
Plano de Disciplina

Docente:Marcelo Keese Albertini

Disciplina: Selecione uma disciplina (ou duas no caso de duas turmas):
GSI024 GSI024-S GSI024-S - Organização e Recuperação da Informação

Escolha-> Escolha-> - 

Grade de Horários

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
19h00-19h50 GSI024-S
19h50-20h40 GSI024-S
20h50-21h40 GSI024-S
21h40-22h30 GSI024-S

Carga Horária
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Dias letivos 18 16
Carga/dia (min) 100 100

Total (h) 56,7

Objetivos (preenchimento automático)

Ementa (preenchimento automático)

Metodologia

Avaliação

Atendimento
Segunda-Feira 14:00 às 16:30, Quinta-Feira 19:00 às 20:30 e Sexta-feira 14:00 às 16:00.

Recuperação

Ao final do curso o aluno estará apto a propor soluções para o problema de recuperar informações nos 
documentos da coleção que melhor atendam às necessidades do usuário, a partir de uma consulta 
formulada pelo próprio usuário e de uma coleção documentos não estruturados ou semi-estruturados, como  
por exemplo uma base de dados em XML, de textos ou de imagens digitais. Além disso, o aluno será apto a 
avaliar a qualidade de sistemas de recuperação de informação por meio de medidas  propostas na literatura.

Conceitos de documento, palavra e termo. Indexação de documentos: extração de termos, stopwords, 
stemming, criação de índices. Thesauri. Modelos de processamento de consultas. Avaliação de Sistemas de 
RI. RI em Documentos semi-estruturados, multimídia e documentos na Web. Extração da informação. 
Classificação de documentos. Redução de dimensionalidade.

A parte relativa à apresentação de conteúdo relativo conceitos de organização e recuperação de informação 
será ministrada em aulas teóricas. A parte relativa à prática e apresentação de questões programática será 
ministrada na forma de laboratórios práticos de programação, testes e avaliação de técnicas de organização 
e recuperação de informação. Os conceitos apresentados em aulas serão explorados em listas de exercícios.

A avaliação da disciplina será composta por três provas escritas teóricas, individuais e sem consulta valendo, 
a primeira e segunda provas 25 (vinte e cinco) pontos cada, e a terceira 30 (trinta) pontos. Os 20 (vinte) 
pontos restantes serão atribuídos às práticas realizadas nas aulas de laboratórios.

Alunos que não atingirem a média (60 pontos) por meio da avaliação regular e que tiverem obtido ao menos 
12 pontos referentes à práticas serão elegíveis para uma prova de recuperação. A prova de recuperação 
valerá 30 pontos, será composta por todo o conteúdo da disciplina e substituirá menor das notas das três 
provas regulares.

Clique aquiClique aqui



Bibliografia

Programa da Disciplina
Detallhar aqui cada aula que será dada

Atenção: Dias letivos com atividades fora da sala de aula
(não previstos para este semestre)

#Aula Data Conteúdo

1 01/03/2016 Prática: revisão de conceitos básicos

2 03/03/2016 Introdução à Recuperação de Informação e modelo booleano

3 08/03/2016 Prática: construção de vocabulário

4 10/03/2016 Dicionário e lista de postings: conceitos de documento, palavra e termo

5 15/03/2016 Prática: construção de dicionário em array

6 17/03/2016 Indexação de documentos: termos, stopwords, stemming, Thesauri

7 22/03/2016 Prática: construção de índices direto e invertido

8 24/03/2016 Peso de termos, ranking e modelo vetorial

9 29/03/2016 Prática: consulta ao índice invertido (intersecção)

10 31/03/2016 Prova 1

11 05/04/2016 Prática: ranking com similaridade cosseno

12 07/04/2016 Avaliação de sistemas de recuperação de informação

13 12/04/2016 Prática: avalição de qualidade com precisão, recuperação top-k

14 14/04/2016 Realimentação de relevantes e expansão de consultas

15 19/04/2016 Prática: algoritmo de Rocchio

16 26/04/2016 Prática: ranking probabilístico

17 28/04/2016 Modelo probabilístico

18 03/05/2016 Prática: classificação naïve bayes – parte 1

19 05/05/2016 Classificação de documentos

20 10/05/2016 Prática:  classificação naïve bayes – parte 2

21 12/05/2016 Web: busca e indexação

22 17/05/2016 Prática: detecção de duplicatas

23 19/05/2016 Agrupamento de documentos

24 24/05/2016 Prova 2

Básica:
1) Manning, C.; Raghavan, P./ Schütze, H. An Introduction to Information Retrieval, Cambridge, England: 
Cambridge University Press, 2009  http://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html.
Baeza-Yates, R.; Ribeiro-Neto, B. Modern Information Retrieval, Addison-Welsey, 1999
Complementar:
1)Frakes, W. B.; Baeza-Yates, R. (Ed.). Informatin Retrieval \& Data Strctures, Nova Jersey: Prentice Hall, 1992.
2) Crestani, F.; Pasi, G. (Ed.) Soft Computing in Information Retrieval: Techniques and Applications, Springer 
Verlag, 2000.
3) Moens, M.-F. Information Extraction: Algorithms and Prospects in a Retrieval Context; Springer Verlag, 
2006.
4) Ziviani, N. Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C. 2. ed., Thomson Editora, 2004.



25 31/05/2016 TECHWEEK

26 02/06/2016 TECHWEEK

27 07/06/2016 Prática: detecção de duplicatas

28 09/06/2016 Web: análise de links

29 14/06/2016 Prática: ranking HITS

30 16/06/2016 Web Crawling

31 21/06/2016 Prática: protótipo de crawler

32 23/06/2016 Aprendizado de ranking

33 28/06/2016 Prática: ranking

34 30/06/2016 Prova 3
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