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A indexação automática tem como principal critério a contabilização de palavras isoladas, que pode ser feita facilmente 

com a identificação de delimitadores, como o espaço, por exemplo. Com os algoritmos de Processamento de 

Linguagem Natural (PLN) é possível também utilizar cada vez mais componentes linguísticos mais complexos. Dentre 

as várias características linguísticas em um texto, o sintagma nominal (SN) é definido como a única unidade sintática 

capaz de funcionar como sujeito ou objeto nas orações da língua portuguesa, sendo normalmente construído com 

base em um substantivo. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar se há uma variação temporal característica da 

distribuição de valores de termos relevantes ao longo do tempo da produção de textos que possa contribuir como um 

critério para o processo de sua indexação automática usando SNs. Foram analisadas as teses de doutorado dos 

programas de pós-graduação (PPGs) UFMG, considerando-se 58 PPGs distintos, sendo cada um deles um corpus, 

com um total de 5.857 teses defendidas num período de 12 anos, de 2007 a 2018. Os termos considerados foram 

todos os sintagmas nominais contidos nos próprios textos das teses. Cada sintagma nominal recebeu um valor 

associado à sua relevância como descritor de acordo com os critérios de frequência do termo na própria tese (TF - 

Term Frequency) e com o inverso da frequência de ocorrência do termo no total de teses de cada PPG (IDF - Inverse 

Document Frequency). Para cada PPG, as teses foram divididas em 12 grupos para o cálculo da data média de defesa 

das teses e da média de pontuação consolidada dos termos relevantes nas teses. Os 58 PPGs foram agregados por 

afinidade (conforme critérios de avaliação usados pela CAPES) em um segundo nível, correspondente às nove 

grandes áreas do conhecimento (Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Exatas e da 

Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Engenharias; Linguística, Letras e Artes; e Multidisciplinar) e 

também em um primeiro nível, correspondente aos três colégios (Ciências da Vida; Ciências de Humanidades e o de 

Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar). Por fim, todos os dados de todos os PPGs foram consolidados de 

modo a caracterizar o fluxo de termos relevantes nas teses de doutorado da UFMG de 2007 a 2018. Como resultados, 

identificou-se o comportamento característico de cada PPG, cada grande área, cada colégio e, por fim, da UFMG, 

através de 71 gráficos de dispersão do nível médio de pontuação de relevância ao longo do tempo. Em cada gráfico 

foram analisadas, através de linhas de tendências com seus respectivos R², informações a respeito de períodos de 

oscilações, estabilidade e crescimento de termos relevantes. Todos os comportamentos de distribuição temporais 

foram caracterizados em equações lineares que podem ser aplicadas como critério para indexação automática. 
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