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GERAL 
Apresentar aos discentes as tendências atuais e os principais conceitos e técnicas da Recuperação da Informação no 
contexto da web, bem como sua relação com os processos de organização, representação, acesso e 
compartilhamento da informação em rede. 
 
ESPECÍFICOS 
● Conhecer os princípios de funcionamento e estruturação de um sistema de recuperação da informação; 
● Entender as estratégias, recursos e tipos de busca da informação no contexto da web; 
● Identificar os principais desafios, problemáticas e tendências dos processos de organização, representação e 

recuperação da informação na web. 
 
 
 
 
 
Estudos sobre a evolução dos mecanismos de busca na web e sua aplicação na pesquisa. Análise e pesquisa a respeito 
das linguagens de marcação em websites (HTML, XML, Dublin Core, RDF), mecanismos de pesquisa integrada e 
metabuscadores com foco na recuperação e estruturação da informação na web. Conceitos relacionados a SEO - 
Search Engine Optimization e Analytics. 
 
 
 
 
 

● Fundamentos da Recuperação da Informação na perspectiva da CI 
● Mecanismos de busca e estratégias de recuperação da informação na web 

● SEO - Otimização para mecanismos de busca 

● Serviços e ferramentas de Descoberta – EDS 
● Linguagens de marcação para organização, representação e recuperação da informação; 

● Web semântica na recuperação da informação: panorama atual e tendências 

 
 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

II – OBJETIVOS 

III – EMENTA 

IV. CONTEÚDO SELECIONADO 



 

 

 
 
 
 
A – MÉTODOS   
Aulas teóricas e práticas. Além de discussões em sala e participação de profissional convidado. 
 
B – RECURSOS 
Textos, AVA com conteúdos referentes a disciplina e exercícios para avaliação. 
 
 
 
 
a) Atividades AVA (1, 2, 3) - (3,00 pontos); 
b) Prova individual - (3,00 pontos); 
c) Atividade sobre SEO - (4,00 pontos); 

 
INFORMES 
 
O aluno com média final 6,0 ou superior estará aprovado. 
O aluno que obtiver a média final entre 4,0 e 5,9 irá para exame.  
O aluno com nota inferior a 3,9 estará reprovado. 
O aluno que atingir mais de 12 faltas estará reprovado 
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Data  Aula Conteúdo  Atividades desenvolvidas 

11/08 1 Apresentação do conteúdo programático Diálogo com os alunos e apresentação do plano 
de ensino e combinados gerais 

18/08 2 Introdução à recuperação da informação Aula expositiva e discussão sobre o tema 

25/08 3 Os sistemas de recuperação da informação Aula expositiva e discussão sobre o tema. 
Orientações AVA 1 

01/09 4 Modelos de recuperação da informação - 
modelo booleano 

Aula expositiva e discussão sobre o tema 

08/09 5 Modelos de recuperação da informação - 
modelo vetorial 

Aula remota - não será gravada. 
Aula expositiva e discussão sobre o tema 

15/09 6 Modelos de recuperação da informação - 
modelo probabilista 

Aula expositiva e discussão sobre o tema 

22/09 7 Evolução dos mecanismos de busca 
Índices, clusters e resultados de busca 

Aula expositiva e discussão sobre o tema. 

29/09 8 Recuperação da informação na web Aula expositiva e discussão sobre o tema  
Orientações sobre o AVA 2 

06/10 9 Prova individual Realização de prova sobre os conteúdos das 
aulas 02 a 08. 

13/10 10 Interface de pesquisa na área jurídica Aula remota - não será gravada. 
Aula expositiva e discussão sobre o tema 

20/10 11 Serviços e ferramentas de Descoberta da 
informação científica – EDS 

Aula expositiva e discussão sobre o tema 

27/10 12 Web semântica na recuperação da informação Aula expositiva e discussão sobre o tema 
Orientações sobre o AVA 3. 

03/11 13 SEO - parte 1 Aula remota - não será gravada. 
Aula expositiva e discussão sobre o tema 

10/11 14 Seminário de Pesquisa e Extensão Participação dos alunos nas atividades 
relacionadas ao Seminário de Pesquisa e 
Extensão 

17/11 15 SEO - parte 2 Aula expositiva e discussão sobre o tema. 
Orientações do trabalho final. 

24/11 16 Inteligência artificial e as interfaces de pesquisa.  Aula expositiva e discussão sobre o tema 

01/12 17 Apresentações e entregas da atividade final Entrega da atividade sobre SEO 

08/12 18 Prova substitutiva (calendário da instituição) 
Entrega de notas e encerramento da disciplina 

Revisão de atividades, balanço do semestre e 
atividades de recuperação (se for o caso). 

15/12 --- Exame final (calendário da instituição)  

 
  

VIII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 



 

 

 
XI - ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA - AVA 

Atividade Data de entrega Atividade desenvolvida 
 

Peso na média final 

1 02/09/2022 
Questionário sobre recuperação da informação 1 ponto 

2 08/10/2022 
Atividade relacionada a recuperação da informação na 

web 
1 ponto 

3 04/11/2022 Questionário web semântica 1 ponto 
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