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Conteúdos

• Contextualização LOD

• Contextualização UC de Web Semântica

• PA de Centros de investigação

• VC da FCT em SKOS

• VC da UE em SKOS

• Trabalho em curso



Open

“Open data and content can be freely used, 
modified, and shared by anyone for any 
purpose” - The Open Definition

Source: https://okfn.org/

https://okfn.org


Fontes: http://5stardata.info/pt-BR/ e 
 http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html

http://5stardata.info/pt-BR/
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
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Fonte: http://lod-cloud.net/

http://lod-cloud.net




Fonte: https://ec.europa.eu/isa2/eif_en



?

? ? ?
Conceitos:
Perfis de Aplicação
Esquemas de codificação
Unidades de Medida
Vocabulários controlados



• Seria bom:

• poder procurar por cursos com determinadas 
características em toda a UE ou em todo o mundo;

• poder procurar por projetos de investigação…

• poder relacionar com este tipo de informação ou 
outra

• … tanto o que podemos fazer com esta informação 
toda em LOD!

UC Web Semântica



UC Web Semântica

• + de 10 anos; 3 anos em PBL;

• 2015/2016 - Descrição de cursos - 2 
equipas;

• 2016/2017 - Descrição de cursos - 2 equipas 
+ Descrição de centros de investigação - 2 
equipas;

• Resultados: 1 PA cursos + 1 PA centros + 
vários vocabulários em SKOS.



Tudo disponível à medida que se vai 
desenvolvendo em

    http://wiki.dsi.uminho.pt/

UC Web Semântica



PA de CI - Modelo de 
domínio









Vocabulários

Facilitar o rigor nos dados e nas descrições dos dados 
(catálogos)

Facilitar a criação de serviços globais de valor 
acrescentado

assunto/subject:  link + texto em vez de apenas texto

Interoperabilidade semântica



Vocabulário da FCT





Vocabulário da UE





Trabalho em curso

• Consolidação dos PA

• Propriedades usadas e possíveis valores;

• Consolidação dos vocabulários

• Descrição, idiomas, relações

• Relação entre os vocabulários?



• Disponibilização no portal de dados 
abertos do DSI/UMinho (em criação);

• Disponibilização à FCT e UE.



Reconhecimento:
Todos os alunos da UC de WS da UMinho 
dos anos lectivos de 2015/2016 e 2016/2017.
Aos alunos do meu grupo de projecto da 
UC de PTSI do ano lectivo de 2016/2017.

Muito obrigada.


