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Resumo. O objetivo do presente artigo é apresentar a NewsCollaborate, uma            
solução para gerência de dados no contexto do projeto de extensão da            
Universidade Federal Fluminense (UFF) intitulado “Observatório das Fontes        
de Informação Pública (OFIP)”. As seções a seguir demonstram as          
motivações, os processos, as bases teóricas nas quais o sistema se inspira, o             
processo de desenvolvimento e uma visão geral de seu funcionamento. Os           
assuntos abordados serão os de Coleta de Dados Web, Manipulação e Análise            
de Dados, Modelagem de Dados e Desenvolvimento de Software. 
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Abstract. The main goal of this article is to demonstrate the workflow of             
NewsCollaborate, a solution for the Public Information Sources Observatory,         
extension project from Fluminense Federal University. The following sections         
will show the reasons, processes, theoretical basis which the system is inspired            
by and a general vision about its operations. The topics that will be covered              
will be Web Scraping, Data Analysis and Manipulation, Data Modeling and           
Software Development.  
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1. INTRODUÇÃO  

O principal elemento da sociedade contemporânea, e que é considerada a commodity de             
maior valor é a informação. “A informação pode ser definida, como a representação do              
conhecimento armazenado em mídias físicas, digitais ou virtuais”, como diz o autor Madden             
(2000a, p. 52). Além disso, é considerada um dado de resposta obtido a partir de estímulos e                 
fenômenos obtidos do ambiente que não necessariamente são mensagens propriamente ditas.           
Informação também é parte do processo de comunicação entre interlocutores, e sua            
interpretação é mutável de acordo com a cultura e época. Por fim, a informação é encarada                
como um recurso ou commodity, ganhando valor a cada vez que ela é compartilhada ou               
trocada entre indivíduos, tornando-se importante a sua preservação. 

A preservação da informação lida com a garantia de que os dados digitais de              
diferentes veículos de informação de hoje poderão ser lidos e interpretados por outros             
indivíduos daqui a dezenas ou centenas de anos, servindo como base de conhecimento             
histórico, permitindo que futuras gerações consigam compreender, por diversos pontos de           
vista, fatos ocorridos no passado com menores chances de lacunas ou distorções. Além disso,              
Rahmanto (2018a, p. 2) diz que a preservação garante que as informações de maior valor não                
sejam perdidas e possibilitem tomadas de decisão futuras com um caráter mais preciso e              
corretivo. O valor atribuído a uma informação, pode ser classificado em:  

● Nível de incerteza de existência acerca das tomadas de decisão referentes ao assunto             
da informação. Uma forma mais detalhada de se exemplificar o nível de incerteza             
frente a tomada de decisão seria: uma empresa fictícia que pretende lançar um             
produto ao mercado mas não tem acesso à informação técnica de como desenvolvê-lo,             
além disso, ela possui um nível de incerteza de qual atitude tomar, visto ao seu               
desconhecimento frente ao nível de aprendizagem que seus concorrentes possuem em           
referência a essa mesma informação técnica.  

● Qual é o custo do uso de seus dados para que seja tomada uma ação. A partir da                  
adoção do exemplo da empresa fictícia citada anteriormente, esse custo significa o            
quanto é necessário de investimento, qual é o risco de prejuízo e o benefício              
proporcional que será empregado para que a organização tenha acesso à informação            
técnica para o desenvolvimento de seu novo produto.  

● A verificação da existência de uma fonte substituta à altura. Em seu exemplo, essa              
verificação consiste na possibilidade da empresa fictícia possuir uma alternativa de           
maior acessibilidade para desenvolver o produto que pretende lançar ao mercado à            
informação original de difícil acesso. 

● O que está envolvido como resultado da decisão que for escolhida após o seu acesso.               
A explicação para essa afirmativa, tendo ainda o exemplo da empresa fictícia, pode se              
definir como as possíveis consequências que podem ocorrer após ela ter acesso às             
informações técnicas, se poderá configurar em um cenário de ganhos, sanções ou um             
cenário estável. 
 
A importância da retenção de informação e os seus valores definidos em Macauley             

(2005a, p. 274) são cada vez maiores, seja por mantê-la em segurança seja por evitar a sua                 
distorção por parte de terceiros. Há a necessidade de que ferramentas e iniciativas sejam              
desenvolvidas para que seja realizada a coleta, o tratamento e o armazenamento adequado das              
notícias mais atuais, permitindo seu aproveitamento para futuras análises. O Observatório das            
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Fontes de Informação Pública surge como uma alternativa às questões demonstradas           
anteriormente, de valor e preservação da informação. O Observatório das Fontes de            
Informação Pública (OFIP) é um projeto de extensão de caráter de observatório, idealizado e              2

coordenado por membros do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) da Universidade             
Federal Fluminense(UFF) e sua equipe, iniciado em 03 de abril de 2019, seu foco são               
atividades de coleta, inserção e disponibilização de informações relacionadas à gestão           
pública, oriundas de mídias sociais, veículos de imprensa corporativos ou independentes. O            
projeto ainda fornece a possibilidade que essas informações sejam abertas e sirvam como um              
repositório público e histórico aos professores, pesquisadores, alunos da graduação e pós            
graduação. Além disso, o projeto do OFIP tem como objetivo mensurar e avaliar o              
posicionamento dos geradores das notícias coletadas e tirar conclusões acerca da opinião            
pública. 

O projeto OFIP conta atualmente com a participação de turmas regulares de alunos do              
curso da Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense(UFF), no intuito de,           
segundo o Protocolo do SIGProj número 319332.1760.57935.13122018 (2019a, p. 1), refletir           
sobre o papel das mediações (como, por exemplo, assessorias de imprensa) na edição das              
notícias e, também, nos resultados alcançados pela a análise das mesmas, focando em             
aspectos da opinião pública, para a imagem das instituições fornecedoras de informações            
públicas. Ainda  segundo o protocolo, a característica central do projeto é:  

“A inserção dos dados coletados de forma contínua em um repositório online,            
cuja base de dados ficará disponível para consultas, promovendo o          
compartilhamento das informações com demais pesquisadores ou qualquer        
pessoa interessada em obter os dados coletados, de forma a contribuir para o             
papel da extensão universitária, aliando-a ao ensino e à pesquisa”.          
(Protocolo do SIGProj número 319332.1760.57935.13122018, 2019a,      
p. 1) . 

O presente artigo apresenta o desenvolvimento de um Sistema de Informação que            
integra informações de múltiplas fontes, que serão detalhadas a seguir, denominado de            
NewsCollaborate. O ponto importante que é necessário ser destacado é que o            
NewsCollaborate é um sistema e uma solução de suporte e apoio para o projeto de                
extensão OFIP, que abrange um universo muito maior de participação e funções que             
ultrapassam o escopo do sistema anteriormente definido, além de já possuir um blog de              
divulgação, já referenciado anteriormente. O NewsCollaborate serve como uma tecnologia          
contribuinte para o OFIP, o seu objetivo é coletar de forma automática as notícias de páginas                
web de veículos de imprensa, portais de comunicação do governo das esferas federal,             
estadual e municipal, armazenar as notícias coletadas de forma a preservá-las, disponibilizar            
as notícias coletadas ao seu público alvo que são pesquisadores e professores, alunos de              
graduação e pós graduação do ambiente acadêmico, inicialmente da Universidade Federal           
Fluminense e posteriormente de outras universidades públicas, conforme as capacidades de           
infraestrutura de servidores para suportar e hospedar o sistema aumentem. Por fim, o sistema              
tem também o objetivo de permitir que os usuários alimentem o sistema com notícias              
recolhidas manualmente por eles, desde que elas não existam no banco de dados do              
NewsCollaborate.  

2 https://ofipblog.wordpress.com/, acesso em: 29/09/2020 

3 



O público alvo do NewsCollaborate, como mencionado anteriormente, são os          
pesquisadores, professores e alunos da graduação e pós graduação do meio acadêmico, mas             
sua existência é um benefício para a sociedade em geral, porque se trata de uma garantia da                 
existência de um local de preservação dos acontecimentos e fatos da atualidade para seu              
devido acesso em épocas posteriores. As necessidades identificadas durante o          
desenvolvimento da solução e que terão seus métodos de solução explicitados no artigo são: 

● Automatização do processo de pesquisa de notícias na Web.  
● Manipulação sobre os dados.  
● Armazenamento de conteúdos de forma histórica de modo a preservá-los.  
● Otimização do tempo de procura de informação.  
● Possibilidade de inserção e tratamento de novos conteúdos não existentes no           

repositório no objetivo de enriquecimento de artefatos no local.  
 
O presente artigo se encontra organizado em 7 seções além desta introdução. A Seção 3               
discute o processo de desenvolvimento e os requisitos levantados.  

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A solução de sistema de informação utilizará três pilares para que tenha as necessidades dos               
usuários e stakeholders supridas e resolvidas. Mineração de dados, Coleta de dados web e              
Análise e manipulação de dados são os três pilares, tratam-se de uma base teórica composta               
por técnicas que são englobadas pelo desenvolvimento do software NewsCollaborate. Têm o            
seu foco principal no trabalho realizado sobre os dados e as informações nele presente,              
objetivando a extração, o tratamento e a gravação de uma quantidade considerável de dados a               
cada execução. Esses pilares serão descritos a seguir. 

 
2.1. Mineração de dados  
 
Consiste, segundo Bharati & Ramageri (2010a, p. 301), em um processo de captação e              
extração de informações consideradas úteis a partir de uma quantidade maior considerada            
uma composição de dados brutos, ou seja, sem um tipo de tratamento ou regra de negócio                
aplicada. Mineração de dados também pode ser chamada de Processo de Descoberta de             
Conhecimento, Mineração de conhecimento dos dados, Extração de Conhecimento ou          
Análise de Dados/Padrões. A Mineração de Dados tem como seu objetivo principal descobrir             
padrões até então desconhecidos sobre o montante de dados explorados. Achados os padrões             
os seguintes passos são tomados:  

● Exploração: Consiste em limpar os dados brutos, transformando-os em variáveis e           
informações que serão adequadas ao problema que será resolvido. 

● Identificação de padrão: Consiste em trabalhar em cima dos resultados e variáveis            
oriundas da fase de Exploração, exprimindo os melhores padrões para se realizar a             
predição sobre as informações extraídas. 

● Implantação: Consiste em padrões identificados que são implantados para o objetivo           
desejado. 

 
A Mineração de Dados possui técnicas e algoritmos que geralmente fazem parte das             

soluções que se utilizam processo de captação de dados. Algumas técnicas existentes são:             
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Classificação, Agrupamento, Regressão, Regras de Associação, Árvores de Decisão,         
Algoritmos Genéticos, etc. O autores Bharati & Ramageri (2010a, p. 301), definem, a seguir              
seus conceitos sobre as técnicas.  

● Classificação: Emprego de um pequeno conjunto de dados pré-classificados para o           
desenvolvimento de um modelo que poderá classificar uma população maior de           
informação. Usa um algoritmo denominado de algoritmo de treinamento e          
classificação para o uso do conjunto de exemplos de dados primários           
pré-classificados, definido parâmetros discriminatórios para melhor trabalhar com o         
conteúdo maior posteriormente. Exemplos de modelos de classificação são:         
Classificação por indução de árvore de decisão, Classificação baseada em          
Associações e Redes Neurais. 

● Agrupamento (Clusterização): Consiste em identificar classes similares de objetos.         
Permite que sejam descobertas regiões esparsas e densas no objeto de dados e com              
isso, resultar em uma distribuição geral de padrões e correlações entre os atributos das              
informações dispostas. Podem ser usados para traçar a formação de um grupo de             
clientes baseados em seus padrões de compras ou para categorizar genes com            
funcionalidade em comum. Alguns métodos de Clusterização são: Métodos de          
particionamento, Métodos baseados em Densidade, Métodos Baseados em Modelos e          
Métodos de Aglomerações Hierárquicas. 

● Regras de Associação: Consiste em identificar associações e correlações entre          
grandes quantidades de dados. Exemplos de sua aplicação podem se demonstrar em            
técnicas de catalogação e cruzamento de informações para análise de compras de            
clientes por lojas em um shopping. Regras de Associação devem ser capazes de gerar              
regras que garantam a confiabilidade dos seus valores. Tipos de Regras de Associação             
podem ser classificados em: Regras de Associação Multinível, Regras de Associação           
Multidimensionais, Regras de Associação Quantitativas.  

● Redes Neurais: Conjunto de unidades conectadas com entrada e saída no qual cada             
conexão possui um peso, é capaz de ajustar seus pesos para que faça uma predição               
correta sobre os rótulos e classes de tuplas de entradas dados em trânsito, além disso,               
consegue extrair padrões de conteúdos imprecisos e complexos de serem assimilados           
por cognição humana ou por outros algoritmos. Um exemplo de rede neural:            
Backpropagation, em Bharati & Ramageri (2010a, p. 301). 

 
No contexto do sistema proposto, algoritmos de mineração de dados na Web            

poderiam ser usados para escolher os links que serão importados para dentro do             
NewsCollaborate. Por restrições de tempo, utilizamos a API de Busca do Google para             
selecionar os links, i.e., toda a inteligência da busca está implementada dentro da API do               
Google. Um trabalho futuro interessante, indicado na seção 7 de trabalhos futuros, é             
desenvolver mecanismos que escolham as notícias de acordo com sua relevância           
semântica e não somente sintática. 

 
As vantagens e desvantagens de se utilizar os algoritmos de mineração de dados para              

a escolha de links são: (i) a maior acurácia e precisão sobre quais notícias são               
interessantes para serem inseridas ao banco de dados, compartilhado entre a Camada de             
Extração e Tratamento de Dados e a Camada de Disponibilização da Informação, que             
serão detalhados na seção 4.1 e 4.2, respectivamente; (ii) oferecimento de um volume             
maior de extração de links, pois seria uma implementação sem a necessidade de produtos              
de empresas privadas, como o Google, que limita a quantidade diária de dados             
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consumidos, cobrando uma taxa após cem requisições HTTP GET à API Google CSE em              
menos de 24 horas. (iii) aumento da complexidade para a implantação desse tipo de              
solução, tendo mais propensão à ocorrência de erros e inconsistência, tendo a sua             
manutenção refém dos colaboradores que estiverem disponíveis a sua realização; (iv)           
deveria ser criada uma extensão à Camada de Extração e Tratamento de Dados ou até               
mesmo outra camada inferior, com seus aspectos específicos para que não tornasse a             
organização do NewsCollaborate confusa. 

 
As vantagens e desvantagens de se utilizar a API do Google CSE, consistem em: (i)               

maior rapidez e disponibilidade a qualquer momento para a sua consulta; (ii) a             
manutenção desse tipo de atividade, a mineração de links, é realizada pela própria             
empresa detentora da API, não sendo a responsabilidade de Universidade Federal           
Fluminense; (iii) limitação na quantidade de dados a serem extraídos, pois a API impõe              
uma consulta limitada a cem requisições, o que significa que o NewsCollaborate sempre             
deverá ter ativas, no máximo, cem palavras-chave, já que, cada palavra-chave equivale a             
uma requisição HTTP GET à API do Google CSE. 

 
As técnicas abordadas anteriormente são as principais e mais utilizadas em Mineração            

de Dados, mas é importante ressaltar que, em uma substituição do uso da API do Google                
CSE para a utilização desses de algoritmos de mineração de dados, os mecanismos             
definidos nos tópicos anteriores com maior probabilidade utilização são: Classificação e           
Redes Neurais. A Classificação será necessária pois esta definirá quais links e endereços             
de sites serão úteis ou não para o uso, a partir da aplicação de parâmetros discriminatórios                
como palavras-chave, que serão detalhadas nas seções posteriores, e datas. As redes            
neurais serão necessárias pela sua capacidade de predição de padrões de identificação de             
quais fontes de notícias geralmente possuem as informações mais úteis.  
 

2.2. Coleta de dados  da Web 
 
A Coleta de Dados Web, mais conhecido pelo seu nome em inglês, Web scraping, é, segundo                
Zhao (2017a, p. 2), uma técnica de extração de dados por meio de acesso à portais e sites                  
hospedados no World Wide Web (WWW). Os dados são comumente extraídos utilizando o             
protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), salvando o seu conteúdo em arquivos de            
texto, planilhas ou em banco de dados relacionais ou não-relacionais. A técnica permite que              
seja executada de forma manual por um ser humano ou de forma automática, a partir de um                 
robô. Ferramentas mais recentes são capazes de decifrar as linguagens de marcação das             
páginas web e identificar os conteúdos desejados por meio de Processamento de Linguagem             
Natural, de acordo com Verspoor & Cohen (2013a, p. 1495). 

O processo de Coleta de Dados Web é dividido em duas fases: Aquisição dos recursos               
web e depois extração a informação desejada a partir dos dados adquiridos. Na primeira fase,               
uma requisição utilizando o protocolo HTTP é feita a partir de uma operação de HTTP GET                
ou HTTP POST a partir de um endereço completo do conteúdo que se deseja extrair,               
normalizar e salvar. Durante a segunda fase, dados adquiridos são analisados e deles são              
extraídas as informações úteis. 

Durante a aquisição, bibliotecas de linguagens ou frameworks são utilizados para o            
auxílio desta atividade. Fazendo o uso de uma solução construída em linguagem de             
programação Python, há três exemplos de módulos que podem auxiliar nesta fase: (i) Urllib2             

6 



, responsável por lidar com o protocolo HTTP, autenticações de páginas e barreiras como              3

redirecionamento e solicitações de rastreio; (ii) Selenium , capaz de lidar com simulação de             4

navegabilidade automática por navegadores; e (iii) Scrapy , capaz de possuir algumas das            5

capacidades das duas anteriores e ter mais performance. Utilizando uma das ferramentas            
citadas, os dados serão baixados a partir do acesso e inspeção da página cliente pertencente               
ao endereço do conteúdo, tendo a possibilidade de terem o formato de HTML (Hypertext              
Markup Language), XML (Extensible Markup Language) ou JSON (JavaScript Object          
Notation), também podendo ser dados de multimídia tal como arquivos de imagens, vídeos             
ou áudios. 

Na segunda fase, em que os dados são extraídos a partir da informação adquirida, as               
informações passam por um processo de limpeza, no qual os atributos das linguagens de              
marcação que as compunham são reconhecidos, como exemplo, marcações de título,           
parágrafos, lista, tabela ou atributos, como é o caso dos resultados de extração em HTML ou                
XML. Ao invés de marcações ou etiquetas, o conteúdo extraído pode conter delimitadores             
que indicam a separação dos seus dados em objetos, como é o caso dos resultados retornados                
em JSON. Após o reconhecimento das marcações ou delimitadores, o conteúdo desejado            
poderá ser extraído, em seguida, categorizado e por fim, salvo em arquivos de documento ou               
em banco de dados. A Coleta de Dados Web pode ser utilizada em vários cenários, como por                 
exemplo: monitoramento de revisão e comparação de preços, coleta de revisões sobre um             
determinado produto, acompanhamento dos indicadores de previsão do tempo, detecção de           
mudanças em um site analisado, acompanhamento de ações do mercado financeiro,           
ferramenta para alimentação para os motores de busca como o Google  ou Bing . 6 7

Em relação ao NewsCollaborate, o sistema não possui de forma totalmente           
independente um processo de governança em relação à qualidade de dados, sendo essa             
responsabilidade compartilhada entre a solução e os stakeholders, ou seja, um modo de             
coletar informações que que garanta de forma completa a qualidade das informações            
coletadas. A solução possui um tratamento no início da sua Camada de Extração e              
Tratamento de Dados, a ser detalhada na seção 4.1. No caso de uma palavra-chave ser, por                
exemplo, “política”, ao se iniciar a execução da Camada de Extração e Tratamento de Dados,               
esta será concatenada à “notícias” e, por fim, será requisitada como parâmetro ao Google              
Custom Search Engine API, para busca de informações.  

Um tratamento que o NewsCollaborate também busca realizar para evitar a gravação            
de conteúdo indesejado é desconsiderar links e urls sem uma descrição do título da notícia ou                
do conteúdo em questão, por exemplo, o software apenas recolhe links que possuem um              
padrão similar a esse:    
https://noticias.com.br/colunas/exemplo-de-noticia-com-titulo-no-endereco.htm, contendo um   
título do noticiário separado por traços, pois do durante o desenvolvimento do sistema. A              
partir de uma identificação feita pelo desenvolvedor, que em 95% dos casos, links com esse               
padrão representavam notícias, sendo uma forma mais confiável de ter um conteúdo preciso.  

Em relação à participação dos stakeholders na realização do processo de governança            
de qualidade da informação, eles são responsáveis por alimentar o arquivo que contém uma              

3 https://docs.python.org/3.8/howto/urllib2.html, acesso em: 29/08/2020 
4 https://selenium-python.readthedocs.io/installation.html, acesso em: 29/08/2020 
5 https://scrapy.org/, acesso em: 29/08/2020 
6 https://www.google.com, acesso em: 29/08/2020 
7 https://www.bing.com, acesso em: 29/08/2020 
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lista de sites que a Camada de Extração e Tratamento de Dados é responsável por acessar e                 
recolher o conteúdo do desses locais. Além disso, os stakeholders são responsáveis por inserir              
notícias na Camada de Interação com o usuário, a ser detalhada na seção 4.3, logo, os                
stakeholders devem julgar a veracidade das notícias que eles vão inserir de forma manual e               
também, julgar quais sites serão confiáveis para que o sistema colete de forma automática, já               
que existem duas formas de inserção de notícias. 

 
2.3. Análise e manipulação e dados 
 
A Análise de Dados consiste em uma técnica de extração de informações pertinentes e úteis               
que estão implícitas em um conjunto de dados de tamanho maior que foi anteriormente              
captado, sendo o processo responsável por realizar cálculos e avaliações no intuito de obter              
respostas relevantes. Essa técnica pode gerar o desdobramento da Manipulação de Dados, que             
consiste em melhor organizar as informações existente de modo a melhorar a sua             
compreensão, entendimento e leitura. Há alguns passos que podem ser tomados em um             
processo de análise de os seguintes passos que podem ser tomados em um processo de análise                
de dados: 

● Classificação e tabulação: Processo de identificação de características em comum          
entre os dados analisados, fazendo a sua devida categorização. A classificação pode            
ser do tipo quantitativo, qualitativo, geográfico ou cronológico. A tabulação é           
responsável por condensar os resultados de forma a tornar mais fácil a sua             
comparação e a sua representação mais limpa. 

● Representação gráfica de dados: Consiste em representar de uma forma mais           
simplificada dos dados a serem analisados, permitindo um maior entendimento da           
situação ocorrida com as informações presentes. Exemplos de gráficos: gráfico de           
barras simples, gráfico de barras múltiplas, gráfico pizza, histograma, gráfico de           
dispersão. 

● Medida de Localização: Representação gráfica que objetiva a demonstrar um          
resultado em um único indicador que demonstra uma tendência central dos dados,            
representado por uma medida ou resultado numérico. Exemplos dessa representação          
gráfica são: Média Aritmética, Mediana e Moda.  

● Medida de Variação: Representação gráfica e numérica que objetiva demonstrar um           
resultado que representam os desvios e variações entre os dados analisados.           
Exemplos dessa representação são: Medidas de alcance, Desvio padrão e variância. 

● Medida de Relacionamento: Consiste em determinar a força de relacionamento          
entre duas variáveis analisadas, exemplos: Regressão e Correlação. Regressão prevê          
uma variável baseando-se no valor de outra variável. Correlação mede o grau de             
relacionamento entre duas variáveis.  

● Estimativa: Consiste em estimar parâmetros e valores para um universo de dados            
desconhecido em sua maioria, como exemplo, determinar uma média simples como           
uma estimativa para média de uma população de dados. A técnica é uma inferência              
estatística e geralmente é utilizada quando se tornar difícil retirar conclusões sobre o             
conjunto de dados disponível. 

● Teste de hipóteses: Consiste em um procedimento de aceitar ou rejeitar afirmações            
sobre parâmetros de um conjunto de população de dados para melhor escolhê-los ao             
final da análise. Exemplos: Hipótese nula, Nível de significância, Teste estatístico e            
Região crítica.  
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No contexto atual do NewsCollaborate, apenas a tabulação de dados foi utilizada, mas é              
interessante que novas formas de visualização de dados possam ser usadas, também indicada             
na seção 7 de trabalhos futuros, assim como de análise dos dados. 
  
 
3. REQUISITOS DA SOLUÇÃO 
 
O desenvolvimento do sistema NewsCollaborate seguiu os requisitos definidos no contexto           
do projeto OFIP. Todo o desenvolvimento foi orientado a partir de tais requisitos, e os               
mesmos serviram como um roteiro de implementação para construção de um sistema para o              
projeto de extensão.  

Os requisitos foram captados a partir de 4 reuniões de entrevista, sendo uma             
presencial e três realizadas de forma remota por meio da ferramenta do Google Meet, além               
disso, existiu uma quinta interação que consistiu em uma apresentação da fase inicial do              
projeto em uma sala de aula do campus do Gragoatá ao fim do ano de 2019, na qual foram                   
apresentadas aos alunos de comunicação social e professores presentes o funcionamento           
ainda da Camada de Extração de Tratamento de Dados, que será detalhada na seção de 4.1.                
Os stakeholders do projeto são: a vice-diretora e uma aluna, ambas pertencentes ao IACS. A               
partir das necessidades coletadas nesses encontros mencionados, foram os seguintes          
processos que são desdobrados em respectivas entradas, saídas e fornecedores em           
Lampathaki F & Koussouris S. & Psarras J (2013a, p. 1), são apresentadas no Quadro 1,                
exposto a seguir: 

 
 

Tabela 1. Processos identificados a partir das necessidades listadas na fase introdutória de 
levantamento de requisitos 

fonte: próprio autor 
 

Fornecedor Entrada Processo Saída Cliente 
API Google 

Custom Search 
Engine(CSE)  8

Requisição de 
consulta em 

protocolo HTTP 

Extrair Links de 
Notícias 

Gravação em 
banco de dados 

Processo extrair 
textos de conteúdo 

Páginas Web Buscas extraídas a 
partir da extração 

de links de 
notícias 

Extrair textos de 
conteúdo 

Gravação em 
banco de dados 

Camada de 
Disponibilização 

de Informação 

Banco de Dados Filtragem 
realizada pelo 
pesquisador 

Consultar 
informação 

Interface do 
cliente 

Pesquisador 

Pesquisador Texto inserido 
pelo pesquisador 

Inserir informação Gravação em 
banco de dados 

Camada de 
Disponibilização 

de Informação 

8 https://developers.google.com/custom-search/docs/overview , acesso em: 29/09/2020 
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Pesquisador Ação de 
exportação de 

dados pelo 
pesquisador 

Exportar relatório Arquivo em 
formato .txt ou 

.xlsx 

Pesquisador 

Pesquisador Texto modificado 
pelo pesquisador 

Atualizar 
informação 

Gravação em 
banco de dados 

Camada de 
Disponibilização 

de Informação 
Pesquisador Ação de remover 

conteúdo pelo 
pesquisador 

Deletar 
informação 

Interface do 
cliente 

Camada de 
Disponibilização 

de Informação 
 

Um importante aspecto que deve ser destacado é em relação à Lei Geral de Proteção               
dos Dados(LGPD). Esta lei é definida pela seguinte descrição decretada pelo Congresso            
Nacional em 14 de agosto de 2018 como: 

“Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos           
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito           
público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos          
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento          
da personalidade da pessoa natural”. (Lei Nº 13.709, 2018a, Art 1º). 

O NewsCollaborate não extrai informações que são consideradas sensíveis e          
enquadradas pela Lei Geral de Proteção de Dados, essa solução de sistema de informação              
apenas capta conteúdo oriundo de textos de livre acesso, ou seja, informações e notícias que               
não necessitam de assinatura de periódicos ou veículos de imprensa. O sistema, além disso,              
não possui fins lucrativos, o que desconsideram totalmente as motivações de venda de             
informações para organizações privadas ou ganho de renda sobre dados pessoais.  

Por meio dos sete processos apresentados no Quadro 1, a aplicação de solução para o               
OFIP foi proposta e desenvolvida para o público alvo mencionado na parte introdutória do              
artigo. Os sete processos identificados anteriormente podem ser detalhados no quadro a            
seguir por meio das seguintes definições: 

 
Tabela 2. Processos detalhados para o sistema da aplicação 

fonte: próprio autor 

Processo Definição 
Extrair links de   
notícias de domínios   
fornecidos pela API   
do Google CSE. 

Consiste na extração de links de notícias dos portais de notícias por meio             
de um rastreador Web ou web crawler ( que é um script programado que              
acessa páginas Web de forma automática e sistemática, sem interferência          
humana, definidos em Abu Kausar & Dhaka & Singh (2013a, p. 31)) que            
envia palavras-chave, como por exemplo, política, ciência e tecnologia e         
saúde, armazenadas no banco de dados e as utiliza como filtro para            
requisitar à ferramenta API Google CSE resultados de buscas a partir dos           
parâmetros enviados. Os resultados servem para salvar os endereços de         
domínio, endereços reais, data e título do conteúdo requisitado e sendo           
salvos em banco de dados e aproveitados para o uso em memória, pelo            
script de web crawling. Esse processo deve ser executado todos os dias a             
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partir de um gatilho agendado por um serviço de sistema operacional do           
servidor onde estará hospedado o NewsCollaborate. 

Extrair textos de   
conteúdo 

Processo que executa a web crawler e que usa os endereços de domínio e             
endereços reais dos resultados das buscas retornados pela API Google          
CSE para acessar os sites desses endereços e extrair seu conteúdo de           
texto. 

Consultar 
Informação 

O pesquisador requisita, por meio da interface do sistema         
NewsCollaborate, o conteúdo que ele deseja visualizar, enviando ou não          
os filtros desejados e tendo um determinado resultado como resposta. 

Inserir informação O pesquisador acessa algum determinado site e copiará o conteúdo de seu            
interesse no site para o sistema da aplicação, seguindo as regras dos           
campos que devem ser inseridos para o funcionamento correto do         
processo. 

Exportar relatório O pesquisador define os filtros e parâmetros, conseguindo exportar o         
conteúdo, escolhendo o formato deseja entre texto ou planilha Excel. 

Atualizar informação O pesquisador poderá acessar um conteúdo no sistema NewsCollaborate,        
tendo as permissões necessárias, terá como modificar o conteúdo do texto           
que selecionou, para fins de tratamento, ajuste ou correção ortográfica. 

Deletar informação O pesquisador poderá apagar a informação que julgar ser incorreta ou           
inconsistente, de acordo com suas permissões. 

 
 
4. ARQUITETURA E FUNCIONAMENTO DO NEWSCOLLABORATE 
 
Os conceitos teóricos serviram como auxílio para a construção da solução para a aplicação do               
projeto de extensão OFIP. O objetivo é realizar a consulta de notícias e registros por meio do                 
uso de palavras-chave como o seu principal meio de filtragem. As notícias mencionadas             
podem ser extraídas tanto de forma automática, a partir da Camada de Extração e Tratamento               
de Dados, quanto de forma manual pelos usuários, existindo a possibilidade de também             
deletá-las, editá-las e importar para documentos de texto ou planilhas. Em relação à             
arquitetura do sistema, esta pode ser separada em três camadas distintas, são elas: Camada de               
Extração e Tratamento de Dados, Camada de Disponibilização de Informação e Camada de             
Interação com o usuário. O link para visualização do software está nas referências do artigo.               
Essas camadas são detalhadas nas subseções a seguir. 

4.1. Camada de extração e tratamento de dados 
 
A Camada de Extração e Tratamento de Dados é composto por um script programado para               
desempenhar o papel de extrair, rastrear, manipular e salvar as informações que alimentam a              
base de dados do NewsCollaborate. A base de dados do sistema ela é compartilhada entre a                
Camada de Extração e Tratamento de Dados e a Camada de Disponibilização de Informação,              
servindo tanto como local de gravação de notícias de extraídas pela camada inferior, quanto              
um ambiente onde dados da aplicação que será utilizada pelos usuários estão armazenados. O              
banco de dados do NewsCollaborate é do tipo relacional, utilizando Sistema Gerenciador de             
Banco de Dados Relacionais (SGBDR) MySQL, na versão 5.7.26 . Essa camada pode ser              
segmentada em três etapas: 
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1. Etapa 1: Na primeira etapa, o script realiza uma busca em banco de dados              
procurando pelas palavras-chave criadas pelos usuários, como exemplo, “política”,         
“meio ambiente”, “economia”, dentre outras. Essas palavras-chave são definidas pelos          
stakeholders da aplicação, eles a criam na Camada de Interação com o Usuário, a ser               
detalhada na seção 4.3, sendo a sua manutenção feita também feita nessa mesma             
camada. O conteúdo sobre o que são essas palavras-chave depende do que foi inserido              
pelos stakeholders. Uma lista de palavras-chave é processada e por meio de um loop,              
cada uma é requisitada como parâmetro por meio de uma chamada HTTP GET de              
busca para a ferramenta do Google denominada de Google Custom Search           
Engine(CSE), uma API responsável por retornar os resultados de busca para uma            
dada palavra-chave, simulando uma pesquisa manual e usual feita por um usuário na             
plataforma. O resultado gerado é uma resposta no formato de JSON, visto isso, o              
script desempenha a devida conversão desses dados e a sua limpeza, resgatando desse             
conjunto categorias de título, data, domínio do site do registro, e endereço completo             
do registro, essas categorias são organizadas em estruturas de dados composta por            
linhas e colunas com seus eixos rotulados denominadas de DataFrame, construídos a            
partir do uso a biblioteca Pandas da linguagem de programação Python. Ao final da              9

primeira etapa, os dados de domínio dos sites das notícias e os endereços das notícias               
classificados são salvos em banco de dados. 

2. Etapa 2: Na segunda etapa, foi construído um arquivo contendo padrões que            
geralmente se repetem nos sites, o padrão foi gravado em um arquivo JSON,             
consistindo em uma lista de objetos que possuem os atributos de: nome do domínio              
onde está o conteúdo, marcação HTML onde se localiza o conteúdo desejado, dois             
atributos internos à marcação, um denota o nome do atributo de estilo e o outro denota                
o valor do atributo, por fim, o último atributo denominado de “text_to_replace” que             
consiste em uma lista de valores e textos que geralmente aparecem no conteúdo             
extraído e que serão removidos. No início da segunda etapa, a estrutura de dados,              
DataFrame é enviada às funções que realizam a Coleta de Dados Web. No começo, o               
DataFrame utilizará os campos de identificador da URL(Uniform Resource Localizer)          
dos sites dos conteúdos e endereços de domínio, que serão cruzados com as             
informações contidas no arquivo de padrões, filtrando apenas as linhas que possuem            
correspondente. Filtradas as correspondências, elas serão passadas por um loop, no           
qual a cada volta uma requisição será feita à URL, o conteúdo será baixado e depois                
limpo. Ao final da etapa, o DataFrame estará composto pelas notícias extraídas a             
partir da Coleta de Dados Web. 

3. Etapa 3: Na terceira e última etapa da Camada de Extração e Tratamento de Dados,               
os DataFrames, contendo os textos das notícias, os endereços de URL e os outros              
dados já salvos no banco serão reorganizados e classificados novamente. Haverá duas            
verificações de duplicatas nessa etapa, a primeira verificação checa se uma           
determinada URL já existe no banco de dados, em caso negativo, será salvo o              
conteúdo, da mesma forma, a verificação será feita com os dados de textos das              
notícias, onde será checada sua existência e posteriormente o conteúdo do texto em             
conjunto com o identificador resgatado da fonte da notícia e a sua data de publicação               
serão salvo em uma tabela de notícias, no banco de dados. 

 
Ao final da fase de Camada de Extração e Tratamento de Dados, o conteúdo que foi                

aproveitado estará disposto em um banco de dados contendo as entidades do quadro de              

9 https://pandas.pydata.org/ , acesso em: 30/08/2020 
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Modelagem de Entidades e Relacionamento, construído a partir da engenharia reversa das            
entidades do banco de dados do NewsCollaborate. O diagrama se encontra expresso no             
quadro a seguir: 

 
Figura 1. Diagrama de Modelagem de Entidade e Relacionamento 

fonte: próprio autor 
 
4.2. Camada de disponibilização de informação 
 
A Camada de Disponibilização de Informação consiste na segunda fase do NewsCollaborate.            
Esta camada é responsável pelo compartilhamento da informação extraída na primeira fase,            
consultando o banco de dados a partir de requisições HTTP feitas a partir do ambiente cliente                
da aplicação. Esta camada consiste em uma API (Application Programming Interface) no            
padrão REST (Representational State Transfer), que consiste, segundo Neumann &          
Laranjeiro & Bernardino (2018a, p. 3), em uma arquitetura em que possuem interfaces de              
comunicação que contam com endereços de URI (Identificadores Uniformes de Recursos) e a             
transferência de mensagens ocorrendo por meio do protocolo HTTP. Em seu formato, um             
endereço de URI possui uma localização de um recurso desejado e o seu nome. Os formatos                
de dados comumente encontrados na troca de mensagens nesta arquitetura são, por exemplo:             
JSON, XML ou arquivos binários (arquivos de mídias mais complexas como imagens, vídeos             
ou relatórios). 

A aplicação construída nesta etapa está organizada em sete partes principais, são elas:             
Serviços, Controladores, Middleware, Configurações, Modelos, Utilitários e Rotas. As         
funções de cada uma dessas partes estão listadas no quadro a seguir: 
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Tabela 3.  Componentes que compõem a Camada de Disponibilização e Informação 
fonte: próprio autor 

Componente Função 
Modelos Consiste no componente que mapeia as entidades presentes no banco de           

dados do projeto. A partir do uso de uma biblioteca de ORM (Relational             
Object Mapping) e o conector de banco de dados, a API se comunicará            
com a base de informações, sincronizando não só os objetos, mas como            
também seus relacionamentos e suas chaves primárias e estrangeiras em         
suas colunas. 

Configurações Consiste em um local restrito onde ficarão as informações pouco mutáveis           
como endereços de e-mail, endereço de banco de dados e número de porta            
de bancos de dados, porta do servidor em desenvolvimento e as          
credenciais.  

Middleware Consiste em um local que possui métodos de autenticação, autorização ou           
validação de acesso. Geralmente são utilizados nas Rotas como primeiro         
passo antes de se realizar qualquer outra atividade. 

Serviços Consiste no principal local do sistema da Camada de Disponibilização de           
Informação, pois é onde se localizam as regras de negócio e toda lógica             
responsável por atender as requisições enviadas pelo usuário. Nesse local          
são feitas consultas em query a partir do uso de métodos nativos à             
biblioteca da ORM, tendo seus resultados retornados aos Controladores. 

Controladores Consiste em um local que serve como ponte de conexão entre os arquivos            
de Serviço e o arquivo de Rotas. Responsável por redirecionar a instrução           
da rota requisitada pelo usuário ao método correto pertencente aos          
Serviços da aplicação. 

Rotas Consiste em um local onde todas as rotas de URI estão alocadas. Cada            
rota, por padrão é única, estando vinculada a um dos quatro tipos de             
requisição HTTP utilizados no programa: GET, POST, PUT e DELETE.  

Utilitários Consiste em um local com métodos utilizados em todo o programa,           
métodos que desempenham instruções que normalmente são menos        
complexas, como formatação de campos caracteres, formatação de datas e         
registro de enumeradores. 

 
Durante o seu funcionamento, a partir de uma requisição realizada pelo cliente o caminho              
realizado até o resultado segue sequencialmente os componentes de: Rota, Middleware,           
Controlador, Serviços, Modelos chegando finalmente ao banco de dados, em seguida, a            
resposta irá percorrer o caminho inverso até que se chegue novamente ao cliente.  

Ao todo, em sua versão atual, existem 24 rotas de comunicação da API com o cliente,                
grande parte dela é responsável pelo gerenciamento de acesso como operações de            
autenticação, por exemplo, login e logout, esquecimento de senha, recuperação de senha e             
validação de token de acesso. O segundo conjunto de operações em maior quantidade são as               
operações que envolvem o gerenciamento de notícias, como por exemplo: criação, deleção e             
atualização de notícias, consultas por paginação, sem paginação, com visão resumida ou            
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visão completa, além rotas de geração de relatórios em formato de texto ou em formato de                
planilha. Por último, estão as rotas de funcionalidades periféricas como operações de            
gerenciamento de perfis, palavras-chave e veículos de informação. 

 
 
4.3. Camada de interação com o usuário 
 
Consiste na camada de comunicação com o usuário da aplicação NewsCollaborate. Aplicação            
implementada em formato de SPA (Single Page Application), que, segundo Joseph (2015a, p.             
29), é uma forma de construção de interfaces por meio de um projeto desacoplado da               
implementação da linguagem de servidor, reduzindo o tempo de navegação entre páginas e             
privilegiando a usabilidade na forma como os componentes gráficos se comportam com            
transições instantâneas e mais ágeis. Uma SPA é composta por uma única página individual              
que pode ser atualizada de forma independente por um usuário, sem a necessidade de que               
toda uma página deva ser recarregada. 

A Camada de Interação com usuário é composta atualmente pelas funcionalidades de            
login e cadastro de usuário, consulta e filtragem de notícias, deleção de notícias, atualização              
de notícias, criação de notícias e detalhamento de notícias, além disso, as funcionalidades de              
criação de palavra-chave, criação de veículo de informação e exportação de notícias para             
arquivos no formato de planilha e texto. Cada funcionalidade pode ser descrita da seguinte              
forma a seguir: 

Tabela 4. Funcionalidades da Camada de Interação com o usuário 
fonte: próprio autor 

Funcionalidade Descrição 
Cadastro de usuário Interface que oferece a possibilidade de o usuário se cadastrar na          

aplicação, tendo como entrada seu nome, CPF, perfil, e-mail e         
senha para a conta. 

Login de usuário Interface simples que possui atualmente como funcionalidades:       
duas entradas de dados, um botão de redirecionamento de para         
cadastro e um botão de acesso à aplicação. Possuindo validações          
necessárias para que o usuário não entre sem ter realizado o login.           
Ao realizar seu login, o usuário receberá um token de acesso,          
após a duração de seis horas, esse token expirará e o usuário será             
redirecionado para a tela de login. 

Consulta e filtragem de 
notícias 

Interface que consiste em um filtro composto por entradas de          
dados de datas de início e data de fim, projeto, palavra-chave,          
veículo de informação e quantidades de registros. Sendo os cinco         
primeiros filtros responsáveis pela filtragem das notícias na       
aplicação. Após o acionamento da filtragem uma lista de notícias         
será carregada sempre de dez em dez itens, tendo a possibilidade           
de avançar a página.  

Detalhamento de notícia Interface que permite que o usuário, a partir do botão de           
detalhamento presente na lista de consultas de notícia, possa         
enxergar o detalhamento dessa notícia, neste detalhamento estão,        
o seu texto, a data, o título e o endereço de URL para que o               
usuário possa a acessá-la em sua origem. 
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Atualização de notícias Interface que permite com que o usuário, a partir do botão de           
edição presente na lista de consultas de notícia, possa editar o           
texto e o título da notícia. A edição se dá pela limpeza e            
manutenção do conteúdo extraído pelo sistema, por dois casos:         
Retirada de conteúdo inconsistente que o sistema da Camada de          
Extração e Tratamento de Dados não conseguiu retirar, acréscimo        
de erratas caso a notícia original do site onde foi extraído tenha           
passado por esse procedimento. 

Criação de notícias Interface que permite com que o usuário, a partir do botão de           
criação presente na tela de consulta de notícias, possa inserir uma          
notícia. A nova notícia deverá conter uma palavra-chave e um          
veículo de informação associado, além disso, deverá levar       
consigo um título, o seu endereço de origem e texto do conteúdo. 

Deleção de notícia Funcionalidade presente na interface de consulta de notícias em        
que o usuário, a partir do botão de deletar presente na lista de             
consulta de notícias, consiga deletar um registro de notícia. 

Criação de palavras-chave Funcionalidade presente na tela de criação de notícias, a partir do           
botão com símbolo de adição ao lado do rótulo de palavra-chave,           
no qual uma tela em formato de modal flutuante é aberta, sendo           
necessário o preenchimento de dois campos, o primeiro sendo o         
projeto ao qual a palavra-chave estará associada e segundo o um           
campo de entrada para registro da palavra chave ao qual se deseja           
cadastrar. 

Criação de veículo de 
imprensa 

Funcionalidade presente na tela de criação de notícias, a partir do           
botão com símbolo de adição ao lado do rótulo de veículo de           
imprensa, no qual uma tela em formato de modal flutuando é          
aberta, sendo necessário o preenchimento de um campo de         
entrada contendo a URL da notícia a ser preenchida, será extraído          
o domínio desse endereço cadastrado posteriormente.  

Exportação de notícias  Funcionalidade presente na tela de consulta de notícias. Oferece a          
possibilidade de exportação das notícias para relatórios em dois        
tipos de formato, planilha ou texto. Em conjunto com a          
exportação, poderá ser feita definição de filtros para customizá-la. 

 

Após estarem definidas as camadas da aplicação do NewsCollaborate, o macro           
esquema de seu funcionamento foi composto a partir de um diagrama com 5 componentes              
que são respectivamente a API do Google CSE, as três camadas da aplicação e o banco de                 
dados. O diagrama se encontra da seguinte forma, de acordo com a Figura 1: 
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  Figura 2.  Esquema macro das camadas e funcionalidades da aplicação NewsCollaborate 
fonte: próprio autor 

 

5. LIMITAÇÕES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

As limitações identificadas que comprometeram o desenvolvimento do sistema do          
NewsCollaborate foram: a falta de possibilidade para interações presenciais com os           
stakeholders em relação ao sistema já com a interface devido ao advento da pandemia que               
esteve vigente no momento do primeiro desenvolvimento do sistema, falta de tempo hábil             
para implantação das camadas do sistema em ambiente produtivo para que seu acesso não              
fosse somente local, além disso, falta de implementação de uma solução que pudesse prever              
quais tags HTML estarão presentes no sites de interesse dos stakeholders, sendo necessário             
um arquivo de apoio para essa atividade, pertence à coleta de dados da web.  

Em relação aos testes do software construído, nenhum foi realizado a partir da             
interação direta entre a ferramenta e seu usuário final, os testes realizados tiveram caráter de               
validação, a partir de reuniões organizadas remotamente entre o desenvolvedor, orientador do            
desenvolvedor e stakeholders do sistema. A demonstração se deu em um formato no qual o               
desenvolvedor navegava pelo sistema durante a reunião remota e os demais participantes            
apenas assistiam, fazendo suas devidas  observações e solicitações. 

As necessidades listadas ao início do artigo foram atendidas, mas algumas não            
totalmente. A primeira necessidade, automatização do processo de pesquisa de notícias na            
web foi atendida, mas possui a possibilidade de melhoria, a partir da substituição do uso do                
Google CSE API para uma implementação de mineração de dados utilizando técnicas de             
Classificação e Redes Neurais. A segunda, terceira e quarta necessidades também foram            
atendidas, são elas, manipulação sobre os dados, armazenamento de conteúdo de forma            
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histórica de modo a preservá-los e otimização do tempo de procura de informação. A quinta               
necessidade, Possibilidade de inserção e tratamento de novos conteúdos não existentes no            
repositório, não foi totalmente concluída, pois faltaram ser implementadas as funcionalidade           
de tratamento de palavras-chave, tratamento de veículos de imprensa, suas respectivas           
remoções lógicas, ou seja, o ato de tornar um registro ativo ou inativo e , além disso, o                  
permissionamento dos perfis de usuário na Camada de Interação com o Usuário, ou seja,              
permitir que administradores, docentes e discentes tenham visões distintas do sistema,           
funcionalidade apenas implementada na Camada de Disponibilização da Informação. A sexta           
necessidade foi concluída. 

6. CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS E UTILIZADOS 

Em relação aos conhecimentos das disciplinas pertencentes ao curso de Sistemas de            
Informação, foram utilizados princípios de banco de dados, banco de dados, desenvolvimento            
web, engenharia de software, modelagem de processos de negócios, banco de dados não             
convencionais, programação, estruturas de dados, programação orientada a objetos e redes de            
computadores. Os conhecimentos de interação humano e computador além de governança de            
tecnologia da informação poderiam ser utilizados com ênfase, contudo, devida à falta de             
atenção, prioridade e tempo investido, não foram utilizados. 

Os conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento do NewsCollaborate foram         
de suma importância para o andamento da construção da solução, podem ser listados os              
seguintes conhecimentos adquiridos: na primeira camada, extração de links de notícias de            
forma remota utilizando Google CSE API, web scraping, limpeza e tratamento de dados e              
construção de API com maior robustez. Na Camada de Disponibilização da Informação,            
aplicação de memória cache de armazenamento de dados dos usuários. Na Camada de             
Interação com o Usuário construção de interfaces utilizando o framework da linguagem de             
programação javascript denominado ReactJS .  10

7. TRABALHOS FUTUROS 

Os trabalhos futuros serão necessários para o prosseguimento e manutenibilidade do sistema.            
Os trabalho futuros com visão de curto prazo são: implementação de funcionalidade de             
ativação e inativação de palavras-chave na Camada de Interação com o Usuário e Camada de               
Disponibilização de Informação, implementação de permissionamento de tela para diferentes          
perfis da aplicação, por exemplo, fazendo com que os perfis de administrador, discente e              
docente enxerguem de diferentes formas o portal. Outro trabalho a curto prazo seria a              
implantação da solução do NewsCollaborate em ambiente de produção. As funcionalidades           
de curto prazo já foram mencionadas na seção de limitações e procedimento realizados. 

Os trabalhos futuros a médio prazo seriam implementar visualização de dados como            
gráficos em barras e colunas presentes na página inicial da aplicação. Os gráficos auxiliarão              
numa visão mais resumida aos usuários sobre o panorama de assuntos que mais prevalecem              
entre as notícias extraídas, veículos de imprensa com maior presença ou percentagem de             
buscas mensais por um determinado termo, por exemplo. Um outro trabalho essencial à             
médio prazo será aplicar um certificado SSL , responsável por implantar uma segurança à             11

10 https://pt-br.reactjs.org/ , acesso em: 30/08/2020 
11 https://ieeexplore.ieee.org/document/4688393 , acesso em: 30/08/2020 
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requisições feitas ao NewsCollaborate, de HTTP para HTTPS(Hypertext Transfer Protocol          
Secure), tornando a aplicação menos vulnerável a possíveis ataques de usuários maliciosos. 

Os trabalhos futuros que podem ser classificados a longo prazo são a implementação             
de soluções de captação de endereços de sites utilizando as técnicas de Classificação e Redes               
Neurais da Mineração de Dados como uma alternativa ao uso do Google CSE API,              
desenvolvendo mecanismos que escolham as notícias de acordo com sua relevância           
semântica e não somente sintática. Além disso, um modo de prever um padrão mais apurado               
de tags HTML e estilos dessas tags na etapa dois, que é a coleta de dados da Web presente na                    
Camada de Extração e Tratamento de Dados.  

 

8. CONCLUSÃO 

A solução de sistema de informação, sua devida manutenção e evolução trarão um benefício              
primário ao projeto OFIP: o atendimento das necessidades iniciais identificadas. Cada uma            
dessas necessidades será uma cobertura ou completamente atendida por uma das três camadas             
que compõem o sistema ou especificamente por uma camada. A partir do atendimento das              
necessidades primárias, o sistema poderá ter sua disponibilização aumentada gradualmente          
para que possa se adequar a cada mais casos de pesquisadores de outras áreas de estudo e,                 
ocasionalmente, ser compartilhado entre uma ou mais instituições de pesquisa e ensino. Um             
benefício, além do aumento gradual da propagação de seu uso, baseia-se no fato de o sistema                
ter um código aberto, link do repositório nas referências, permitindo com que toda uma              
comunidade acadêmica, especializada em tecnologia da informação ou não, poderá contribuir           
para a evolução e manutenibilidade da aplicação. O conjunto de pessoas especializadas            
poderá contribuir de forma direta, a partir da realização de testes, manutenções, ajustes e              
melhorias. O conjunto de pessoas de outras áreas, poderá contribuir a partir da criação de               
novos requisitos e com novas ideias de funcionalidade. 

O NewsCollaborate ainda abre a possibilidade para desdobramento em outros          
projetos futuros, pelo motivo de consistir em uma iniciativa muito focada no trabalho,             
tratamento e análise de dados. Projetos de aprendizagem de máquina, no qual uma máquina              
pode ser treinada a partir do uso de um modelo de padrões que geralmente aparecem nos                
textos das notícias, fornecendo medidas e conclusões comportamentais contidas nos textos do            
conteúdo. Projetos de inteligência de negócios, no qual o banco de dados do sistema,              
consumido pelo NewsCollaborate, pode ser também utilizado em ferramentas de produção de            
painéis interativos que podem fornecer uma tomada de decisão ou um auxílio para o trabalho               
de um pesquisador. Projeto de engenharia de dados, no qual os relatórios gerados em texto ou                
em planilha poderão passar por uma rotina e serem enviados à repositórios de             
armazenamento de mídia em nuvem, serem extraídos por outras soluções e transportados para             
outras bases de dados. Por fim, pode-se afirmar que o NewsCollaborate pode contribuir com              
a comunidade acadêmica em curto prazo, a partir do atendimento das necessidades primárias,             
em médio prazo, a partir da contribuição de outros profissionais e estudantes no projeto e               
longo prazo, a partir do desdobramento em outras soluções tecnológicas. 
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