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Resumo da Dissertação: 
 



 

A revisão sistemática (RS) é um processo realizado constantemente na área científica, com intuito de verificar o 
estado da arte atual de uma área/tópico. A revisão sistemática da literatura pode ser conceituada como uma 
maneira de identificar, evoluir e interpretar todas as pesquisas relevantes disponíveis para uma questão de 
pesquisa específica, área temática, ou fenômeno de interesse. Ao contrário da revisão usual da literatura, 
conduzida de forma não sistemática sempre que uma pessoa inicia uma investigação, uma RS é desenvolvida 
de uma forma formal e sistematizada. Isto significa que o processo de pesquisa conduzido segue uma 
sequência bem definida e restrita de passos metodológicos, de acordo com um protocolo estabelecido.  Na 
literatura estão disponíveis diversas ferramentas para auxiliar na realização de pesquisas científicas, entre elas: 
EndNote, ReferenceManager, JabRef, RefWorks, Mendeley, StArt. Porém, a maioria dessas ferramentas só dá 
suporte a pesquisas genéricas, apenas a ferramenta StArt possui características relacionadas diretamente no 
auxílio da execução de revisões sistemáticas; apesar dessa ferramenta seguir as etapas estabelecidas na 
revisão sistemática, ela não contempla a recuperação dos trabalhos científicos, não dando assim um suporte 
completo ao processo. A motivação deste trabalho está relacionada à crucial importância para o avanço de 
pesquisas que estas incluam a verificação do estado da arte atual, e à ausência de ferramentas que 
proporcionem um maior suporte a todo o processo. Assim, o problema de pesquisa a ser tratado neste projeto 
está relacionado ao trabalho árduo e repetitivo requerido para realização de revisões sistemáticas, ocasionando 
que estas muitas vezes não sejam realizadas de uma forma correta ou simplesmente sejam desconsideradas. 
Como parte da dissertação foi desenvolvido um engenho de busca automática de artigos de diferentes 
repositórios de bibliotecas digitais científicas; isto ajudará a preparação de dados para um minding futuro de 
dados . 
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