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Roteiro

● Contexto.

● Metodologia.

● Etapas já executadas.

● Fase atual.

● Próximas etapas.



O projeto

Atividade do Marco 4 - "Promoção de ações de sensibilização, participação e
capacitação em Ciência Aberta" do Compromisso 3 - “Estabelecer mecanismos de
governança de dados científicos para o avanço da Ciência Aberta no Brasil” do 4º
Plano de Ação Nacional para Governo Aberto (OGP).

Equipe: Milena Telles (coordenadora do Glossário sobre Ciência Aberta) – Embrapa -
milena.telles@embrapa.br, Maria Carolina Coradini, Eder Coimbra, Pedro Turci
(alunos do 8º semestre do curso de Linguística da UFSCar). Vanessa Jorge (Fiocruz),
Luana Sales (Ibict), Tatiane Pacanaro (Capes) + colaboradores.



Metodologia em Processamento de Línguas Naturais (PLN) 
(Di Felippo, Almeida, 2010)

DOMÍNIO LINGUÍSTICO

● Seleção e delimitação do

domínio especializado.

● Delimitação do conhecimento.

● Seleção das fontes e estratégia

de aquisição do conhecimento.

● Extração do conhecimento

léxico-conceitual.

DOMÍNIO REPRESENTACIONAL

● Representação do
conhecimento em formato de
ontologia, ou hierarquia
conceitual.

DOMÍNIO IMPLEMENTACIONAL

● Codificação do
conhecimento formalizado
em uma base de dados.



Domínio linguístico
1. Seleção e delimitação do domínio especializado: Ciência aberta.

2. Delimitação do conhecimento:

a. termos das categorias: substantivos (ou sintagmas nominais);

b. lexias simples e compostas (1-grama); lexias complexas (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-gramas);

c. synsets e relações conceituais;

3. Seleção das fontes e estratégia de aquisição do conhecimento:

a. compilação do corpus utilizando expressão de busca para extrair artigos de periódicos

especializados da área, teses, dissertações e textos do google geral;

4. Extração do conhecimento léxico-conceitual:

a. listas de candidatos a termos a partir do corte de frequência delimitado pelo tamanho do corpus

em número de palavras/100.000+1;

b. validação e classificação dos termos por especialistas da área em subtemas para elaboração da

ontologia.



1. Compilação, seleção, 
balanceamento e limpeza do 
corpus



Compilação de textos por expressão de busca 

Obs.: resultado indireto - biblioteca no Zotero



Expressões de busca
Pilar

Ciência aberta Ciência Colaborativa, Pesquisa científica colaborativa, 
Conhecimento coletivo, Ciência compartilhada, Ciência 

colaborativa, Boas práticas de pesquisa, Ciência 
democrática, Acesso à ciência 

Acesso aberto -

Bloco de notas abertos Cadernos de laboratórios abertos, cadernetas de campo 
abertas, cadernos de pesquisa abertos, dispositivos 

eletrônicos como bloco de notas, práticas em cadernos 
de pesquisa abertos, laboratórios compartilhados, 

laboratórios colaborativos

Dados abertos Dados de pesquisa abertos, dados governamentais 
abertos, Acesso à ciência 

Revisão por pares aberta -

Ciência cidadã Rede cidadã, Pesquisa e inovação social, Ciência 
democrática, Acesso à ciência 



Pilar

Código aberto Projetos abertos de software livre, Licença 
pública, ferramentas, ferramentas livres

Fluxo de pesquisa aberto Fluxo de pesquisa compartilhado

Recursos educacionais abertos Educação Aberta, Rede de educação aberta, 
universidade aberta

Redes sociais científicas

Repositórios científicos de acesso aberto Repositórios institucionais, repositórios de 
dados de pesquisa, repositórios de pesquisa

Inovação aberta
-

Ética na ciência aberta -

Propriedade intelectual e ciência Aberta -



Expressões de busca
(ab("open access" OR "open data" OR "open science" OR "open research data" OR "open research" OR "research data" OR "open

archives" OR "citizen science" OR "open hardware" OR "open software" OR "open educational resources") AND ab("citizen

engagement" OR "public engagement" OR corruption OR discoverable OR "open development" OR "open government licence" OR

"open movement" OR "transparency" OR "open advocacy" OR "open government data" OR "government data" OR "open

government partnership" OR OGP OR data.gov OR "sharing data" OR "open access policies" OR collaboration OR reuse OR "use

and reuse" OR "research data management" OR "data management planning" OR "open material" OR "reproducible research" OR

"article processing charge" OR apc OR "open data" OR "share data" OR "data journal" OR "data journals" OR metadata OR "big

data" OR "data mining" OR "text and data mining" OR "data analysis" OR "data standards" OR anonymization OR ontology OR

taxonomy OR "hybrid journal" OR "hybrid model" OR "hybrid open" OR "gold open access" OR "green open access" OR "green

route" OR "gold route" OR "diamond open access" OR "platinum open access" OR "open license" OR "creative commons" OR

copyright OR embargo OR "intellectual property" OR license OR "immediate deposit" OR "optional access" OR "predatory publisher"

OR reproducibility OR irreproducibility OR metric* OR "impact factor" OR "research impact" OR "research funder" OR "research

funders" OR "funders policies" OR "governamental funders" OR "institucional funders" OR altmetrics OR bibliometrics OR

semantometrics OR accessible OR discoverable OR fair OR foster OR openair OR opendoar OR "oai-protocol" OR pre-print OR

preprint OR post-print OR "open peer review" OR "peer review" OR "open source" OR "linked data" OR "open lab notebooks" OR

"open notebooks" OR "digital object identifier" OR DOI OR "persistent identifier" OR pid OR "long-term preservation" OR "self-

archiving" OR depositing OR interoperability OR "institutional repository" OR "subject repository" OR "data repositories" OR

"reporting bias" OR arXiv) AND PEER(yes) AND stype.exact("Scholarly Journals") AND at.exact("Book Chapter" OR "Reference

Document" OR "Editorial" OR "Conference Paper" OR "Book" OR "Conference" OR "Article") AND la.exact("Portuguese" OR

"Spanish" OR "English")) OR (ab("open access" OR "open data" OR "open science" OR "open research data" OR "open research"

OR "research data" OR "open archives" OR "citizen science" OR "open hardware" OR "open software" OR "open educational

resources") AND ab(glossary OR concept* OR iniciative* OR guideline* OR principle* OR standard* OR workflow* OR tool* OR

policies OR "horizon 2020") AND PEER(yes) AND stype.exact("Scholarly Journals") AND at.exact("Book Chapter" OR "Reference

Document" OR "Editorial" OR "Conference Paper" OR "Book" OR "Conference" OR "Article") AND la.exact("Portuguese" OR

"Spanish" OR "English"))

http://data.gov/


Pastas organizadas no Zotero Nº de arquivos N° de palavras

BRAPCI e literatura em CI 361 2.849.508

Teses e dissertações 35 1.720.749

Google acadêmico 49 645.795

Não 
científicos

Blog post 50 80.905

Web page 50 306.545

Journal 
articles

Apenas abstract 3 932

Outros 7 27.474

Artigos científicos 43 268.624

Encyclopedia articles 8 14.366

Conference papers 4 20.058

Books 1 57.643

Attachments Artigos científicos 5 33.398

Outros attachments 6 73.620

TOTAL 1.072 6.099.617



2. Seleção dos textos compilados e 
balanceamento do corpus



Corpus selecionado para extração de termos

Pastas organizadas no Zotero N° de palavras 
(sujo)

Percentual de palavras

Científicos
(4.685.543; 

85%)

BRAPCI e literatura em 
CI

2.849.508 51,8%

Teses e dissertações + 
Books (1 Dissertação)

1.778.392 + 57.643 32,4% + 1,0% = 33,4%

Não 
científicos
(807.633; 
15%)

Blog post 87.682 1,6%

Web page 558.445 10,2%

Encyclopedia articles 14.366 0,3%

Attachments:
Outros attachments

73.620 1,3%

TOTAL 5.493.276 100%



3. Limpeza semiautomática do corpus com 
expressões regulares em Notepad++



Corpus selecionado para extração de termos

Pastas organizadas no Zotero N° de palavras 
(limpo)

Percentual de palavras

Científicos
(3.705.115; 

83,1%)

BRAPCI e literatura em 
CI

2.238.415 50,2%

Teses e dissertações + 
Books (1 Dissertação) 1.414.389 + 52.911

31,7% + 1,2% = 32,9%

Não 
científicos
(757.391; 
15,7%)

Blog post 76.486 1,7%

Web page 549.000 12,3%

Encyclopedia articles 11.427 0,3%

Attachments:
Outros attachments

60.239 1,3%

TOTAL 4.462.506 100%



Extração do conhecimento léxico-
conceitual: 
listas de candidatos a termos, 
validação e classificação



N-grama Nº de candidatos a termos 
extraídos Pós limpeza Pós validação

1-grama 6.445 88

2-grama 11.634 148

3-grama 4.010 135

4-grama 804 56

5-grama 188 14

6-grama 61 4

7-grama 3 1

8-grama 2 1

TOTAL 23.147 447 6 esp. – 36 termos
5 esp. – 52 termos

88 termos validados

Uso do AntConc, com corte de frequência 45:







Planilha para validação e classificação dos candidatos a termos por
especialistas



Exemplo de termos validados e classificados por especialistas



Representação do domínio em 
ontologia – fase atual



Pontos de partida
• Classificação feita pelos especialistas a partir dos subtemas do

“guarda-chuva” da Ciência Aberta.

• Estrutura conceitual do domínio na literatura mundial – VOSViewer.

• Categorias do projeto GovIE – Embrapa, que propôs modelo de
Governança de dados e informações para a instituição.





Fonte: Relatório do projeto especial GovIE, 2017. 



Próximos passos 
• Finalização da ontologia.

• Seleção dos termos a serem definidos.

• Busca por contextos definitórios (já inciada).

• Redação das definições.

• Validação das definições pelo grupo de especialistas.

• Publicação.



Obrigada! 

milena.telles@embrapa.br


