a elaboração do raciocínio, é a primeira camada da Web Semântica. Nela são 

definidos os metadados para definir regras de raciocínio por meio das tecnologias 

XML e RDF (estas serão abordadas na seção seguinte).  

 

2.1.2. A camada de ontologia 

 

No caso do exemplo de uma consulta pela palavra-chave “banco” em um 

banco de dados, podem aparecer, significados distintos, como visto anteriormente. 

Quando se realiza a pesquisa a mesma informação pode ser usada em diferentes 

terminologias resultando em uma divergência para o mesmo conjunto semântico de 

dados.  

Essa camada é responsável por atribuir mecanismos capazes de 

estabelecer um padrão entre as páginas web, além disso, são definidas as 

ontologias. A principal vantagem do uso de uma ontologia é a possiblidade de se 

estabelecer um vocabulário para a representação e o compartilhamento do 
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conhecimento, ou seja, a ontologia possibilita a modelagem de uma base de domínio 

de conhecimento que pode ser compartilhada e utilizada por pessoas ou máquinas. 

A ontologia é desenvolvida por meio da utilização da linguagem OWL que permite 

definir e instanciar as ontologias na Web. 

No capítulo 3, na seção 3.2 será abordada, com mais detalhes a utilização 

da linguagem OWL. 

 

2.1.3. A camada lógica 

 

Com a utilização das ontologias, a camada lógica é responsável por definir 

os relacionamentos das informações e as inferências de conhecimento, de forma a 

proporcionar mecanismos de raciocínio para os agentes computacionais tomarem 

decisões autonomamente. Os agentes computacionais interagirão entre si trocando 

dados, ontologias e raciocínios, facilitando, assim, a comunicação e interação 

humana.  

 

2.2. Componentes da Web Semântica 

 

Nesta seção serão abordados os componentes tecnológicos da Web 

Semântica, como o XML, XML Schema, o RDF e RDF Schema. Com esses 

componentes será possível implementar os mecanismos de extração de dados da 

plataforma Lattes que será a base para a realização de consultas dentro de um 

domínio específico de membros. Atualmente a plataforma Lattes disponibiliza para 

download as informações dos membros em formato XML.  

 

 

Figura 3. Forma de realizar o download do currículo em formato XML. 
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2.2.1. Linguagem XML 

 

O XML é uma linguagem de representação de dados, recomendada pelo 

W3C, órgão padronizador de tudo que é relativo à Web. Foi projetada para 

transportar e armazenar dados para fornecer uma interoperabilidade no que se diz 

respeito à sintaxe dos recursos da Web Semântica. É representada independente de 

tecnologia e utilizada para, principalmente, atribuir a semântica aos dados 

representados e não sua forma de apresentação. 

 

Figura 4. Trecho do arquivo XML disponibilizado pela plataforma Lattes. 
 

2.2.2. XML Schema 

 

É oriundo do formato XML. Define um conjunto de relações estruturais, de 

dados e as regras de validação dos elementos, atributos e relacionamentos que 

formam os “esquemas” em um documento escrito no formato XML.  

 

2.2.3. RDF  

 

É uma camada conceitual que adiciona mais semântica a um documento 

juntamente com o XML. É ainda uma linguagem que permite representar e 

compartilhar esses dados semânticos, além de ser capaz de realizar 

relacionamentos entre os dados. É também um padrão do W3C. 

A linguagem RDF representa um modelo de dados semânticos entendidos 

por máquinas, em que será realizada a base dos raciocínios.  

As representações dos recursos são descritos por relacionamentos entre os 

recursos. Os objetos são os recursos e os valores são os recursos ou strings. 

Uma declaração pode ser representada por grafos rotulados. 
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A Fig. (5) contém os nós que representam os recursos e os arcos que 

representam as propriedades.  

O modelo básico de uma RDF é dado por recursos, propriedades e 

declarações.  

Os recursos são quaisquer coisas descritas por expressões RDF e são 

especificados por URI’s. 

As propriedades são uma característica, um atributo ou uma relação para 

descrição de um recurso.  

Por exemplo, considera-se a seguinte sentença: O professor José é 

administrador do site http://www.profjose.com.br.  

 

 

 

 

 

 

Sujeito (Recurso)  http://www.profjose.com.br 

Predicado (Propriedade) Administrador 

Objeto (Literal)  “José” 

Tabela 1. Representação entre as partes formadoras do modelo básico RDF. 
 

Recurso 
 
Recurso 

Propriedade 

http://www.profjose.com.br José 

Administrador 

Recurso 
 
Recurso 

Figura 5. RDF representada em grafo. 

Figura 6. Grafo que representa uma relação simples entre recursos. 
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Figura 7. Representação da estrutura de URI’s com RDF, XML e XML Schema. 
 

A Fig. (7) representa um trecho de um arquivo de projeto para a 

representação do currículo do membro em formato RDF que inclui URI’s para 

utilização ao longo da representatividade dos recursos.  

 

 

Figura 8. Representação da estrutura semântica com a utilização de metadados. 
 

A Fig. (8) apresenta a utilização do RDF por meio de uma chamada rdf, onde 

se adiciona semântica para o entendimento por máquina, quando relaciona com a 

descrição “publicadoPor” e “foiOrientadoPor”, essas descrições auxiliam na consulta 

semântica, por exemplo, retornando todas as publicações acadêmicas de um 

determinado orientador, que será o parâmetro da consulta.  

 

2.2.4. RDF Schema  

 

O Schema RDF representa o conhecimento por meio de expressões lógicas 

e termos que serão utilizados nas declarações, definindo as propriedades dos 

recursos e os tipos de recursos que serão utilizados.  

O W3C define a classificação dos elementos, das classes de recursos, das 

restrições que possam existir nas classes e nos relacionamentos.  
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3. O MODELO PROPOSTO 

3.1. Fundamentações do modelo proposto  

 

O modelo aqui proposto baseia-se na utilização da base Lattes como fonte de 

dados para a obtenção das informações relacionadas à carreira acadêmica de 

pessoas com a finalidade de realizar as comparações por meio do algoritmo. De 

posse dessas informações, torna-se possível a consolidação de inferências entre 

indivíduos pertencentes ao domínio representado no Lattes.  

Na comunidade acadêmica, tanto os docentes quanto os discentes, podem 

criar seu currículo Lattes como forma de portfólio da trajetória acadêmica para fins 

diversos. 

O currículo Lattes, que é disponibilizado a todos por meio de seu portal, 

contém diversas informações sobre a carreira acadêmica de qualquer indivíduo 

cadastrado. A partir desses dados, pensou-se em um mecanismo de criação de uma 

ontologia que representasse esse modelo expresso no currículo Lattes. Pensou-se, 

ainda, em uma maneira de extração dos dados para possibilitar o relacionamento 

entre indivíduos cadastrados. A motivação originou-se de alguns questionamentos: é 

possível estabelecer algum vínculo com indivíduos distintos, que não se conhecem a 

partir de sua vida dentro da academia? É possível estabelecer uma forma 

quantitativa por meio do cálculo de quanto de semelhança existe em uma 

comparação com indivíduos até antão desconhecidos? E, além de tudo, é possível 

automatizar esse raciocínio em forma algorítmica? Ou seja, existe uma possibilidade 

de se traçar aspectos semelhantes entre indivíduos e que seja analisado e 

processado por máquina, a fim de se obter um índice que permite avaliar se uma 

pessoa é ou não parecida com outra determinada pessoa, considerando os aspectos 

de sua trajetória de ensino. 

Analisando as informações presentes do currículo Lattes, percebe-se que 

vários campos distinguem os indivíduos e os caracterizam de acordo com a 

predominância em determinada área do conhecimento.  

Alguns campos, que estão presentes em blocos de itens, podem ser 

considerados para fins de individualização das características de cada indivíduo. 

Podem ser citados: formação acadêmica/titulação, formação complementar, atuação 
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profissional, linhas de pesquisa, projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos 

de desenvolvimento, revisor de periódicos, áreas de atuação, prêmios e títulos, 

produções que contêm as produções bibliográficas, artigos completos publicados em 

periódicos, livros publicados/organizados ou edições, capítulos de livros publicados, 

textos em jornais de notícias/revistas, trabalhos completos publicados em anais de 

congressos, resumos expandidos publicados em anais de congressos, resumos 

publicados em anais de congressos, apresentações de trabalho em produção 

técnica contendo informações de assessoria e consultoria, trabalhos técnicos, 

entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia e no item que 

contém demais tipos de produção técnica e demais trabalhos. 

Os blocos de informações contêm outros elementos que possuem 

informações semanticamente relevantes e podem ser utilizados. Podem ser citados 

como exemplos os elementos: orientações em trabalho de conclusão de curso de 

graduação, orientações e supervisões concluídas, dissertação de mestrado, 

monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização, trabalho de 

conclusão de curso de graduação, iniciação científica, orientações de outra 

natureza, desenvolvimento de material didático ou instrucional, entrevistas, mesas 

redondas, programas e comentários na mídia, organização de eventos, congressos, 

exposições e feiras, bancas de comissões julgadoras como concurso público e 

outras participações.  

Diante disso, pode-se perceber que a quantidade de informações é muito rica. 

Um currículo constantemente atualizado comporta a vida acadêmica do indivíduo e, 

dessa forma, é considerado uma fonte muito valiosa de dados para fins de pesquisa 

e avaliações dos resultados. E, para a concretização da proposta, a apresentação 

do percentual de similaridade é realizada por meio de comparações com outros 

membros cadastrados da base Lattes.  

O objetivo não é exaurir todos os atributos do currículo Lattes, mas apresentar 

que é inteiramente possível estabelecer uma forma de comparações entre indivíduos 

a partir do conjunto de informações dispostos em cada perfil.  

Como proposta, foi estabelecida a consideração do macro item de Produções, 

que comporta as produções bibliográficas, produções técnicas e outras produções 

artísticas/culturais. Consideram-se os dados presentes nessas características como 

de grande relevância semântica quando se pensa em realização de comparações 
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entre pessoas. Uma vez que se pôde realizar a inferência, leia-se também 

comparação, desse macro item com uma margem aceitável de satisfação, 

consideração à análise computacional versus à análise humana, é possível 

considerar e relacionar os demais para a mesma finalidade.  

Em princípio, considerando-se o bloco de elementos contido em Produções, a 

comparação se dará pela consideração do nome de cada título de cada produção 

bibliográfica, com a finalidade de se obter termos chaves com elevada carga 

semântica para possibilitar comparações mais eficientes com outros termos das 

outras publicações entre os indivíduos. Os termos serão selecionados e submetidos 

a consultas por sinônimos para abranger maiores possibilidade e tornar mais conciso 

o resultado entre as comparações. 

Assim, tendo como partida essas considerações de análise das informações 

constantes nos itens do currículo Lattes, e sabendo-se que a partir delas é possível 

a realização de comparações, é possível formalizar em termos de uma estrutura de 

algoritmo o processo de comparações.  

3.2. Formulação matemática 

 

Considera-se um conjunto fechado 𝐶𝑃 de indivíduos 𝐼 identificados por meio 

de seus curriculum Lattes (eq. 1): 

 

𝐶𝑃 = {𝐼1, 𝐼2, … 𝐼𝑖 , … , 𝐼𝑛} (

1) 

Cada indivíduo 𝐼𝑖 é representado por meio de um conjunto 𝐿𝐼𝑖 em que cada 

um dos elementos 𝐵𝑖
𝑘 é a lista de todos os itens de informações de 𝐼𝑖, num dos 

grandes blocos 𝑗 integrantes do Lattes (e.g. artigos completos publicados em 

periódicos, artigos aceitos para publicação, livros e capítulos, publicações em anais, 

orientações, etc.): 

 

𝐿𝐼𝑖 = {𝐵𝑖
1, 𝐵𝑖

2, … , 𝐵𝑖
𝑘, … 𝐵𝑖

𝑚} (

2) 
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Considere agora um dos indivíduos de 𝐶𝑃 denominado Indivíduo Base 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒: 

 

∃𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 | 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 ∈ 𝐶𝑃 (

3) 

E outro indivíduo 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 de 𝐶𝑃 diferente de 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒: 

 

∃𝐼𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜, 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 | 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 ∈ 𝐶𝑃 ∧ 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 ∈ 𝐶𝑃 ∧  𝐼𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 ≠ 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 (

4) 

  

A comparação entre os indivíduos 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 e 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 é possível por meio do 

correlacionamento das atividades representadas em seus currículos Lattes e da 

comparação entre os elementos de um mesmo bloco 𝐵𝑘  existente tanto em 𝐿𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 

quanto em 𝐿𝐼𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜. Considere uma atividade 𝐸𝑏 pertencente ao grupo de elementos 

constitutivo de 𝐿𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 do Lattes de 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 e semanticamente equivalente a uma 

atividade 𝐸𝑑 pertencente ao conjunto de atividades de 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜: 

 

∃𝐸𝑏, 𝐸𝑑 | 𝐸𝑏 ∈ 𝐵𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑘 ∧  𝐸𝑑 ∈ 𝐵𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 

𝑘 ∧  𝐸𝑏 ≡ 𝐸𝑑 (

5) 

  

Considerando-se um bloco 𝐵𝑘  qualquer, o conjunto de todos os elementos 𝐸𝑏 

que verifiquem a equação (5) representa o conjunto de semelhanças existentes entre 

os indivíduos 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 e 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 para um dado bloco 𝑘: 

 

𝑆𝑒𝑚𝑘 =  ⋃ ⋃ ∃𝐸𝑖, 𝐸𝑗 | 𝐸𝑖 ∈ 𝐵𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑘 ∧ 𝐸𝑗 ∈ 𝐵𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 

𝑘 ∧  𝐸𝑖 ≡ 𝐸𝑗

max (𝐵𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜
𝑘 )

𝑗=0

max (𝐵𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑘 )

𝑖=0

 

(

6) 

 

Aplicando-se a equação (6) para cada um dos blocos existentes nos Lattes de 

dois indivíduos e unindo os resultados, obtêm-se o conjunto semelhança entre 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 e 

𝐼𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜: 
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𝐶𝑆 = 𝑆𝑒𝑚1 ⋃ 𝑆𝑒𝑚2  ⋃ …  𝑆𝑒𝑚𝑘  ⋃ … 𝑆𝑒𝑚𝑡 (

7) 

Utilizando-se a cardinalidade de  𝐶𝑆, é possível estabelecer um índice de 

semelhança 𝐼𝑆 entre 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 e 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜: 

 

𝐼𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 = |𝐶𝑆| (

8) 

Fixando-se o indivíduo 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 e executando o cálculo da equação (8) para cada 

um dos indivíduos de 𝐶𝑃, obtém-se um conjunto de índices de semelhança 𝐶𝐼𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒, 

que representa os termos equivalentes encontrados entre o indivíduo base e o 

restante dos indivíduos considerados: 

 

𝐶𝐼𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 = {|𝐼𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒
1 |, |𝐼𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒

2 |, … , |𝐼𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑛 |} (

9) 

O conjunto ordenado de 𝐶𝐼𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 estabelece o percentual de semelhança entre 

um indivíduo base qualquer e o restante do conjunto de indivíduos. 

Para se identificar o valor de cada comparação entre o indivíduo base e o 

destino, aplica-se a expressão: 

 

𝑃𝑆 =  (
𝑄𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜

𝑄𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑥 5
)  × 100 

 

Em que o 𝑄𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 é a quantidade de ocorrências iguais 

obtidas na comparação entre o indivíduo base e o destino. A expressão 

𝑄𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 é a quantidade de possibilidades encontradas, ou seja, é o 

produto entre a quantidade de produções bibliográficas do indivíduo base 

com a quantidade de produções do indivíduo destino para cada 

comparação.  

(

9) 
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Assim, o resultado esperado é a classificação de acordo com o cálculo 

percentual de semelhança entre os indivíduos comparados, que determina a partir 

do indivíduo base fixado previamente, o mais aderente em termos de elementos 

semelhantes semanticamente equiparados. 

 

3.3. O Algoritmo aplicado sobre a formulação matemática 

 

Esta seção apresenta o passo a passo do algoritmo de similaridade. Os 

passos seguidos sem iniciam pela leitura das informações dos indivíduos informados 

por meio do identificador do currículo Lattes. Após a leitura de todos os currículos 

Lattes encontrados, é realizado o procedimento que trata os nomes de cada 

publicação encontrada tanto do indivíduo base quando do indivíduo destino. Essa 

funcionalidade retira os termos insignificantes e padroniza a quantidade de termos a 

serem comparados. Posteriormente, para cada palavra selecionada é realizada a 

consulta para a obtenção dos respectivos sinônimos, caso existam.  

A comparação se inicia quando o indivíduo base é fixado e todas as suas 

publicações são comparadas com todas as publicações de todos os indivíduos 

destinos. Ou seja, o primeiro termo da primeira publicação do perfil base é 

comparada com o primeiro termo da primeira produção bibliográfica do indivíduo 

destino 1. Esse processo é iterado até se esgotar primeiramente a quantidade de 

termos e os sinônimos, depois a quantidade de produções bibliográfica e, por último, 

a quantidade dos próprios indivíduos destinos. 

As ocorrências iguais encontradas são contabilizadas e somadas para o 

cálculo percentual. Para fins de cálculo, é necessário o valor do produto da 

quantidade da produção bibliográfica do indivíduo base com cada indivíduo destino, 

que será o número divisor para cada valor percentual. Esse valor é multiplicado por 

5, pois para se trabalhar com unidades iguais, que no caso a unidade é o próprio 

termo ou palavra, o 5 representa a quantidade de termos selecionados 

aleatoriamente do nome da produção bibliográfica. Como dividendo, tem-se a 

quantidade de ocorrências iguais, que é incrementada a cada novo termo igual 

encontrado entre o indivíduo base e o destino.  
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Por fim, para ter o valor em termos de porcentagem, multiplica-se por 100 e 

realiza-se a classificação dos percentuais de aderência das comparações 

calculadas.  

Algoritmo de similaridade entre as produções bibliográficas de membros 

selecionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lê informações do indivíduo base 

2. Lê informações dos indivíduos destinos 

3. Trata os nomes das publicações 

4. Busca os sinônimos em inglês e português para cada termo 

das produções bibliográficas carregadas 

5. Fixa o indivíduo base e para cada elemento de cada destino 

faça 

  5.1. Compara o primeiro termo do membro base com o primeiro 

termo do destino 

  5.2. Se forem iguais então 

     5.2.1. Contabiliza uma ocorrência igual 

  5.3. Senão  

     5.3.1. Não contabiliza nada e passa para o próximo termo 

e retorna o passo anterior 

  5.4. Passa para o próximo indivíduo destino e repete o 

procedimento 5.1 até o último 

6. Calcula o percentual de similaridade 

  6.1. Divide a quantidade de ocorrência iguais pela 

quantidade de possibilidades de comparações entre os 

indivíduos multiplicada por 5 

  6.2. Multiplica o total por 100  

7. Classifica o percentual das comparações 
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4. IMPLEMENTAÇÃO E TESTES 

4.1. Aspectos gerais. 

 

Neste capítulo, o objetivo é descrever como foram abordados os aspectos 

relativos ao detalhamento da implementação e dos testes que foram realizados para 

a construção da proposta. 

Para a construção do software, foi utilizada a concepção da metodologia ágil. 

De forma incremental com a liberação de pequenas versões para avaliação e 

validação do cliente (no caso o orientador), com iterações de curta duração (média 

de uma semana), de maneira colaborativa com o interessado para possibilitar o 

rápido feedback e atendimento das solicitações realizadas, com constante 

comunicação para adaptação e para agilizar o processo de adaptação ao 

entendimento aos requisitos e às propostas de melhorias até a deadline do trabalho. 

4.2. Metas, restrições e requisitos da arquitetura. 

 

Para se alcançar os objetivos do modelo proposto, a aplicação terá que 

obedecer as seguintes metas e restrições que impactam significativamente na 

arquitetura. 

O ambiente de infraestrutura configurado para suportar o desenvolvimento, a 

execução e os testes do sistema, considerou os seguintes softwares e requisitos não 

funcionais de portabilidade, implementação e integração: 

 Dynamic Lattes (http://www.github.com/efgalego/DynamicLattes) 

 Python 2.7.5 (http://www.python.org) 

 Java 1.8.0_05 (http://www.oracle.com) 

 Ruby 2.1.1p76 (http://www.rubyonrails.org) 

 POI - the Java API for Microsoft Documents 3.9 (http://www.poi.apache.org/) 

 JRuby 1.5.6 (http://www.jruby.org) 

 Perl 5.14.2 (http://www.perl.org) 

 Eclipse IDE for Web Developers – Juno Service Release 2 

(http://www.eclipse.org) 
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 Protegé 4.3 e suas bibliotecas (http://www.protege.stanford.edu) 

 Framework Jena (http://www.jena.apache.org) 

 Servidor web Sinatra 1.4.4 (http://www.sinatrarb.com) 

 Sistema Operacional Linux Ubuntu 13.10 (http://www.ubuntu.com) 

 

O desenvolvimento foi construído sobre a distribuição Ubuntu 13.10 (amd64) 

em um ultrabook hp pavilion com dual boot Windows 8, limitado com o recurso de 

memória e armazenamento de disco compartilhado. 

Como requisito de integração, o software deverá ter um vínculo com a 

aplicação Dynamic Lattes para obter o arquivo de ontologia e assim poder realizar o 

processamento com o algoritmo que se calcula o percentual de similaridade. 

Requisitos funcionais da aplicação: 

 Extrair dados do currículo Lattes 

o Criar a ontologia que modela o currículo Lattes 

 Calcular percentual de similaridade 

o Tratar título de cada publicação 

o Obter sinônimos de cada termo em inglês e português 

o Realizar comparações entre os termos de cada indivíduo 

o Classificar o percentual de aderência 

A arquitetura do software construído é delineada pela colaboração de outras 

ferramentas que auxiliam para possibilitar o cálculo da similaridade. No caso, é 

provido pela ferramenta open source Dynamic Lattes a qual, além de auxiliar no 

processo da extração, integra as ferramentas Script Lattes, Onto Lattes e Semantic 

Lattes. No entanto, o reaproveitamento se deu na funcionalidade de extração do 

currículo e na criação da ontologia de conceitos que representa o domínio de cada 

currículo. O Dynamic Lattes realiza a extração, cria a ontologia e dispõe o arquivo no 

formato OWL. O intuito é que o software desenvolvido neste trabalho possa ler, 

interpretar e continuar as operações para ser possível realizar o requisitos de 

negócios essenciais, quais sejam: calcular o percentual de similaridade entre os 
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perfis cadastrados na base da plataforma Lattes e possibilitar a análise de aderência 

do conjuntos de perfis comparados. 

No início do projeto, a ferramenta de gerência de ontologias, Protegé, foi 

utilizada na implementação dos algoritmos que realiza as consultas no arquivo OWL 

criado pela ferramenta Dynamic Lattes. Porém, mostrou-se limitada ao propósito do 

trabalho. A linguagem de consulta SPARQL não fornece meios eficientes para 

construir funções de tratamento com os valores resultantes da consulta, e é 

dificultado pela usabilidade da ferramenta Protegé, que distribui as funções em abas 

e dificulta o manuseio pelo fato de ter outras funções necessárias em abas distintas, 

que para fins do desenvolvimento do trabalho mostrou-se limitada. Essas restrições 

não possibilitaram comparações no Protegé. Ele foi utilizado para montar e testar a 

consulta base, consulta padrão que não faz tratamento com os valores e retorna 

apenas a lista de resultado, posteriormente utilizada na aplicação a qual irá realizar 

as comparações e calcular o percentual de similaridade entre os indivíduos. 

Foram utilizadas alternativas de contorno para essas limitações e restrições 

de desenvolvimento diagnosticadas. Uma alternativa encontrada para a solução foi 

utilizar o arquivo OWL em ambiente de desenvolvimento na linguagem de 

programação Java. Para suportar a manipulação desse arquivo, foram adicionadas 

as bibliotecas do Protegé e do Jena Framework, as mesmas utilizadas no núcleo do 

Protegé. Essa decisão de mudança, arquitetura e paradigma de desenvolvimento 

estabelece que o tratamento da informação carregada passe a utilizar os conceitos 

de objetos na linguagem Java. Isso facilitou e tornou muito mais ágil e produtiva a 

continuidade da construção do software. A partir da leitura, do uso de funções e 

métodos próprios para o tratamento de ontologias, é possível realizar as consultas, 

transformar em objetos, separar as palavras, retirar os termos semanticamente 

insignificantes, adicionar em listas e comparar unitariamente ou globalmente os 

termos dos títulos das produções bibliográficas. 

Algumas restrições a serem consideradas no processo de construção foram 

sobre a disponibilidade, em primeiro momento, das fontes de web services para os 

sinônimos, pois dependia, além da internet, da disponibilidade dos sites, do tráfego 

na rede e era limitada certa quantidade de requisições diárias. Logo, a restrição 

impactou no tempo de testes e desenvolvimento. Dependendo da comparação, o 

produto cartesiano da quantidade de produções dos indivíduos poderia chegar a 
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mais de 2000 requisições em uma única comparação entre dois indivíduos. Porém, 

essa restrição foi contornada ao se consolidar outro ambiente na máquina local que 

realiza as mesmas comparações, com os mesmos resultados de forma 

independente de web e com o desempenho aperfeiçoado significativamente, cerca 

de 70% do tempo. Uma comparação utilizando web services demoraria em média 

cerca de 4 horas para 1000 requisições, considerando a disponibilidade do serviço e 

o acesso à internet estáveis. Em ambiente desktop reduziu para a média de 5 

minutos para a mesma comparação 

4.2.1. Visão da modelagem 

 
Figura 9. Domínio da aplicação. 

 

A Fig. (9) ilustra em alto nível de negócio, a interação e o resultado 

objetivados na implementação da solução, auxilia a ter uma visão do todo, um 

modelo de conceitos representado em um cenário de fluxo das informações, da 

interação entre o usuário e as funcionalidades. Auxilia no entendimento do escopo 

da arquitetura desenvolvida na solução final. 

Na referida figura, em primeiro momento, está representada a base de 

conhecimento do Lattes, que contém atualmente um pouco mais de três milhões de 

currículos cadastrados. A segunda etapa representa a aplicação Dynamic Lattes, 

que é responsável pela extração do currículo Lattes por meio do identificador único 

de cada indivíduo que é informado como parâmetro para a ferramenta. Ele 

interopera com a base de conhecimento do Lattes por meio da chamada ao currículo 

em formato XML e realiza o mapeamento do domínio Lattes em uma representação 

ontologia e o consolida via arquivo OWL. 

Como o resultado é o arquivo OWL contendo os metadados e os valores 

populados dos currículos informados, a aplicação desenvolvida interpreta essas 

informações e realiza a conversão da ontologia para objetos na linguagem Java. 
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Essa etapa é representada na imagem pelo pacote contendo o cálculo do percentual 

de similaridade. Neste momento são implementados os requisitos necessários para 

proverem o percentual de similaridade. Ao final as estatísticas são apresentadas e 

classificadas de acordo com o critério de indivíduos destinos mais e menos similares 

ao indivíduo base. 

 

Figura 10. Diagrama de casos de uso. 

 

O diagrama de casos de uso representado na Fig. (10) contém a interação de 

um usuário, que pode ser o indivíduo o qual deseja saber seu percentual de 

similaridade com demais membros utilizando o software. Ele interage com o caso de 

uso Calcular percentual de similaridade. Esse caso de uso interage, primeiramente, 

com o Dynamic Lattes, para poder realizar os procedimentos de extração, contidos 

no caso de uso Extrair dados do currículo Lattes e Criar ontologia do currículo 

Lattes. Após isso, o arquivo ontológico é criado e utilizado pelo caso de uso 

Consultar indivíduos extraídos, que é o momento que carrega o resultado das 

produções bibliográficas em listas para todas as pessoas informadas. A partir daí, 

outros casos de uso que são necessariamente executados, representados pela 

notação de <<include>>. Primeiro o caso de uso Tratar título de cada publicação, 

depois Obter sinônimo de cada termo em inglês e português, em seguida pelo 

Comparar termos das publicações de cada indivíduo e, por último, Exportar os 

resultados em planilha. 
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Em termos de modelagem de processo, observa-se na Fig. (11) o fluxo que é 

executado até se obter a planilha que contém os valores das comparações entre os 

indivíduos. 

 

Figura 11. Modelagem de processos. 
 

O processo inicia-se com a extração das informações do currículo Lattes, que 

consulta a base de currículos da plataforma Lattes para criar a ontologia de 

conceitos. A ontologia é um arquivo que posteriormente será carregado e 

interpretado pela aplicação e para a verificação da existência de registro 

provenientes da consulta. Se a não existirem registros o processo é encerrado, caso 

contrário, é carregado os registros em listas que serão tratadas para a retirada dos 

termos não significantes do ponto de vista da aplicação e submetidas à consulta 

pelos sinônimos. Por fim é realizada as comparações e criada a planilha contendo os 

resultados percentuais de cada comparação, juntamente com a quantidade de 

termos de cada indivíduo comparados um a um. 
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4.3. Arquitetura do projeto 

 

O projeto foi construído utilizando a IDE Eclipse, na linguagem de 

programação orientada a objetos Java por meio de um projeto inicialmente com puro 

Java Desktop e, posteriormente, com a migração para um projeto Java Web, 

conforme Fig. (11). Essa alteração de arquitetura de projeto foi motivada para a 

preparação do ambiente para posteriores evoluções, com a apresentação dos 

resultados do percentual e classificação em páginas web. Objetivo não alcançado 

pela limitação de tempo será apresentado no capítulo de trabalhos futuros. 

 

Figura 12. Estrutura do Projeto Web. 

 

A Fig. (12) apresenta como está organizado o projeto, com as divisões das 

responsabilidades e visões que implementam a lógica do negócio. Os pacotes são 

representados hierarquicamente pelo primeiro de aplicação, que contêm as classes 

com o algoritmo e a lógica de processamento, juntamente com a classe a qual 

realiza o caso de uso de consultar os indivíduos base e destino no arquivo de 

ontologia carregado. Também contem a classe que implementa o “stopwords”. E o 

pacote compilação contém o processamento para a exportação do resultado do 
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cálculo do algoritmo em formato de planilha com a extensão *.xlsx. Abaixo estão os 

pacotes que realizam a busca por sinônimos em inglês e português em ambiente 

local, o próximo pacote realiza a mesma consulta só que ambiente web, utilizando os 

web services disponíveis para a obtenção dos sinônimos. Os quatro últimos pacotes 

desenvolvem o modelo que representa um indivíduo Lattes com seus atributos e 

métodos de acesso e modificação. E está representada também a camada de 

acesso ao banco de dados e o arquivo de configuração do banco de dados.  

Em “Libraries” estão as bibliotecas necessárias para: a utilização do Protegé e 

do Jena Framework, para gerenciar a exportação no formato de planilha com as 

bibliotecas do Framework Apache POI (Java API for Microsoft Documents), a API 

OWL, banco de dados como MySQL e Hibernate, JSF, entre outras.  

O arquivo OWL criado, com a representação da ontologia do currículo Lattes 

e gerado pela ferramenta Dynamic Lattes é encaminhado para a pasta “Ontologias”. 

Na pasta “Resources” estão localizados os arquivos para a consulta dos sinônimos 

em modo local, que contêm os arquivos de dados e índices com os sinônimos em 

inglês e português. Na pasta “Saída” fica salvo o arquivo chamado “Percentual de 

similaridade.xlsx”, resultado final da execução da aplicação, com todas as 

comparações, o cálculo e o percentual de aderência de cada um dos indivíduos 

comparados. A pasta “StopWords” contém um arquivo no formato texto que lista os 

termos os quais deverão ser desconsiderados no processo de seleção dos termos 

para a submissão da consulta pelos sinônimos. Esse arquivo contém as letras do 

alfabeto isoladamente, bem como os números de zero a nove, os adjetivos, as 

conjunções, os pronomes, as abreviações com uma letra e um ponto, nos idiomas 

inglês, português e preparado também para o espanhol. Por fim, a pasta “Web 

Content” contém páginas web que apresentariam o resultado e que serão utilizadas 

em trabalhos futuros. 

Para o controle de versão foi utilizada a ferramenta online github. É 

importante mencionar que o projeto está disponível para clone, download, 

meramente para consultas, contatos com o autor, elaboração de issues, 

colaboração, ou eventuais contribuições no endereço 

https://github.com/dionlan/ProjetoAlgoritmoDeInferencia/. 
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4.3.1. Visão lógica 

 

Para fornecer uma base com o intuito de permitir compreender a estrutura e a 

organização do design do sistema, a visão lógica de arquitetura é utilizada no fluxo 

de trabalho de análise e design. São representados os subsistemas, pacotes e as 

classes com mais detalhes em termos de funcionalidades para atendimento e 

realização dos casos de uso, que descrevem o comportando significativo da 

arquitetura.  

 

 

Figura 13. Diagrama de domínio do algoritmo de similaridade 
 

A Fig. (13) representa o domínio por meio de classes, pacotes e subsistemas 

que compõem a solução implementada para o algoritmo de similaridade. O 

subsistema do Dynamic Lattes inicia o processo para a extração e obtenção da 

ontologia de cada currículo Lattes. Na classe ParserOwlJava, é realizada a leitura  

do arquivo OWL que contém a ontologia. Após isso, é realizada a consulta no 

arquivo utilizando-se a linguagem de consulta para ontologias, SPARQL. É uma 

linguagem semelhante à SQL que retorna apenas os campos informados, campos 

estes descritos de acordo com o item do currículo Lattes que se deseja obter. É 

definido, então, o campo das produções bibliográficas de cada indivíduo, que 

contém o título de cada publicação individualmente. 

Essa consulta é convertida em objetos Java e adicionada à lista para posterior 

tratamento do título. 
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Dois métodos principais são executados: consultaBase e consultaDestino. Na 

implementação inicial, especificadamente, foi utilizado um perfil base para quinze 

perfis destinos. Para cada consulta, varia-se apenas o parâmetro do nome do 

indivíduo a ser consultado. 

Na classe TrataString, as listas de produção são lidas. Elas contêm os nomes 

das publicações do indivíduo base e do destino resultante das consultas. Essas 

duas listas são passadas como parâmetro do método carregarSinonimosDesktop, 

que invoca também o método selecionarStr, método o qual recebe a lista contendo 

os nomes de cada publicação sem nenhum tratamento. Como parâmetro, essa lista 

é passada e o método tratarStr da classe StopWords retira todos os termos sem 

muita significância para o cálculo da similaridade. Os termos estão presentes no 

arquivo adicionado ao projeto chamado stopword.txt, que contém atualmente 663 

termos em inglês e português e que podem ser adicionados ou retirados qualquer 

termo a qualquer momento, caso necessário. São termos como: artigos, 

preposições, pronomes, conjunções, números e letras únicas todos extraídos do 

nome de cada publicação. 

Após essa retirada, o método selecionarStr é chamado para selecionar 5 

palavras aleatórias com o fim de solicitar a consulta aos sinônimos. Por exemplo, 

esse tratamento é útil quando um nome de um artigo contém vários termos, para 

considerar apenas 5 e padronizar a quantidade de comparações por palavras entre 

o nome da publicação do indivíduo base e destino. Se o nome contiver quantidade 

igual ou inferior a cinco termos, considera-se o nome do título por completo (após o 

processamento do “stopwords”) para a submissão de consulta dos sinônimos.  É 

válido mencionar, portanto, que essa solução evita também comparar, por exemplo, 

dez termos de um indivíduo com três de outro, podendo ocasionar valores fora da 

margem esperada. 

Após isso, o termo e seus sinônimos são adicionados nesta ordem em duas 

listas: a lista a ser comparada de indivíduo base e a lista a ser comparada do 

indivíduo destino. 

Ao final o método compararListaSinonimos é chamado, utilizando como 

parâmetro as duas listas carregadas acima citadas. 



40 

 

O método fixa o primeiro termo da lista a ser comparada do indivíduo base e 

compara com todos os demais termos e sinônimos da lista a ser comparada do 

indivíduo destino. Ao término fixa o segundo termo da lista a ser comparada do 

indivíduo base e compara com todas as demais do indivíduo destino. Esse processo 

é realizado até que se esgotem os termos e sinônimos de ambos os indivíduos. 

Para cada ocorrência igual, dentre todas as possibilidades desse produto 

cartesiano, é atribuído o valor de 1. Ou seja, corresponde que houve um termo igual 

do processo de comparação. É incrementado o valor 1 sempre que há uma nova 

ocorrência, que posteriormente o somatório será definido de quantidade sinônimos 

encontradas. 

Após a execução do procedimento de comparação, o cálculo final é gerado, 

adotado de valor percentual de similaridade formulado pela relação matemática (9) 

apresentada no capítulo anterior que estabelece que o percentual de similaridade é 

igual a quantidade de sinônimos (ocorrência encontradas) dividido pela quantidade 

de possibilidades (produto cartesiano) entre as publicações dos dois perfis 

comparados. 

 

Visão do Thesaurus 

 

 
Figura 14. Diagrama de domínio do módulo do thesaurus em ambiente desktop. 
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O thesaurus (http://www.thesaurus.altervista.org) é um instrumento que reúne 

termos escolhidos a partir de uma estrutura conceitual previamente estabelecida, 

destinados à indexação e à recuperação de documentos e informações num 

determinado campo do saber, ou seja, é uma listagem de palavras com significados 

semelhantes, dentro de um domínio específico de conhecimento. Não é 

simplesmente um dicionário, mas um instrumento que garante aos documentalistas 

e aos pesquisadores o processamento e a busca dessas informações. O domínio 

pode ser visualizado na Fig. (14). Para fins do desenvolvimento da proposta, foi 

utilizado unicamente como dicionário de termos sinônimos, ideias e afins. 

As principais características que diferenciam um thesaurus de um simples 

vocabulário controlado serão abordadas a seguir. No thesaurus cada termo 

corresponde a um conceito. Uma vez aceito, esse termo torna-se um "descritor" ou 

um "indexador". Caso o termo não seja aceito como "descritor", ele pode ser aceito 

como "remissivo", isto é, remete para um termo autorizado (descritor). 

Todos os termos estão relacionados entre si. Nenhum termo pode figurar no 

thesaurus sem estar relacionado a algum outro, sendo essa relação determinada 

pelo seu significado. 

A conceituação dos termos e as relações entre eles são definidas pelo 

sistema ontológico da área e pelo estudo de cada termo. 

Além da sua capacidade de organização, o thesaurus também tem um valor 

didático, porque utiliza conceitos específicos da área do conhecimento que 

contempla e permite, por meio das relações entre os termos, a melhor compreensão 

da área. 

A implementação do thesaurus em ambiente desktop é composta por uma 

estrutura constituído por dois tipos de arquivos, um em formato .dat e outro em 

formato .idx, ambos necessários para realizar a interligação de um termo que se 

deseja obter outros termos correlacionados. No arquivo .idx existem índices que 

criam uma matriz para seu(s) correspondente(s) no arquivo .dat. Este reconhece o 

índice e retorna o(s) termo(s) que mantém algum vínculo com o original. 

Quando se inicia o módulo do thesaurus em ambiente desktop, são 

carregados os dois arquivos em memória para que seja disponível a consulta pelo 

termo. A palavra é informada, caso não seja encontrada, a consulta retorna com um 
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valor nulo e lança uma exceção para a palavra não encontrada. A palavra a ser 

consultada é mapeada para seu índice correspondente no arquivo .idx. Esse índice, 

por sua vez, é relacionado ao arquivo de dados .dat, que verifica a classificação do 

termo em verbo, adjetivo, substantivo, pronome e, por fim, relaciona com qual tipo de 

definição em termos de sinônimo, antônimos e similares. 

O thesaurus identifica semanticamente qual a classificação do termo no que 

diz respeito à gramática. Consistindo em adjetivo, advérbio, verbo e substantivo. 

Essa classificação é importante porque torna possível restringir ou dar margem de 

escolha de qual classificação gramatical pertence tal termo. 

Outra classificação de suma importância para o thesaurus diz respeito 

principalmente à definição do tipo do termo, possibilitando classificá-lo em sinônimos 

ou antônimos. Como o objetivo é comparar indivíduos relacionados para determinar 

o grau de similaridade, utiliza-se o critério de apenas filtrar termos considerados 

sinônimos pelo thesaurus. 

No ambiente web, a configuração é mais simples. É utilizado o web service 

fornecido pelo próprio thesaurus online (http://thesaurus.altervista.org/). O web 

service disponibilizado processa palavras nos seguintes idiomas: italiano, inglês, 

espanhol, francês e alemão. O que limitou a implementação do módulo em 

português e necessitou de outra solução externa ao thesaurus. 

Para resolver a demanda em português na plataforma web, foi utilizada a 

biblioteca JSoup, a qual dispõe de funcionalidades que extraem os dados de 

páginas web. No caso é passada a URL (http://www.sinonimos.com.br/termo/) e a 

palavra “termo” é o que se deseja obter a lista de sinônimos. Essa solução atendeu à 

necessidade inicial. Foi restringida pelo fato de o provedor dispor de limite para 

certas quantidades de requisições de sinônimos em determinado intervalor de 

tempo. Porém, o problema foi contornado quando executada a aplicação em modo 

debug, o que tornava a execução mais lenta, no entanto, os resultados esperados 

eram obtidos, pois nesta condição o tempo de processamento aumenta. 

Tanto o thesaurus em inglês quanto em português, em ambiente web ou 

desktop, é passada a lista de termos já processada e tratada, contendo apenas os 

termos considerados mais relevantes, para se obter os sinônimos relacionados. 
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4.3.2. Visão de fluxo de trabalho 

 

Com vistas ao entendimento do fluxo de trabalho e à troca de informações 

entre os elementos constituintes do processamento do algoritmo de inferência, 

observa-se a Fig. (15).  

Observe que o processo se inicia pela ação do usuário a partir da utilização 

do sistema de entrada Dynamic Lattes. O utilizador informa a listagem dos 

identificadores de todos os currículos Lattes que se deseja realizar a extração, 

incluindo o indivíduo base e todos os indivíduos destinos.  

O Dynamic Lattes, por si só, realiza a comunicação com a base de dados da 

plataforma Lattes passando os identificadores informados pelo usuário para a 

localização dos respectivos currículos Lattes. A extração se dá no momento da 

localização dos arquivos respectivos de cada currículo e o retorno da consulta para o 

processamento pela Dynamic Lattes. Cada arquivo representa um currículo na base 

Lattes. 

 

Figura 15. Fluxo de trabalho do processamento. 
 

O processo interno do Dynamic Lattes deve seguir algumas etapas. Quais sejam: 

1. Obter os dados da Plataforma Lattes (XML); 

2. Gerenciar uma lista de pesquisadores (denominado membros); 
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3. Armazenar e disponibilizar os dados para consultas em uma base de dados 

baseada em ontologias, para que seja possível o uso de motores de 

inferência; 

4. O usuário poderá solicitar ao sistema relatórios consolidado por grupo de 

pesquisadores. Esses relatórios deverão utilizar os dados que estão na base 

de dados. 

 

 

Figura 16. Arquitetura do Dynamic Lattes. 

 

A camada de Apresentação ilustrada na Fig. (16) tem como 

responsabilidade a interação com o usuário por meio de páginas Web. Estas são 

carregadas com os dados provenientes da camada de Dados.  

A camada de Dados persiste e consulta os dados a partir da importação do 

arquivo em formato OWL gerado na camada de extração e a pesquisa das 

informações é realizada por meio de consultas SPARQL, nessa camada também se 

realiza as inferências sobre as ontologias.  

A camada de extração tem como objetivo realizar as extrações dos dados da 

Plataforma Lattes, disponível para download em XML, processar esses dados e 

gerar o arquivo OWL para que seja persistido na camada de dados. Essa camada 
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que provê as funcionalidades essenciais de extração das informações e a criação da 

ontologia para ser utilizada nas próximas etapas do processamento. 

A ferramenta está sob a licença open source e disponibilizada para 

download na página https://github.com/efgalego/DynamicLattes. 

Após a criação do arquivo de ontologia OWL, a aplicação carrega e começa 

a bateria de consulta dos indivíduos informados. É definido o indivíduo base e os 

demais restantes são os destinos. Ocorre o tratamento dos nomes das produções 

bibliográficas, a obtenção dos sinônimos nos idiomas inglês e português, as 

comparações e o cálculo do percentual de similaridade. 

Por fim, realiza-se a compilação dos resultados da comparação na lista e os 

classifica em termos percentuais. Assim ficam notórios os indivíduos destinos que 

mais se assemelham e os que são mais aderentes ao indivíduo base. 

4.3.3. Qualidade 

 

Para a construção do software, foram considerados os títulos dos trabalhos 

de cada currículo Lattes de cada indivíduo. Esse título está descrito no corpo do 

currículo Lattes dentro do item Produção bibliográfica. A extração relaciona todos os 

títulos, sejam eles de artigos completos publicados em periódicos, livros 

publicados/organizados ou edições, capítulos de livros publicados, textos em jornais 

de notícias/revistas, trabalhos completos publicados em anais de congresso, 

resumos expandidos publicados em anais de congressos, resumos publicados em 

anais de congressos, apresentações de trabalho, entre outros, conforme observado 

na Fig. (17). 
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Figura 17. Item de Produções do currículo Lattes. 

 

Assim sendo, no momento da extração, são obtidas todas as informações 

constantes dentro deste bloco de elementos de produções bibliográficas. 

Em termos de extensibilidade e confiabilidade, baseando-se na estrutura já 

construída para o item mencionado, é possibilitada maior flexibilidade em considerar 

outros itens, pois a lógica de processamento do cálculo de percentual de aderência 

é essencialmente a mesma, independente do item que se deseja extrair. A escolha 

foi motivada pela carga semântica dos títulos das produções e carregada para 

provar que é possível avaliar dois ou mais indivíduos sem nenhuma relação ou 

conhecimento prévio um do outro, com ou sem semelhanças em suas vidas 

acadêmicas. A confiabilidade e integridade dos dados também são mantidas, uma 

vez que a reprodução para os demais itens se torna menos dispendioso porque o 

núcleo suporta a consideração de qualquer outro. 

O item de produções bibliográficas possibilita obter e traçar o “perfil” 

acadêmico de cada indivíduo, ou seja, torna possível a inferência para se obter a 

área de atuação dentro da academia, tendo a posse desse “perfil” para cada 

produção bibliográfica, a fim de comparar com outros “perfis” de outros indivíduos. 

Entre outros itens do currículo Lattes, o nome de cada título da produção 
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bibliográfica carrega uma grande semântica para ser considerada na comparação, 

portanto, foi um critério para a escolha deste item. 

4.4. Implementação 

 

Para iniciar a implementação, primeiramente, foi necessário o entendimento 

do processamento do Dynamic Lattes, pois, como informado, este incorpora as 

ferramentas Script Lattes, Onto Lattes e Semantic Lattes. O uso primordial para a 

implementação é identificar o momento em que há a comunicação com a base de 

dados Lattes e o mapeamento dos atributos dos itens do currículo Lattes com a 

ontologia base criada para dar suporte. E o terceiro momento, deve-se à criação da 

ontologia, a qual servirá de base para a criação do algoritmo que calcula o 

percentual de similaridade entre os indivíduos. 

Para isso, é necessário seguir determinadas fases necessárias para a 

obtenção dos valores da base de conhecimento Lattes. 

A primeira refere-se à extração dos dados, a segunda à importação e leitura 

do arquivo ontológico, a terceira ao tratamento dos termos carregados em listas e, 

por último, a externalização e compilação do processo executado em uma planilha 

que apresenta informações da quantidade de publicações consideradas de cada 

indivíduo bem como o valor percentual de similaridade. 

 

4.4.1. Extração de conhecimento da base Lattes 

 

O Dynamic Lattes é uma proposta de Ferreira & Wassermann (2013) de 

integração de ferramentas já existentes (Onto Lattes, script Lattes e Semantic 

Lattes) que utilizam dados da Plataforma Lattes. 

Foi desenvolvido inicialmente para ser capaz de: 

 Obter os dados da Plataforma Lattes (XML ou HTML); 

 Gerenciar uma lista de pesquisadores (denominados membros); 

 Armazenar e disponibilizar os dados para consultas em uma base de dados 

baseada em ontologias, para que seja possível o uso de motores de 

inferência; 
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 O usuário poderá solicitar ao sistema relatórios consolidados por grupo de 

pesquisadores. Esses relatórios deverão utilizar os dados que estão na 

base de dados. 

Brevemente, o Onto Lattes surgiu da necessidade de se construir uma 

ontologia para representação do domínio dos dados dos membros presentes na 

base dos currículos Lattes. Ela é utilizada para a extração das informações 

presentes nos currículos Lattes disponibiliza em formato XML pela base Lattes. 

O Script Lattes extrai informações sobre os docentes cadastrados na base 

Lattes. Quando se executa, é realizado o download constando algumas 

características como relatórios das supervisões acadêmicas, o mapa de colaboração 

e o mapa de pesquisa entre membros de um grupo, grafos (redes) de coautoria 

entre membros de um grupo, relatórios de orientação, relatórios de projetos de 

pesquisa e prêmios, mapa de geolocalização e grau de colaboração. 

A Semantic Lattes foi resultado do trabalho de Anauê Costa e Fabio Yamate 

(2009), com objetivo de criar um sistema que seja capaz de realizar consultas sobre 

os Currículos Lattes, propondo uma ferramenta mais satisfatória e eficiente da 

encontrada no Portal Lattes. 

O diferencial da ferramenta é que as consultas serão realizadas em 

linguagem natural. As ontologias escritas em OWL foram criadas baseando-se em 

perguntas elaboradas por especialistas do negócio. 

A partir das funcionalidades dessas ferramentas, a aplicação realiza a 

extração dos currículos em formato XML da base de conhecimento Lattes, cria a 

ontologia representacional do domínio de cada currículo e cria o arquivo na extensão 

OWL. O resultado de interesse neste primeiro momento é o arquivo OWL que 

contém a ontologia criada e carregada para a utilização dos valores na comparação, 

para ser a entrada que dá início à leitura do arquivo, bem como para realizar a 

conversão e transformar em objetos na linguagem de programação Java. 

Para o propósito deste trabalho, é reaproveitada apenas esta funcionalidade: 

a que extrai os dados e cria a ontologia de conceitos e serve de entrada para o 

processamento do algoritmo de inferência proposto. 
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Figura 18. Tela para carregar novos indivíduos. 
 

Na Fig. (18) é possível visualizar como é feita a extração pelo usuário, por 

meio de uma página bem simples e intuitiva. Por trás dessa tela há o módulo do 

Script Lattes sendo executado e serve como parâmetro para a extração dos 

currículos dos ID’s, separados por vírgula. Nesse caso, não há a necessidade de 

passar, também, o nome do membro nem um intervalo de tempo, pois o Dynamic 

Lattes realiza a extração de todas as publicações constantes na plataforma Lattes. 

A partir da posse do arquivo, é iniciado o processamento da aplicação que 

implementa o algoritmo, sendo a segunda fase. 

 

Figura 19. Script de consulta escrito em SPARQL. 

 

A Fig. (19) apresenta a consulta escrita na linguagem de consulta SPARQL 

que aparentemente se assemelha às consultas tradicionais em SQL. Porém, o 

resultado da consulta dentro de um arquivo de ontologia OWL é utilizado para ser 

atribuído a objetos Java. Este é o momento de início do parsing de uma linguagem 

estruturada para a linguagem orientada a objetos Java. 
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4.4.2. Importação e leitura da ontologia do currículo Lattes. 

 

No primeiro momento é carregado o arquivo OWL para uma pasta na 

aplicação e realizada a conversão ou parse da linguagem ontológica para a 

linguagem Java. Foi uma decisão de implementação, visto que seria menos 

complexo trabalhar com objetos em Java do que obter o resultado da consulta 

utilizando a ferramenta de gerenciamento de ontologias Protegé. 

Em seguida, o arquivo OWL é carregado na aplicação e são aplicados 

métodos com as bibliotecas das ferramentas Jena e Protegé para realizar a 

manipulação da ontologia e a conversão para objetos Java. As bibliotecas irão tratar 

a consulta escrita na linguagem de consulta SPARQL que é utilizada para realizar a 

seleção dentro do arquivo OWL. Ou seja, o arquivo OWL contém toda a ontologia e 

os valores extraídos da base Lattes. Para serem realizadas as comparações de 

similaridades, apenas alguns campos serão necessários, então, o SPARQL é 

utilizado para retornar apenas os valores que interessam ao processamento do 

algoritmo. 

Na Fig. (19) observa-se que o arquivo “Ontologia.owl” é carregado e é criado 

um modelo a partir do método provido pela biblioteca Jena e, após isso, segue o 

processo de consulta e adição do resultado em uma lista de objetos Java. 

Nota-se que o script em SPARQL retorna os “títulos de dados básicos” que 

segundo a ontologia diz respeito a todos os títulos contidos no item do currículo 

Lattes de “Produção bibliográfica”, que contém os Artigos completos publicados em 

periódicos, livros publicados/organizados ou edições, capítulos de livros publicados, 

textos em jornais de notícias/revistas, trabalhos completos publicados em anais de 

congressos, resumos expandidos publicados em anais de congressos, resumos 

publicados em anais de congressos e apresentações de trabalho. 

Considerou-se esse item porque ele contribui semanticamente quando 

comparado entre os indivíduos podendo, ao final do processamento, haver valores 

confiáveis de acordo com a análise de suas publicações. 

Neste momento é executada a consulta e carregada a lista com o resultado. 

Para cada indivíduo a ser comparado, o método de consulta é invocado, cada um é 

identificado por uma sequência de caracteres característica definida pelo nome do 
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indivíduo na criação da ontologia, independente se o indivíduo a ser analisado é um 

indivíduo base ou indivíduo destino. Na Fig. (19), o indivíduo é identificado por “cv-

sergio-antônio-andrade-de-freitas”. 

 

4.4.3. Tratamento dos termos carregados em lista. 

Em seguida, algumas etapas são executadas. 

4.4.3.1. Fixação do primeiro título do indivíduo base. 

 Iteração sobre todos os demais títulos encontrados no indivíduo 

destino. 

4.4.3.2. Para cada iteração, há o tratamento do nome de cada publicação e 
seleção de palavras para que se possa carregar a lista de sinônimos em inglês 
e português. 

 Tratar o nome do título da publicação 

o Neste momento é realizado o tratamento do nome do título. Como cada 

título vem com termos que são semanticamente insignificantes para a 

comparação, como: preposições, artigos, conjunções, é feita a 

remoção desses termos, chamados de “stopwords”. No projeto existe 

um arquivo que contém, hoje, exatas 663 palavras em inglês, 

português e espanhol. 

o No início da execução, esse arquivo é aberto uma única vez para cada 

nome de publicação e é removido caso a palavra esteja contida na lista 

de “stopwords”. 

 Selecionar palavras do título da publicação. 

Após o tratamento da lista de palavras, identificou-se a necessidade de 

padronizar a quantidade de palavras para se realizar a comparação. Como não é 

possível determinar quantas palavras virão de cada título, foi adotado um valor 

arbitrário de 5 para ser considerado. Ou seja, caso um artigo contenha 10 palavras 

após o tratamento dos nomes, é executado um cálculo randômico que irá selecionar 

apenas 5 dessas 10. Caso seja menor que 5, é considerado o valor absoluto menor 

ou igual a 5.  Uma vantagem é que garante equilíbrio entre as comparações, para 
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evitar o caso de, por exemplo, comparar um artigo com 15 palavras com outro de 3 

palavras. 

 

4.4.3.3. Busca aos sinônimos de cada termo do título da publicação. 

 

Agora, de posse das listas de palavras tratadas e selecionadas, é feita a 

busca pelos sinônimos de cada uma. A forma que está implementada contempla 

duas maneiras. A busca por sinônimos na internet e a busca por sinônimos em 

arquivos no ambiente desktop. Nesse último caso, o ambiente desktop foi 

implementado por problemas originários do ambiente web como, por exemplo, 

limitação de quantidade de requisições em web services de sinônimos e elevação do 

tempo de processamento das requisições. Esse tempo depende da velocidade de 

tráfego na rede, internet e disponibilidade do web service, que muitas vezes se 

sobrecarregava pelas quantidades de solicitações de um mesmo endereço IP. Na 

seção de testes o resultado das comparações entre esses dois ambientes é 

abordado com mais detalhes. 

 Sinônimos em ambiente web 

No ambiente web, o procedimento se inicia quando é finalizada a filtragem e o 

tratamento das palavras. Cada palavra é submetida a um tratamento específico, a 

depender de qual idioma se deseja inicialmente buscar os sinônimos. 

Antes da submissão para obter os sinônimos, cada conjunto de palavras é 

adicionado a uma lista. Após isso, cada palavra é adicionada ao procedimento que 

retorna os sinônimos. Por exemplo, ao término haverá uma lista nessa sequência: 

PALAVRA 1, CONJUNTO DE SINÔNIMOS DA PALAVRA 1, PALAVRA 2, 

CONJUNTO DE SINÔNIMOS DA PALAVRA 2…PALAVRA N, CONJUNTO DE 

SINÔNIMOS DA PALAVRA N. Essa lista é independente de idioma, sendo criada 

tanto para os idiomas selecionados em inglês quanto em português. 

 Idioma Inglês 

No idioma inglês, é utilizado o web service do thesaurus, um serviço online 

que disponibiliza o dicionários de sinônimos. Cabe mencionar que existem outros 
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idiomas como o italiano, francês, mas no âmbito do trabalho, considera-se apenas o 

padrão inglês. 

 Idioma Português 

Para o idioma português, é utilizado o site (http://www.sinonimos.com.br) 

juntamente com a biblioteca JSoup para realizar a solicitação, receber os dados e 

posteriormente transformar em objetos a serem inseridos em uma lista de sinônimos 

em português. 

 Sinônimos em ambiente desktop 

No caso do ambiente desktop, o procedimento é bem semelhante ao da web, 

utilizando-se o mesmo método, porém com a utilização local do arquivo do 

thesaurus, tanto no idioma inglês quanto no português. 

Cada idioma possui dois arquivos, um que tem um índice para cada palavra, e 

o outro que identifica esse índice e relaciona com os sinônimos. A forma de 

implementação e execução do algoritmo nesta etapa é semelhante para os dois 

idiomas. 

Então, para uma comparação entre um indivíduo base e um destino, cada 

palavra do título da produção bibliográfica é adicionada à lista. Após isso, é realizado 

o processo de obtenção dos sinônimos e realizadas as comparações. Isso é feito 

iterativamente para todas as publicações extraídas do Lattes de ambos os 

indivíduos. 

 

4.4.3.4. Comparações entre os termos 

 

De posse da lista de sinônimos (inglês e português) do indivíduo base e da 

lista de sinônimos também em (inglês e português) do indivíduo destino, inicia-se a 

comparação entre os termos. 

Para o indivíduo base é fixada na estrutura de repetição a informação de que 

o primeiro termo e seus sinônimos serão comparados a cada termo e seus 

respectivos sinônimos do indivíduo destino. Após passar para o segundo termo e 

seus sinônimos do indivíduo base, novamente haverá a comparação com todos os 

http://www.sinonimos.com.br/
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termos e sinônimos do indivíduo destino e, assim sucessivamente, até passar por 

todos os elementos do indivíduo base e por todos os termos do indivíduo destino. 

 

4.4.3.5. Cálculo percentual de aderência 

 

O cálculo é realizado por meio de comparações individuais termo a termo. 

Caso sejam encontradas ocorrências correspondentes, ou seja, palavras iguais no 

universo de possibilidades, é atribuído o valor 1 para ser contabilizado no final a 

quantidade desses termos, ou seja, a quantidade de sinônimos encontrados. O 

segundo elemento da equação é a quantidade de possibilidades a serem 

comparadas entre os dois indivíduos (base e destino), representado por “quantidade 

de possibilidades”. Quando o algoritmo é executado, tanto para o indivíduo base 

quanto para o destino, é carregada a lista que contém a quantidade de produções 

bibliográficas, essa quantidade é multiplicada entre eles, o que resulta no termo 

“quantidade de possibilidades”. Como o algoritmo define 5 como a  quantidade fixa 

de palavras a serem buscadas com seus sinônimos, é necessária a multiplicação 

desse valor pela quantidade de possibilidades entre os indivíduos. E, ao final, para 

haver o valor em porcentagem, este é multiplicado por 100, conforme mencionado 

na formulação matemática constante na seção 3.2, fórmula 10. 

O resultado desse cálculo possibilita a comparação com os demais indivíduos 

que estão sendo comparados com a lista base. Possibilita também realizar a 

classificação entre eles a fim de verificar qual possui maior percentual de 

similaridade. 

 Classificação de similaridade 

Ao final da execução do processo, carregadas todas as comparações entre 

todos os indivíduos, para fins de organização e apresentação dos resultados, há a 

visualização do valor percentual de similaridade entre cada comparação, 

demonstrando os indivíduos que tiveram maiores valores, sendo os mais aderentes 

com o indivíduo base. Os que tiveram menores valores distanciam-se do indivíduo 

base e têm menor aderência. 

4.5. Testes 
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Esta seção aborda os testes realizados no software, como: o teste das 

funcionalidades, o volume, a confiabilidade e o desempenho.  

Para se alcançar isso, diferentes tipos de casos de testes são implementados 

e executados, cada um com um objetivo e uma técnica de suporte específico. 

 

4.5.1. Funcionalidade 

 

 A construção do algoritmo foi feita iterativamente e os testes foram evoluindo 

conforme as funcionalidades iriam sendo construídas. Todos os testes funcionais 

foram avaliados criticamente e realizado o processo de debug massivamente até 

que o comportamento esperado fosse alcançado. 

Com a finalidade de realização dos testes de funcionalidade para verificação 

e validação, procurou-se realizá-los com indivíduos que já têm conhecimento de sua 

área de concentração dentro da academia. E, assim, avaliar com mais criticidade os 

resultados apresentados pelo algoritmo, para que, posteriormente pudesse ser 

aplicados a indivíduos desconhecidos e garantir que o resultado não se distanciasse 

do esperado. 

Os testes foram feitos com um indivíduo base e dez indivíduos destinos. 

Testes relacionados às funções de:  

 Extração dos termos: funcionalidade já bem testada, proveniente do trabalho 

anterior, possibilita corretamente a extração dos valores presentes no currículo 

Lattes do indivíduo. Essas informações virão presentes na ontologia criada 

posteriormente a esse procedimento.  

 Criação da ontologia de conceitos: funcionalidade também já testada e 

estável. Após a extração dos valores, é criada a ontologia representacional do 

formato do currículo Lattes, contendo os blocos e os itens estruturados de acordo 

com o formatado pela plataforma Lattes. A ontologia de conceitos é um arquivo no 

formato OWL, que é, de fato, a implementação do domínio considerado. 

 Carregamento do arquivo OWL: funcionalidade que interopera com as 

funcionalidades anteriores para o carregamento do referido arquivo contendo a 
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representação dos conceitos da ontologia Lattes. Função bastante crítica do 

ponto de vista da extração, pois é o resultado dessa etapa. 

 

 Conversão em objetos Java: funcionalidade que realiza o parse da linguagem 

de programação utilizada na construção de ontologias (RDF, SPARQL) para a 

linguagem orientada a objetos. Essa etapa é uma das mais importantes, pois 

possibilita a conversão de uma linguagem estruturada para a orientada a objetos. 

O tratamento das informações se torna mais simples e dá agilidade ao 

desenvolvimento. Os testes se basearam na captura das consultas no arquivo 

OWL, atribuição às variáveis em Java, recebimento dos valores das consultas, 

adição às listas de objetos e impressão desses termos, além de comparações 

entre eles. 

 Carregamento do arquivo de “stopwords”: serve para o tratamento do nome 

dos títulos das produções bibliográficas. O teste consistiu na passagem de 

parâmetros com nomes longos constando diversas palavras que deveriam ser 

desconsideradas para fins de comparações. Essas palavras podem ser: artigos, 

letras do alfabeto, abreviações, pronomes, números, preposições, conjunções. Do 

ponto de vista do algoritmo estas são desprezadas e semanticamente 

insignificantes. 

 Seleção aleatória de palavras: como não se sabe quantas palavras ao certo 

serão retornadas após a extração, observou-se a necessidade da tentativa de 

padronizar certa quantidade para minimizar as chances de discrepâncias fora da 

margem aceitável de precisão do cálculo. O teste consistiu em estabelecer um 

número fixo de termos e passar como parâmetro uma série de frases que 

representariam o nome dos títulos das produções bibliográficas. A função 

randômica seleciona 4 palavras do total de palavras informadas. Caso tenha 

menos que 4 palavras, todas são consideradas.  Por exemplo, o título “Processo 

de contratação de serviços de tecnologia da informação para organizações 

públicas”. Após a retirada das palavras pelo “stopwords”, restariam “Processo 

contratação serviços tecnologia informação organizações”. Aleatoriamente 

poderiam ser escolhidas as palavras: “Processo”, “serviços”, “informação” e 

“organização”, por exemplo. 
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 Submissão aos dicionários de sinônimos: as palavras neste momento foram 

testadas, a princípio, separadamente em classes exclusivas de testes para 

possibilitarem a integração com as demais outras classes no projeto principal. As 

palavras escolhidas aleatoriamente foram adicionadas em listas na linguagem 

Java, e passadas para o web service do dicionário de sinônimos. O resultado era 

adicionado em outra lista e comparado manualmente, a fim de verificar se os 

sinônimos condiziam com o termo informado. O outro processo que verifica os 

sinônimos localmente também foi testado da mesma maneira, porém, com a 

observância de significativa melhoria no tempo de processamento. Como os 

arquivos do dicionário de sinônimos está localmente na máquina do 

desenvolvedor, observou-se elevada melhoria no desempenho, uma grande 

preocupação quando os testes estavam sendo feitos apenas no ambiente web. 

Testes entre os resultados do ambiente web e ambiente desktop também foram 

considerados, e obtiveram a mesma relevância em quantidade de sinônimos por 

palavra informada, ou seja, possibilitou a melhoria significativa de tempo de 

resposta, obtendo os mesmos resultados. Há de se considerar que o arquivo de 

sinônimos local, tanto em inglês quanto em português, deve ser atualizado 

constantemente, tendo em vista a adição de novos termos e, por consequência, 

os novos sinônimos. No ambiente web, essa preocupação pode ser atenuada, 

tendo em vista que o serviço é atualizado no servidor. 

 Comparações entre as palavras: esta funcionalidade realiza uma série de 

comparações entre termos. As comparações são verificadas na equivalência 

entre uma palavra e um conjunto de outras palavras. Quando se compara dois 

títulos de produção bibliográfica, a primeira palavra do primeiro título é fixada e 

comparada com a primeira palavra do segundo título e seus demais sinônimos, 

após isso, comparada com a segunda e seus sinônimos, e assim por diante, até 

exaurirem-se as possibilidades de comparações. Uma comparação é equivalente 

quando se encontra um termo igual, logo, é estabelecida uma evidência de 

similaridade e aderência para fins de cálculo percentual. O teste é percorrer a lista 

de termos e sinônimos do indivíduo base, comparando-se com a lista de termos e 

sinônimos do indivíduo destino, se a ocorrência for igual, atribui-se 1 e segue as 

comparações.  
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 Classificação de similaridade: o teste da classificação é realizado a partir da 

interpretação do testador. Com o objetivo de se avaliar e interpretar a partir da 

observância humana dos dois currículos Lattes e com o resultado apresentado 

pelo software. Ao final, são apresentados os indivíduos destinos que se 

assemelham ou não ao indivíduo base. A aprovação dessa função se dá no 

momento em que são comparados os resultados do software com a interpretação 

humana do testador. 

 

 

Figura 20. Execução da aplicação. 
 

A Fig. (20) ilustra a execução da aplicação que relaciona o item do perfil do 

indivíduo base com o item do indivíduo destino. Como se observa, o item em 

questão do perfil base está fixado e iterando sobre as produções bibliográficas do 

perfil destino, quando se esgotam as possibilidades, incrementa-se para a próxima 

publicação do indivíduo base.  

Na referida figura, está representada, ainda, a lista dos termos selecionados 

do título da produção. O termo extraído do nome da publicação está em caixa alta e, 

na frente, estão os referidos sinônimos encontrados para esse termo. Quando uma 

ocorrência igual é encontrada, atribui-se o valor 1 e informa-se o nome das duas 

publicações apontadas como semelhantes, as quais podem ser observadas em 

vermelho. 
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Figura 21. Valor final percentual. 
 

Quando a execução entre duas comparações é finalizada, é apresentado um 

resumo com o cálculo realizado e o valor percentual obtido na comparação entre os 

dois indivíduos, conforme apresenta a Fig. (21). 

A suíte de teste estabelecida considerou um total de 3 casos de teste, o que 

contempla três perfis bases e 45 perfis destinos. Cada perfil base tem por objetivo 

ser avaliado com outro conjunto de quinze perfis destino, bem como o perfil base 2 e 

3. Para cada teste realizado, buscou-se executar para o mesmo caso, em média 3 

vezes, para observar como se comportavam o valor e a variação entre as 

execuções. 

Ao final, é gerada uma planilha separada por testes e o resultado de cada 

comparação realizada, que será tratada e analisada na seção 4.3. 

 

4.5.1.1. Teste de volume 

 

O presente teste tem por objetivo avaliar o comportamento do software 

quando se sobrecarrega o volume de dados a serem processados. O objetivo é 

estabelecer o momento da capacidade até o momento de possíveis resistências a 

falhas (integridade), capacidade de lidar com várias solicitações ao mesmo tempo, 

bugs e/ou comportamentos inesperados.  

O teste foi realizado no momento em que tenta processar grande volume de 

dados carregados no arquivo OWL da ontologia de conceitos. Dependendo do 

indivíduo a ser processado, ele pode possuir grande quantidade de publicações 

bibliográficas publicadas. Quando isso ocorre, há um travamento do sistema que 
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gera um erro de abertura e fechamento dos arquivos de sinônimos. A quantidade de 

requisições supera a quantidade atendida pelo software, ou seja, possui muitos 

termos a serem gerados seus sinônimos e a capacidade de processamento/tempo 

de resposta expira, estourando uma exceção. Mas isso ocorre para casos extremos, 

a intenção é justamente saber a capacidade para conhecer as limitações e restrições 

do software e limites usados para validar e avaliar a aceitabilidade dos limites 

operacionais de um sistema de acordo com cargas de trabalho variáveis, enquanto o 

sistema em teste permanece constante. 

Uma consideração a se ponderar é que todo o desenvolvimento foi realizado 

em ambiente dual boot com o sistema operacional Windows, ressaltando-se que os 

recursos de memória e armazenamento foram limitados por essa condição. Quando 

se processavam comparações para perfis com mais 70 produções bibliográficas 

encontradas, era gerado um erro por impossibilidade de processar os arquivos que 

contêm os sinônimos em ambiente local. Conforme visto na Fig. (22).  

 

Figura 22. Erro de abertura e processamento do arquivo de sinônimos. 
 

 

Tendo em vista a ocorrência desse erro, a princípio foram limitadas apenas 

comparações para indivíduos que contemplavam a condição de até 70 produções 

bibliográficas. Porém, em ambiente de teste com outra máquina, utilizando apenas 

um sistema operacional, o erro não foi diagnosticado por ter dedicação exclusiva da 

memória real e virtual para o processamento. Avaliada essa possibilidade de 

execução para qualquer quantidade de produções bibliográficas, todos os testes 

foram refeitos e adicionados os indivíduos que até então eram limitados, logo, essa 

limitação foi contornada e não houve outros erros de recursos físicos. 
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4.5.2. Confiabilidade 

Os testes de confiabilidade considerados foram o de stress com a intenção de 

avaliar como o sistema responde em condições anormais. O stress no sistema pode 

abranger cargas de trabalho extremas, memória insuficiente, hardware e serviços 

indisponíveis ou recursos compartilhados limitados. Normalmente, esses testes são 

executados para compreender melhor como e em quais áreas o sistema está 

dividido, para que os planos de contingência e a manutenção de atualização possam 

ser planejados e orçados com bastante antecedência.  

O resultado associado ao teste de carga foi o estouro da capacidade de 

processamento, gerando um erro no consumo de recursos tanto no ambiente web 

quando no local. O web era limitado pela velocidade da internet, ou seja, às vezes o 

tráfego era comprometido pelas requisições e ocorria o travamento da aplicação, 

gerando assim a interrupção do processamento. Localmente observou-se o stress e 

o gargalo ocorria quando as solicitações eram em grande volume. Ao mesmo tempo 

em que aperfeiçoou o desempenho, aumentando o tempo de processamento, 

ocorreu um tratamento inesperado no arquivo. Cada requisição, a princípio, deve ser 

consultada no arquivo, esse acesso extremamente rápido ocasiona erro. A 

identificação do termo e seus sinônimos são feitas por índices que os relaciona. 

Internamente pode ocorrer à falha nesta correlação, estourando assim um erro na 

leitura do arquivo. 

4.5.3. Desempenho 

O desempenho foi testado e medido prioritariamente no momento mais crítico da 

aplicação, que são as requisições aos dicionários de sinônimos. No início do 

desenvolvimento deixava bastante a desejar o tempo de resposta, pois além de 

depender de internet, a quantidade de solicitações aos servidores remotos era 

bastante limitada, gerando atraso e resultados imprecisos. Uma alternativa foi testar 

um conjunto controlado de indivíduos, que não estourava o limite de requisições. 

Porém o teste pôde ser mais bem avaliado quando foi realizado na máquina local. O 

desempenho melhorou cerca de 70% de tempo de resposta. O teste é avaliado 

chamando a função que processa os sinônimos remotamente por meio da internet 

em relação aos processados localmente. São métodos distintos que executam a 

mesma lógica de processamento, mas consumindo recursos distintos.  
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4.6. Análises dos resultados  

 

Nesta seção é apresentada a análise e os resultados obtidos a partir da 

implementação, execução e teste do algoritmo para um conjunto controlado de 

indivíduos.  

Como mencionado acima, os testes consistiram em considerar um domínio 

conhecido de indivíduos. De posse desse conhecimento prévio, pode-se precisar de 

forma mais confiável os resultados esperados, tendo em vista que as comparações 

poderiam ser melhores analisadas entre a percepção humana em relação à 

computacional. Ou seja, a validação dos testes se baseou no conhecimento do 

testador sobre as pessoas a serem comparadas com o resultado computado pelo 

algoritmo de similaridade. 

A análise consiste em considerar aspectos relativos à área de concentração 

de cada indivíduo dentro do ambiente acadêmico. Observou-se que o percentual de 

similaridade nas comparações tiveram maiores concentrações e tendências de 

aumento entre indivíduos que pertenciam ao mesmo rol semântico de produções 

bibliográficas.  

 

Resultado da execução do algoritmo de cálculo do percentual de similaridade entre os indivíduos 

Indivíduos Id Lattes Área de 
Concentração 

Qtd de 
Produções 

Qtd Termos 
Iguais 

% de 
Similaridade 

Indivíduo Base            

Base  0468265522433921 SOFTWARE 20     

Indivíduos Destinos           

Destino 1 0395549254894676  SOFTWARE  19 85 4,47 

Destino 2 8424412648258970  CIVIL  22 4 0,18 

Destino 3 6753551743147880  ELETRÔNICA  18 6 0,33 

Destino 4 1196380808351110  SOFTWARE  37 75 2,03 

Destino 5 2105379147123450  SOFTWARE  12 40 3,33 

Destino 6 7610669796869660  SOFTWARE  53 238 4,49 

Destino 7 0580891429319047  SOFTWARE  17 191 11,24 

Destino 8 9950213660160160  SOFTWARE  18 342 19,00 

Destino 9 1700216932505000  SOFTWARE  11 47 4,27 

Destino 10 0255998976169051  MEDICINA  99 4 0,04 

Destino 11 2443108673822680  ELÉTRICA  23 8 0,35 

Destino 12 7844006017790570  SOFTWARE  13 3 0,23 

Destino 13 2187680174312042  SOFTWARE 111 1649 14,86 
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Destino 14 0571960641751286  ENERGIA  38 17 0,45 

Destino 15 8075435338067780  FÍSICA  11 15 1,36 

Tabela 2. Resultado 1 do cálculo do percentual de similaridade. 

 

Pode-se observar, na tabela 2, o resultado da aplicação do algoritmo para 15 

indivíduos destinos e a distribuição da porcentagem de acordo com a aderência ao 

indivíduo fixado como base. 

Analisando-se a tabela 2, é possível identificar a relação de um único 

indivíduo base com quinze indivíduos destinos, nomeados de Destino 1 até Destino 

15. A primeira Id Lattes é o identificador do indivíduo cadastrado na base do 

currículo Lattes Na coluna de área de concentração, representa a área no qual o 

indivíduo tem predominância em suas produções bibliográficas e vida acadêmica, 

baseado em sua graduação, linhas de pesquisa, mestrado, doutorado, docência, 

orientações, bancas, etc. A partir dessas informações de área de conhecimento que 

está contido o indivíduo, o algoritmo possibilita comparar e pontuar aqueles que mais 

se assemelham dentro do escopo da área de concentração. A próxima coluna é a 

quantidade de produções encontradas e extraídas do currículo Lattes de cada 

indivíduo. Por meio desse número, serão contabilizadas quantas comparações serão 

realizadas, pois o total de comparações é o produto cartesiano entre as quantidades 

de produções bibliográficas encontradas do indivíduo base com o indivíduo destino. 

A coluna quantidade de termos iguais é preenchida após a execução do processo, 

que captura a quantidade de ocorrências iguais encontradas entre os termos e seus 

respectivos sinônimos.  

E, por fim, está representado o percentual de aderência ou similaridade entre 

os indivíduos comparados. Esse resultado é oriundo da aplicação da formulação 

presente na seção da apresentação da fórmula sobre o algoritmo, no capítulo 3. 

Observa-se na tabela 2 que a área de concentração do indivíduo base está 

dentro do escopo de “software”, ou seja, abrange um universo relacionado à 

tecnologia da informação no geral, contemplando a ciência da computação, ciência 

da informação, engenharia de software, engenharia da computação, ou quaisquer 

outras áreas que possam se relacionar semanticamente com a informação, o 

software, os sistemas, entre outros. A referida tabela comporta nove dos quinze 

indivíduos pertencentes a essa área. Analisando-se, há evidências que aproximam 
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os demais indivíduos caracterizados em sua área de conhecimento de “software” 

destacado na figura, com o indivíduo base também pertencendo a este domínio. 

Esta configuração gera um resultado que tende a maiores valores para os 

respectivos indivíduos. Essa predominância é explicada pelo fato de compartilharem 

de informações que contemplam um mesmo domínio amostral, seja o termo 

exclusivo oriundo do nome da produção bibliográfica ou o sinônimo derivado desse 

termo original. 

Os indivíduos destinos 8, 13 e 11, tiveram os maiores percentuais de 

similaridades. Como era de se esperar, esses indivíduos são de “software” assim 

como o indivíduo base, compartilham ideias em comum e o algoritmo apontou que 

existe maior concentração na similaridade do que os outros indivíduos comparados.  

No caso do indivíduo destino 8, pode-se comprovar, entre outros casos, que 

foram encontradas ocorrências no título da produção bibliográfica do indivíduo base 

“Aplicação de Controle Estatístico de Processo (CEP) no contexto do MR-MPS 

em uma Fábrica de Software.” com a produção “Análise Comparativa de 

modelos de processo de aquisição de software embarcados, críticos e seguros 

no contexto da Indústria Automobilística.” Nessa comparação se torna fácil de 

visualizar o motivo da ocorrência, pois o termo identificado foi “PROCESSO” está 

presente no próprio título, juntamente com os respectivos sinônimos. Outra 

comparação identificada como ocorrência para a contabilização do percentual de 

aderência para a mesma produção bibliográfica do indivíduo base foi encontrado em 

“Qualidade do Processo e do Produto para softwares embarcados, críticos e seguros 

no contexto da indústria automotiva.” e em “Análise comparativa entre modelos 

de processo de aquisição de software e a Instrução Normativa nº 04.”, também 

em “Models of Assessment and Deployment of Software Process in Micro and 

Small Enterprises: A Comparative Analysis.”, nesse último caso, foi encontrada 

ocorrência com a palavra software e seus sinônimos. A palavra software predomina 

entre as ocorrências dos dois perfis, como observada em "Aplicação de Controle 

Estatístico de Processo (CEP) no contexto do MR-MPS em uma Fábrica de 

Software." do indivíduo base com “Análise de Benefícios em Melhoria de 

Processo de Software / Workshop de teses e dissertações.”. Um resultado 

interessante foi que ambos os indivíduos compartilham a autoria ou participação em 

uma mesma produção “Aplicação de Controle Estatístico de Processo (CEP) no 
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contexto do MR-MPS em uma Fábrica de Software.”, que é uma evidência 

significativa que comprova a alta aderência. Outra evidência foi encontrada entre o 

nome da produção do indivíduo base “Padrões de Análise e Projeto para 

Desenvolvimento de Sistemas de Informações Espaço-Temporais para 

Agricultura de Precisão.” com a produção do indivíduo destino “Análise de 

Benefícios em Melhoria de Processo de Software / Workshop de teses e 

dissertações.”, encontrada com o sinônimo “ATIVIDADE” da palavra 

“DESENVOLVIMENTO” e “MELHORIA” constante nos títulos. 

Em relação ao indivíduo 13, segundo colocado na classificação de maior 

percentual de aderência, é possível observa a justificativa de aderência pelo fato de 

compartilharem termos técnicos que caracterizam a área de conhecimento de cada 

perfil. A seguir, observam-se alguns casos que foram identificados: “Modelos de 

Avaliação e de Implantação de Processos de Software em Micro e Pequenas 

Empresas: Uma Análise Comparativa.” em relação à comparação com o título do 

destino “Processo de contratação de software e serviços correlatos para entes 

governamentais.” e em “Graduação em Engenharia de Software em um 

campus de engenharias”. Também entre “Modelos de Avaliação e de 

Implantação de Processos de Software em Micro e Pequenas Empresas: Uma 

Análise Comparativa.” do indivíduo base com “Perception on Software 

Maintenance: a case study with Information Technology managers.” do destino. 

Uma dos resultados gerados pela lista de sinônimos pode ser comprovada entre as 

comparações intituladas de “Definição de Processos de Software baseado em 

uma Arquitetura de Componentes de Processo.” do perfil base e “Introdução ao 

ASP (Application Service Providers): Um modelo de Outsourcing de 

Tecnologia da Informação.” do destino. O registro equivalente é encontrado pelo 

termo “REGRA”, sinônimo entre as palavras “PROCESSO”, “ARQUITETURA” e 

“MODELO”.  

Várias outras ocorrência de sinônimos foram identificadas para o perfil destino 

2 (1649). Os casos citados anteriormente é um rol exemplificativo, replicado para o 

restante dos casos. 

Os demais indivíduos destinos de outras áreas de concentração tiveram o 

percentual dentro de uma margem abaixo dos indivíduos da área de “software”. A 

explicação se dá na observância de não conterem informações nas produções que 
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se assemelham ou tratam do mesmo conjunto universo acadêmico com certa 

conexão entre eles.  

Interessante ressaltar que existe a possibilidade de indivíduos os quais, 

aparentemente, façam parte de área totalmente oposta, terem percentual de 

similaridade elevado. Por exemplo, um caso de um psicólogo pesquisador que busca 

softwares capazes de auxiliar no tratamento e acompanhamento de seus pacientes. 

Ou ainda, de um biblioteconomista que busca inovar a automação de acervos e tem 

a finalidade de obter ou propor aplicações para este fim. A evidência para esses 

casos é observada caso sejam publicadas produções e estas sejam adicionadas no 

currículo Lattes desses membros.  

Na tabela 2, está claro um desses casos relatados anteriormente. O indivíduo 

destino 15, da área de concentração das exatas, especificadamente da “física” 

possui elementos dentro das produções bibliográficas, que o aproximam as pessoas 

da área de “software”. Foram encontradas ocorrências entre “Proposal for a 

Measurement Model for Software Tests with a Focus on the Management of 

Outsourced Services.” do perfil base com “On the representation of 

autonomous Markovian processes.” do perfil destino, referentes sinônimos dos 

termos “SERVICES” e “REPRESENTARION” com o sinônimo “ACTIVITY”. e 

também entre “A Component Based Framework for Information Systems for 

Precision Agriculture.” e “Non-equiprobable states and generalized entropies 

in the framework of BG statistics.” com o termo “FRAMEWORK”. 

Essa análise pode ser replicada a pessoas ou um conjunto de pessoas 

desconhecidas entre si com a finalidade de conhecer e mensurar as semelhanças a 

partir das produções bibliográficas. 

Nota-se que as evidências são satisfatórias para concluir que: dado um 

conjunto de pessoas, existe um grau de aderência entre elas, calculado a partir das 

suas produções bibliográficas. Sendo que essa aderência pode variar de acordo 

com a área de conhecimento que o individuo está inserido.  

Esse teste foi validado, tendo por base o conhecimento pessoal entre os 

indivíduos comparados e atestando que os valores encontrados condizem e estão 

coerentes com a realidade observada. Uma vez que os testes indicaram essa 

conclusão, pode-se replicar para um número maior de elementos do conjunto de 
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indivíduos, o qual irá apresentar a mesma tendência de resultado para pessoas que 

compartilham o escopo de conhecimento semelhante.  

 

Resultado da execução do algoritmo de cálculo do percentual de similaridade entre os indivíduos 

Indivíduos Id Lattes Área de 
Concentração 

Qtd de 
Produções 

Qtd Termos 
Iguais 

% de 
Similaridade 

Indivíduo Base            
Base  5685720614944773  SOFTWARE  11     
Indivíduos Destinos           
Destino 1 5176634535321377  SOCIOLOGIA 31 34 1,99 
Destino 2 3594383262391290  PORTUGUES  54 6 0,20 
Destino 3 7201356664034110  PORTUGUES  7 10 2,60 
Destino 4 4731226594888669  ECONOMIA  7 14 3,64 
Destino 5 1409988766720310  ECONOMIA  18 0 0,00 
Destino 6 2831991076751450  SOFTWARE  5 1 0,36 
Destino 7 9554285834432090  SOFTWARE  21 81 7,01 
Destino 8 5685720614944773  SOFTWARE  6 135 40,91 
Destino 9 4739013535126460  ELÉTRICA  35 9 0,47 
Destino 10 2193972715230641  SOFTWARE  37 478 23,49 
Destino 11 0716559775355685  SOFTWARE  26 32 2,24 
Destino 12 1386396456867680  ELETRÔNICA  9 19 3,84 
Destino 13 3770883410480180  CIVIL  73 86 2,14 
Destino 14 0980291033230862  CIVIL  51 138 4,92 
Destino 15 2723749173803350  ARTES CÊNICAS  35 100 5,19 

Tabela 3. Resultado 2 do cálculo do percentual de similaridade. 
 

Com o objetivo de certificar e dar confiabilidade aos resultados, outros testes 

foram realizados, buscando diversificar o cenário de controle entre o rol de 

conhecimento entre os perfis acadêmicos na Universidade de Brasília.  

A tabela Y reflete outra situação, nesse caso, o indivíduo base foi escolhido 

aleatoriamente entre os docentes do curso de engenharia de software da 

Universidade de Brasília, campus da Faculdade do Gama. Os demais membros 

também foram escolhidos aleatoriamente para fins de comparação, também da 

Faculdade do Gama e de outros departamentos da Universidade de Brasília. Sendo 

5 perfis da área de concentração de software,  2 da língua portuguesa, outros 2 do 

curso de economia, 2 da elétrica/eletrônica, 2 da engenharia civil e 1 das artes 

cênicas e 1 outro do curso de sociologia, conforme pode ser constatado na referida 

tabela, totalizando 15 indivíduos destinos.  
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O processamento do algoritmo apontou que o indivíduo base tem sua melhor 

aproximação em termos de similaridade do indivíduo destino 8, também do curso de 

engenharia de software. Sem ao menos detalhar suas produções bibliográfica, nota-

se que existe um liame até mesmo no nome do curso, porém o algoritmo não leva 

em conta apenas isso, e sim o contexto da carreira acadêmica entre os perfis 

comparados, o que pode obter maiores indícios de similaridade.  

Em relação ao indivíduo que mais se aproximou do indivíduo base, destaca-

se a grande concentração de produções bibliográficas comportadas abaixo do 

mesmo escopo de produção, do desenvolvimento, do estudo e da pesquisa de 

ambos os perfis. Foram encontradas ocorrências de similaridade entre os termos e 

os sinônimos nas publicações do indivíduo intitulado de “Refactoring como um 

mecanismo para extração de componentes reutilizáveis.” e do indivíduo destino 

“Definição de Processos de Software baseado em uma Arquitetura de 

Componentes de Processo” cujo termo em comum é a palavra “artifício” que foi 

encontrada como sinônimo da palavra “mecanismo” e também sinônimo da palavra 

“processo”, ambas pertencentes ao título da produção bibliográfica em questão. 

Outra evidência, das 135 encontradas, é em relação ao título de outro artigo 

publicado pelo perfil base, chamado de “Catalogo de Padrões de Definição de 

Processos de Software. In: Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software.”, 

agora comparado com o título “Oficina sobre a Elaboração da Nova Matriz 

Curricular do Curso de Engenharia de Software da UnB: uma proposta 

Metodológica Baseada na Educação por Competências.”, cujos termos 

semelhantes encontrados foram: a própria palavra “software” pertencente aos dois 

títulos, e seus sinônimos, como “software system, software package, package, code 

e computer code”.  

Outros sinônimos também com a palavra “software” no título da mesma 

publicação do perfil base ocorreram com a produção bibliográfica do perfil destino 

intitulada de “Graduação em Engenharia de Software em um Campus de 

Engenharias. e Oficina sobre a Elaboração da Nova Matriz Curricular do Curso 

de Engenharia de Software da UnB: uma proposta Metodológica Baseada na 

Educação por Competências.”. Nesse caso, ocorreram outras semelhanças 

observadas, primeiramente, por estarem inseridos na mesma área de conhecimento, 

na mesma docência do curso e por estarem lotados no mesmo campus. 
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O segundo perfil destino que mais se observou similaridade ao perfil do 

indivíduo base, foi o 10. Observa-se que também faz parte da mesma grande área 

de conhecimento de “software”, e possui produções bibliográficas que compartilham 

a mesma semântica conversadas entre eles. No indivíduo base, o título “Uma 

ferramenta colaborativa de auxilio a decisões em arquiteturas de software.” 

comparado com o título do mencionado destino “Encontro das Comunidades de 

Software Livre do Nordeste.”, observa-se que a ocorrência de software já tende a 

aproximar esses perfis. Bem como outro título do destino “Using Free/Libre/Open 

Source for Software Engineering Education.”, um título em inglês comparado 

com um em português e também se mostrando eficiente na comparação.  

Observando mais criticamente, houve uma ocorrência significativa entre o 

perfil base e o perfil destino 15, da área de artes cênicas. O algoritmo apontou como 

evidência a esse caso, sinônimos encontrados no título do artigo do indivíduo base 

“Proposta de reutilização de processos utilizando conhecimento e 

visualização. In: Workshop de Teses e Dissertações em Qualidade de 

Software.” com o título do artigo do indivíduo destino “O Acordo: A Palavra em 

Performatividade na Dramaturgia In Process.”, o termo encontrado foi 

“proposição” que é um dos sinônimos da palavra “PROPOSTA” presente no título do 

perfil do indivíduo base também com o termo “proposição”, sinônimo do tempo 

“ACORDO” do título do artigo do perfil destino. Considerando ainda a produção do 

perfil base, outras ocorrências foram diagnosticadas com os sinônimos entre as 

palavras “CONHECIMENTO” e “ENSINO” do título “TCC no Ensino a distância.” 

do indivíduo destino. 

Outras ocorrências que comprovam o resultado:  

“Software Process Reuse Based on Knowledge and Process 

Components." do indivíduo base, com “A palavra em performance na 

dramaturgia in process: Uma técnica metodológica de dramaturgização em 

processos criativos.”, no título do perfil base “Reuso de Processos de Software 

Baseado na Componentização de Processos e Conhecimento.” comparado com 

“Possibilidades do uso de recursos audiovisuais na formação de atores.” do 

perfil destino. Note que não necessariamente a comparação se dá pelos termos do 

nome da publicação, mas sim, considera o conjunto de sinônimos em inglês e 
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português dos demais termos selecionados de cada publicação entre os perfis 

comparados. 

E assim por diante, diferentes ocorrências que se assemelham aos casos 

mencionados acima ocorreram e justificam o destaque do indivíduo das artes 

cênicas sobre o perfil base da engenharia de software. 

Nos demais casos, a distribuição se comportou com poucas ocorrências nas 

comparações de acordo com o total de produções bibliográficas de cada um, 

permanecendo na margem média de 1,5% de  similaridade. 

 

Resultado da execução do algoritmo de cálculo do percentual de similaridade entre os indivíduos 

Indivíduos Id Lattes Área de 
Concentração 

Qtd de 
Produções 

Qtd Termos 
Iguais 

% de 
Similaridade 

Indivíduo Base            
Base  1196380808351110  SOFTWARE 37     
Indivíduos Destinos           
Destino 1 9543318941665730  GEOLOGIA  103 282 1,48 
Destino 2 5312349289996470  ARTES CÊNICAS 158 216 0,74 
Destino 3 8981925310366970  PORTUGUÊS 71 81 0,62 
Destino 4 7766366571371750  LINGUA INGLESA 143 403 1,52 
Destino 5 5881553604748580  SOFTWARE 51 209 2,22 
Destino 6 7879595143050080  SOFTARE 10 28 1,51 
Destino 7 5121339738881620  SOFTWARE 29 208 3,88 
Destino 8 1154673226500310  ELETRÔNICA 75 431 3,11 
Destino 9 5498523681017650  SOFTWARE 82 150 0,99 
Destino 10 5285476213900200  SOFTWARE 77 88 0,62 
Destino 11 4387078593030200  PORTUGUÊS 93 198 1,15 
Destino 12 1869395326133830  AUTOMOTIVA 71 127 0,97 
Destino 13 4274374213664400  ENERGIA 24 110 2,48 
Destino 14 2317804591146320  SOFTWARE 9 61 3,66 
Destino 15 3991352033240220  ELETRÔNICA 20 19 0,51 

Tabela 4. Resultado 3 do cálculo do percentual de similaridade. 
 

Uma das características presentes no resultado do teste 3, constantes na 

tabela 4, é que não houve predominância do resultado em alguma determinada área 

de concentração. O indivíduo base de software teve leve tendência em aproximação 

com os perfis destinos 7, 14 e 8. Sendo que o 7 e 14 são da área de conhecimento 

de software e o 14 de eletrônica.  

Analisando cada caso, foram encontradas ocorrências similares na publicação 

do perfil base “Software de Gestão de Riscos.” com o título da produção 
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“Graduação em Engenharia de Software em um campus de engenharias.” do 

destino 7, identificados pela palavra “SOFTWARE” e suas derivações nos sinônimos.  

Também presente entre “Implantação de TI na BNB - Biblioteca Nacional de 

Brasília: Desafios e Agenda para 2008.” do indivíduo base com a publicação 

intitulada de “Uma Biblioteca Digital num Contexto de Ensino e Divulgação da 

Cultura Brasileira.”, essa mesma produção do destino 7 também se mostrou com 

similaridade com o título “Relato de Experiência: ensino da disciplina 

Humanidades e Cidadania dos Cursos de Engenharia da Faculdade UnB Gama-

DF.” do perfil destino, encontrada ocorrência no termo “DESTINO”. Outra ocorrência 

identificada foi entre as produções “Terceirização Estratégica de Tecnologia da 

Informação no Serviço Público Federal: Estudo de Caso.” do base e “O Projeto 

MPBiblio - Concepção e Desenvolvimento de um Curso de Harmonia Musical 

em Ambiente WEB.” do destino, encontrada no termo "ESTUDO" e “CURSO” que 

contêm termos equivalentes em seus sinônimos.   

O indivíduo destino 14, foi o segundo mais bem classificado em seu 

percentual de similaridade adquirido. Ao analisar os motivos que levaram a tal 

posição, foram diagnosticados relacionamento semântico entre os seguintes títulos: 

“Software de Gestão de Riscos.” com a produção do perfil destino “Diagnóstico 

para a melhoria da Gerência e Desenvolvimento de Requisitos em uma 

Empresa de Software.”, identificados pela palavra “SOFTWARE” e seus sinônimos, 

outro título do perfil destino que se enquadra nesse caso é com o título 

"Diagnóstico da Área de Requisitos de Software usando IDEAL, CMMI e 

SCAMPI: Um Estudo de Caso.”. Também entre “Ensino de humanidades para 

engenheiros: resultados de experiência pedagógica baseada em projetos na 

UnB.” do perfil base e “Reflexão sob o Enfoque Conversacional do Processo de 

Comunicação do COBIT na Implantação da Governança de TI.” do destino, com 

o termo encontrado sinônimo “PRÁTICA” originária dos termos “ENSINO” e 

“PROCESSO”. E outro caso entre “Sistema de avaliação dos estudantes nas 

disciplinas de PSP com abordagem PjBL do curso de engenharia de produção 

da UnB” do perfil base com o título “Reflexão sob o Enfoque Conversacional do 

Processo de Comunicação do COBIT na Implantação da Governança de TI” do 

perfil destino, no termo “SISTEMA” que em seu conjunto de sinônimos, contém as 

palavras “MÉTODO”, “PROCESSO”, “MANEIRA” e “MODO”. 
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Uma evidência que merece destaque é o perfil destino 8, pelo fato de ser da 

área de conhecimento da eletrônica. Alguns dos casos que se mostraram com 

similaridade foram entre “Estruturação de um modelo de avaliação do processo 

de ensino/aprendizagem das disciplinas de projetos de sistemas de produção 

(PSPs) no curso de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília” do 

perfil base com o título “Modelo de Simulação Biomecânica Aplicada ao Estudo 

do Caminhar Bípede.” do destino, nos termos “MODELO” e seus sinônimos. Entre 

“Estruturação de um modelo de avaliação do processo de 

ensino/aprendizagem das disciplinas de projetos de sistemas de produção 

(PSPs) no curso de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília.” Do 

perfil base com o título “Sistema de Classificação Automática de Alterações 

Podais Usando Palmilhas de Látex com Sensores de Pressão e 

Acelerômetros.” do perfil destino, com a identificação do termo “PROCESSO” 

presente no título do perfil base com o sinônimo de “SISTEMA”, que também se 

encontra o termo “PROCESSO”. Outro caso é entre o mesmo título do perfil base 

com “Modelagem e Controle do Movimento Translacional da Serra Inteligente 

Guiada por um Sistema Robótico para Assistência em Cirurgias de 

Osteotomia.” do destino, com os mesmo termos do caso anterior, entre “SISTEMA” 

e “PROCESSO”. 

Pode-se observar que tratam de assuntos distintos em sua área de 

concentração e suas produções, mas o algoritmo aponta que entre eles apresenta-

se uma semântica. Ainda que seja apenas em alguns termos, quando se compara 

no contexto geral de todas as publicações, atribui-se uma tendência maior de 

similaridade.  

É necessário se considerar para fins de cálculo, que existe uma variação, ou 

margem acima ou abaixo do valor apresentado. Podendo variar, de acordo com os 

testes em aproximadamente 3%. Essa variação é justificada pela seleção aleatória 

dos termos que serão analisados no algoritmo, conforme explicado nas seções 

anteriores. A cada execução pode ser selecionados termos diferentes da execução 

anterior, logo há essa margem a ser considerada. 

Assim, houve a aderência esperada entre as pessoas com áreas de 

concentração semelhantes. Vale ressaltar que o resultado possibilita concluir que os 

indivíduos com maior percentual possuem afinidades em suas produções 
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bibliográficas, estão presentes dentro de um contexto semelhante, não 

necessariamente iguais.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto e da hipótese inicial de que era possível obter algum 

percentual de aderência entre perfis da comunidade acadêmica da Universidade de 

Brasília, foi desenvolvido um processo que pôde comprovar e validar os 

questionamentos iniciais sobre a existência de vínculo entre perfis desconhecidos e 

selecionados aleatoriamente, bem como demonstrar a quantificação, comparação e 

definição do quão semelhante eles são. 

O resultado obtido é fruto de consultas dentro da ontologia criada a partir da 

estrutura presente no currículo Lattes. Visto que a ontologia é um passo significativo 

para a implementação da web semântica, tornou-se possível a realização das 

inferências, agregando valor ao “raciocínio” por parte da máquina em distinguir 

pessoas que “conversam” sobre temas não exatamente iguais, mas similares, 

pertencentes a um mesmo domínio de conceitos, pregados pela web semântica. 

Foi considerado um conjunto de indivíduos cadastrados na base de 

conhecimento da plataforma Lattes que contém os blocos de elementos das 

produções bibliográficas e justificam a origem dos dados a serem comparados. O 

algoritmo desenvolvido permite inferir a existência de certo grau de relacionamento e 

similaridade entre as produções bibliográficas cadastradas por esses membros. 

Esse grau pode sofre variações de acordo com o nível de semelhança encontrada 

na comparação individualizada entre um perfil fixado como indivíduo base e os 

demais como destino. Os resultados apontam a conclusão de que os valores mais 

altos entre dois perfis condizem como sendo mais aderentes em relação a valores 

mais baixos. Valores intermediários condizem com um relacionamento de produções 

na faixa mediana, contendo certas semelhanças, mas nada se pode concluir se são 

ou não da mesma área ou se possuem grandes afinidades. Os valores mais baixos 

na escola dizem que as conexões acadêmicas estão cada vez mais distantes, e isso 

é diretamente proporcional à quantidade de termos semelhantes encontrados, 

tornando-se mais afastados do percentual de similaridade.  

Quanto mais blocos de elementos do currículo Lattes são considerados nas 

comparações, as quais geram ocorrências iguais, mais o percentual de similaridade 
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aumenta, permitindo inferir que os perfis comparados possuem aderência dentro da 

Universidade.  

Conforme os três blocos de testes do capítulo 4 anterior analisado e os 

conferindo com os currículos observados no currículo Lattes dos indivíduos, 

comprova que os valores apontados pelo algoritmo fornece margem de 

confiabilidade entre o resultado apresentado e a realidade observada, validando a 

perspectiva inicial da proposta. 

Assim, este trabalho foi importante para a comunidade acadêmica, pois 

apresenta a implementação de uma solução que calcula o percentual de 

similaridade entre indivíduos de acordo com sua carreira na academia. Contribui de 

modo a identificar docentes que mais se assemelham uns aos outros e dá margem 

para o conhecimento entre elas e até mesmo cooperação na mesma área de 

conhecimento. 

 

5.1. Trabalhos futuros 

 Agregar ao núcleo projeto Dynamic Lattes as funcionalidade de calcular o 

percentual de aderência. 

 Continuar o desenvolvimento do projeto web para a criação de páginas com o 

intuito de visualizar o nome dos indivíduos pertencentes a cada currículo 

Lattes carregado, e selecionar qualquer um da lista para se comparar com os 

demais. 

 No projeto web, apontar em tempo de processamento, os títulos das 

publicações em que ocorreram as similaridades e quais termos são iguais. 

Com objetivo de apresentar aos usuários, em quais termos foram encontradas 

evidências e a justificativa do valor percentual.  

 Adicionar outros blocos de elementos do currículo Lattes para consideração 

no cálculo do percentual. Isso possibilita maior fidelidade do resultado, 

diminuindo a curva de incerteza e aumentando/ajustando a precisão dos 

valores encontrados. Quanto mais informações adquiridas acerca de um 

perfil, mais detalhado ele será, o que aumenta o conjunto de termos a ser 

comparado. 
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