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Resumo

Dias, Camila Pereira; Schwabe, Daniel. Um modelo para cobertura
de notícias na Web. Um estudo sobre notícias digitais. Rio de
Janeiro, 2014. 77p. Dissertação de Mestrado - Departamento de
Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Segundo a definição de Tim Berners-Lee (1989) a Web é um meio
hipermídia. Consequentemente, publicar uma notícia em um veículo online
é criar um hipertexto, o que implica em não apenas relatar os fatos, como
também indicar, através de elos de navegação (links), as relações entre
eles, e com outras notícias relevantes. Portanto, é necessário o projeto de
uma topologia de navegação que permita ao leitor uma melhor
compreensão dos fatos relatados, e que o estimule a continuar sua leitura.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1112627/CA

A motivação deste trabalho é ajudar o jornalista e, consequentemente, o
veículo de publicação de conteúdo, a adequar as suas notícias à mídia
Web. Propõe-se uma estrutura de organização de matérias baseada no
conceito de cobertura jornalística, que é refletida numa topologia de
navegação.

A

abordagem

é

validada

qualitativamente

através

de

experimentos realizados em um site de noticias real, comparando-se o
comportamento dos leitores diante de topologias de navegação que
exploram a abordagem de hipertextos e outras que não usam.

Palavras-chave
web; semântica; jornalismo; digital; cobertura jornalística; navegação;
modelo

Abstract

Dias, Camila Pereira; Schwabe, Daniel (Advisor). A model for Web
based news coverage. A study on digital news. Rio de Janeiro, 2014.
77p. MSc. Dissertation - Departamento de Informática, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
According to Tim Berners-Lee (1989) the Web is a hypermidia
environment. Consequently, to publish news on a online vehicle is to create
a hypertext, which implies not only on relating facts , but also indicating,
through navigational links, the relations between them, and with other
relevant news. Thus, it is necessary a navigational topology project that
allows a better compreension of facts by the reader, and also stimulates him
to keep reading. The motivation for this work is to help the journalist and,
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consequently, the media vehicle, to adequate their news to the Web. We
propose

a structure to organize news based on the concept of news

coverage, that is reflected in a navigational topology. This approach is
qualitatively validated through experiments in a real news site, comparing
the readers’ behaviour when they face navigational topologies based or not
on hypertexts.

Keywords
web; semantic; journalism; digital; news coverage; navigate; model
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