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Resumo: Apresenta pesquisa realizada com o objetivo de analisar se as tags atribuídas por usuários no CiteUlike
sobre Oncologia possuem estatuto terminológico. Organiza o corpus textual composto por 48 (quarenta e oito)
artigos. Elabora o corpus de estudo constituído pelo conjunto de 104 (cento e quatro) tags. Valida o corpus de
estudo no discurso especializado e nos Descritores em Ciências da Saúde, o DeCS. Adota como metodologia um
estudo exploratório descritivo de amostragem não probabilística e com abordagem qualitativa tendo como:
Objeto de Pesquisa, as tags; Área de Estudo, Oncologia; Ambiente de Compartilhamento, CiteUlike; Ambiente
de Gestão Terminológica, e-Termos; Corpus Textual, conjunto de artigos sobre Oncologia; Corpus de Estudo,
conjunto de tags sobre Oncologia; Validação, situação discursiva e in vitro; Registro dos Dados, deu-se através
de formulários elaborados no Excel e sintetizados em quadros; Procedimento de Tratamento dos Dados, ocorreu
através da validação; Plano de Análise e Interpretação dos Dados, forma descritiva; Limitador do Estudo, o
idioma dos textos e das tags por estarem escritos na língua inglesa. Relata que do corpus de pesquisa formado
por 104 (cento e quatro) tags: 75 (setenta e cinco) tags podem ser consideradas termos por serem validadas no
discurso especializado ou no DeCS sendo que destas, 55 (cinqüenta e cinco) tags foram duplamente validadas
por estarem tanto no discurso especializado como no DeCS, nove tags foram validadas apenas no discurso
especializado e 11 (onze) tags foram validadas apenas no DeCS. Descreve que 29 (vinte e nove) tags não foram
validadas nesta pesquisa devendo passar por novos estudos. Conclui, a partir dos resultados obtidos, que o
pressuposto de pesquisa pôde ser comprovado e que algumas tags atribuídas por usuários no CiteUlike sobre
Oncologia são termos.
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