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Abstract. This paper describes a system that extracts the scientific production of
a set of researchers from their Lattes curriculums, analyzes the data searching
for replicated references, and generates a graphical visualization of the colla-
boration networks among the researchers. You can view the list of publications
in common to any two researchers and evaluate the quality of replica identifi-
cation. The analysis of the collaboration networks allows better understanding
how the interactions among researchers behave.

Resumo. Este artigo descreve um sistema que extrai a produção científica de
um conjunto de pesquisadores, a partir dos seus currículos Lattes, analisa os
dados extraídos em busca de referências bibliográficas replicadas, e gera uma
visualização gráfica das redes de colaboração entre os pesquisadores. É pos-
sível visualizar a lista de publicações em comum a dois pesquisadores quais-
quer e avaliar a qualidade da identificação de réplicas. A análise das redes de
colaboração permite entender melhor como se comportam as interações entre
pesquisadores.

1. Introdução
Atualmente, analisar a produção científica de uma instituição de ensino como um todo é
uma tarefa bastante difícil. Além do elevado número de publicações dos servidores da uni-
versidade, as conferências e revistas científicas que contêm estas publicações, nacionais
ou internacionais, podem não estar indexadas por ferramentas de busca como SciELO1,
Scopus2, Google Scholar Citations3. Também podem existir múltiplas fontes de dados
contendo citações para as mesmas publicações mas que diferem na forma com que foram
escritas e representadas, o que poderia ser identificado como publicações distintas.

A Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq) é uma base de dados que contém, entre outras informações, os currículos
da maior parte dos pesquisadores que atuam no Brasil. Grande parte dos editais de finan-
ciamento de projetos feitos por instituições de amparo à pesquisa, como o próprio CNPq,
utilizam os currículos Lattes dos pesquisadores como uma das formas de avaliação das
propostas. Este fato motiva os pesquisadores a manter seus currículos com informações
corretas e atualizadas, tornando a Plataforma Lattes uma fonte adequada para análise da
produção científica brasileira.

1http://www.scielo.org
2http://www.scopus.com
3http://scholar.google.com/citations



O projeto Rede de Pesquisa da FURG tem como objetivo sintetizar informações
sobre a produção científica da universidade a partir dos dados individuais de cada pes-
quisador. Este artigo apresenta a principal atividade do projeto que é a especificação e
o desenvolvimento de um componente de software capaz de extrair a produção científica
dos currículos Lattes, analisar os dados extraídos e visualizar graficamente as redes de
colaboração entre os pesquisadores.

O restante do texto está organizado da seguinte forma. A seção 2 apresenta alguns
trabalhos relacionados na área de redes sociais. A seção 3 apresenta a arquitetura do
sistema proposto. Na seção 4 são descritos detalhes de implementação dos componentes
de coleta, extração, análise e processamento da rede social. Também é especificado o
esquema do banco de dados utilizado para representar a rede e os detalhes das publicações
analisadas. A seção 5 mostra a interface do protótipo implementado e descreve suas
principais funcionalidades. Por fim, na seção 6 são apresentadas as conclusões e alguns
trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
O sistema ArnetMiner [Tang et al. 2008] fornece serviços de busca online e mineração
de dados para redes sociais de pesquisadores. Ele constrói perfis para os pesquisado-
res integrando informação acadêmica e bibliográfica de múltiplas fontes de dados. Os
relacionamentos entre os pesquisadores são baseados na coautoria da produção bibliográ-
fica. Entre os principais recursos destacam-se a visualização de subgrafos, a busca por
especialistas em um determinado tema de pesquisa e os rankings acadêmicos baseado em
diversas métricas.

O portal CiênciaBrasil [Laender et al. 2011] permite analisar e visualizar infor-
mação sobre pesquisadores brasileiros que participam dos Institutos Nacionais de Ci-
ência e Tecnologia (INCT). Entre os principais recursos oferecidos pelo portal estão as
visualizações das redes de colaboração entre os pesquisadores de cada instituto. Elas
destacam as interações criadas e intensificadas após a formação de um INCT. As redes
sociais são construídas de forma automática a partir de dados coletados da Plataforma
Lattes e das páginas Web dos INCT. CiênciaBrasil identifica os relacionamentos de co-
autoria através de um algoritmo específico para deduplicação de citações bibliográficas
[Borges et al. 2011b].

O scriptLattes [Mena-Chalco and Cesar Junior 2009] é uma ferramenta de código-
fonte aberto que extrai dados de um conjunto de currículos Lattes e gera relatórios a
partir deles. Estes relatórios contêm uma lista de todas as publicações do conjunto, com
tratamento das publicações replicadas, gráficos da produção científica e um grafo das
redes de colaboração entre os pesquisadores.

Os grafos gerados pelo portal CiênciaBrasil e pela ferramenta scriptLattes pos-
suem alguns problemas. Primeiramente, as imagens geradas são estáticas, não sendo
possível reposicionar vértices e arestas do grafo. Em redes complexas, com um número
elevado de vértices e arestas, isto pode ser um grande empecilho para a visualização e
entendimento das colaborações entre os pesquisadores. Além disso, nenhum dos sistemas
estudados permite visualizar quais são as produções bibliográficas que dois pesquisadores
publicaram em conjunto, ou seja, que artigos/livros/trabalhos geraram a aresta entre esses
dois pesquisadores. Também não é possível visualizar como cada referência bibliográfica



está representada em sua forma original em cada fonte de dados de onde o relacionamento
foi extraído.

Um dos objetivos do sistema proposto neste artigo é solucionar os problemas des-
critos anteriormente permitindo ao usuário alterar a disposição dos vértices e arestas, listar
as publicações em comum a dois pesquisadores, visualizar as múltiplas representações de
cada publicação e, por consequência, avaliar a identificação de referências bibliográficas
duplicadas.

3. Arquitetura do Sistema
O sistema desenvolvido é composto por três componentes de processamento principais e
um banco de dados. A partir de um conjunto de currículos Lattes, é gerado uma visuali-
zação gráfica de um grafo da rede de colaboração (Figura 1).
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Figura 1. Arquitetura do sistema desenvolvido evidenciando entradas e saídas
dos principais componentes.

O primeiro componente é denominado Coleta e Extração. Ele recebe como pa-
râmetro um documento contendo uma lista de identificadores dos currículos Lattes dos
pesquisadores que compõem o conjunto a ser analisado. O identificador de um currículo
é obtido a partir dos últimos 16 dígitos de sua URL. O componente então faz o download
das páginas HTML dos currículos Lattes e faz um processo de análise sintática, mais co-
nhecido como parsing, que extrai dessas páginas os dados dos pesquisadores, como suas
informações pessoais e publicações.

Os dados dos membros do conjunto de pesquisadores e as referências das produ-
ções bibliográficas são enviados para o componente Análise. Este componente analisa os
dados extraídos, fazendo a identificação de produções bibliográficas duplicadas. A partir
desta identificação, o componente gera os relacionamentos de coautoria entre os pesqui-



sadores do grupo. Estes resultados são armazenados em um banco de dados, assim como
os dados recebidos do componente Coleta e Extração.

Os relacionamentos de coautoria previamente identificados também são envia-
dos para o componente Processamento da Rede Social, que é responsável por gerar uma
visualização gráfica da rede de pesquisa envolvendo os pesquisadores analisados. Este
componente recupera do banco de dados as informações sobre as publicações dos pes-
quisadores, permitindo que usuários do sistema visualizem quais são as publicações que
dois pesquisadores possuem em comum, selecionando os dois pesquisadores desejados
na rede de pesquisa. Além disso, é possível ver como uma produção científica comum a
dois pesquisadores está referenciada no currículo Lattes de cada um.

A Figura 2 apresenta um exemplo de rede de colaboração gerada pelo sistema para
um determinado subgrupo de pesquisadores do Centro de Ciências Computacionais (C3),
uma das 13 unidades acadêmicas Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Mui-
tos dos seus professores foram contratados recentemente, durante o programa REUNI, e
ainda estão fortemente ligados aos grupos de pesquisa em que atuaram durante sua pós-
graduação. Entretanto, novas interações entre os docentes do C3 estão surgindo. Analisar
a produção científica em comum dos docentes permite identificar se estas interações po-
deriam formar grupos formais de pesquisa. Essa é uma necessidade atual do C3 e de
outras novas unidades acadêmicas da universidade.

Figura 2. Exemplo de rede de pesquisa composta por parte dos docentes do C3.



Na Figura 2, nota-se a organização de três grupos principais. O primeiro grupo,
localizado no canto superior direito, é formado pelos pesquisadores Cláudio, Éder, Ema-
nuel, Nelson, Paulo, Sílvia e Vinícius. A característica de ser um grafo completo indica
que este grupo possui forte cooperação interna. Este comportamento se deve ao fato deste
grupo de pesquisa existir formalmente e de forma consolidada.

O segundo grupo, formado pelos pesquisadores Adriano, Alessandro, Danúbia,
Diana, Ivete, Leonardo, Rodrigo e Sílvia, caracteriza-se por um grafo com um número
consideravelmente menor de colaborações. Observe que os pesquisadores Danúbia, Ivete
e Rodrigo estão ligados apenas à Sílvia Botelho. Este comportamento se deve ao fato da
relação entre os pesquisadores ser de orientação de graduação ou pós-graduação. Também
é possível perceber que a pesquisadora Sílvia coopera com ambos os grupos analisados.

Além destes, há um terceiro grupo de pesquisa formado por apenas dois pesquisa-
dores. Antônio Rocha Costa e Graçaliz Dimuro atuam em parceria há muito tempo antes
de ingressarem no C3 ano passado. Existem ainda outros pesquisadores isolados, ou seja,
que não colaboraram com nenhum outro pesquisador do conjunto no período de tempo
analisado. Colaborações com grupos de pesquisa externos ao C3 não foram processadas.

4. Implementação
Esta seção apresenta os detalhes de implementação dos componentes de coleta, extração,
análise e processamento da rede social. O banco de dados utilizado para representar os
relacionamentos de coautoria e os metadados das referências bibliográficas é especificado
em um esquema relacional.

4.1. Coleta e Extração

O scriptLattes é um script GNU-GPL desenvolvido para a extração e compilação au-
tomática de produções acadêmicas de um conjunto de pesquisadores cadastrados na
Plataforma Lattes. A partir dos dados coletados, o software gera uma rede de co-
laboração entre os pesquisadores e relatórios que descrevem o conjunto analisado
[Mena-Chalco and Cesar Junior 2009].

O software faz o download dos currículos Lattes de um grupo de pessoas de in-
teresse e compila listas de produções, tratando as produções duplicadas e similares. São
geradas páginas HTML com listas de produções e orientações separadas por tipo e co-
locadas em ordem cronológica invertida. Adicionalmente, são criados automaticamente
vários grafos (redes) de coautoria entre os membros do grupo de interesse e um mapa
de geolocalização dos membros e alunos de pós-graduação com orientação concluída.
Os relatórios gerados permitem avaliar, analisar ou documentar a produção de grupos de
pesquisa.

Para o desenvolvimento do trabalho apresentado neste artigo, foram utilizados
apenas os módulos de seleção e pré-processamento de dados do scriptLattes. O código-
fonte foi adaptado para comunicar-se com o SGBD PostgreSQL4. Com o banco de dados
criado, foi possível armazenar as informações de interesse sobre os pesquisadores e suas
publicações, as relações entre autores e as informações sobre referências duplicadas (in-
disponíveis no software original). Foram consideradas relevantes apenas as publicações

4http://www.postgresql.org



dos tipos artigos completos publicados em periódicos, artigos aceitos para publicação,
livros publicados ou organizados, capítulos de livros publicados e trabalhos completos
publicados em anais de congressos.

4.2. Análise

A identificação de duplicatas utiliza a solução já implementada pelo scriptLattes. O
sistema utiliza como base do processo de deduplicação a métrica distância de edição
[Levenshtein 1966]. O algoritmo determina a similaridade entre duas cadeias de carac-
teres a partir do número mínimo de edições necessárias para transformar uma cadeia na
outra. Quanto menor este número, maior a similaridade.

Duas publicações são identificadas como réplicas quando a similaridade entre os
títulos for maior que um limiar de similaridade preestabelecido. Além disso, somente
publicações do mesmo ano são comparadas. Todas as publicações do conjunto de pes-
quisadores são colocadas em uma lista ordenada. Cada publicação é comparada com
as publicações subsequentes da lista, até encontrar uma que seja identificada como sua
duplicata.

O algoritmo do scriptLattes assume uma propriedade transitiva da função de simi-
laridade adotada. Por exemplo, se a referência bibliográfica A é similar à B e B é similar
à C, então é assumido que A é similar à C. Todas as referências similares entre si, ou
seja, detectadas como réplicas de uma mesma publicação, são organizadas em um mesmo
agrupamento (cluster).

A seguir, são gerados os relacionamentos de coautoria. Para cada pesquisador p
é extraída a lista de seus colaboradores a partir dos outros autores do seu conjunto de
publicações únicas, ou seja, do conjunto de referências bibliográficas em todos os seus
agrupamentos. O número de publicações compartilhadas entre p e um pesquisador q é
obtido a partir da contagem do número de vezes que q aparece na lista. O mesmo processo
é feito com todos os outros pesquisadores do grupo.

4.3. Banco de Dados

A Figura 3 apresenta o diagrama relacional do banco de dados implementado. O nome
dos pesquisadores que pertencem ao conjunto analisado bem como os identificadores dos
currículos Lattes são armazenados na tabela membros. A tabela adjacencia armazena os
relacionamentos de coautoria entre cada par de membros da rede de pesquisa e o peso
da colaboração. Este peso representa o número de publicações em comum entre dois
pesquisadores. Na aplicação podem ser calculados outros pesos derivados como a razão
entre o número de publicações em comum e o total de publicações de um pesquisador,
tornando os relacionamentos bidirecionais (grafo dirigido).

A tabela publicacao armazena os principais metadados das citações bibliográficas:
título, autores, ano de publicação e número de páginas. Note que estes campos estão
presentes em qualquer tipo de publicação analisada. Cada publicação pertence a apenas
um membro porque foi extraída de seu currículo. Para cada tipo de publicação foi criada
uma tabela auxiliar que armazena os metadados específicos que não se aplicam aos demais
tipos. Por exemplo, capítulos de livros publicados (tabela capitulo) possuem número de
edição, enquanto artigos aceitos para publicação (tabela revista_aceito) não possuem.
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Figura 3. Projeto relacional do banco de dados desenvolvido.

Os relacionamentos entre a tabela publicacao e estas tabelas auxiliares podem ser vistos
como mapeamentos de herança de tipos.

As instâncias da tabela publicacao representam todas as referências bibliográficas
extraídas de todos os currículos, sem o processo de identificação de duplicatas. Pares de
referências identificadas como réplicas da mesma publicação são armazenados na tabela
replica. Além do par de identificadores das publicações duplicadas, esta tabela contém
os campos v_cont e f_cont, responsáveis por controlar o feedback da deduplicação. Cada
vez que um usuário da aplicação avalia a detecção como correta, v_cont é incrementado.
Caso contrário, f_cont é incrementado. A diferença entre os valores destes dois campos
é usada como uma boa estimativa da qualidade, independente do processo de dedupli-
cação utilizado. Considerando a propriedade transitiva da função de similaridade (seção
4.2), cada instância da tabela publicacao ainda referencia um agrupamento de referências
bibliográficas replicadas através do campo cluster. Assim, é possível verificar a forma
como uma publicação está representada em cada um dos currículos de seus autores.

4.4. Processamento da Rede Social

O componente Processamento da rede social recebe do banco de dados a produção bi-
bliográfica individual dos pesquisadores e as múltiplas representações das referências bi-
bliográficas replicadas. Os relacionamentos de coautoria identificados na etapa de aná-
lise também são recebidos como entrada. A partir destes relacionamentos o componente
monta uma visualização gráfica da rede de colaboração a partir de um grafo.



5. Protótipo

O processamento da rede social foi implementado em Java utilizando as bibliotecas Pre-
fuse [Heer et al. 2005] e Swing [Hoy et al. 2002]. Prefuse foi utilizada para visualização
gráfica do grafo de coautoria e Swing para o desenvolvimento da interface gráfica do
usuário (GUI). Uma das vantagens da biblioteca Prefuse é o suporte ao formato de ar-
quivo GraphML exportado pelo scriptLattes. GraphML é uma sublinguagem da XML
exclusiva para a descrição de grafos [Brandes et al. 2002]. Outra vantagem é o suporte à
construção de grafos interativos.

O sistema permite ao usuário mover os vértices, configurando uma nova disposi-
ção para os elementos do grafo. Este recurso permite entender melhor os relacionamentos
entre os pesquisadores e os grupos de pesquisa dos quais fazem parte.

A Figura 4 apresenta uma captura de tela destacando a seleção de dois vértices
que representam os pesquisadores Diana e Leonardo. Quando o segundo vértice é sele-
cionado, é exibida ao usuário uma janela contendo a lista de publicações em comum aos
pesquisadores selecionados. Cada publicação é apresentada apenas uma vez.

Figura 4. Lista de publicações em comum aos pesquisadores selecionados.

Um dos recursos mais interessantes é a visualização das múltiplas representações
de uma publicação e a validação do processo de deduplicação. A Figura 5 apresenta uma
nova janela que é aberta quando uma das publicações da lista anterior é selecionada. Nesta
janela são apresentadas as descrições das referências bibliográficas na sua forma original
contida nos currículos Lattes dos pesquisadores. Assim, é possível verificar se esta pu-
blicação realmente é de autoria de ambos os pesquisadores, ou seja, se a identificação de
duplicatas realmente está funcionando. O usuário pode validar a deduplicação selecio-
nando os botões Sim ou Não, incrementando os valores dos contadores da tabela replica
(seção 4.3). Um equívoco na validação pode ser corrigido clicando no botão Cancelar
para retificar a sua seleção.



Figura 5. Avaliação da identificação de réplicas através da análise das múltiplas
representações da mesma publicação.

6. Conclusão

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema para visualizar graficamente as
redes de colaboração entre um conjunto de pesquisadores. A representação gráfica de uma
rede de colaboração de pesquisadores permite que uma grande quantidade de informação
seja analisada rapidamente.

Ao invés do usuário ter que identificar as interações e os relacionamentos entre os
membros do conjunto analisado de forma explícita, como nas redes sociais tradicionais,
o sistema proposto extrai estes relacionamentos de forma automática. A base de dados
utilizada para a extração foi a Plataforma Lattes. A produção científica dos currículos
Lattes é analisada para inferir os relacionamentos de coautoria entre os pesquisadores.

Facilitar o entendimento das interações entre os pesquisadores como uma rede so-
cial é uma contribuição significativa. É possível identificar grupos de pesquisa emergentes
bem como analisar a produção de grupos bem estabelecidos. O sistema proposto também
pode auxiliar o processo de constituição de novos grupos de pesquisa e o gerenciamento
de grupos existentes.

Outra característica importante é que o sistema permite ao usuário avaliar qual-
quer técnica de identificação de duplicatas usada para inferir relacionamentos de coau-
toria. Portanto, outros algoritmos de detecção de referências bibliográficas replicadas
[Borges et al. 2011a] podem ser utilizados.

Como trabalhos futuros destacam-se a inclusão dos pesos nas arestas, o desenvol-
vimento de um filtro temporal, a configuração de detalhes na interface gráfica, o desen-
volvimento de um applet Web, e o desenvolvimento de um sistema de recomendação com
o objetivo de sugerir novas colaborações entre pesquisadores. Com os novos recursos
implementados, a análise das redes de colaboração permitirá entender melhor como se
comportam as interações entre pesquisadores da universidade ao longo do tempo.
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