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Produção científica: indicadores e estratégias de visibilidade  
 

• O minicurso está voltado para a oferta de conteúdos 
sobre a produtividade e a visibilidade da produção 

científica, enfatizando os indicadores de produtividade e 
apresentando as leis bibliométricas, cientométricas, 

índice H, que regulam esse processo. Ainda tem como 
objetivo ofertar um treinamento voltado ao uso de 

softwares livres de mapeamento, gestão e visibilidade da 
produção científica. 



Bases Teóricas Nacionais: Indicadores 
Bibliométricos 
•  Em Questão 
•  Vol. 12, No 1 (2006) > Araújo  
•  Tamanho da fonte:       
•  Bibliometria: evolução histórica e questões atuais 
•  Carlos A A Araújo 
•   

Resumo 
•   

Promove-se uma análise do campo de conhecimento intitulado bibliometria. 
Inicialmente, são vistas as três leis fundadoras do campo, a lei de produtividade 
de autores de Lotka, a lei de dispersão de periódicos de Bradford e a lei de 
freqüência de palavras de Zipf, bem como seus desdobramentos e aplicações em 
tempos recentes. São também vistos a teoria epidêmica e a análise de citações, 
também em suas aplicações contemporâneas, como por exemplo os estudos de 
frente de pesquisa e fator de impacto. Por fim, analisa-se o desenvolvimento 
deste campo de estudos no Brasil e as tendências atuais, com destaque para as 
abordagens que buscam ampliar o escopo dos estudos realizados integrando os 
métodos bibliométricos a distintos corpos teóricos. 

•  http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/revistaemquestao/article/view/
3707 



Bases Teóricas Nacionais: Indicadores 
Bibliométricos 
•  LIINC. Início > v. 11, n. 2 (2015) > Gómez  
•  Validade científica: da epistemologia à politica e à ética | Scientific validity: from 

epistemology to politics and ethics 
•  Maria Nelida Gonzalez de Gómez 
•   

Resumo 
•   

RESUMO Em diferentes períodos e circunstâncias, os critérios de validade dos 
conhecimentos científicos e os procedimentos de sua validação têm sido objeto de 
discussão. O que pode surpreender, no momento atual, é o modo como as questões cruzam 
fronteiras antes bem estabelecidas, embaralhando princípios epistemológicos, éticos e 
políticos. Entre as manifestações desses rompimentos de fronteiras, cabe mencionar o 
reconhecimento de critérios de valor transepistêmicos, aplicados à atividade científica, 
vindos dos sistemas de poder econômico e administrativo, a partir do pós-guerra. Por outro 
lado, surgiriam novos projetos e instâncias normativas, em grande parte pelo 
reposicionamento da subjetividade na construção e avaliação do conhecimento e da 
informação, incluindo a crítica de premissas epistemológicas positivistas; a experimentação 
de novos instrumentos coletivos de controle social da pesquisa; a busca de novas formas de 
autonomia ética e epistêmica, pelas intersubjetividades configuradas em redes. 

•  Palavras-chave: Validade; Ciência; Epistemologia; Ética; Política. 

•  http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3649 



http://www.nit.ufscar.br/portal/index.php/ead 



Percurso da Bibliometria 
•  “No Brasil, os estudos bibliométricos tiveram início na 

década de 1970 principalmente em decorrência da 
implementação do primeiro mestrado em Ciência da 
Informação no país no antigo Instituto Brasileiro de 
Bibliografia e Documentação (IBBD), conhecido hoje 
como Instituto Brasileiro de Informação Científica e 
Tecnológica (IBICT).” 

•    



Percurso da Bibliometria 
•  “A disseminação do conhecimento proveniente do pós-

guerra no século XX deu origem a diversas questões que 
envolviam a produção científica de acordo com Moreira e 
Velho (2008).”  



Percurso da Bibliometria 
• Na pós-graduação  

•  “(...) foi criada com a função social de qualificar recursos 
humanos e produzir conhecimento científico e tecnológico 
que permitissem a expansão industrial do 
país” (MOREIRA; VELHO, 2008, p. 632). 



Percurso da Bibliometria 
• Mugnaini (2006, p. 50) “um elemento universal e vital 

para o avanço da ciência”. Diante do processo de 
comunicação cientifica o autor tem o poder de troca de 
informação e assim pode ter acesso ao que tem sido 
produzido em diversos ambientes distintos, cabendo ao 
próprio autor o discernimento diante de tamanha 
demanda de informações que tem surgido ao longo dos 
anos.  



Percurso da Bibliometria 
• A partir da década de 1960, segundo Noronha e Mericato 

(2008), surgiu o interesse em coletar informações 
relativas aos processos de produção em Ciência e 
Tecnologia. Segundo os autores, “a necessidade de se 
estabelecer indicadores específicos da ciência gerada no 
Brasil [...] tem levado os pesquisadores à realização de 
estudos métricos de diferentes áreas a partir de 
diferentes fontes de dados criados em âmbito nacional”. 
(2008, p. 117) 



• No Brasil há duas grandes agências de fomento à 
pesquisa que possuem grandes influência e recursos em 
relação a ciência no país: a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). Para Oddone, Menezes e Café 
(2012, p. 10) ambas “mostram em suas formas e 
procedimentos de ação aspectos da política científica 
nacional, que aparece nos microcosmos dos sistemas de 
avaliação da produção científica” 



Somos UFSCar 



Qual a relação da escrita  
científica e as métricas científicas? 



• Como escrever um artigo científico? 
• Por que escrever um artigo científico? 
• Para quem escrever um artigo científico? 
• Qual a importância do título do artigo? 
• Qual a importância das Palavras-Chave no artigo 

científico? 
• Qual a importância do Resumos em um artigo científico? 



Quais critérios aferem Qualidade a uma 
Produção Científica? 

•  - Preenche lacuna do conhecimento? 

•  - Descobre uma lacuna do conhecimento? 

•  - Quebra de paradigmas? 

•  - Novos paradigmas? 

•  - Contribuições teóricas, empíricas? 



• O mais importante é que  
•  “deve ser  bem escrito, bem contato” 



PERIÓDICO CIENTÍFICO 
•  Segundo a norma NBR 6023/2002, da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, um periódico científico é definido como “uma publicação em qualquer 
tipo de suporte, editada em unidades físicas sucessivas, com designações 
numéricas e/ou cronológicas e destinada a ser continuada indefinidamente”. Os 
periódicos científicos publicam, prioritariamente, resultados de pesquisas 
científicas, sendo compostos, em sua maior parte, por artigos originais. 

•  Os artigos científicos formam a seção principal dos periódicos. Porém, estes 
também podem ser constituídos por resenhas, relatos de experiência, informes 
científicos, notícias etc. 

•  Os periódicos científicos, tanto no formato impresso quanto no eletrônico, 
necessitam atender a determinados critérios para sua efetiva existência e 
publicação, com vistas, também, à avaliação externa e à possibilidade de 
inclusão em bases de indexação. 

•  Fonte: http://portal.metodista.br/politicaeditorial/normas-de-criacao-de-periodicos-
cientificos 

 
 





•  “Outro abuso, freqüente, é o de incluir como co-autor, por 
"cortesia" amigos ou colegas. Esta política cria um 
sistema imoral de trocas de favores e permite que 
pessoas totalmente desligadas do assunto sejam, até 
sem o saber, incluídas como co-autores. Neste ponto, 
parece-nos útil lembrar que o fato de ter o nome listado 
entre os autores de determinado trabalho se, de um lado, 
pode enriquecer o currículo de um profissional, de outra 
parte, quando se caracterizam falhas no estudo, pode 
lançar dúvidas ou mesmo denegrir todo um passado de 
atividades.” 



•  “Cada autor deve ter participado suficientemente do trabalho 
para poder assumir publicamente a responsabilidade pelo seu 
conteúdo (o grifo é nosso). Sua participação deve incluir: a) a 
concepção ou delineamento ou ainda análise e interpretação dos 
dados, ou ambos; b) redação do manuscrito ou sua revisão, quando 
inclua crítica intelectual importante de seu conteúdo; c) aprovação 
final da versão a ser publicada. A simples participação na coleta 
de dados não justifica autoria (o grifo é nosso). 

•  Todos os elementos de um artigo (a, b, e c acima) devem ser 
atribuíveis a pelo menos um autor. 

•  Em um trabalho de grupo (coletivo) a autoria deve especificar as 
pessoas-chave responsáveis pelo artigo; os outros colaboradores 
devem ser reconhecidos separadamente. 

•  ICMJE. 1985. International Committee of Medical Journal Editors 
Guidelines on Authorship. British Medicine Journal 291: 722-724 



Itens de Qualidade 
• Avaliação por pares; 

• Comitês editoriais; 

• Rigor; 

• Editores –chefes; 

• Revisores Ad Hoc; 
 



 
Ser publicado não é sinônimo  

de qualidade 
 

• Qual é o corpo editorial da revista / editora? 



Não basta ser publicado,  
tem que ser citado. 

•  Foi publicado; 

•  Foi citado; 

• Continua sendo citado; 



Leis ? 



•  Lei de Bradford, (produtividade de periódicos); 

•  Lei de Lotka (produtividade científica de autores); 

•  Leis de Zipf (frequência de ocorrência de palavras em um 
dado texto) 



Page Ranking  
Google (Scientific SEO) 

•  Fonte: http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2013/02/o-iceberg-cerebral.html 



Questionamentos por Letícia Streh 



Questionamentos por Letícia Streh 



Ferramentas de recuperação da informação – BASES 
DE DADOS por Letícia Streh 
•  - SELEÇÃO: DOCUMENTOS COM MAIS  CITAÇ 

•  - EXAUSTIVO: PUBLICA TUDO; 

•  - MULTIDISCIPLINARES; 

•  - ESPECIALIZADAS; 



Abrangência 
• Gerais: Web of Science, Scopus, Science Direct 

• Especificas: Medline, Lilacs, Eric 



• Bases referenciais: 
• Medline, Eric, Lilacs 

• Bases de texto completo: 
• Scielo, Scopus, Science Direct, Springer, Elsevier, Web of 

Science. 



• Bases especializadas / terminologia padronizada. Ex. 
PubMed, Eric.  

• Web of science não padroniza a terminologia. 



 
Formas de recuperar artigos relacionados 

pelas referências 

• Artigo X esta relacionado com artigo Y se ele foi citado, 
se ele o citou, ou se o artigo tem várias referências 
comuns com ele. 



FERRAMENTAS DE VISIBILIDADE 
•  Fornecem - IDENTIFICADORES DIGITAIS 

• ORCID: Registram as publicações nela e as bases de 
dados as identificam. Transforma nomes em números. 
Padroniza. – Não é proprietário de nenhuma base de 
dados. 



• ResarchID – Propriedade de base de dados. Cadastra a 
produção – e produz número pesquisável pela Web of 
Science ou outras bases da  Thomson Reuters ou na 
Scielo Citation Index que entrou na Web of Knowledge. 



por Letícia Streh 



• Gráficos de produção por ano; 
• Acompanhar citações; 
• Acompanhar índice H; 
• Bases de dados já tem campos de busca para estes 

identificadores digitais. 

• Palavras convertidas em números? 



• Google scholar / Google citation / Índice H. 
• Research Gate / Academia edu / Linked in / Redes 

sociais.  



Indicadores – Cientometrics – revistas 
sobre indicadores.  



•  Journal Citation Report. Portal da Capes – acesso para saber o fator de impacto 
da Revista. 

•  “Journal Citation Reports (JCR) 
•   

A base estatística Journal Citation Reports (JCR) da editora Thomson Reuters é 
um recurso que permite avaliar e comparar publicações científicas utilizando 
dados de citações extraídos de revistas acadêmicas e técnicas e o impacto 
destas na comunidade científica indexadas pela coleção principal da Web of 
Science. Por meio da JCR é possível verificar os periódicos mais citados em uma 
determinada área e a relevância da publicação para a comunidade científica por 
meio do Fator de Impacto. Avalia revistas de 3.300 editores, cerca de 200 
disciplinas, e 60 países. É possível verificar estatística de citações desde 2001 
até o presente. O acesso a este conteúdo pode ser realizado a partir da opção 
BUSCAR BASE.” 

•  https://www.periodicos.capes.gov.br/?
option=com_pcollection&mn=70&smn=79&cid=94 



Como acessar JCR – Web of science  - 
Fator de Impacto (Fonte: http://www.portal.ufpr.br/fator_impacto.pdf) 







 
 
 
 
 
•  Base de dados Scopus – acessível pelo portal da CAPES. 

•  “Scopus 
 
Base referencial da Editora Elsevier, a base Scopus é disponibilizada pelo 
Portal de Periódicos por meio do contrato Elsevier B. V/Scopus. Essa base 
indexa títulos acadêmicos revisados por pares, títulos de acesso livre, 
anais de conferências, publicações comerciais, séries de livros, páginas 
web de conteúdo científico (reunidos no Scirus) e patentes de escritórios. 
Dispõe de funcionalidades de apoio à análise de resultados(bibliometria) 
como identificação de autores e filiações, análise de citações, análise de 
publicações e índice H. Cobre as áreas de Ciências Biológicas, Ciências 
da Saúde, Ciências Físicas e Ciências Sociais. Período de acesso desde 
1823 até o presente. O acesso a esse conteúdo pode ser feito pela opção 
buscar base.” 

http://periodicos.capes.gov.br/?
option=com_pcollection&mn=70&smn=79&cid=63 



Indicadores de produtividade e impacto 
 

•  Ìndice H. 

•  Indicadores Webometricos – n. de acessos e downloads. 

• Altmetrias – impactos de artigos nas redes sociais. 



Índice H (2005) 
• N. de trabalhos que o pesquisador publica e o número de 

citações que este trabalho recebe. 

• O ideal é que esteja equilibrado: 

• Se meu índice H é 10, significa que tenho 10 artigos 
publicados que foram citados 10 vezes. 



I10 – Só usado no Google Scholar 
http://guides.library.cornell.edu/c.php?g=32272&p=203393 

•  “i10-Index = the number of publications with at least 10 
citations.  ” 



• Pesquisadores: produtivos e citados; 

• Pouco produtivos e muito citados; 

• Mais produtivos e menos citados; 

• Pouco produtivos e pouco citados. 



Indicadores altmetricos - artigos 
• Donut: Onde foi o impacto (twiter, blog, facebook) 



https://apopedita14.wordpress.com/2014/11/12/altmetrics/ 



•  Fator de Impacto – Periódico 
•  Índice H – Autores 

• Altmetria – “Likes” e downloads 
 

• São cruzados e intercalados  



Indicadores de Impacto 
• Artigos dos últimos dois anos; 

• Citações que os artigos receberam no ano de edição de 
medição do fator de impacto. 

• SJR – Média de citações por artigo com valorização de 
citação – page ranking – Ex. se é a Nature, que é a mais 
citada na base de dados, e ela citou outra revista, esta, 
pontua mais. O sistema de classificação não esta 
explicito. 



• Os comportamentos de cada área, formas de redação do 
texto científico, estilo – vai interferir no resultado. 

• O SNIP – gera um indicador que padroniza 
razoavelmente os indicadores de diferentes áreas, 
considerando estas sutilezas. 



http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/1016/7/Atribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20identificadores%20digitais%20para%20publica%C3%A7%C3%B5es%20cient%C3%ADficas.pdf 
 



“No  que  se  refere  aos  documentos  científicos,  aos  poucos 
firma-se  o  uso  de  Digital  Object  Identifier  (DOI)  para  a  identificação 

desse  tipo  de  documento  na  Web.  Esse  recurso  apoia  não  apenas  a 
identificação  e  a  localização,  mas  também  a  recuperação  e  possibilita 

as  referências  cruzadas.  Nesse  caso,  as  referências  cruzadas  permitem 
ir  para  objetos  e  passagens  de  texto  específicos  em  documentos 
localizados  em  outras  bases  de  dados, sites,  e  periódicos  fora  do 

texto  em  questão,  ou  seja,  remete  a  um  endereço  da  Web  que  possui 
informações sobre o objeto. 

 
O  DOI  é  aplicado  a  qualquer  forma  de  propriedade  intelectual. 

É  usado  para  identificar  textos  (livros,  capítulos  de  livros,  periódicos, 
artigos,  gráficos),  áudios,  vídeos,  imagens  e  softwares.  Oferece 

infraestrutura  para  ligar  os  usuários  aos  conteúdos  dispostos  pelos 
editores,  gerenciando  a  comunicação  entre  eles.”  (BRITO, GUEDES, 

SHINTANKU, 2013, p. 5) 



“A infraestrutura do sistema DOI é definida pela norma ISSO 26324, denominada Information and 
documentation: digital object identifier system, e é promovida pela International DOI Fundation (IDF). 
A norma deixa claro que o nome DOI refere-se a identificador digital de um objeto e não identificador 
de um objeto digital. O nome DOI é atribuído de forma permanente a um objeto, fornecendo um link 
persistente de rede que remete a informações atualizadas sobre esse objeto, inclusive onde o objeto, 
ou informação sobre ele, pode ser encontrado na internet.”  (BRITO, GUEDES, SHINTANKU, 2013, p. 
5) 

 
 



Quais as estratégias de recuperação e 
visibilidade via Google? 



Sucesso nos resultados? 
• Relevância: relação direta com a estratégia de busca. 

• Quanto mais ocorrerem, mais relevante.  

• Se ocorrerem nos títulos e manchetes, mais relevantes. 

• Mas isto esta mudando … 



Importância e popularidade 
• Citações – como na produção científica 

• A popularidade de um documento aumenta a cada novo 
documento que faça referência a ele 

•  “Análise de citação” 

•  Fatores de classificação / critérios algorítimicos de 
classificação. 



Avaliação “mecânica”de conteúdo 
• Mapa semântico : ocorrência e frequência de palavras – 

chave e suas relações. 

• Cuidar do título da página – sempre (mas não é só isto). 

• Cuidar das plavras-chave (metatag) – sempre (mas não é 
só isto) – Mas não é tão relevante para rankear 
resultados. 

• Cuidar das metatag de descrição: não faz diferença nos 
sistemas de classificação mas ajudam na identificação do 
site, vale a pena investir. Mesmo porque o texto da 
Metatag aparece no cabeçalho do resultado da pesquisa. 



O que é avaliado então? 
• Relevância e Importância (IR, década de 20) – 

CONTEÚDO 

• Análise semântica e de links. 

• Conectividade semântica: palavras e frases que são 
associadas umas às outras – Mecanismos de busca 
constroem seu próprio dicionário. 



Análise semântica latente 
• Análise da frequência de ocorrência de aproximação 

entre os termos: laranja redonda 



•  O Google faz uma varredura pela internet e armazena tudo o 
que encontra em um índice.  

•  Depois, um programa procura relacionar as pesquisas do 
usuário com as páginas indexadas, oferecendo os resultados 
mais relevantes. 

•  Para  estar presente no índice do Google o site ser linkado 
por outra página já indexada que automaticamente passa a 
fazer parte da “Biblioteca Google”.  

•  Para cadastrar manualmente uma empresa, a ferramenta 
Google Add URL permite também. 



• O Google procura - relação das palavras da pesquisa 
com a sua página vasculhando o endereço, o título e a 
frequência das palavras no conteúdo da página. 

• Os títulos de links recebidos também contam. Por 
exemplo, se recebermos de outros sites o link Benefícios 
do livro digital, o Google entende isso como um voto para 
que o nosso post apareça entre os resultados da busca 
“Benefícios do livro digital”.   



• O Google procura entender quais sites são mais 
confiáveis.  

• E como se prova isso?  

• Através da autoridade da sua página perante o Google. O 
mais citado / linkado. 



• A autoridade é medida por alguns mecanismos.  

• Quantidade de links que uma página recebe e a 
qualidade desses links.  

•  Links que vêm de páginas com alta autoridade valem 
mais do que links que vêm de páginas com baixa 
autoridade.  



• Há ainda outros fatores como o tempo em que a página 
está no ar e o tamanho da página (páginas menores e 
mais rápidas têm prioridade), que juntos criam a 
autoridade e confiabilidade de um site para o Google. 



Algumas “punições” 
• Excesso de links em uma Página 
• O Google tem uma diretriz em que sugere o padrão de 

até 100 links por página. Esse número é indicado para 
não sobrecarregar a leitura dos robôs de busca, que 
passam a ignorar quando o número de links é 
excessivamente alto. 



• Seu site recebeu uma punição 
• Se seu site utiliza-se de black hat (técnicas maliciosas 

para obter melhores posições), é possível que ele tenha 
sofrido uma punição do Google. 



Ferramentas Google – “Googlemetrics’ 
• GOOGLE ADWORDS 
• GOOGLE PLACES 
• GOOGLE TRENDS 
• GOOGLE ANALITICS 
• GOOGLE + 



 
MANUAL INTRODUTORIO À ANALISE DE REDES 
SOCIAIS 
 









•  BibExcel 
•  Projetado para auxiliar o usuário na análise de dados 

bibliográficos ou qualquer dado de natureza textual formatado 
de uma maneira similar. A ideia é gerar arquivos de dados que 
podem ser importados pelo Excel ou qualquer programa que 
utiliza dados tabelados para posterior processamento. Esta 
caixa de ferramentas inclui inúmeras ferramentas, algumas 
delas visíveis na própria janela e outras escondidas atrás dos 
menus. É recomendável que não se tente aprender todas de 
uma vez. É melhor começar pela ferramenta a qual você 
precisa e depois testar outras. Muitas das ferramentas podem 
ser utilizadas em conjunto para atingir o objetivo desejado. 

•  Fonte: 
PILKINGTON, A. (2006): Bibexcel – Quick Start Guide to 
Bibliometrics and Citation Analysis. 

•  Site: https://bibliometrie.univie.ac.at/bibexcel 
Custo: Gratuito 





•  CiteSpace 
•  Um aplicativo gratuito em Java para visualização e análise das 

tendências e padrões na literatura científica. É uma ferramenta 
projetada para a visualização do progressivo domínio do 
conhecimento (CHEN, 2004). O aplicativo foca em encontrar pontos 
críticos no desenvolvimento de um campo ou um domínio, 
especialmente os pontos decisivos e cruciais. Estudos de caso 
detalhados são apresentados em Chen (2006) e outras publicações. 
CiteSpace provê várias funcionalidades para facilitar o entendimento 
e interpretação de padrões de rede e históricos, incluindo a 
identificação do rápido crescimento de temas, encontrando links 
entre as citações no mundo das publicações, decompondo uma rede 
em clusters, automaticamente nomeando clusters com os termos dos 
artigos citados, padrões geoespaciais de colaboração e áreas únicas 
de colaboração internacional. 

•  Site: http://cluster.cis.drexel.edu/~cchen/citespace 
Custo: Gratuito 





•  IN-SPIRE 
•  Software de visualização de informação de dados. 
•  Ferramentas 
•  Características: permite que os analistas rapidamente hierarquizem e identifiquem séries de 

documentos com base no relacionamento em qualquer coleção pertencente a um dos 
grupos do IN-SPIRE. 

•  Tempo: oferece ao usuário uma experiência mais intuitiva e impressionável. 
•  Detalhes dos termos: termos encontrados dentro das ferramentas: sumário, tempo ou 

visualização do documento podem ser inspecionadas para revelar informações adicionais 
bem como os termos relacionados e sua distribuição temporal nos perfis. 

•  Extração automática de palavras-chave: palavras-chave essenciais ou frases podem ser 
agora automaticamente identificadas e extraídas quando documentos são processados pelo 
IN-SPIRE, habilitando palavras-chave e frases tais como “Estados Unidos” e “Suprema 
Corte”. 

•  Temas: palavras-chave e frases são agrupados em temas baseados na simultaneidade de 
ocorrência dentro de documentos em um conjunto de dados. 

•  Termos surpreendentes: a ferramenta de tempo utiliza um novo algoritmo para analisar a 
frequência de citação de um termo ao longo do tempo. Todos os termos do documento são 
analisados para avaliar se existem alguns com picos interessantes de freqüência. 

•  Site: http://in-spire.pnnl.gov 





•  Leydesdorff Software 
• Software para análise de mapeamento de periódicos. 
• Site: http://www.leydesdorff.net 





•  Network Workbench 
•  Uma análise de rede em larga escala, com uma caixa de 

ferramentas de modelagem e visualização para pesquisa em 
Biomedicina, Ciências Sociais e Física. Esse projeto irá criar, 
avaliar e dirigir um único ambiente, modelagem e visualização, 
intitulada Network Workbench (NWB). O ambiente com 
recursos irá fornecer um portal online aos pesquisadores, 
educadores e profissionais interessados no estudo das 
ciências biomédicas, sociais, comportamentais, física e outras 
redes. O NWB irá apoiar rede de pesquisa científica além das 
barreiras da ciência. Os usuários da NWB terão acesso a 
maioria das bases de dados online ou poderão utilizar uma 
rede própria. Eles poderão realizar análise de redes com os 
mais efetivos algoritmos disponíveis. 

•  Site: http://nwb.cns.iu.edu/ 





•   
Publish or Perish 

•  Projetado para encorajar os acadêmicos a apresentarem seus casos para o 
impacto da pesquisa da melhor maneira possível. Seria preocupante se isto fosse 
utilizado com o propósito de avaliação acadêmica de uma forma mecânica. 
Ao utilizar o “Publish or Perish” para análise de citações, é sugerida a seguinte 
regra geral: se um acadêmico apresenta boas métricas de citação é muito 
provável que ele ou ela tenha um impacto significativo na área. No entanto, o 
contrário não é necessariamente válido. Se um acadêmico demonstrar uma 
métrica de citação fraca, isto pode ser devido à falta de impacto de suas 
publicações na área, mas também devido a um dos seguintes fatores: 

•  Trabalho em uma área pequena (desta forma, gerando poucas citações). 
•  Publicação em outra língua que não o inglês (restringindo efetivamente, também, 

o campo de citação). 
•  Publicação principalmente em livros. 
•  Recupera e analisa citações acadêmicas por meio do Google Scholar e produz 

uma variedade de dados estatísticos que podem ser visualizados na tela, colados 
em outros formulários ou salvos em diferentes formas de saída para análise 
posterior. 

•  Site: http://www.harzing.com/pop.htm 
Custo: Gratuito 





•   
ReVis 

•  ReVis (Systematic Review Supported by Visual Analytics) é uma ferramenta baseada no 
VisPipeline criada para apoiar a seleção e avaliação de qualidade de estudos primários em 
revisões sistemáticas. Ela oferece mapeamentos visuais do conjunto de estudos primários a 
serem revisados, para ajudar o usuário a explorar os dados. Na ReVis a seleção e avaliação 
de qualidade são realizadas em quatro estágios consecutivos: (1) a pré-seleção, onde o 
usuário inclui ou exclui estudos baseando-se nos resumos; (2) a seleção, onde o usuário 
inclui ou exclui estudos baseando-se nos textos completos; (3) avaliação de qualidade, onde 
o usuário aplica uma pontuação para os artigos selecionados baseando-se na qualidade do 
conteúdo; e (4) revisão, onde um expert tem a chance de modificar a seleção ou avaliação 
de qualidade se necessário. 

•  Fonte: 
FELIZARDO, K.R.; ANDERY, Gabriel F.; Paulovich, F.; MINGHIM, R.; MALDONADO, J.C. A 
Visual Approach to Assist the Selection Review of Primary Studies in Systematic Reviews 
(submitted). Information and Software Technology. 
FELIZARDO, K.R.; ANDERY, G.F.; MALDONADO, J.C.; MINGHIM, R. Uma abordagem 
visual para auxiliar a revisão da seleção de estudos primários na revisão sistemática. In: 6th 
Experimental Software Engineering Latin American Workshop – ESELAW, 2009, São Carlos, 
SP. Proceedings of 6th Experimental Software Engineering Latin American Workshop, 2009. 
p. 83-92. 

•  Site: http://infoserver.lcad.icmc.usp.br/infovis2/Tools ( Link não acessível)  
Custo: Gratuito 



• SCImago 
• O periódico e rank de países do SCIMago é um portal 

que inclui periódicos e os indicadores científicos dos 
países desenvolvidos a partir das informações contidas 
na base de dados do Scopus® (Elsevier B.V.). Esses 
indicadores podem ser utilizados para avaliar e analisar 
os domínios científicos. 

• Site: http://www.scimagojr.com 
Custo: Gratuito 





• Sci2 Tool 
• Science of Science (Sci2) é uma ferramenta modular 

projetada especificamente para o estudo da ciência. Ela 
suporta análises temporais, geospaciais, de tópicos e de 
rede para as bases de dados escolares nos níveis micro 
(individual), meso (local) e macro (global). 

• Site: http://sci2.cns.iu.edu/user/ 
Custo: Gratuito 





•   
Vantage Point 

• Uma ferramenta poderosa para a descoberta de 
conhecimento em resultados de busca em base de dados 
de patentes e da literatura. Vantage Point auxilia no 
rápido entendimento e navegação em resultados de 
busca extensos, fornecendo uma perspectiva melhor a 
respeito daquela informação. A perspectiva fornecida pelo 
Vantage Point permite que rapidamente seja encontrado 
QUEM, O QUE, QUANDO e ONDE, ajuda a esclarecer 
relacionamentos e encontrar padrões críticos – 
transformando informação em conhecimento. 

• Site: http://www.thevantagepoint.com 
Custo: Pago 



•  VisPipeline-Graph 
•  VisPipeline-Graph é uma ferramenta de análise de redes sociais que permite a 

construção de visualizações de grafos com vértices, arestas e seus atributos a 
partir de arquivos formatados como BibTeX ou VNA (formato próprio da 
ferramenta). O sistema possui um assistente que apoia a definição de layouts 
específicos para o grafo, baseados em conectividade, atributos, ou simplesmente 
um layout baseado em força a partir de pontos iniciais aleatórios. Usuários podem 
gerar visões com ou sem informações de arestas e coordenar várias dessas 
visões em conjunto. Também existem opções para mostrar conteúdo, ou seja, 
atributos de vértices, remoção de vértices, divisão do grafo e selecionar regiões. 
Adicionalmente, o sistema pode calcular medidas de centralidade no grafo (como 
grau e “betweenness”) e mostrá-las usando atributos visuais como cor ou 
tamanho dos vértices. 

•  Fonte: 
Martins, R.M.; Andery, Gabriel F.; HEBERLE, H.; Paulovich, F.V.; Lopes, A.A.; 
Pedrini, H.; MINGHIM, R. 
Multidimensional Projections for Visual Analysis of Social Networks. Journal of 
Computer Science and 
Technology, 2012. 

•  Site: http://infoserver.lcad.icmc.usp.br/infovis2/VisPipelineGraphs (Link não 
acessível) 
Custo: Gratuito 



•   
VOS viewer 

•  É um programa de computador gratuito que pode ser utilizado 
com os seguintes propósitos: 

•  Construir mapas baseados nos dados da rede. Mapas são 
construídos utilizando as técnicas de mapeamento de 
agrupamento do VOS. 

•  Ver e explorar mapas. O programa mostra um mapa de 
diferentes maneiras, cada qual enfatizando um aspecto 
diferente do mapa. Ele oferece ainda, algumas funcionalidades 
tais como: zoom, rolagem e busca de texto, o que facilita um 
exame mais detalhado do mapa. 

•  Site: http://www.vosviewer.com 
Custo: Gratuito 





IRAMUTEQ 
O software realiza mineração de dados em textos, permitindo a obtenção de várias análises quantitativas dos corpus linguísticos estatísticas 
textuais clássicas (contagem de palavras), pesquisa de especificidades de grupos, classificação hierárquica descendente, análise de 
similitudes e nuvem de palavras. 





Monitoramento e Mapeamento juntos 











•  Tutorial: https://gdsolutions.com.br/monitoramento-de-ti/
como-instalar-o-prtg-e-monitorar-rede-em-5-minutos 





Gephi – Monitoramento de redes 
•  - Ler e analisar gráficos. 
•  - Conectar a um banco de dados ou incluir dados. 

•  Instalar... 




