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Resumo do Projeto 

 

 Este trabalho prevê o aprimoramento de uma ferramenta de extração de 

conceitos e a implementação de um ambiente para criação de projetos como 

instrumentos de apoio à aprendizagem. A ferramenta de extração de conceitos chamada 

Sobek emprega a técnica computacional conhecida como mineração de textos para 

auxiliar os alunos na identificação dos principais conceitos e relacionamentos em um 

texto e, a partir desta construção, buscar informações complementares que possam 

auxiliar a pesquisa do aluno. O estudante, ao fazer uso do Sobek, tem como resultado 

um grafo a partir do qual é possível verificar as conexões entre os principais termos 

presentes no texto a ser lido por ele. O projeto do bolsista consistiu em disponibilizar 

um ambiente que possibilitasse novas dinâmicas para atividades de aprendizagem 

baseadas em projetos, no qual o professor pudesse lançar temas de pesquisa e 

acompanhar o desenvolver das atividades dos estudantes em tempo real. 

Foi criada uma plataforma web para a geração de grafos extraídos de textos, no 

qual foram utilizadas as tecnologias HTML5 e JavaScript. Isso permite uma maior 

compatibilidade com diferentes dispositivos dos usuários. Para a representação visual 

do grafo, foi utilizado a API “Arbor.JS”. A plataforma faz uso da aplicação SOBEK de 

mineração de texto, desenvolvida em JAVA. Para tal, é feita a conexão entre elas, de 

forma a poder disponibilizar via web a ferramenta para os usuários. 

Após a geração do grafo, é dada a possibilidade ao usuário de poder interagir com 

o mesmo. Ele pode adicionar novos nodos ao grafo, bem como criar relacionamentos 

entre eles ou excluí-los. O formato de cada nodo do grafo permite analisar a relevância 

de cada termo no texto, sendo diferenciados pelo seu tamanho e visibilidade. 

 


