
ERRATA 

Onde está escrito “Text Mining Aplicado a Sistema On-line” deve ler-se “Uso de Técnicas de 

Text Mining para Detecção de Similaridades entre Programas de Unidades Curriculares” 

Relativamente aos capítulos 3 e 4, devem ser substituídos pelo seguinte capítulo: 

Método de Detecção de Similaridades entre 

Programas de Unidades Curriculares 

Descrição de Dados 

Os dados usados estão presentes na base de dados do ISCAP. Existem programas das unidades 

curriculares de todos os planos de cursos desde o ano lectivo de 1997/1998. Os dados estão 

armazenados numa tabela cuja estrutura se adequa não só ao registo do programa 

propriamente dito, como a outros elementos de interesse como a metodologia de ensino, os 

métodos de avaliação e a bibliografia. Também se encontram presentes na base de dados as 

versões dos programas em língua inglesa. 

Neste capítulo descrevemos um “corpus” de 23 ficheiros de texto com programas de unidades 

curriculares de três áreas distintas, 9 da área científica de Direito (ficheiros com o prefixo “D”), 

7 da área científica de Matemática (ficheiros com o prefixo “M”) e 7 da área científica de 

Informática (ficheiros com o prefixo “I”). A lista de textos e a respectiva área científica é a 

seguinte: 

D1030 Noções Fundamentais de Direito I2311 Informática Aplicada I 

D1032 Direito Fiscal I2366 Tecnologias e Sistemas de 
Informação 

D1106e Direito Civil I2367 Sistemas de Informação para a 
Gestão 

D1109 Direito Internacional I2379 Tecnologias da Informação 

D2313e Noções Jurídicas Fundamentais M1043 Matemática 

D2357 Direito do Trabalho e da Empresa M1046 Matemática II 

D2360 Tributação do Rendimento Individual 
e do Património 

M1047 Matemática Financeira 

D2361 Tributação do das Sociedades e do 
Consumo 

M1174 Matemática Aplicada 

D2380 Direito Comercial e da Propriedade 
Industrial 

M2021 Cálculo Financeiro 

I1168 Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

M2318 Métodos Quantitativos e Estatística I 

I2105 Informática I M2368 Probabilidade e Estatística 

I2106 Informática II   

 

Direito  Informática          Matemática 



Com tonalidade mais clara estão identificados dois pares de unidades curriculares com decisão 

favorável. Com tonalidade mais escura estão identificadas duas unidades curriculares com 

decisão desfavorável. 

Desta forma obteve-se heterogeneidade nos textos e a matriz resultante tem uma dimensão 

de fácil leitura. De salientar que este conjunto de programas representa uma pequena amostra 

da totalidade de programas existente cujo número é de cento e noventa. 

Não existe registo informático de histórico de decisões pelo que houve necessidade de obter 

alguns programas externos onde houve decisões positivas e negativas para avaliar a qualidade 

do simulador. 

Etapas do Método 

O método que vamos utilizar compreende as seguintes etapas: 

• Pré-processamento; 

• Criação da “Document-Term Matrix” e similaridade; 

• Avaliação dos resultados. 

A seguir apresentamos uma descrição mais detalhada de cada um dos passos. 

 

Pré-processamento 

Dado que nem todas as palavras são relevantes nos programas das unidades curriculares, 

embora seja um documento com um padrão mais ou menos bem definido de frases chave, 

numa primeira abordagem interessa-nos retirar apenas as palavras representativas do 

conteúdo programático. 

Por esta razão há necessidade de efectuar um pré-processamento no sentido de: 

o Permite transformar as mensagens em documentos de texto plano (sem aspas); 

o Eliminar espaços em branco desnecessários; 

o Converter todas as palavras maiúsculas em palavras minúsculas, com o objectivo de 

indiferenciá-las; 

o Remover a pontuação existente nos documentos; 

o Eliminar todas as “stopwords” presentes nos textos, que são palavras comuns, de 

elevada frequência e irrelevantes, utilizadas no discurso para criar ligações entre frases 

e palavras, sendo, assim, pouco importantes enquanto atributos; 

o Remover os caracteres numerais. 

 



Criação da “Document-Term Matrix” e similaridade 

Este passo consiste na constituição de uma matriz de atributos mais relevantes no texto – 

“Document-Term Matrix”. Um documento ou colecção de documentos pode ser representado 

num modelo vector espaço (“vector space model”) através de uma “Document-Term Matrix”. 

Nesta matriz, organizada por colunas que identificam diferentes atributos (termos) e por linhas 

que identificam diferentes documentos, cada entrada indica o peso de cada termo dado no 

documento. O zero indica que o peso do dado termo é insignificante ou, então, o termo não 

existe no dado documento. É de notar que a ordem das palavras e a estrutura sintáctica das 

frases de cada documento é ignorada na matriz, utilizando-se um modelo conhecido como 

“bag-of-words”. 

A métrica escolhida para cálculo dos pesos dos termos nos documentos foi a codificação “tf” 

(“term-frequency”), por detectar a frequência com que cada termo surge no dado documento. 

Optamos por não utilizar a codificação “tf-idf” embora teoricamente fosse uma técnica mais 

assertiva. A codificação tf-idf (“term-frequency inverse-document-frequency”) é capaz de 

captar não apenas a frequência com que cada termo surge num dado documento, mas 

também, o seu grau de especificidade, pois se o termo ocorre em muitos documentos é geral, 

não tendo valor informativo para classificar documentos. 

 

Avaliação dos resultados 

Este passo consiste na análise dos resultados e na confrontação com as decisões efectivas. 

Neste passo tentamos avaliar os valores inesperados face às decisões efectivas, procurando 

explicações para uma futura melhoria do próprio sistema. 

 

Desenho e implementação com recurso ao software “R” 

Nesta secção aborda-se a implementação dos métodos e técnicas estudadas com o recurso a 

casos concretos e em aplicações diferentes de forma a obter uma plataforma de resultados 

que nos permita efectuar comparações. Em primeiro lugar iremos explorar o software “R”, o 

qual incorpora um “package” específico para toda a temática do “Text Mining” (“package” 

“tm”). 

Em seguida passaremos ao estudo dos mesmos casos no simulador criado para a resolução do 

problema proposto, ou seja, nas linguagens C# e java.  

O software “R” e concretamente o “package” “tm” constitui-se como um instrumento 

bastante importante na abordagem à temática do “Text Mining”. De facto as funções 

existentes são de fácil execução e bastante especializadas em todo o tipo de requisitos na 

resolução do problema proposto. Também o facto de ser um “software” “livre” acrescenta 

ainda mais valor à sua utilização. 

Para efectuar este estudo foi constituído um conjunto de programas que foram gerados em 

ficheiros de texto a partir da base de dados de programas das unidades curriculares do ISCAP. 



Nesta parte apenas foram considerados programas de unidades curriculares de algumas áreas 

(exemplo: área de informática). 

Importação dos dados para o “R” 

Para efeitos de importação dos dados, utilizou-se a função “Corpus()”, que permite importar 

colecções de documentos. Foi criada uma pasta com o nome “prog”, dentro da qual foram 

criadas três pastas distintas. A primeira com o nome de “novos” inclui todos os ficheiros 

correspondentes a cada programa das unidades curriculares escolhidas. A segunda com o 

nome “teste1” armazena os dois programas com decisão favorável. Finalmente a terceira pasta 

criada com o nome “teste2” armazena os dois programas cuja decisão foi desfavorável. 

programas.treino<-Corpus(DirSource("C:/prog/novos")) 

Pré-processamento 

Iremos aplicar ao conjunto de programas as seguintes funções disponibilizadas na “package” 

“tm”: 

• PlainTextDocument - Permite transformar as mensagens em documentos de texto 

plano (sem aspas); 

• stripWhitespace - Elimina espaços em branco desnecessários; 

• tolower - Converte todas as palavras maiúsculas em palavras minúsculas, com o 

objectivo de indiferenciá-las; 

• removePunctuation - Elimina a pontuação existente nos documentos; 

• removeWords e stopwords ('portuguese') - Utilizadas em conjunto, permitem eliminar 

todas as stopwords presentes nos textos, que são palavras comuns, de elevada 

frequência e irrelevantes, utilizadas no discurso para criar ligações entre frases e 

palavras, sendo, assim, pouco importantes enquanto atributos; 

• removeNumbers – Elimina os caracteres numerais. 

 

Um exemplo de pré-processamento de um programa de uma unidade curricular 

Para verificar a eficácia das funções apresentamos o resultado relativamente ao programa da 

unidade curricular Tecnologias e Sistemas de Informação em vigor no ano lectivo 2009/2010 

(código 2366) antes e após o pré-processamento. 

Antes do pré-processamento: 

Conceitos gerais de Sistemas de Informacao e Tecnologias de Informacao 
1.1 Componentes de um sistema informatico 
1.2 Comunicacoes e redes de computadores 



1.3 areas de aplicacao das Tecnologias de Informacao e Comunicacao 
1.4 Seguranca dos Sistemas de Informacao e Tecnologias de Informacao 
1.4.1 Politicas e procedimentos de seguranca 
1.4.1.1 Introducao 
1.4.1.2 Criacao e gestao de palavra-passe 
1.4.1.3 Copias de seguranca e recuperacao de desastre 
1.4.1.4 Informacao aos novos utilizadores 
1.4.1.5 Utilizacao da Internet        
1.4.2 Identificacao, autenticacao e controlo de acesso 
1.4.2.1 Nocoes basicas de criptografia 
1.4.2.2 Infra-estrutura de chave publica 
1.4.2.3 Autenticacao baseada em  palavra-passe 
2. Introducao a ferramentas de gestao de projectos      
2.1 areas de aplicacao de gestao de projectos  
2.2 Introducao ao MS_Project 
3. Resolucao de problemas Contabilisticos e Negocio recorrendo a tecnicas avancadas de  
folhas de calculo 
3.1 Analise de dados atraves da simulacao de gestao 
3.2 Analise de dados atraves de funcoes estatisticas, matematicas e financeiras 
4. Desenvolvimento de um projecto envolvendo problemas de um negocio 
4.1 Gestao de um  projecto de software 
4.2 Analise; Desenvolvimento; Implementacao; Formacao de utilizadores (Manual de 
Procedimentos);  Manutencao da Aplicacao 
4.3 Apresentacao do projecto ao 'Cliente final'. 
 
Instruções utilizadas: 

> programas.tr <- Corpus(DirSource('c:/prog/treino/')) 
> programas.tr <- tm_map(programas.tr,removeWords,stopwords(language='portuguese')) 
> programas.tr <- tm_map(programas.tr, PlainTextDocument) 
> programas.tr <- tm_map(programas.tr,stripWhitespace) 
> programas.tr <- tm_map(programas.tr,tolower) 
> programas.tr <- tm_map(programas.tr,removePunctuation) 
> programas.tr <- tm_map(programas.tr,removeNumbers) 
 
Resultado: 

 
 conceitos gerais sistemas informacao tecnologias informacao 
 componentes sistema informatico 
 comunicacoes redes computadores 
 areas aplicacao tecnologias informacao comunicacao 
 seguranca sistemas informacao tecnologias informacao 
 politicas procedimentos seguranca 
 introducao 
 criacao gestao palavrapasse 
 copias seguranca recuperacao desastre 
 informacao novos utilizadores 
 utilizacao Internet  
 identificacao autenticacao controlo acesso 
 nocoes basicas criptografia 
 infraestrutura chave publica 



 autenticacao baseada palavrapasse 
 introducao ferramentas gestao projectos  
 areas aplicacao gestao projectos  
 introducao msproject 
 resolucao problemas contabilisticos negocio recorrendo tecnicas avancadas folhas calculo 
 analise dados atraves simulacao gestao 
 analise dados atraves funcoes estatisticas matematicas financeiras 
 desenvolvimento projecto envolvendo problemas negocio 
 gestao projecto software 
 analise desenvolvimento implementacao formacao utilizadores manual procedimentos 
manutencao aplicacao 
 apresentacao projecto cliente final 
 

No documento exemplificado, é possível constatar que as técnicas de pré-processamento 

utilizadas permitiram isolar as palavras mais relevantes (através da eliminação das 

“stopwords”), com a consequente redução do número de atributos a considerar. 

Estudo preliminar que envolve a comparação dos dois programas 

Para efectuar a extracção e cruzamento de dois programas basta isolar os dois programas 

origem Informática II (I2106) /destino Tecnologias e Sistemas de Informação (I2367) e colocar 

na pasta “teste1” e construir a matriz de termos apenas para os dois documentos (efectuando 

o pré processamento): 

prog.ts1 <-Corpus(DirSource("C:/prog/teste1")) 

Com a seguinte instrução obtemos a matriz de termos com base apenas nas frequências das 

palavras: 

prog.ts1.mx<-DocumentTermMatrix(prog.ts1,control=list(minWordLength=4, 

minDocFreq=2)) 

Com o parâmetro “minWordLength” balizamos as palavras a um mínimo de 4 caracteres, por 

sua vez o parâmetro “MinDocFreq” apenas são consideradas as palavras com frequência 

mínima de duas unidades. 

Como resultado temos uma matriz com 30 termos: 

> prog.ts1.mx 
A document-term matrix (2 documents, 10 terms) 
 
Non-/sparse entries: 11/9 
Sparsity           : 45% 
Maximal term length: 12  
Weighting          : term frequency (tf) 
 

Com a seguinte instrução podemos ver o conteúdo da matriz e verificar as frequências nos dois 

documentos: 

dtm<-as.data.frame(inspect(prog.ts1.mx)) 



      Terms 

Docs   base bases dados evolucao gestao informacao modelo organizacoes relacional 

  [1,]    0     3         6        2              3          4        2            2           2 

  [2,]    2     0         3        0              0          0        0            0           0 

      Terms 

Docs   sistemas 

  [1,]        8 

  [2,]        0 

Como podemos observar não há muitas palavras comuns. 

 

Criação da “Document-Term Matrix” e similaridade 

A seguinte instrução permite obter a matriz de termos do conjunto de dados constituído pela 

totalidade dos programas das unidades curriculares em estudo: 

prog.tr.mx<-DocumentTermMatrix(programas.tr,control=list(minWordLength=4, 

minDocFreq=2)) 

 

Com a instrução “colnames” obtemos a lista de termos que é a seguinte:  

  [1] "acessorias"       "acto"             "actos"            
  [4] "actualizacao"     "aleatorias"       "algumas"          
  [7] "amortizacao"      "amortizacoes"     "amortizado"       
 [10] "amostral"         "analise"          "aplicacao"        
 ... 
 ... 
[256] "trabalho"         "transaccoes"      "tributacao"       
[259] "tributaria"       "tributavel"       "tutela"           
[262] "uniao"            "uniforme"         "utilizadores"     
[265] "valor"            "variacao"         "variaveis"        
[268] "vida" 
Verifica-se que foram gerados duzentos e sessenta e oito termos. 

Análise da “Document-Term Matrix” 

Existe uma série de funções que permitem inspeccionar os atributos, nomeadamente: 

dim(prog.tr.mx) 

[1]  23 268 

Que permite obter a dimensão, que é duzentos e sessenta e oito termos em vinte e três 

textos; 

inspect(prog.tr.mx)[1:10,30:40] 

Esta função permite-nos inspeccionar todos os atributos com a frequência igual ou maior do 

que um dado limite, que no nosso exemplo é 5. É uma função bastante útil para o nosso 

problema. 



> freqterms5 <-findFreqTerms(prog.tr.mx, 5) 
> freqterms5 
 [1] "direito"        "direitos"       "juridica"       
 [4] "relacao"        "capitulo"       "fiscal"         
 [7] "imposto"        "normas"         "tributaria"     
[10] "coisas"         "colectivas"     "contratos"      
[13] "obrigacoes"     "prestacao"      "convencoes"     
[16] "europeia"       "fontes"         "internacionais" 
[19] "internacional"  "uniao"          "contrato"       
[22] "empresa"        "categoria"      "incidencia"     
[25] "rendimento"     "consumo"        "impostos"       
[28] "regime"         "sociedades"     "tributacao"     
[31] "actos"          "gestao"         "dados"          
[34] "sistemas"       "funcoes"        "calculo"        
[37] "definicao"      "funcao"         "matriz"         
[40] "matrizes"       "notacao"        "integracao"     
[43] "integral"       "series"         "capital"        
[46] "capitalizacao"  "indices"        "juro"           
[49] "rendas"         "amortizacao"    "constantes"     
[52] "emprestimos"    "valor"          "lineares" 
Permite encontrar termos com determinada frequência (no exemplo 5). 

table(as.matrix(prog.tr.mx)[,"software"]) 
0 6  
9 1 
Permite obter as ocorrências de um determinado termo nos documentos (no exemplo o termo 

“software”). 

 

Análise de proximidade de programas da área científica de informática 

Considerando o mesmo caso de parecer desfavorável: 

Sistemas de Informação para a Gestão (I2367):  

MI - Sistemas de Bases de Dados 
MII - Modelos de Base de Dados 
MIII - Diagrama Entidade   Relacionamento  
MIV   Estudo de um Sistema de Gestao de Base de dados 
Com Informática II (2106): 

1.Consolidacao de conceitos de: 
Sistemas de Informacao nas Organizacoes 
Os Sistemas de Informacao Organizacionais 
Evolucao dos Sistemas de Informacao 
Tipos de SI nas Organizacoes 
Planeamento  e Desenvolvimento de Sistemas de Informacao 
Paradigma dos Sistemas de Gestao Integrada 
2. Sistemas de Bases de Dados 
Evolucao dos Sistemas de Bases de Dados 
Estruturas de dados e Metodos de acesso e manutencao 
Sistemas de Gestao de Bases de Dados (SGBD) 
Modelacao de Dados 



Modelo Relacional 
Modelo Entidades-Relacionamentos (E-R) 
Processo de Normalizacao 
3. Elaboracao de um Projecto em grupo   estudo e implementacao de um sistema de gestao de 
base de dados relacional no MSAccess 2007 
Usando a função inspect() podemos recolher da matriz os dados relativos às duas unidades 

curriculares que estão nas posições doze e quinze da matriz (foram omitidas as linhas 13 e 14): 

dtmG<-as.data.frame(inspect(prog.tr.mx)) 
dtmG[c(12,15),] 
       Terms 
Docs    cumprimento custo dados definicao definido derivada derivadas desconto 
  I2106           0     0      6         0        0        0         0        0 
  I2367           0     0      3         0        0        0         0        0 
       Terms 
Docs    estabelecimento estado estados estrutura europeia evolucao exercicio extincao 
  I2106               0      0       0         0        0        2         0        0 
  I2367               0      0       0         0        0        0         0        0 
       Terms 
Docs    funcoes fundamental fungiveis garantias geometrica geometricas gerais gestao 
  I2106       0           0         0         0          0           0      0      3 
  I2367       0           0         0         0          0           0      0      0 
       Terms 
Docs    industrial inexecucao informacao informaticos insolvencia integracao integrais 
  I2106          0          0          4            0           0          0         0 
  I2367          0          0          0            0           0          0         0 
       Terms 
Docs    liquidacao lucro materia matriz matrizes metodo metodos modelo modelos 
  I2106          0     0       0      0        0      0       0      2       0 
  I2367          0     0       0      0        0      0       0      0       0 
       Terms 
Docs    objecto obrigacao obrigacoes operacoes ordem organizacoes origem outras outros 
  I2106       0         0          0         0     0            2      0      0      0 
  I2367       0         0          0         0     0            0      0      0      0 
       Terms 
Docs    rectangulares recurso regime regimes regra regras relacao relacional relacoes 
  I2106             0       0      0       0     0      0       0          2        0 
  I2367             0       0      0       0     0      0       0          0        0 
       Terms 
Docs    sinalagmaticos sistema sistemas siti soberania sobre sociedade sociedades 
  I2106              0       0        8    0         0     0         0          0 
  I2367              0       0        0    0         0     0         0          0 
 
Conforme era de prever, os valores encontrados são os mesmos. Apenas foi encontrada uma 

palavra comum. 

Cálculo da similaridade 

O passo seguinte será efectuar o cálculo da similaridade, isto é, verificar a proximidade através 

da função “dissimilarity” presente no “package” “tm”. 



Vamos aplicar a mesma função atrás descrita mas à totalidade de documentos

obter o índice de “afastamento”

equação “1-dissimilarity” obtemos a semelhança, o parâmetro escolhido é o 

res<-dissimilarity(prog.tr.mx, method = "cosine")

res<-round(1-res,2) 

Como resultado temos uma matriz com os valores abaixo da diagonal principal:

Figura 

Verifica-se que fora das áreas assinaladas

comprovando o distanciamento 

áreas. 

Nas figuras seguintes podemos observar com mais pormenor os valores de similaridade em 

cada área científica. 

Figura 

Vamos aplicar a mesma função atrás descrita mas à totalidade de documentos que permite 

“afastamento” entre os diversos textos presentes no “corpus”. Aplicando a 

obtemos a semelhança, o parâmetro escolhido é o “cosseno”

dissimilarity(prog.tr.mx, method = "cosine") 

emos uma matriz com os valores abaixo da diagonal principal: 

Figura 1 – Similaridade entre os programas 

se que fora das áreas assinaladas, os valores de similaridade são residuais ou nulos 

 dos programas de cada área científica relativamente às outras

Nas figuras seguintes podemos observar com mais pormenor os valores de similaridade em 

Figura 2 – Área de Direito 

 

Figura 3 – Área de Informática 

que permite 

. Aplicando a 

“cosseno”: 

 

os valores de similaridade são residuais ou nulos 

dos programas de cada área científica relativamente às outras 

Nas figuras seguintes podemos observar com mais pormenor os valores de similaridade em 

 

 



 

Figura 4 – Área de Matemática 

Dentro das áreas assinaladas surgem os valores com mais significado e validam a proximidade 

entre os programas da mesma área científica (os ficheiros com os mesmos prefixos D – Direito, 

I – Informática e M - Matemática). 

Existem alguns valores próximos da similaridade absoluta: 

São desse exemplo os casos: 

Informática I (I2105) e Tecnologias e Sistemas de Informação (I2366) – 0.97; 

Matemática Financeira (M1047) e Cálculo Financeiro (M2021) – 0.92; 

Matemática II (M1046) e Matemática Aplicada (M1174) – 1.00; 

Noções Fundamentais de Direito (D1030) e Noções Jurídicas Fundamentais (D2313) – 1.00. 

De facto são programas exactamente ou praticamente iguais apenas diferem no nome da 

unidade curricular. 

Podemos inferir o critério de decisão segundo a seguinte tabela: 

Intervalo de valores Decisão 

0.75 a 1.00 Equivalência certa 

0.5 a 0.75 Equivalência possível mas não garantida 

0.25 a 0.5 Equivalência dúbia 

0 a 0.25 Não há equivalência 

Tabela 1 – Tabela de decisão 

No caso em análise o valor de 0.41 indica equivalência com grau de incerteza. 

Consideramos agora o caso duma equivalência concedida, por exemplo a unidade curricular 

Tecnologias e Sistemas de Informação (I2366): 

1.Conceitos gerais de SI/TI 
1.1 Componentes de um sistema informatico 
1.2 Comunicacoes e redes de computadores 



1.3 Areas de aplicacao das TIC 
1.4 Seguranca dos SI/TI 
1.4.1 Politicas e procedimentos de seguranca 
1.4.1.1 Introducao 
1.4.1.2 Criacao e gestao de palavra-passe 
1.4.1.3 Copias de seguranca e recuperacao de desastre 
1.4.1.4 Informacao aos novos utilizadores 
1.4.1.5 Utilizacao da Internet                 
1.4.2 Identificacao, autenticacao e controlo de acesso 
1.4.2.1 Nocoes basicas de criptografia 
1.4.2.2 Infra-estrutura de chave publica 
1.4.2.3 Autenticacao baseada em  palavra-passe 
2. Introducao a ferramentas de gestao de projectos      
2.1 Areas de aplicacao de gestao de projectos  
2.2 Introducao ao MS_Project 
3. Resolucao de problemas Contabilisticos/Negocio recorrendo a tecnicas avancadas de  folhas 
de calculo 
3.1 Analise de dados atraves da simulacao de gestao 
3.2 Analise de dados atraves de funcoes estatisticas, matematicas e financeiras 
4. Desenvolvimento de um projecto envolvendo problemas de um negocio 
4.1 Gestao de um  projecto de software  
4.2 Analise; Desenvolvimento; Implementacao; Formacao de utilizadores (Manual de 
Procedimentos);  Manutencao da Aplicacao 
4.3 Apresentacao do projecto ao  Cliente final 
Mas desta vez escolhendo como unidade curricular de destino Informática I (I2105) do mesmo 

ano: 

1. Conceitos gerais de TI 
1.1 Componentes de um sistema informatico 
1.2 Comunicacoes e redes de computadores 
1.3 Areas de aplicacao das TIC 
1.4 Seguranca dos SI/TI 
1.4.1 Politicas e procedimentos de seguranca 
1.4.1.1 Introducao 
1.4.1.2 Criacao e gestao de palavra-passe 
1.4.1.3 Copias de seguranca e recuperacao de desastre 
1.4.1.4 Informacao aos novos utilizadores 
1.4.1.5 Utilizacao da Internet                 
1.4.2 Identificacao, autenticacao e controlo de acesso 
1.4.2.1 Nocoes basicas de criptografia 
1.4.2.2 Infra-estrutura de chave publica 
1.4.2.3 Autenticacao baseada em  palavra-passe 
2. Gestao de Projectos      
2.1 Principios basicos de gestao de Projectos 
2.2 Areas de aplicacao de gestao de projectos  
2.3 Introducao ao MS_Project 
3. Resolucao de problemas Contabilisticos/Negocio recorrendo a tecnicas avancadas de  folhas 
de calculo 
3.1 Analise de dados atraves da simulacao de gestao 
3.2 Analise de dados atraves de funcoes estatisticas, matematicas e financeiras 
4. Desenvolvimento de um projecto envolvendo problemas de um negocio 
4.1 Gestao de um  projecto de software  



4.2 Analise; Desenvolvimento; Implementacao; Formacao de utilizadores (Manual de 
Procedimentos);  Manutencao da Aplicacao 
4. 3 Apresentacao do projecto ao  Cliente final 
Podemos inspeccionar a matriz dos dois programas isolados: 

 
> as.data.frame(inspect(prog.tr.mx)) 
 
 
A document-term matrix (2 documents, 17 terms) 
 
Non-/sparse entries: 33/1 
Sparsity           : 3% 
Maximal term length: 15  
Weighting          : term frequency (tf) 
 
 
       Terms 
Docs    analise aplicacao areas atraves autenticacao dados desenvolvimento 
  I2105 3          3          2        2          2                 2         2 
  I2366 3          3          2        2          2                 2         2 
       Terms 
Docs    gestao introducao palavrapasse problemas procedimentos projecto 
  I2105 6         2                2             2               2                 3 
  I2366 5         3                2             2               2                 3 
       Terms 
Docs    projectos seguranca siti utilizadores 
  I2105 3              3              0   2 
  I2366 2             3              2   2 
Verificamos que muitos termos ocorrem em ambos os programas. 

Lendo agora os resultados na matriz global, sabemos que os dois programas estão nas 

posições onze e catorze da matriz já gerada anteriormente (foram omitidas as linhas com 

frequências nulas): 

dtmG[c(10,13),] 
      amortizacoes amortizado amostral analise aplicacao aplicacoes areas 
I2105 0               0         0          3          3              0      2 
I2366 0               0         0          3          3              0      2 
      atraves autenticacao base bases binarias breves calculo capacidade 
I2105 2      2         0      0       0       0         0          0 
I2366 2      2         0      0       0       0         0          0 
      custo dados definicao definido derivada derivadas desconto 
I2105 0    2         0             0             0          0              0 
I2366 0    2         0             0             0            0              0 
      desenvolvimento desleal determinacao determinantes diferenciais 
I2105               2       0            0             0            0 
I2366               2       0            0             0            0 
      garantias geometrica geometricas gerais gestao global gozo graficos grupo 
I2105 0         0                0        0        6         0         0       0            0 
I2366 0         0                0        0        5         0         0       0            0 
      internacionais internacional interno interpretacao introducao inversa 



I2105 0                 0           0          
I2366 0                 0           0          0          
      origem outras outros pagamento 
I2105 0      0        0         0                 
I2366 0      0        0         0           
      prediais prestacao probabilidade probabilisticas 
I2105 0       0              0                     
I2366 0       0              0                     
      procedimentos projecto projectos
I2105 2                3            3           
I2366 2                3            2           
      retardamento seguranca series simples simulacao sinalagmaticos sistema
I2105 0              3               0       
I2366 0              3               0       
      tributavel tutela uniao uniforme 
I2105 0       0       0        0            
I2366 0       0       0        0            
Aplicando o mesmo código, vamos obter o índice de similaridade neste caso.

 

Análise dos valores de similaridade para unidades curriculares da 

informática 

Figura 5 - Valor encontrado para os documentos I2366/I2105

 

O valor observado (0.97) é indicativo que os documentos são muito próximos. Este valor seria 

indicativo de parecer favorável à concessão 

Valores de similaridade em unidades curriculares da área científica de direito

Vamos considerar agora o caso das unidades curriculares assinaladas com o sufixo 

figura seguinte consideremos o par D1106e /D2313e:

0          0            2               0 
0          0            3               0 

origem outras outros pagamento palavrapasse panoramica parciais parte 
     2                   0            0           0 
          2                   0            0           0 

prediais prestacao probabilidade probabilisticas problemas procedimento 
      0                     2                0 
      0                     2                0 

projecto projectos proposicoes propriedade propriedades 
             0                  0                  0 
             0                  0                  0 
series simples simulacao sinalagmaticos sistema 

0        0            0               0           0 
0        0            0               0           0 

tributavel tutela uniao uniforme utilizadores valor variacao variaveis 
0        0             2            0        0            0 
0        0             2            0        0            0 

Aplicando o mesmo código, vamos obter o índice de similaridade neste caso. 

Análise dos valores de similaridade para unidades curriculares da área científica de 

 

Valor encontrado para os documentos I2366/I2105 

O valor observado (0.97) é indicativo que os documentos são muito próximos. Este valor seria 

indicativo de parecer favorável à concessão de equivalência. 

unidades curriculares da área científica de direito 

Vamos considerar agora o caso das unidades curriculares assinaladas com o sufixo 

figura seguinte consideremos o par D1106e /D2313e: 

área científica de 

 

O valor observado (0.97) é indicativo que os documentos são muito próximos. Este valor seria 

Vamos considerar agora o caso das unidades curriculares assinaladas com o sufixo “e”. Na 



Figura 6 – Valor encontrado para os documentos D1106e/D2313e

Para o par D1106e e D2313e, a decisão foi favorável, no entanto o valor encontrado é um 

pouco inferior ao esperado (0.31) e enquadra

Inspeccionando os atributos da unidade curricular 

resultado: 

> findFreqTerms(prog.tr.mx[3], 1,10)
 
 [1] "breves"         "capacidade"     "classificacoes"
 [4] "coisas"         "colectivas"     "comercio"      
 [7] "consumiveis"    "contrato"       "contratos"     
[10] "creditos"       "cumprimento"    "direito"       
[13] "direitos"       "dividas"        "divisiveis"    
[16] "elementos"      "exercicio"      "extincao"      
[19] "formais"        "fungiveis"      "garantia
[22] "gozo"           "imputaveis"     "incapacidade"  
[25] "inexecucao"     "juridica"       "juridico"      
[28] "nocao"          "nocoes"         "objecto"       
[31] "obrigacoes"     "prestacao"      "quanto"        
[34] "reais"          "relacao"        "retardamento"  
[37] "sinalagmaticos" "sobre"          "sujeitos"     
O mesmo para Noções Jurídicas Fundamentais

> findFreqTerms(prog.tr.mx[5], 1,10)
 [1] "aplicacao"        "civil"            "conceito"        
 [4] "contrato"         "direito"          "direitos"        
 [7] "elementos"        "estrutura"        "fontes"          
[10] "judiciaria"       "juridica"         "juridicas"       
[13] "juridico"         "negocio"          "normas"          
[16] "obrigacoes"       "personalidade"    "relacao"         
[19] "responsabilidade" "subjectivos"      "tutela"
Apenas as seguintes 8 palavras estão presentes nos dois textos:

contrato, direito, direitos, elementos

Observando os textos, Direito Civil

- A relacao juridica e os seus elementos
- Os sujeitos da relacao jurídica. A personalidade juridica. A capacidade de gozo e de exercicio 
de direitos. A esfera juridica. 
- A incapacidade de gozo e de exercicio 

Valor encontrado para os documentos D1106e/D2313e 

Para o par D1106e e D2313e, a decisão foi favorável, no entanto o valor encontrado é um 

pouco inferior ao esperado (0.31) e enquadra-se numa equivalência duvidosa. 

os atributos da unidade curricular Direito Civil (D1106e), obtemos o seguinte 

> findFreqTerms(prog.tr.mx[3], 1,10) 

[1] "breves"         "capacidade"     "classificacoes" 
[4] "coisas"         "colectivas"     "comercio"       

s"    "contrato"       "contratos"      
[10] "creditos"       "cumprimento"    "direito"        
[13] "direitos"       "dividas"        "divisiveis"     
[16] "elementos"      "exercicio"      "extincao"       
[19] "formais"        "fungiveis"      "garantias"      
[22] "gozo"           "imputaveis"     "incapacidade"   
[25] "inexecucao"     "juridica"       "juridico"       
[28] "nocao"          "nocoes"         "objecto"        
[31] "obrigacoes"     "prestacao"      "quanto"         

relacao"        "retardamento"   
[37] "sinalagmaticos" "sobre"          "sujeitos"      

Noções Jurídicas Fundamentais (D2313e): 

> findFreqTerms(prog.tr.mx[5], 1,10) 
[1] "aplicacao"        "civil"            "conceito"         

"direito"          "direitos"         
[7] "elementos"        "estrutura"        "fontes"           
[10] "judiciaria"       "juridica"         "juridicas"        
[13] "juridico"         "negocio"          "normas"           

"personalidade"    "relacao"          
[19] "responsabilidade" "subjectivos"      "tutela" 
Apenas as seguintes 8 palavras estão presentes nos dois textos: 

elementos, jurídica, jurídico, obrigacoes e relacao 

Direito Civil (D1106e): 

A relacao juridica e os seus elementos 
Os sujeitos da relacao jurídica. A personalidade juridica. A capacidade de gozo e de exercicio 

A incapacidade de gozo e de exercicio de direitos. 

 

 

Para o par D1106e e D2313e, a decisão foi favorável, no entanto o valor encontrado é um 

(D1106e), obtemos o seguinte 

Os sujeitos da relacao jurídica. A personalidade juridica. A capacidade de gozo e de exercicio 



- As incapacidades de exercicio.  Breves nocoes sobre a menoridade, a interdicao, a 
inabilitacao, as ilegitimidades conjugais e a incapacidade acidental. 
O domicilio. 
As pessoas colectivas.  Nocao e classificacoes. 
- Associacoes e Fundacoes.  Pessoas colectivas de direito publico e de direito privado.  Breve 
referencia as sociedades. 
- Elementos constitutivos das pessoas colectivas: substrato e reconhecimento.  A capacidade 
juridica das pessoas colectivas.  Os orgaos das pessoas colectivas.  A extincao das pessoas 
colectivas. 
- A objecto da relacao juridica.  As coisas: nocao e classificacoes. 
- Coisas no comercio e fora do comercio; coisas corporeas e incorporeas; Coisas moveis e 
imoveis; coisas simples e compostas; coisas fungiveis e nao fungiveis; coisas consumiveis e nao 
consumiveis; coisas divisiveis e nao divisiveis; coisas presentes e futuras.  As benfeitorias. 
 
- O facto juridico.  O negocio juridico e o principio da autonomia da vontade.  Negocios 
juridicos unilaterais e bilaterais. 
- O contrato.  Elementos essenciais do contrato: A capacidade das partes; 
O mutuo consenso; o objecto. 
- A interpretacao do contrato 
- Diversas especies de contratos 
- Contratos formais e nao formais; contratos reais e nao reais; contratos sinalagmaticos e não 
sinalagmaticos; contratos onerosos e gratuitos; contratos de adesao; contratos normativos. 
- Breves nocoes sobre o contrato-promessa. 
Direito das obrigacoes.  Generalidades.  Breves nocoes sobre: 
- As fontes das obrigacoes. 
- As modalidades das obrigacoes quanto aos sujeitos e quanto ao objecto. 
- As obrigacoes naturais 
- A garantia das obrigacoes.  Garantias comum e garantias especiais garantias pessoais e 
garantias reais; A fianca; o penhor; a hipoteca; os privilegios credinsmissão de creditos e de 
dividas.  A cessao e a sub-rogacao de creditos; a transmissao singular de dividas. 
- O cumprimento das obrigacoes.  Quem pode efectuar a prestacao; a quem deve ser feita a 
prestacao; conteudo da prestacao; lugar da prestacao; prazo da prestacao. 
- O nao cumprimento das obrigacoes.  O retardamento e a inexecucao casuais; o retardamento 
e a inexecucao imputaveis ao credor; o retardamento e a inexecucao imputaveis ao devedor.  
Causas legitimas do nao cumprimento. - A extincao das obrigacoes.  Dação em cumprimento; 
consignacao em deposito; compensacao; novacao; remissao; confusao; prescricao. 
E Noções Jurídicas Fundamentais (D2313e): 

1. Conceito de Direito  
1.1. Direito objectivo e direito subjectivo  
1.2. O direito e as demais ordens normativas  
1.3. A tutela do Direito. Em especial, a tutela judiciaria   a organizacao judiciaria  
1.4. Ramos do Direito. O Direito da Uniao Europeia 
2. Fontes de direito  
2.1. Elenco das fontes  
2.2. Hierarquia das fontes  
3. Normas juridicas  
3.1. Estrutura das normas juridicas.  
3.2. Caracteres das normas juridicas  
3.2. Classificacoes  
4. Aplicacao da lei  
4.1. Aplicacao da lei no tempo e no espaco  



4.2. Interpretacao e integracao da lei  
5. A relacao juridica  
5.1. Conceito e estrutura da relacao juridica  
5.2. Identificacao dos elementos da relacao juridica  
5.3. O objecto da relacao juridica: as coisas  
6. Os direitos subjectivos  
6.1. Classificacao dos direitos subjectivos  
6.2. Os direitos de personalidade  
6.3. Direito de propriedade e direitos reais  
6.4. Os direitos de credito. Obrigacao em sentido tecnico. Fontes das  
obrigacoes   remissao. Modalidades das obrigacoes. Garantias das obrigacoes.  
7. Os sujeitos da relacao juridica  
7.1. Personalidade e capacidade das pessoas singulares. As incapacidades de  
exercicio  
7.2. Conceito e tipos de pessoas colectivas  
8. Familia. Matrimonio. Filiacao. A sucessao mortis causa  
9. O negocio juridico  
9.1. Conceito de negocio juridico  
9.2. Elementos do negocio juridico  
9.3. A invalidade 
9.4. O contrato. Regime geral do contrato. As clausulas contratuais gerais. O  
contrato-promessa  
10. A responsabilidade civil  
10.1. Formas de responsabilidade civil  
10.2. Pressupostos da responsabilidade civil por factos ilicitos  
10.3. As hipoteses de responsabilidade objectiva  
Podemos identificar conceitos similares com palavras sinónimas facto que não é perceptível 

numa matriz de palavras. É o caso do conceito presente no primeiro programa: “A relacao 

juridica e os seus elementos” e o conceito existente no segundo programa: “Identificacao dos 

elementos da relacao juridica”. São conceitos iguais que de alguma forma deveriam ser 

detectados e valorizados. 

Avaliação dos resultados 

Os resultados são satisfatórios, pois o sistema identifica facilmente unidades curriculares cujo 

programa é da mesma área científica. Por outro lado, podemos concluir que identificamos 

quatro intervalos de valores indicativos de diferentes pareceres: “equivalência certa” (0.75 a 

1.00), “equivalência possível mas não garantida” (0.5 a 0.75), “equivalência dúbia” (0.25 a 0.5) 

e “não há equivalência” (0 a 0.25). 

No primeiro caso analisado verifica-se uma situação de “equivalência dúbia”, dado que o valor 

obtido (0.41) indica parecer favorável, no entanto a equivalência não foi concedida. Apenas 

uma palavra comum foi encontrada. A explicação para esta situação deve-se ao facto do 

programa da unidade curricular I2367 ter apenas quatro linhas de texto e um número 

diminuto de palavras. Se verificarmos as frequências: 

sistemas (1) 
sistema (1) 
bases (1) 
base (2) 



dados (3) 

modelos (1) 
diagrama (1) 
entidade (1) 
relacionamento (1) 
estudo (1) 
gestao (1) 
Observamos que a palavra comum é a mais importante em termos de frequências e também o 

número de palavras (apenas 11) contribui para o elevado valor obtido. 

No segundo caso o valor obtido está dentro do intervalo aceitável, dado que se tratam de 

programas praticamente iguais daí o valor próximo da unidade. 

Em contraste com o primeiro caso temos o terceiro caso cujo valor foi de 0.31 (ainda mais 

baixo que o primeiro caso), no entanto a equivalência foi concedida. 

A opção pelo uso do método “tf-idf” seria uma solução mais assertiva dado que aumenta a 

importância dos termos “característicos” de cada documento, se entendermos como “termos 

característicos” de um documento como aqueles que apenas estão presentes no documento. 

Desta forma é dada importância alta a determinado termo se ocorrer muitas vezes num 

número pequeno de documentos, menor se ocorrer poucas vezes no documento ou muitas 

vezes na colecção, muito baixa se ocorrer em quase todos os documentos. 

Uma abordagem interessante é a análise dos termos como estruturas multi-palavra. De facto 

os programas das unidades curriculares têm um padrão comum. Geralmente são descrições de 

tópicos e conceitos bem definidos. A detecção destas multi-palavras e a sua comparação seria 

um indicador mais eficiente na solução do problema. 

A possibilidade de constituição de um dicionário de termos seria um avanço significativo pois 

permitiria identificar os sinónimos que de outra forma não são considerados.  


