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CGEE

• Estudos em temas relacionados à ciência, tecnologia e 
inovação

• Organização Social
• Contrato de gestão MCTIC e MEC
• Exemplos da página: bioenergia, avaliação de políticas 

em CTI, tecnologias para o setor elétrico, inovação na 
indústria farmacêutica ...

Muito mais em https://www.cgee.org.br/



Percurso

Física - Cosmologia (UFRN USP  UNESP)

CNPq – Física/Astronomia 
SocInfo/Microeletrônica/Computação Científica

INPE  AEB – Coordenação de P&D, Diretoria de Satélites

CGEE:
Exploração de dados e visualização da informação
Apoio técnico ao CNPq em métodos e ferramentas de 
inteligência em CTI
Colaboração com a BVPS: análise de redes para a 
exploração de dados bibliométricos sobre políticas culturais 
e pensamento social



Primeira recomendação

“(...) a revolução 

tecnológica (...) tem o 

potencial de transformar 

nossa compreensão de 

nós mesmos e da maneira 

que interagimos (...) 

finalmente descobrimos 

nosso telescópio. Que 

comece a revolução...”

Biblioteca virtual como  
laboratório



Problema de pesquisa

• Cobertura baixa 

Fonte: Beyond Coverage: Toward a Bibliometrics for the Humanities - Björn Hammarfelt
M. Ochsner et al. (eds.), Research Assessment in the Humanities (2016)



Publish or Perish (Google Acadêmico, entre outros)

Limitado a 1000 registros



Bases de dados relevantes



Bases de dados indexadoras

• Disponibilizam metadados de publicações e suas citações: 

-autores

-títulos

-afiliações

-resumos

-ano de publicação

-DOI

-citações

-palavras-chave

-outros

• Requisito: acesso e extração via Portal Periódicos, da CAPES 
(CAFE/RNP)



Scopus e Web of Science – Periódicos indexados (2014)

Scopus

(total: 19.809)

8.432
11.377

Web of Science

(total:12.311)

934



Scopus ou Web of Science?

Scopus:
• Mais publicações
• Ferramenta de busca mais versátil
• 2000 metadados/download
• Viés para publicações europeias
• Dados a partir de 1972

Busca: “innovation” com afiliação no Brasil

Web of Science:
• Publicações de maior “qualidade”
• Melhor para análise de citações
• 500 metadados/download
• Viés para publicações dos EUA
• Dados a partir de 1945 (ou antes)

4580



Plataforma Lattes

• 6 milhões de currículos

• Atualização diária

• Preenchido pelos usuários

• Acesso e extração via CGEE

• Identificação única por usuário

• DOI de publicações

• Formato XML

• Não tem os conteúdos das 
produções



O Lattes tem cobertura melhor

Artigos x produção selecionada

Pensamento social brasileiro (1435 currículos, preliminar)



Métodos e ferramentas

•Análise de redes 

•Processamento de linguagem natural 
para mineração de termos relevantes

•Algoritmos de agrupamento para 
mapeamento de temas



Análise de redes – Definições



Teoria dos grafos

• Pode ser usada em qualquer problema que envolva relações 
entre elementos

• Os elementos são representados por pontos (nós, vértices, 
atores) e as relações são representadas por linhas entre dois 
pontos (arestas, links,relações)

• Arestas podem ou não ser direcionadas, de modo que os 
grafos resultantes são chamados de não-direcionados ou 
direcionados (figs (a) e (b), respectivamente)

• Arestas podem ter pesos (fig. (c))



Teoria de grafos II
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Grau: número de arestas de um nó



O que são as relações?

Se os nós:

• Estão relacionadas por ligações simbólicas ou físicas (Exs. 
Facebook, Internet)

• Realizam os mesmos tipos de ações (Ex. cocitações)
• Dividem antecedentes (Ex. acoplamento bibliográfico)
• Possuem características comuns (Ex. Ingredientes em

receitas)
• Ligam-se a entidades comuns (Ex. atores que contracenam)
• Realizam transações entre si (Ex. apertos de mão numa festa)
• São referidas como um par (Ex. relacionamentos amorosos)
• Referem-se a significados comuns (Ex. ontologias, mapas

mentais)
• Combinações das alternativas acima



De grafos a redes sociais

• Durkheim, Tönnies, Simmel teorizaram sobre 
descrições das relações sociais como redes

• Jacob Moreno (painel)

- criador do psicodrama, pioneiro da terapia de grupo 
e da análise de redes sociais

- usou grafos para representar relações entre pessoas 
(sociogramas) em “Who Shall Survive?” (1932)



Nós mais “importantes” da rede social?

• O nó com mais conexões – centralidade de grau

• O nó conectado aos nós mais conectados –
centralidade de autovetor

• O nó que serve de “ponte”, o corretor de 
conexões da rede – betweenness (centralidade
de intermediação)

• Várias outras métricas…

http://www.activatenetworks.net/blog/who-is-central-to-a-social-network-it-depends-
on-your-centrality-measure/



Exemplo dos golfinhos

• Rede social não dirigida de uma comunidade de golfinhos-
nariz-de-garrafa de Doubtful Sound – NZ. Arestas indicam
associações frequentes observadas pelos pesquisadores
(1994-2001)



Centralidades da comunidade de golfinhos

Betweenness

AutovetorGrau



Medidas de centralidade nos INCTs

A betweenness é uma razoável preditora de coordenadores de projetos



Tipos de redes - redes de afiliação ou bipartidas

Fonte: Newman



Tipos de rede - multiplex
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Representação matricial – Matriz de Adjacência

Redes podem ser tratadas com Algebra Linear!
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Análise de redes – um pouco de teoria



De redes sociais a redes complexas



[adj., v. kuh m-pleks, kom-pleks; n. kom-
pleks] 

–adjective 

1. 

composed of many interconnected parts; 
compound; composite: a complex highway 
system. 

2. 

characterized by a very complicated or 
involved arrangement of parts, units, etc.: 
complex machinery. 

3. 

so complicated or intricate as to be hard to 
understand or deal with: a complex 
problem. 

Fonte: Dictionary.com

Sistemas Complexos

Complexity, a scientific theory which 
asserts that some systems display 
behavioral phenomena that are 
completely inexplicable by any 
conventional analysis of the systems’ 
constituent parts. These phenomena, 
commonly referred to as emergent 
behaviour, seem to occur in many 
complex systems involving living 
organisms, such as a stock market or 
the human brain.

Fonte: John L. Casti, Encyclopædia Britannica

Network Science: Introduction



Hipóteses de trabalho: 

• Inerente a cada sistema complexo existe uma
rede que descreve as relações entre seus
componentes

• O balanço entre o incentivo para conectar e a 
finitude de recursos necessários para a 
construção da conexão determina a 
complexidade

Network Science: Introduction

Modelagem fenomenológica de redes complexas

Não é teoria



Redes complexas “naturais”

• Componente conectada gigante

• Distribuição de grau do tipo lei de potência

• Existência de comunidades

• Mundo pequeno



Componente conectada gigante

6500 pesquisadores (INCT)



Lei de potência na distribuição de grau

Gráficos logxlog



INCT A

INCT C

INCT B

Existência de comunidades



Compartilhamento de docentes de pós-graduação entre 

instituições de ensino



Mundo pequeno

http://oracleofbacon.org/

D ~ log N

http://oracleofbacon.org/


O que é Ciência de Redes? I

• Estuda propriedades de indivíduos que 
dependem dos contextos global e local das suas 
redes de relações com os demais, bem como a 
influência das conexões individuais nas estruturas 
e evolução das redes

• Difere da pesquisa usual, centrada nos atores ou 
em reduções a partir de modelos e que 
frequentemente desconsidera essa informação 
relacional. A Ciência de Redes tenta não separar 
dados estatísticos globais e individuais



O que é Ciência de Redes? II

• Reconfigura as diferenças entre dedução e indução e 
pode até caracterizar uma categoria distinta que 
permite análises ao mesmo tempo quantitativas e 
qualitativas

• Tem outros nomes:  análise de redes sociais, análise 
de redes complexas, análise relacional... 



Ainda há muito a descobrir!

Páginas web nos EUA



Análise de redes na prática



Condiciones sine quibus non

1. Que perguntas você espera responder? 

2. O que são seus nós?

3. O que são suas arestas?

4. Como você extrairá os dados dos nós e 
arestas?

5. Qual o tamanho esperado da rede (número 
de nós e de arestas)?

6. Que impacto ou novidade você espera que o 
estudo dessa rede traga para o conhecimento 
existente sobre o(s) tema(s) escolhido(s)?



Gephi

• Gephi x Cytoscape, NodeXL, Pajek, Tulip, UCINET ...

• Ferramenta de código aberto concebida para exploração
interativa e visualização de redes em tempo real

• Usa a placa gráfica do computador, liberando a CPU para 
processamento

• Opera com a maioria dos formatos de dados de redes
(inclusive planilhas, no laboratório de dados)

• Voluntários oferecem uma extensa lista de plugins que 
extendem as funcionalidades da ferramenta

• Formato GEXF



Interfaces de usuário



Aplicações – similaridade semântica entre documentos

• Calculado a partir de uma hierarquia de relevância entre os termos de cada documento
• Índice de similaridade entre 0 e 1
• Rede de similaridades entre pares de documentos
• Muitas similaridades irrelevantes próximas a 0 corte “ótimo” para uma rede complexa
• Parece convergir com o conceito de ganho de informação:



Medidas de centralidade nos INCTs

A betweenness é uma razoável preditora de coordenadores de projetos



Agrupamento semântico mais recente

Artigos sobre a tribo Pirahã no WoS



Redes de coautorias (pensamento social)



jmaia@cgee.org.br


