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EMENTA

Apresentar inovações em tecnologia da informação para Arquivologia e áreas
do currículo do curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Capacitar o aluno a ter uma visão geral da extensão da World Wide Web cha-
mada Web Semântica através da descoberta dos standards incontornáveis desen-
volvidos para aWorldWideWeb Consortium (W3C). Capacitar o aluno a entender
a utilidade de ter uma camada semântica naWeb, a utilidade dos URI/IRIs, ler e in-
terpretar corretamente um arquivo XML, um framework RDF, um esquema RDFS,
ter uma visão geral das Lógicas de Descrição, das noções deAbox e Tbox, entender
os elementos básicos da Linguagem das ontologias OWL e de consulta SPARQL.
Sensibilizar o aluno na importância da nuvem de dados abertos conectados através
da apresentação de quaisquer aplicações e serviços da Web Semântica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I. Web de Documentos

a. História da World Wide Web
b. Dados Estruturados

II. Web de Dados

a. Ontologias

b. Tarefas de Raciocínio
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III. Web de Serviços

a. Nuvem de Dados Abertos Conectados
b. Aplicações daWeb Semântica

METODOLOGIA

Será utilizada uma sistemática de aulas teóricas expositivas dialogadas e auxílio
de quadro branco e projetor multimídia. Uma parte das atividades será realizada
em laboratório na forma de Trabalhos Práticos. O material criado para a disciplina
estará disponível no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) da UFES, em ht
tp://ava.ufes.br –> Departamento de Arquivologia –> Web Semântica (Prof.
Jean-Rémi Bourguet). Vale ressaltar que algumas atividades serão executadas à
distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O aluno será avaliado através de exames; projetos individuais ou em grupo
realizados no horário da aula ou fora delas; atividades online e/ou presenciais.
Todas essas avaliações serão anunciadas ao longo do curso. As datas dos exames
serão combinadas com os alunos no decorrer do período. A média parcial (MP)
será calculado da seguinte forma:

MP =
10 ×

∑
i Ti

100
+

30 ×
∑

j Pj

100
+

60 ×
∑

k Ek

100

OndeTi é uma atividade avulsa dada em sala de aula ou através de meio eletrônico,
Pj é um projeto que poderá ser desenvolvido ao longo da disciplina e, por fim, Ek
é um exame (prova) a ser realizado sobre o conteúdo da disciplina. A soma das
notas máximas dos Tis, Pjs e Eks são cada uma iguais a 10.

- Caso MP seja maior ou igual a 7.0, o aluno estará aprovado.
- Caso MP seja menor que 7.0, o aluno terá oportunidade de fazer a prova final.
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Neste último caso, a nota da prova final (NPF) terá pontuação de 0 a 10, e a
média final (MF) será composta pela média aritmética entre a média parcial e a
nota da prova final:

MF =
MP + NPF
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