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Resumo
A Web Semântica é resultado de um encontro de concepções e tecnologias nos domínios da Web e 

representação  do  conhecimento,  entre  outros.  Para  compreender  o  seu  potencial  e  seus  limites  é 
importante entender como tal encontro permitiu o enriquecimento de semântica na Web, a construção de 
ontologias compartilhadas por todo o mundo, e como isto pode ser usado para dar mais poder e autonomia 
a programas, que se tornam capazes de interpretar os dados trocados através da Web sob uma nova  
perspectiva.  Neste  contexto,  as  ontologias  têm  um  papel  fundamental,  formando  as  bases  para  a 
formalização de conhecimento compartilhado e para a interoperabilidade semântica. Há atualmente um 
intenso debate relacionado a bancos de dados e as suas relações com ontologias e com a Web Semântica, 
dada a grande interseção dos domínios de interesse e soluções. Deste modo, Web Semântica e ontologias  
foram escolhidos como temas centrais desta disciplina, que enfatizará as suas relações com bancos de 
dados.

Programa
ú Metadados

ú Vocabulários controlados

ú Taxonomias

ú Thesaurus

ú Ontologias

 Fundamentos

 Classificação

 Linguagens e formalismos

 Regras

 Mapeamento de ontologias

 Engenharia de ontologias

ú Web Semântica

 Fundamentos

 RDF e OWL

 Linked Data

 Linguagens de Query

ú Ferramentas, ambientes e frameworks

ú Bancos de dados, ontologias e Web Semântica

ú Busca e integração de dados – semântica interoperável e ontologias

ú Serviços Web Semânticos
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Critérios de Avaliação
O curso terá dois trabalhos, cujas datas de entrega são:

• 1o Trabalho  –  entre  15/03  a  02/06  (cada  equipe  agenda  uma  data  neste  período  com 
professor)

• 2o trabalho – 28/04 (plano) e 07/06 (resultado final)

A especificação dos trabalhos será entregue em documentos específicos.

Cálculo da média_final = (nota_trab1 + nota_trab2) / 2

Cálculo de conceitos para alunos da Pós:

• A  média_final >= 8,5→

• B   8,5 > média_final >= 7→

• C  7 > média_final >= 5→

• D  média_final < 5→

Exame final – apenas para alunos da graduação:

• Data de realização: 12/07

• Neste caso o cálculo da média final será:

◦ média_final = (((nota_trab1 + nota_trab2) / 2) + nota_exame) / 2
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