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(    ) NÍVEL A 
(    ) NÍVEL B 
(    ) NÍVEL C 
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TIPO DE RELATÓRIO  (  X  ) FINAL 

PERÍODO A QUE SE REFERE 
ESSE RELATÓRIO: 

 

É OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO DO PROGRAMA, BOLSA E NÍVEL. 

 

1. DADOS DO BOLSISTA (não omita ou abrevie nomes) 

NOME: Stephany Castro da Silva 

E-MAIL: stephany.castro.s.c.s@gmail.com 

TELEFONE:  CELULAR: 92 9266-3724 FAX:  

 

2.  PROJETO DE PESQUISA EM QUE O BOLSISTA DESENVOLVE ATIVIDADES 

TÍTULO DO PROJETO: 
Um estudo sobre o uso do Modelo BM25 no desenvolvimento de uma Máquina 
de Busca 

TÍTULO DO PLANO DE 
TRABALHO DO BOLSISTA: 

Um estudo sobre o uso do Modelo BM25 no desenvolvimento de uma Máquina 
de Busca 

INÍCIO: 01/08/2013 

TÉRMINO: 31/07/2014 

 

3.  DADOS DO COORDENADOR / ORIENTADOR 

NOME: Aurélio Andrade de Menezes Júnior 

E-MAIL: aurelio.menezesjr@gmail.com 

TELEFONE:  CELULAR: 92 8140-8114 FAX:  

 

4. INSTITUIÇÃO ONDE O BOLSISTA DESENVOLVE ATIVIDADES 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Amazonas – UFAM 

UNIDADE E DEPARTAMENTO: Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET 

ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora do Rosário 

TELEFONE: 92 3521-3603 FAX: 92 3521-3603 

 
 
 

mailto:Stephany.castro.s.c.s@gmail.com


 

 

 

 

5. INFORMAÇÕES DA BOLSA CONCEDIDA 

INÍCIO: 01/08/2013 TÉRMINO: 31/07/2014 
PERÍODO CONCEDIDO 
(MESES):  

12 meses 

ALTERAÇÕES: (     ) BOLSA CANCELADA  A PARTIR DE:     /       / 

 (     ) SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA (NOME) A PARTIR DE :     /       / 

 (     ) BOLSA RENOVADA  A PARTIR DE:     /       / 

 (     ) NÃO HOUVE ALTERAÇÕES 

JUSTIFIQUE A ALTERAÇÃO: 

 

 

6. OBJETIVOS PROPOSTOS NO PLANO DE TRABALHO (máximo 15 linhas- não alterar formatação) 

Objetivo principal: Realizar um estudo sobre o uso do Modelo BM25 no desenvolvimento de uma Máquina de Busca 
voltada para a recuperação de Resoluções da UFAM. 

Objetivos específicos: 

1. Realizar um estudo sobre o Modelo BM25 e sua aplicação no desenvolvimento de uma máquina de busca; 

2. Realizar um estudo sobre os conceitos de uma Máquina de Busca; 

3. Realizar um estudo sobre os Métodos de Avaliação que podem ser aplicados em uma Máquina de Busca; 

4. Levantar e estudar a possibilidade de implementar uma base de dados contendo as resoluções da UFAM e 
uma Máquina de Busca aplicando o Modelo BM25 e se possível, aplicar Métodos de Avaliação na Máquina 
de Busca para a avaliar o desempenho da mesma. 

 

7. RESULTADOS OBTIDOS (máximo 30 linhas - não alterar formatação) 

Descreva os resultados obtidos e analise-os em função dos objetivos propostos em seu plano de trabalho 



 

 

 

A primeira etapa realizada, foi o levantamento bibliográfico de trabalhos relacionados à área de estudo, onde 
analisou-se aqueles que abordavam os princípais assuntos sobre Recuperação da informação, tais como, Modelo 
Probabilístico e Máquina de Busca. Além disso, foi estudado também o comportamento do Modelo BM25, na qual foi 
feito uma análise do funcionamento e dos conceitos desse modelo e verificado a sua aplicação no desenvolvimento 
de Máquinas de Busca. A etapa seguinte do projeto foi a criação de uma base de dados contendo diversas resoluções 
da UFAM, o grande problema desse processo foi o fato de que a maioria das resoluções que se encontravam 
digitalizadas estavam em formato de imagem. Esse tipo de formato não é o ideal para ser utilizado em uma Máquina 
de Busca, dessa forma o projeto perdeu um grande tempo na montagem da base de dados, pois foi necessário 
converter os arquivos para o formato TXT, sendo que nem todos os arquivos encontram-se convertidos. Além disso, 
para que a ferramenta de busca funcione é necessário a criação de um arquivo que contenha a palavras mais 
importantes de cada resolução presente na base de dados, esse arquivo é chamado de vocabulário e o mesmo 
precisa ser feito de forma manual, ou seja, de um por um. 
 Todo esse processo de pré-implementação da Máquina de Busca para um conjunto de Resoluções da UFAM requeriu 
um grande tempo que não foi previsto inicialmente, dessa forma a renovação deste projeto deu-se pelo motivo da 
falta de tempo para realizar a implementação da ferramenta e a aplicação dos métodos de avaliação na máquina de 
busca, que são essenciais para indicar se a mesma está funcionando de forma eficiente e eficaz. Além disso, essa 
etapa de avaliação também não é uma área trivial, ela possui diversos conceitos que devem ser dominados por 
aquele que for aplicá-los para que assim a avaliação seja feita de forma correta, isso então requer um certo tempo 
para ser dominado e compreendido. 
Como resultados do primeiro ano de desenvolvimento desse projeto, foram adquirido pleno conhecimento dos 
conceitos referentes ao Modelo BM25, Máquinas de busca, e um protótiopo de uma Máquina de Busca. Têm-se 
também, a coleção de artigos necessária para o projeto, faltando apenas convertê-la para formato TXT, ou seja, até o 
momento, já realizamos todas as etapas previstas do periodo de Agosto/2013 à Março/2014. Sendo necessário dar 
continuidade para uma melhor aplicação dos Métodos de Avaliação, o presente projeto teve sua renovação aprovada 
para o periodo Agosto/2014 à Julho/2015. 
 
8. PRODUÇÃO GERADA PELO PROJETO, COM A PARTICIPAÇÃO DO BOLSISTA. 
Indicar somente a produção gerada a partir da pesquisa apoiada. 

 

8.1. Produção Bibliográfica Quantidade 

 Nacional Internacional 

Artigo completo publicado, aceito ou submetido em periódicos científicos 
especializados (nacional ou internacional) com corpo editorial. 

0
 

0
 

Livros e capítulos publicados com corpo editorial e ISBN 0
 

0
 

Organização e editoração de livros e periódicos com corpo editorial 0
 

0
 

Comunicações em anais de congressos e periódicos 0
 

0
 

Resumo publicado em eventos científicos 0
 

0
 

Texto em jornal ou revista (magazine) 0
 

0
 

Trabalho publicado em anais de evento 0
 

0
 

Partitura musical (canto, coral, orquestra, outra) 0
 

0
 

Tradução de livros, artigos, ou outros documentos com corpo editorial 0
 

0
 



 

 

 

Prefácio, posfácio, apresentação ou introdução de livros, revistas, periódicos ou 
outros meios. 

0
 

0
 

Outra:__________________________________ 0
 

0
 

LISTAR COM REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA COMPLETA E INCLUIR CÓPIA (CAMPO ILIMITADO) 

 

 

8.2. Produção Cultural Quantidade 

Apresentação de obra artística (coreográfica, literária, musical, teatral, outra) 0
 

Exposição de artes visuais (pintura, desenho, cinema, escultura, fotografia, gravura, instalação, 
televisão, vídeo ou outra) 

0
 

Arranjo musical (canto, coral, orquestral, outro) 0
 

Composição musical (canto, coral, orquestral, outro) 0
 

Sonoplastia (cinema, música, rádio, televisão, teatro ou outra) 0
 

Apresentação em rádio ou TV (dança, música, teatro ou outra) 0
 

Curso de curta duração 0
 

Obra de artes visuais 0
 

Programa de rádio ou TV 0
 

Outra:____________________________________________________ 0
 

 

LISTAR, INFORMAR QUAL TIPO DE PRODUÇÃO E SE POSSÍVEL INCLUIR CÓPIA (CAMPO ILIMITADO) 

 

 

8.3. Produção Técnica ou Tecnológica Quantidade 

Software (computacional, multimídia ou outro) com/sem registro/patente 0
 

Produto (piloto, projeto, protótipo ou outro) com/sem registro/patente 0
 

Processo (analítico, instrumental, pedagógico, processual, terapêutico ou outro) com/sem 
registro/patente 

0
 

Trabalho técnico (assessoria, consultoria, parecer, elaboração de projeto, relatório técnico, 
serviços na área da saúde ou outro) 

0
 



 

 

 

Mapa, carta geográfica, fotograma, aerofotograma, outro. 0
 

Maquete 0
 

Desenvolvimento de material didático ou instrucional 0
 

Organização e editoração de livros, anais, catálogo, coletânea, periódico, enciclopédia ou outro 0
 

Outra:_____________________________________________________- 0
 

 

LISTAR, INFORMAR QUAL TIPO DE PRODUÇÃO E SE POSSÍVEL INCLUIR CÓPIA (CAMPO ILIMITADO) 

 

 

8.4. Difusão de Ciência e Tecnologia – Participação em Eventos 

Nome do Evento DATA 
APRESENTO

U 
TRABALHO 

TIPO 

Seminário de agroecologia  
(      ) SIM 
(  x  ) NÃO 

(   ) Palestra 
(   ) Poster 
(   ) Outro 

Congresso de iniciação científica da UFAM  
(   ) SIM 
 (  x  ) NÃO 

(   ) Palestra 
(   ) Poster 
(   ) Outro 

 /        / 
(      ) SIM 
(   x   ) NÃO 

(   ) Palestra 
(   ) Poster 
(   ) Outro 

 /        / 
(      ) SIM 
(   x   ) NÃO 

(   ) Palestra 
(   ) Poster 
(   ) Outro 

 /        / 
(      ) SIM 
( x     ) NÃO 

(   ) Palestra 
(   ) Poster 
(   ) Outro 

 LISTAR E INCLUIR CÓPIA DO CERTIFICADO (CAMPO ILIMITADO) 

 

 

 

9.  NO GERAL, EM TERMOS DE SUA CAPACITAÇÃO, AMADURECIMENTO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL, COMO 
VOCÊ AVALIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS? (A SER RESPONDIDA PELO BOLSISTA, SE PERTINENTE À MODALIDADE DE BOLSA) 



 

 

 

9.  NO GERAL, EM TERMOS DE SUA CAPACITAÇÃO, AMADURECIMENTO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL, COMO 
VOCÊ AVALIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS? (A SER RESPONDIDA PELO BOLSISTA, SE PERTINENTE À MODALIDADE DE BOLSA) 

 
 
 
(     ) ACIMA DAS EXPECTATIVAS 
(  X ) CORRESPONDEU ÀS EXPECTATIVAS 
(     ) ACRESCENTOU POUCO 

9.1.AVALIE, NUMA ESCALA DE 1 A 5 (SENDO 1= MUITO FRACA E 5 = EXCELENTE), OS SEGUINTES ITENS: 

( 5) Orientação recebida 
( 4) Infra-estrutura da Instituição 
( 5 ) Relacionamento com a equipe de pesquisa 
( 4 ) Quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido 

JUSTIFIQUE SUA AVALIAÇÃO, INDICANDO OS PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 A orientação recebida FOI bastante satisfatória uma vez que o professor orientador se dispõe a ajudar sempre que 

necessário. A infraestrutura da instituição é acolhedora e oferece suporte adequado para a execução do projeto, 

porém, houve uma dificuldade na questão de acesso a internet, já que a mesma não se mostra disponível na maior 

parte do tempo, o relacionamento com a equipe de trabalho é excelete. As atividades desenvolvidas referentes ao 

projeto foram satisfatórias. 

 

10. PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO PARA PRÓXIMA ETAPA – NO 

CASO DE RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL(máximo 15 linhas- não alterar formatação) 

 
 

11. DESEMPENHO DO BOLSISTA. (A SER RESPONDIDO PELO ORIENTADOR/TUTOR) (máximo 10 linhas- não alterar 
formatação) AVALIE OS PROGRESSOS DO BOLSISTA CONSIDERANDO SUA FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 
O bolsista vem cumprindo suas atividades normalmente de acordo com o cronograma previsto. As dificuldades 
naturais da pesquisa são superadas pela capacidade de pesquisa do bolsista ou pela orientação do orientador. 
Dificuldades não previstas na pesquisa também são superadas pelo bolsista mais demandam um tempo não 
previsto no cronograma. Resumindo, o bolsista tem superado todas as dificuldades que ocorrem ao longo do 
projeto mas nem sempre no ritmo previsto no cronograma inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Manaus _________ de _________________________ de ______. 

__________________________________________________ 

ASSINATURA DO BOLSISTA 

 

Manaus _________ de _________________________ de ______. 

__________________________________________________ 

ORIENTADOR DO BOLSISTA 

 

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS ITENS E DAS ASSINATURAS 

 


