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Resumen  
Actualmente la gran cantidad de datos disponibles en las empresas, en forma de texto, se 
torna compleja para extraer la información que es útil para ayudar a la tomada de decisiones. 
En este contexto, con el uso de técnicas de mineración de textos se puede analizar y extraer 
estos datos de informaciones útiles, visando de esta manera responder mejor a las 
necesidades de los usuarios. La investigación desarrollada tiene como objetivo aplicar la 
técnica de agrupación jerárquica CURE en el descubrimiento del conocimiento por parte del 
comité de base de datos para la evaluación - CPA de la Universidad de Cruz Alta/RS  
 
Resumo  
Atualmente com a grande quantidade de dados disponíveis nas empresas, no formato de 
texto, torna-se complexo extrair informações que sejam úteis no auxílio à tomada de decisão. 
Neste contexto, com a utilização de técnicas de mineração de textos é possívelanalisar e 
extrair destes dados informações úteis, visando assim, atender melhor as necessidades dos 
usuários. A pesquisa desenvolvida tem como objetivo aplicara técnica de agrupamento 
hierárquico CURE na descoberta de conhecimento junto à base de dados da Comissão Própria 
de Avaliação - CPA da Universidade de Cruz Alta/RS.  
 
Introducción  
No contexto educacional, mais especificamente se tratando da Avaliação Institucional, na qual 
os alunos expõem suas opiniões positivas e negativas referentes a diversos aspectos da 
instituição, tais como: climatização, internet, acessibilidade, professores, acervo bibliográfico, 
equipamentos, limpeza, entre outros. Muitas dessas informações encontram-se no formato de 
texto, sendo essas analisadas de forma manual. Sendo assim, com o avanço da tecnologia 
foram desenvolvidas técnicas computacionais que podem auxiliar na descoberta de 
conhecimento e agrupamento de dados de forma automática. A mineração de texto (MT) é 
uma área em constante desenvolvimento e muito utilizada para este propósito.  
Nesse trabalho utilizou-se a técnica de Mineração de Texto para classificar as respostas e 
agrupar as sentençassemelhantes por meio do Método de CURE.  
A pesquisa desenvolvida tem por objetivo analisar e classificar tópicos encontrados na 
Avaliação Institucional de maneira automática e, desta forma, permitir a geração de relatórios 
mais eficientes apontando os principais tópicos e agrupar as respostas de acordo com uma 
classificação das áreas abordadas.  
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Marco teórico  
Mineração de Dados  
A Mineração de Dados (MD) tem como objetivo identificar padrões e extrair conhecimento 
útil, armazenados em grandes bases de dados (APPEL, 2012). A MD é um processo que requer 
um alto poder computacional, devido a grande quantidade de dados que será processada, o 
que nem sempre se torna possível encontrar a melhor resposta, pois o tempo de 
processamento seria muito elevado. Uma alternativa interessante, porém, com resposta 
menos precisa e mais ágil. (APPEL, 2010).  
MD é uma das partes constituintes de um processo maior denominado Descoberta de 
Conhecimentos em Base de Dados (KDD – Knowledge Discovery in Databases), o qual conta 
com seis fases: seleção de dados, limpeza de dados, enriquecimento, transformação ou 
codificação de dados, mineração de dados e o relatório e exibição da informação descoberta 
(ELMASRI; NAVATHE, 2011).  
Mineração de Texto  
Muitos dados são gerados em todas as empresas no formato de texto, o que representa cerca 
de 80% das informações empresariais, segundo Vargas (2012). Porém, todo esse 
conhecimento ficam armazenados inertes, sem nenhum tipo de utilização e aproveitamento. 
A MT visa a extração desse conhecimento para aumentar a competitividade de empresas, por 
meio das informações contidas em textos, tais como: e-mails, atas de reuniões, relatórios de 
acompanhamento, opiniões positivas ou negativas, etc. (REZENDE, 2003). 
A MT é conceituada como sendo um conjunto de técnicas e processos aplicados em textos não 
estruturados ou semiestruturados, com o intuito de extrair conhecimento de forma 
automática por meio do reconhecimento de padrões, tendências e regularidades em arquivos 
textuais. A MT difere-se da MD convencional por trabalhar em documentos escritos em 
linguagem natural, requisitando algoritmos mais complexos. (LAGUNA, 2014)  
Algoritmo Cure  
CURE (ClusteringUsingRepresentatives) é um algoritmo hierárquico aglomerativo, onde cada 
elemento da base de dados como sendo um cluster. Portanto o número de clusters inicial é 
igual ao número de elementos da base onde será aplicado o algoritmo de clusterização, até 
que todos elementos sejam agrupados em k partições que deverá ser informada pelo usuário. 
(METZ, 2006)  
O algoritmo de CURE é robusto na tratativa de ruídos e não possui restrições quanto ao 
formato dos clusters. A limitação de CURE é a sua complexidade, O(n²), onde n é o tamanho 
da base de dados, o que torna difícil carregar todas as informações na memória principal 
(AMO, 2010).  
Para medir a distância entre dois clusters, o algoritmo de CURE utiliza-se de técnica hibrida 
baseado no enfoque de MST (MinimunSpanningTree) e Centróide.  
 
Metodología  
O método de pesquisa do trabalho proposto está baseado nos formatos quantitativos, pois irá 
medir os resultados em forma de valores – CURE - e qualitativo o qual visa uma métrica de 
qualidade no resultado objetivo por meio dos dados quantitativos, conforme Günther (2006).  
O projeto está subdividido nas seguintes etapas: Projeto: Estudar referencial teórico sobre a 
mineração de texto; Pesquisar o método de clusterização CURE; Construir o projeto lógico e 
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documentaçãoem UML do sistema proposto; Modelar as funções do projeto. 
Desenvolvimento: Implementar o método de CURE, bem como suaintegração com a base de 
dados; Implementar a técnica de clusterização na classificação automatizada de tópicos 
específicos; Testar e analisar os resultados; Validar os resultados pelo desenvolvedor através 
do método de caixa branca. Implantação: Após a validação do sistema desenvolvido, este 
poderá ser utilizado na classificação de questõesdescritivas de forma automática apontando 
os tópicos mais citados na CPA da Universidade de Cruz Alta.   
 
Resultados  
Resultados e Discussão  
O sistema consiste em duas fases, as quais são: Pré-processamento para identificar as áreas do 
texto e Agrupamento de informações.O processo de varredura das respostas, realizando o 
processo de verificação, ajuste e inserção de palabras. A Figura 1 apresenta a classificação de 
palavras.  
 
Figura 1.Classificação de palavras  
 
 
 
 
 
 
Os testes foram realizados a partir de perguntas respondidas à CPA da UNICRUZ, no semestre 
de 2015/1, com a participação de todos os cursos de graduação. Os alunos tinham como 
possibilidades: descrever suas opiniões e sugestões em relação a universidade. Obtiveram-se 
1086 (mil e oitenta e seis) respostas durante a avaliação, as quais foram aplicadas durante o 
trabalho realizado.  
Após a etapa de amontoamento, foi reduzido o número de clusters iniciais de 1086 para 72 
(setenta e dois) agrupamentos, contendo de 0 (zero) à 7 (sete) áreas de interesse, onde a 
distância entre cada um dos elementos dos agrupamentos era de 0 (zero), ou seja, palavras 
diferentes, porém abordando os mesmos assuntos. Em seguida foi aplicado o procedimento 
de remoção de outliers, o qual classificou 4 (quatro) respostas como saturadas, ou seja, 6 
(seis) ou mais áreas e outras 54 como fracas, restando 1026 respostas para serem 
clusterizadas.  
Utilizando o método de agrupamento houve redução de 1086 para 9 grupos desconsiderando 
os 2 clusters gerados à partir da eliminação de outliers, totalizando 11 clusters, os quais 
podem ser apresentados como resultados. Desta forma, os clusters ficaram dispostos onde o 
campo "NomeCluster" remete a quais áreas o agrupamento aborda, "Quantidade" ao número 
de respostas contidas no cluster e "Quantidade %" faz referência ao percentual de acordo com 
a quantidade e o total de respostas da prova.  
 
 
 
 



 

158 

Conclusiones  
Considerações Finais  
Durante o desenvolvimento desse trabalho, apresentaram-se os conceitos de Mineração de 
Texto e Agrupamento de informações, tal quanto a complexidade de desenvolver e aplicar tais 
métodos e os benefícios da utilização dos mesmos.  
Analisando os testes realizados, chegou-se a conclusão de que o método é mais eficiente para 
as áreas menos citadas, não apresentando uma qualidade tão boa para os assuntos mais 
comentados, como professores e infraestrutura, pois o mesmo assunto apresenta-se em 
quase todos os agrupamentos gerados, obrigando a leitura da maioria das respostas, 
independentemente dos clusters.  
Constatou-se que a maioria das respostas incluíam-se em mais de uma área, gerando 
inúmeras combinações possíveis, tornando-se impossível agrupar em um sócluster. Desta 
forma ocorre a redundância. Neste sentido, pode-se dizer que o método é eficaz quando se 
tem poucosas suntos por resposta.  
Como sugestão de trabalhos futuros, haveria uma grande contribuição em métodos de 
fracionamento de assuntos abordado em cada uma das respostas, utilizando análise léxica dos 
textos obtidos por meio da aplicação da avaliação da CPA.  
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