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Esta tese aborda o reúso de recursos da Web Semântica para a construção de instrumentos de representação 
do conhecimento, enquadrada na área da Biblioteconomia e Ciência da Informação (BCI). Com esta pesquisa, 
pretendeu-se explorar a literatura das áreas da BCI e da Ciência da Computação (CC) no que diz respeito à 
construção de vocabulários controlados (VC) com reúso de recursos. A revisão de literatura mostrou que o 
reúso é reconhecido como sendo um importante passo na construção de VC. Com o reúso de recursos 
poupa-se tempo e esforço, ao invés de se começar a construção do zero e para além disso, promove a 
interoperabilidade entre agentes (humanos e máquinas). As metodologias de construção de VC que são 
mencionadas nesta tese citam o reúso como uma tarefa importante e que deve estar sempre presente no 
processo de construção de Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC). No campo da BCI existem 
poucos métodos que recomendam de forma explícita o reúso dos recursos disponibilizados pela Web 
semântica. Foi proposto um método para auxiliar os profissionais da BCI na criação de instrumentos e que foi 
batizado de OntoM4IS+ (método de reúso de recursos ontológicos e não-ontológicos para a ciência da 
informação). Foi baseado em diversas metodologias e também em boas práticas de modelagem de sistemas, 
promovendo a descrição dos dados a fim de facilitar a interoperabilidade entre agentes. Quanto à natureza, a 
pesquisa é aplicada, isto é, aquela pesquisa que não leva em conta apenas o entendimento fundamental, que é 
própria da ciência básica, mas que se preocupa com as considerações de uso. Relativamente aos objetivos, a 
pesquisa é exploratória, e quanto à abordagem ao problema, ela é qualitativa. O método de investigação 
adotado foi a Design Science Research (DSR), método que tem uma abordagem qualitativa e que se insere no 
espectro do Pragmatismo. Relativamente aos procedimentos de coleta de dados, primeiramente foram definidas 
as palavras-chave que foram utilizadas para recuperação de documentos nas principais bases de dados 
nacionais (Portal de Periódicos da CAPES) e internacionais (Web of Science, RCAAP, Scopus, NDLTD). O 
Referencial teórico foi montado tendo como base as teorias e práticas da BCI no que se refere à organização do 
conhecimento e outrossim com o recurso às tecnologias e padrões da Web Semântica. A avaliação do método 
foi realizada de forma iterativa e incremental. Numa primeira fase, a validação do método consistiu na 
submissão de artigos à eventos cientificos na modalidade peer review. Numa fase mais adiantada, o método foi 
avaliado com análise da ontologia de domínio OntoAgroHidro da Embrapa, à luz do que estabelece o método 
OntoM4IS+. Como resultados, acredita-se que para além do artefato resultante da pesquisa, o trabalho 
contribuiu para trazer para a BCI um método de investigação que ainda é relativamente pouco utilizado, mas 
que se adapta à natureza das pesquisas em BCI, que é a DSR. 

HELDER NOEL MONTEIRO FIRMINO 

Defesa de Tese  

REÚSO DE RECURSOS DA WEB SEMÂNTICA PARA A CONSTRUÇÃO DE 
VOCABULÁRIOS CONTROLADOS NO CONTEXTO DA CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO 

Profa. Gercina Ângela de Lima - ECI/UFMG (Orientadora) 
Profa. Ana Alice Rodrigues Pereira Baptista - Universidade do Minho-PT [por videoconferência] 

Profa. Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan - ECI/UFMG 
Prof. Marcello Peixoto Bax - ECI/UFMG 

Profa. Maria Luiza de Almeida Campos - UFF [por videoconferência] 
Profa. Beatriz Valadares Cendón - Aposentada/UFMG (Suplente) 

Profa. Cristiane Mendes Netto - UNIVALE (Suplente) [por videoconferência] 

Comissão Examinadora 

17 de junho de 2019 
15:30h 

Sala 2020 - ECI/UFMG 


