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Resumo A internet possui grandes quantidades de 
dados disponíveis para qualquer cidadão. No entanto, 
a falta de organização deste excesso informações 
ocasiona a desinformação dos usuários e dificulta o 
uso desta ferramenta para o aprendizado. Esse 
problema se torna computacionalmente complexo 
devido ao volume de dados crescer de forma 
exponencial, dificultando a validação de informações. 
Portanto, este trabalho propõe uma plataforma de 
planejamento de estudos, a qual realiza o trabalho de 
filtrar, validar e gerar uma cronologia de assuntos. 
Este trabalho propôs um modelo para o planejamento 
de estudos,  o qual considera o uso de técnicas de: 
processamento de linguagem natural, web scraping, 
algoritmos de busca, métricas para medida de 
similaridade semântica e redes neurais. O 
desenvolvimento desta ferramenta também permitiu 
observar que a navegação no site Wikipédia entre 
assuntos, sejam eles semelhantes ou não, pode ser 
transposta através do uso de um mesmo número 
médio de hyperlinks. Este trabalho auxilia a filtragem 
de grandes volumes de informação para otimizar o 
aprendizado de novas técnicas ou assuntos. 

Descrição O desenvolvimento de sites como:  
Youtube, Wikipedia, Google, Netflix e Mídias Sociais, 
por exemplo, criaram um novo paradigma de busca e 
aprendizado de informação para os usuários da 
internet. Tratam-se de plataformas, sendo a maioria de 
acesso gratuito, onde um usuário pode: assistir filmes; 
ver vídeos produzidos por outros usuários e aprender 
sobre diversos assuntos. Consequentemente, é gerado 
um volume diário exponencial de dados, o qual 
aumenta diariamente. Essa observação, por 
decorrência, dificulta o entendimento de fatos e a 
utilização deste meio para o aprendizado devido a falta 
de ferramentas para contingenciar o tratamento de 
grandes volumes de informação.  Portanto, este 
trabalho propõe uma plataforma de planejamento de 
estudos, a qual realiza o trabalho de filtrar, validar e 
gerar uma cronologia de assuntos coletados no site 
Wikipédia.  O aprendizado da técnica ou conhecimento 
pesquisado pelo usuário é alcançado através do 
estudo ordenado dos assuntos fornecidos pela 
ferramenta. A plataforma de planejamento de estudos é 
competente na realização de buscas de 
conhecimentos específicos, onde o usuário restringe o 
escopo da sua pergunta ao fornecer dados que limitem 
a subjetividade da busca.  O desenvolvimento desta 
ferramenta permitiu observar que a navegação no site 
Wikipédia entre assuntos, sejam eles semelhantes ou 
não, pode ser transposta através do uso de um mesmo 
número médio de hyperlinks. Este trabalho auxilia o 
contingenciamento sobre o tratamento de grandes 
volumes de informação. Isso é feito no intuito de 
otimizar o aprendizado de novos assuntos ou técnicas 
através do tratamento de grandes volumes de 
informação disponíveis ao público.

Metodologia Utilizada O desenvolvimento da ferramenta, inicialmente, 
consiste na coleta (1 e 2) de dados referentes aos assuntos contidos no site 
Wikipedia utilizando uma ferramenta de web scraping. Em seguida, é realizado 
o treinamento do modelo Word2vec (3) utilizando os documentos coletados. 
Através do modelo treinado, é construído um cluster dos documentos (4) 
coletados baseado na semelhança entre seus respectivos assuntos. Por fim, é 
construída uma interface de pesquisa (5), a qual irá retornar uma lista 
ordenada de assuntos (6) referentes a pergunta inserida pelo usuário.

Resultados  

Conclusão  A plataforma de planejamento auxilia o aprendizado dos usuários 
e ajuda a contingenciar o problema referente ao tratamento e filtragem de 
grandes volumes de dados. O grupo também disponibiliza a base de dados 
coletada do site Wikipedia e o código fonte das ferramentas desenvolvidas, o 
qual está disponível no site Github.


