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RESUMO 

 

As instituições de educação superior precisam compartilhar seus resultados de 
pesquisa para a sociedade. Além disso, é necessário que elas avaliem seus 
resultados de internacionalização, que têm nas redes colaborativas de pesquisa um 
dos principais fatores que impactam positivamente. Essas redes produzem ativos 
digitais, em coautorias internacionais, que não têm sido adequadamente registrados, 
sistematizados ou mesmo compartilhados em benefício do desenvolvimento 
socioeconômico. Nessa perspectiva, o objetivo desta pesquisa foi propor um modelo 
de avaliação do potencial de compartilhamento de conhecimento produzido em 
coautorias internacionais na forma de ativos digitais. Trata-se de uma pesquisa 
tecnológica amparada na abordagem metodológica da Design Science Research. 
Para a determinação do potencial de cada ativo digital, foram utilizadas fontes de 
informação externas, visando auxiliar na geração de índices que indiquem o 
potencial de compartilhamento de conhecimento. Indicadores altmétricos foram 
considerados na geração desses índices. A representação do domínio ocorreu por 
meio de uma ontologia. Nas tarefas de mineração de texto, o modelo Word 
Embedding foi utilizado. A partir de matriz de similaridade, um grafo foi gerado e a 
análise de rede social aplicada, para detectar agrupamentos, calcular indicadores de 
centralidade e explicitar o conhecimento. Como resultado, foi criado o Modelo de 
Avaliação do Potencial de Compartilhamento de Conhecimento (MAP2C). Para as 
etapas de demonstração e avaliação do modelo, foi desenvolvido um protótipo, 
aplicado em dois cenários de estudo. O primeiro foi composto por ativos produzidos 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no contexto do Programa 
Capes-PrInt. O segundo envolveu ativos da área de Ciências Ambientais, 
produzidos pela UFSC. Para avaliar a efetividade do protótipo, o Tau de Kendall foi 
utilizado para analisar a concordância entre rankings. Um deles foi obtido de 
avaliações por especialistas, enquanto os demais foram calculados pelo protótipo 
com diferentes configurações. Em grande parte das comparações, foi possível 
observar um resultado estatisticamente significativo e confiável. Na análise da 
aplicabilidade do modelo, escalas em quantis foram criadas para os cenários, como 
um termômetro, para medir o potencial de disseminação de conhecimento dos ativos 
digitais. Com os resultados obtidos, pode-se afirmar que o modelo permite avaliar o 
potencial de compartilhamento de conhecimento dos ativos digitais produzidos com 
colaboração internacional. Os recursos gerados pelo modelo podem auxiliar 
gestores na tomada de decisão, na divulgação de resultados de pesquisa para a 
sociedade, na indicação de instituição mais qualificada para formação de futura rede 
e no direcionamento das oportunidades dentro da instituição, tais como projetos e 
oportunidades no exterior. No primeiro cenário, foi possível identificar redes 
consolidadas com a Espanha, na área de Sustentabilidade Ambiental. Em 
agrupamento com grande potencial, foi possível observar predomínio de 
colaborações de países anglo-saxônicos, na área da Saúde Humana. No segundo 
cenário, foi possível observar redes consolidadas com universidades portuguesas, 
enquanto, na escala em quantis, foi possível observar a evolução do índice de 
disseminação de conhecimento dos ativos digitais publicados entre 2016 e 2021.  
 

Palavras-chave: Rede Colaborativa de Pesquisa; Compartilhamento de 
Conhecimento; Mineração de Texto; Análise de Rede Social; Representação de 
Conhecimento. 



ABSTRACT 

 

Higher education institutions need to share their research results with society. In 
addition, it is necessary that they evaluate their internationalization results, which 
have research collaborative networks as one of the main factors with a positive 
impact. These networks produce digital assets in international co-authorships which 
have not been adequately registered, systematized, or even shared for 
socioeconomic development benefit. From this perspective, the purpose of this 
research was to propose an assessment model of the knowledge-sharing potential 
produced in international co-authorships in the form of digital assets. It is 
technological research supported by the Design Science Research methodological 
approach. To determine the potential of each digital asset, external information 
sources were used to help generate indexes that indicate the knowledge-sharing 
potential. Altmetric indicators were considered in the generation of these indices. The 
representation of the domain was made possible by using an ontology. As for the text 
mining tasks, the Word Embedding model was used. From the similarity matrix, a 
graph was generated and social network analysis was applied to detect clusters, 
calculate centrality indicators, and make the obtained knowledge explicit. 
Consequently, a Knowledge-Sharing Potential Assessment Model (MAP2C) was 
created. For the demonstration and evaluation stages of the model, a prototype was 
developed and applied in two study scenarios. The first scenario was composed of 
assets produced by the Federal University of Santa Catarina (UFSC) in the context of 
the Capes-PrInt Program. The second one used assets from the Environmental 
Sciences field also produced by the UFSC. To evaluate the effectiveness of the 
prototype, Kendall's Tau was used to analyze the agreement between rankings. One 
of them was obtained from expert evaluations, while the others were calculated by 
the prototype with different configurations. In most of the comparisons, a statistically 
significant and reliable result was observed. Analyzing the model's applicability, 
quantile scales were created for the scenarios, as a thermometer, to measure the 
knowledge dissemination potential of the digital assets. With the results obtained, it 
can be stated that the model allows the assessment of the knowledge-sharing 
potential of digital assets produced with international collaboration. The resources 
generated by the model can assist managers in decision-making, in the 
dissemination of research results to society, in pointing at the most qualified 
institution to form a future network, and in guiding opportunities within the institution, 
such as projects and works abroad. In the first scenario, it was possible to identify 
consolidated networks with Spain, in the Environmental Sustainability field of study. 
In a cluster with great potential, it was possible to observe a predominance of 
collaborations from Anglo-Saxon countries, in the Human Health field. In the second 
scenario, it was possible to observe consolidated networks involving Portuguese 
universities, while on the quantile scale, it was possible to observe the evolution of 
the knowledge dissemination index of the digital assets published between 2016 and 
2021. 

 

Keywords: Research Collaborative Network; Knowledge Sharing; Text Mining; 
Social Network Analysis; Knowledge Representation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As universidades têm buscado diferentes iniciativas de internacionalização 

com vistas à excelência acadêmica e ao reconhecimento internacional 

(ARCENEAUX; DINU, 2018; SANTOS; MOROSINI, 2020; CALIGNANO, 2021). 

Impulsionadas pelas sociedades do conhecimento e pela Internacionalização da 

Educação Superior (IntES), essas organizações intensivas em conhecimento 

desempenham um papel crítico na criação e no compartilhamento do conhecimento 

(SZYSZLO, 2016; DIOGO; BISCAIA; CARVALHO, 2020; CHEDID; ALVELOS; 

TEIXEIRA, 2022). 

As sociedades do conhecimento abrangem grandes mudanças nos padrões 

de produção, disseminação e aplicação do conhecimento. Seus elementos 

essenciais são a inovação e a inteligência coletiva, bem como a capacidade de 

aproveitar os resultados do trabalho intelectual (SZYSZLO, 2016). Além disso, são 

caracterizadas pela proliferação de comunidades especializadas na produção e no 

compartilhamento de conhecimento.  

Quando se trata de conhecimento, as redes mundiais expandem o horizonte 

acadêmico desenvolvendo capacidades de pesquisa, um dos principais indicadores 

da qualidade dos serviços prestados por Instituições de Educação Superior (IES) 

(ZHAO et al., 2021). De acordo com Szyszlo (2016), é crescente o montante de 

formas especializadas de conhecimento produzidos por meio da colaboração 

internacional. 

Ancorada pelos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações 

Unidas, a IntES é considerada um meio para entender e fazer avançar a 

conectividade humana e técnica; fomentar a pesquisa e o ensino interdisciplinar 

local e global; apoiar o desenvolvimento social, econômico e cívico; e impulsionar a 

educação superior como um bem público equitativo e ágil (ACE MODEL, 2022). 

Nessa perspectiva, o framework para internacionalização abrangente do 

American Council on Education (ACE) tem nas redes e parcerias uma de suas 

áreas-alvo essenciais, incluindo as colaborações e os centros de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) (ACE MODEL, 2022). Em conformidade com as sociedades 

do conhecimento e a área-alvo redes e parcerias do framework do ACE, as redes 

colaborativas correspondem a um dos principais fatores que impactam 
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positivamente na IntES (LEITE; PINHO, 2017; ROMANI-DIAS; CARNEIRO; 

BARBOSA, 2018; GRABINSKI, 2019). 

Para Leite e Pinho (2017), o desenvolvimento de redes colaborativas de 

pesquisa (RCP) com parcerias internacionais é imprescindível para alcançar a 

excelência na dinâmica científica. As autoras também enfatizam que compartilhar e 

construir novos conhecimentos com parcerias internacionais facilitam a 

disseminação de conhecimento. De acordo com Palacios-Callender e Roberts 

(2018), essas RCPs abrem novas oportunidades para que países em 

desenvolvimento se engajem nos processos de criação e compartilhamento de 

conhecimento, historicamente liderado por IESs do mundo desenvolvido.  

Entretanto, enquanto a internacionalização e a transformação digital são 

consideradas as tendências mais importantes na educação superior na atualidade 

(BRUHN, 2020), a falta de sistemas e políticas institucionais adequados, na maioria 

das IESs brasileiras, dificultam o desenvolvimento de RCPs em um processo mais 

significativo e sustentável de colaboração científica internacional (RAMOS, 2018).  

Por esses motivos, Palacios-Callender e Roberts (2018) recomendam que 

sistemas científicos eficientes sejam implementados para aproveitar o conhecimento 

que emerge das redes científicas globais. Além disso, a disseminação do 

conhecimento científico é fundamental para a formação de cidadãos informados 

sobre as potencialidades das IESs e as implicações da ciência nas mais diversas 

esferas da vida cotidiana (GONÇALVES, 2019). 

Com base nesse cenário, assim como as RCPs possibilitam o 

compartilhamento de ideias e do conhecimento científico, as IESs devem apresentar 

atitudes positivas em relação ao compartilhamento do conhecimento, produzido com 

colaboração internacional, de forma mais ampla para a sociedade (CHEDID; 

ALVELOS; TEIXEIRA, 2022). Os resultados de pesquisas precisam ser amplamente 

compartilhados (ZHAO et al., 2021).  

Partindo da premissa de que fluxo é sinônimo de movimento, cuja dinâmica 

consiste no compartilhamento de recursos entre um remetente e um receptor, em 

um contexto social, é necessário que dois agentes se comuniquem a fim de 

disseminar o conhecimento. Esse processo de comunicação pode ser conduzido por 

diferentes canais e mecanismos de comunicação, desde reuniões presenciais até 

interações nas mídias sociais (KANG; MUNOZ, 2016).  
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As mídias sociais podem auxiliar as organizações reduzindo barreiras na 

produção de conhecimento e nas atividades de compartilhamento, alcançando uma 

parcela maior da sociedade. A divulgação científica, através delas, é considerada 

uma das formas mais promissoras de se atingir o público de forma maciça e rápida, 

pois é capaz de impulsionar a democratização do conhecimento e o acesso à 

informação, acelerar a disseminação da ciência e promover interações entre a 

academia e a sociedade (BARATA, 2019; ROSS-HELLAUER et al., 2020). 

Nessa perspectiva, de acordo com Ross-Hellauer et al. (2020), além dos 

modos tradicionais, as mídias sociais se tornaram o canal de disseminação digital 

mais amplamente utilizado entre pesquisadores. Para os autores, a disseminação da 

pesquisa deve ser um processo planejado que envolve a consideração de públicos-

alvo, além da comunicação e interação com públicos mais amplos, de forma a 

facilitar a aceitação e a compreensão da pesquisa. A altmetria, que acompanha o 

uso social das publicações acadêmicas em plataformas online (OLIVEIRA; BARATA; 

URIBE-TIRADO, 2021), pode auxiliar nesse processo.  

Para alcançar esse objetivo, é imprescindível o uso de recursos digitais para 

apoiar e melhorar as atividades de pesquisa e para ampliar o acesso, a visibilidade e 

o impacto social das produções científicas (ROSS-HELLAUER et al., 2020). No 

entanto, as ações de IntES, incluindo o conhecimento produzido por RCPs com 

colaboração internacional, na era digital, geram um volume exponencial de dados, 

informações e conhecimentos, desafiando as IESs quanto à gestão desses recursos.  

Na prática, observa-se que os ativos digitais produzidos em coautorias 

internacionais não são adequadamente registrados, sistematizados ou mesmo 

compartilhados de modo a promover sua institucionalização, bem como a sua efetiva 

transformação em benefício do desenvolvimento social, cultural e econômico.  

Cabe destacar que a coautoria é considerada um dos indicadores mais 

significativos, tangíveis e verificáveis de colaboração entre pesquisadores, IESs ou 

Instituições de Pesquisa (InsP) (CHICAIZA et al., 2018; GRBA; MESTROVIC, 2018; 

YUE et al., 2019; FU et al., 2022; LI; ZHU; NIU, 2022). 

Uma das três lentes estratégicas críticas do framework do ACE corresponde 

à tomada de decisão informada por dados, que assegura que as metas de IntES, o 

progresso e os resultados sejam desenvolvidos a partir de uma base de autoestudo 

institucional, medição e avaliação contínua (ACE MODEL, 2022). Nesse caso, estar 
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informado sobre os dados significa construir métricas em iniciativas e objetivos, além 

de avaliar as potencialidades da IES.  

Dessa forma, a pesquisa institucional de apoio à tomada de decisão está 

envolvida em ajudar os gestores a identificar os ativos e desafios do engajamento 

global em toda a IES. De acordo com o framework, as métricas e a reflexão coletiva 

proporcionam uma forma qualitativa e quantitativa de fazer um balanço, analisar e 

avaliar as potencialidades (ACE MODEL, 2022). 

Portanto, ao conceber uma estrutura, como um modelo, aprimorada para 

melhor determinar os resultados da IntES, as IESs, como principais interlocutores 

nas sociedades do conhecimento, podem avaliar e monitorar suas potencialidades 

de forma mais eficaz (SZYSZLO, 2016; ACE MODEL, 2022). Dessa maneira, avaliar, 

com o propósito de promover o compartilhamento do conhecimento, apresenta-se 

como uma atividade estratégica para as IESs em suas dinâmicas de IntES.  

Nesse contexto, a avalição de potencial possibilita identificar capacidades, 

pontos fortes e pontos a melhorar, além de auxiliar gestores na tomada de decisão. 

Para tal, a criação de índices e indicadores podem auxiliá-los nesse processo. 

Ademais, a avaliação de potencial pode auxiliar na identificação de ativos digitais 

mais indicados à divulgação científica ou na identificação de áreas de pesquisa que 

requerem maior investimento.  

Da perspectiva da Gestão do Conhecimento (GC), o delineamento de um 

modelo sobre o conhecimento tangível existente na IES, incluindo aquele produzido 

com colaboração internacional, a fim de contemplar o fluxo de conhecimento 

explícito, é essencial para aprimorar o trabalho de tratamento, de organização e de 

armazenamento dos ativos digitais (SANTA ANNA, 2017). De acordo com Souza 

(2019), o conhecimento científico explícito, codificado em ativo digital, pode ser 

compartilhado e comunicado por sistemas estruturados ou meios formais.  

Apesar disso, a ausência de registros e de uma visão sistêmica sobre o 

processo de codificação, gestão e compartilhamento de conhecimento implica na 

redução da capacidade de institucionalizar as ações das RCPs e de compartilhar os 

resultados de pesquisas (PALACIOS-CALLENDER; ROBERTS, 2018). Cabe 

ressaltar que a Engenharia do Conhecimento (EC), área dedicada à modelagem de 

sistemas de conhecimento, pode contribuir para esse fim. 

Com base no presente problema de pesquisa, sintetizado na Figura 1, a 

seguinte pergunta de pesquisa emerge: 
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Como avaliar o potencial de compartilhamento de conhecimento produzido 

por redes colaborativas de pesquisa com colaboração internacional? 

 
Figura 1 - Um modelo para compartilhar conhecimento 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

1.1 OBJETIVOS 

 
A seção descreve os objetivos que norteiam o desenvolvimento desta tese. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 
Propor um modelo de avaliação do potencial de compartilhamento de 

conhecimento produzido em coautorias internacionais na forma de ativos digitais. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar métodos e técnicas para analisar os fluxos de informação e 

conhecimento através de redes colaborativas de pesquisa;  

 Criar índices que indiquem o potencial de compartilhamento de conhecimento 

dos ativos digitais produzidos em coautorias internacionais; 

 Demonstrar a viabilidade do modelo proposto por meio da construção de um 

protótipo e da elaboração de cenários de estudo. 
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1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

Nesta seção a justificativa e a relevância do tema se darão em três 

perspectivas: 1) social e econômica; 2) científica e tecnológica; e 3) 

internacionalização no Brasil. 

 

1.2.1 Social e econômica 

 

As sociedades do conhecimento exigirão cada vez mais da ciência para 

responder aos problemas globais e locais. A colaboração internacional e 

interdisciplinar é fundamental para resolver muitos desses problemas, tais como os 

relacionados às questões ambientais (CHICAIZA et al., 2018; ZAMIRI et al., 2019).  

Por esses motivos, a pesquisa científica não deve ser uma decisão limitada, 

mas um motor de competência coletiva para a excelência, orientada para o futuro 

por uma avaliação reflexiva constante. Na quarta era da pesquisa, as RCPs marcam 

a produção e o compartilhamento de conhecimento (LEITE; PINHO, 2017).  

Além disso, o principal objetivo do conhecimento criado em um determinado 

momento é alcançar um determinado espaço onde o conhecimento é necessário 

quando ele é necessário (KANG; MUNOZ, 2016). Nessa perspectiva, de acordo com 

Leite e Pinho (2017), as RCPs conectam pessoas e seus trabalhos com o apoio de 

recursos das tecnologias digitais.  

Com esse apoio e o acesso à informação em tempo real, o 

compartilhamento do conhecimento em áreas de interesse está se difundindo. Nos 

últimos anos, tem sido dada crescente atenção ao conceito de disseminação de 

conhecimento dentro de redes sociais (BARATA, 2019; ROSS-HELLAUER et al., 

2020; LIMA; BASTOS; VARVAKIS, 2021a).  

Essas redes, no ambiente digital, são consideradas uma categoria das 

mídias sociais. De acordo com Ross-Hellauer et al. (2020), a disseminação 

inovadora significa ir além das publicações acadêmicas tradicionais para alcançar 

uma aceitação e compreensão mais ampla da pesquisa. Tal como no esforço 

colaborativo que reuniu entidades da comunidade científica e acadêmica, uma 

campanha ofereceu diversos materiais sobre vacinas para serem compartilhadas 

nas redes sociais com a hashtag #todospelasvacinas. 
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Valorizando esforços de divulgação científica e de diálogos entre ciência e 

sociedade, a altmetria rastreia os usos sociais de artigos científicos compartilhados 

em redes sociais e outras plataformas online (BARATA, 2019). Trata-se de uma das 

métricas complementares às tradicionais que permitem a análise do comportamento 

das RCPs e a avaliação da disseminação da ciência e seu impacto com base no uso 

das publicações (OLIVEIRA; BARATA; URIBE-TIRADO, 2021). Ela surgiu da 

necessidade e da possibilidade do desenvolvimento e adoção de métricas que 

incluam o uso de ativos digitais (LEITE; PINHO, 2017). 

Os indicadores de atenção online têm sido debatidos e se concentram na 

compreensão do impacto social dos resultados de pesquisas nas redes sociais 

(ARAUJO, 2020). Da perspectiva da avaliação da ciência acadêmica, Leite e Pinho 

(2017) argumentam que empregar indicadores de processo colaborativo pode ser 

um motor de excelência.   

Dessa forma, por se tratar de um elemento crucial na criação de índices que 

compõem o modelo proposto nesta tese, a Seção 2.3 apresenta discussões acerca 

da altmetria, além da sua estreita relação com a ciência aberta, um movimento 

global que propõe facilitar a livre circulação do conhecimento científico e tornar a 

pesquisa científica acessível para todos. 

Por fim, do ponto de vista socioeconômico, parece ser consenso que a 

educação e a ciência de qualidade são fundamentais para o desenvolvimento de um 

país (GRABINSKI, 2019). Portanto, em benefício dessa causa, os ativos digitais 

produzidos por RCPs, com colaboração internacional, precisam ser disseminados. 

  

1.2.2 Científica e tecnológica 

 

A área acadêmico-científica é uma das áreas que sofrem com a falta de 

organização e estrutura dos dados publicados na web. De acordo com Hussain et al. 

(2020), a falta de definição semântica fornece pouca interoperabilidade, 

acessibilidade e descoberta de informações a partir de fontes heterogêneas.  

Considerando o aumento exponencial do volume de dados, informações e 

conhecimentos na web, as ontologias podem proporcionar um acesso mais assertivo 

às informações e aos conhecimentos relevantes (SANTAREM SEGUNDO; 

CONEGLIAN, 2016). O uso de ontologias é uma proposta consolidada na EC para 

representar o conhecimento de domínio de forma compartilhável e reutilizável. 
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Esses artefatos se tornaram populares à medida que o uso de grafos de 

conhecimento e de aprendizagem de máquina tem crescido. Elas desempenham um 

papel central na representação, na modularização e na distribuição do 

conhecimento, fornecendo uma metodologia para o desenvolvimento de bases de 

conhecimento reutilizáveis e interoperáveis (KENDALL; MCGUINNESS, 2019).  

Por esses motivos, por se tratar de um importante elemento do modelo 

proposto, a Seção 2.4 apresenta discussões acerca de ontologias, além da estreita 

relação com a Web Semântica, uma tecnologia que tem como premissa prover 

estrutura e significado aos dados a serem publicados, de forma que o próprio 

computador processe e relacione as informações, levando em consideração o 

contexto (SANTAREM SEGUNDO, CONEGLIAN; LUCAS, 2017). 

Com relação ao desafio de lidar com o grande volume de dados, de 

informações e de conhecimentos gerados no ambiente acadêmico, a fusão das 

áreas de representação do conhecimento e de mineração de texto representa uma 

grande oportunidade para enfrentá-lo (KENDALL; MCGUINNESS, 2019; LIMA; 

BASTOS; VARVAKIS, 2021b). Além disso, organizações modernas utilizam do 

poder da análise de dados para decidir onde abrir uma filial, como aumentar os 

investimentos ou quando lançar um serviço de acordo com seus clientes-alvo (LIMA; 

BASTOS, 2019; CIAVOTTA et al., 2022).  

Portanto, transformar dados de pesquisa em informação útil e informação útil 

em conhecimento pode ser um fator crítico para o sucesso. O processo de 

descoberta de conhecimento transforma dados em informação, por interpretação, 

deriva novas informações de informações existentes, por elaboração, e adquire 

novos conhecimentos, por aprendizado.  

Considerando a mineração de texto, que tem sido utilizada em vários 

estudos que envolvem extração de informação e de conhecimento para a tomada de 

decisão (PEJIC-BACH et al., 2020), os ativos digitais produzidos em coautorias 

internacionais podem ser representados numericamente como vetores de 

características e ter suas similaridades comparadas medindo a distância entre seus 

vetores.  

Dessa forma, por se tratar de um elemento essencial do modelo proposto, a 

Seção 2.5 apresenta discussões acerca de mineração de texto, incluindo o modelo 

Word Embedding (WE), considerado o modelo mais popular de representação de 

palavras atualmente (JOVANOVIC, 2020). Com diversos tipos de aplicação em 
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mineração de texto (ALATRASH et al., 2022; LEE et al., 2022; NIE et al., 2022), o 

WE permite a aprendizagem do significado (contexto) das palavras. 

Considerando o modelo proposto, quando se trata de coautorias, assim 

como as redes de coautorias podem ser consideradas um caso especial de RCPs, 

essas podem ser consideradas um caso especial de redes sociais. A ascensão das 

coautorias internacionais reflete a evolução das RCPs com colaboração 

internacional (FU et al., 2022). Elas podem ser analisadas graficamente, visualmente 

e matematicamente utilizando técnicas de Análise de Rede Social (ARS). 

Além do que, a inclusão de semântica na representação de RCPs permite 

que características adicionais sejam analisadas. Para isso, é necessário levar em 

consideração o contexto dos dados, uma característica crítica para permitir que os 

dados que estão implícitos na análise sejam indicadores de apoio à tomada de 

decisão (CIAVOTTA et al., 2022).  

Desse modo, por se tratar de um elemento fundamental do modelo proposto, 

a Seção 2.6 apresenta discussões acerca da ARS, incluindo seu importante campo 

de detecção de agrupamentos. De forma geral, toda vez que se faz necessário 

classificar um grande volume de dados (desconhecidos) em grupos gerenciáveis, 

utiliza-se a análise de agrupamentos. 

Com base nas características e elementos destacados, quando se trata de 

pesquisa, as tecnologias digitais devem ser cada vez mais compreendidas porque 

abordam as limitações de tempo, espaço e custo (GRABINSKI, 2019; LIMA; 

BASTOS; BASTOS, 2020, SANTOS; MOROSINI, 2020). Além disso, um sistema 

inteligente significa contribuir para o problema da sobrecarga de dados, informações 

e conhecimentos, criando um ambiente de compartilhamento de conhecimento, além 

de maximizar a implementação da GC e da inovação em serviços. 

 

1.2.3 Internacionalização no Brasil 

 

Considerando o framework para internacionalização abrangente do ACE, 

esta tese contribui ou está em conformidade com a área-alvo de redes e parcerias e 

com a lente estratégica na tomada de decisão informada por dados. Ademais, na 

prática, é possível observar planos de desenvolvimento institucionais ou planos de 

internacionalização, de IESs brasileiras, alinhados às áreas-alvo do framework e que 

possuem objetivos aderentes aos objetivos ou ao propósito desta tese. 
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Considerando a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), à qual 

esta pesquisa instancia os cenários de estudo para aplicação do modelo proposto, 

destaca-se os seguintes objetivos específicos do PLANO INTER UFSC (2018): 

facilitar ligações colaborativas entre comunidades internacionais; aumentar o 

número de projetos de ensino, pesquisa e extensão em colaboração internacional; e 

aumentar a produção científica em periódicos de circulação internacional e em 

colaboração internacional. 

Quando se trata do PDI UFSC (2020), na dimensão pesquisa, destaca-se o 

objetivo P.7 “fortalecer as relações técnico-científicas”, com as seguintes iniciativas 

estratégicas: realizar ações de internacionalização com instituições estrangeiras 

participantes do Programa Capes-PrInt; e produzir um banco de dados acerca da 

internacionalização das pós-graduações na universidade que abranja pesquisa, 

intercâmbio de alunos e professores. Na dimensão gestão, destaca-se o objetivo G.7 

“fortalecer a internacionalização”, com a iniciativa estratégica: dar visibilidade à 

produção técnico-científica da UFSC. 

Além disso, em recente trabalho desenvolvido no âmbito do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC), Melo (2020) 

propôs estratégias empreendedoras para a IntES das IESs brasileiras, algumas 

delas aderentes aos objetivos ou ao propósito desta tese.  

No eixo comunicação, destacam-se as seguintes estratégias: fazer uso de 

tecnologias para compartilhar os conhecimentos decorrentes dos resultados da 

IntES; divulgar projetos desenvolvidos com parcerias internacionais e seus 

resultados; e estimular a comunidade acadêmica que desenvolveu pesquisa no 

exterior ou em parceria internacional a promover ações de divulgação. 

No eixo colaboração, destacam-se: criar parcerias com IESs nacionais para 

promover o compartilhamento de conhecimentos e com o objetivo de potencializar 

ações em rede sobre a IntES; incentivar a relação da IES com o meio externo para 

promover espaço para que parceiros internacionais tenham participação no 

processo de Internacionalização em Casa (IeC); e desenvolver programas de 

valorização de ações que promovam a IntES das IESs. 

Com base nos alinhamentos destacados acima, é possível observar que 

existe a necessidade de se avaliar o progresso e os resultados de IntES. Por esses 

motivos, a Seção 2.1 apresenta discussão acerca da participação brasileira em 

redes internacionais.  
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Por fim, para Arceneaux e Dinu (2018), há potencial na aplicação das mídias 

sociais como ação ou dinâmica de IntES, mas pouca pesquisa tem estudado seus 

efeitos. Em concordância com os autores, essa pesquisa procura contribuir com as 

IESs, por meio da avaliação de potencial, na identificação de potenciais ativos 

digitais, na promoção do compartilhamento dos resultados de pesquisa, na tomada 

de decisão para melhor alocação de recursos, na identificação de fraquezas e, 

consequentemente, no fortalecimento da IntES no Brasil. 

  

1.3 INEDITISMO, ORIGINALIDADE E NÃO TRIVIALIDADE 

 

Uma vez justificada a relevância do tema, cabe tratar o ineditismo e a 

originalidade. Nesse aspecto, destaca-se a proposição de algo novo, que possui a 

capacidade de surpreender, de possibilitar novos entendimentos e que, 

consequentemente, contribuirá para a ciência. Além disso, ressalta-se a não 

trivialidade, elemento primordial a uma tese, que expressa a complexidade de 

análise e níveis de abstrações para resolver um problema científico. 

Para identificar o problema e propor uma solução, foi necessário realizar 

buscas sistemáticas, além da procura de uma lacuna que correlacione IntES, RCP e 

compartilhamento de conhecimento. O Apêndice A descreve o levantamento 

sistemático da literatura. Os métodos e as técnicas de representação e descoberta 

de conhecimento, consolidados na EC, que podem contribuir com a solução do 

problema, também foram explorados.  

Quanto ao ineditismo e à originalidade, os estudos anteriores mais próximos 

ou basilares deste estão descritos na Seção 2.7, na qual estão descritas abordagens 

relacionadas que também buscaram soluções para as classes de problemas no 

contexto em que foram apresentadas e segundo algum viés.   

No que tange ao ineditismo, destaca-se que não foram encontrados 

trabalhos que realizem a avaliação do potencial de compartilhamento de 

conhecimento produzido por RCPs com colaboração internacional, combinando 

técnicas de representação do conhecimento, mineração de texto e ARS, com o 

propósito de promover o compartilhamento do conhecimento produzido em 

coautorias internacionais na forma de ativos digitais. Portanto, foi possível constatar 

um campo propício para novas pesquisas. 
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O modelo proposto combina técnicas consolidadas na EC, utilizando como 

forma de representação do conhecimento uma ontologia. Dessa forma, o modelo 

parte de uma base de conhecimento, amparado por uma ontologia, que representa 

as RCPs e seus ativos digitais produzidos em coautoria internacional, aplica técnicas 

de mineração de texto e ARS para enriquecer a base de conhecimento e, então, 

avaliar o potencial de compartilhamento do conhecimento produzido com 

colaboração internacional por essas RCPs. 

Nesse contexto, a originalidade deste trabalho reside no fato de ser pioneiro 

ao propor um modelo que permita avaliar o potencial de compartilhamento de 

conhecimento produzido por RCPs com colaboração internacional, como uma 

dinâmica de IntES, combinando índices baseados em fontes externas oriundas da 

web, agrupamentos de ativos digitais semelhantes e indicadores baseados em 

métricas da ARS.  

Nessa perspectiva, destaca-se a criação do índice de atenção social na web, 

baseado em indicador altmétrico, que indica a quantidade de atenção que uma 

pesquisa tem recebido. A criação de índices baseados em fontes externas é 

essencial para que o processo de avaliação do potencial de compartilhamento de 

conhecimento efetivamente contribua para a promoção do compartilhamento do 

conhecimento científico. 

A não trivialidade do estudo se destaca em função da complexidade das 

técnicas de representação e descoberta de conhecimento aplicadas, de forma 

combinada, para a construção do modelo proposto. Além disso, nesta tese, são 

combinados índices, produzidos com técnicas recentes de mineração de texto, com 

indicadores baseados em métricas da ARS a fim de avaliar o potencial de 

compartilhamento de conhecimento. A avaliação visa promover o compartilhamento 

do conhecimento produzido em coautorias internacionais, além de fortalecer a IntES. 

 

1.4 ESCOPO DO TRABALHO (DELIMITAÇÃO) 

 

Esta tese busca avaliar o potencial de compartilhamento de conhecimento 

produzido por RCPs com colaboração internacional em forma de ativos digitais, 

identificando características e particularidades contidas em uma base de 

conhecimento. Dessa forma, características como interface gráfica e desempenho 

não são levadas em consideração, pois não são essenciais para atingir os objetivos. 
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Também não é intuito desta tese que o protótipo desenvolvido para suportar o 

modelo proposto apresente características de um produto, uma vez que ele foi 

desenvolvido para avaliar o modelo proposto. 

O modelo proposto utiliza métodos e técnicas consolidados na EC, e não 

tem como pretensão trazer uma contribuição direta para determinada técnica 

específica. Com o objetivo de facilitar o entendimento entre pessoas e sistemas, 

proporcionar interoperabilidade e maior reuso, para representar a base de 

conhecimento do modelo, foi reutilizada uma ontologia de referência, identificada em 

revisão da literatura, tendo sido necessário estendê-la para atingir os objetivos da 

tese. 

Nesta pesquisa, ativo digital é considerado qualquer item de texto ou mídia 

que tenha sido formatado em uma fonte binária e que inclui o direito de utilizá-lo 

(VAN NIEKERK, 2007). Tal ativo possui conhecimento explicitado/codificado, 

produzido com colaboração internacional. Para a avaliação do modelo proposto, 

foram utilizadas as informações de publicações científicas em coautorias 

internacionais (títulos, resumos e instituições), coletadas de bases de publicações 

disponíveis na web.  

Os índices propostos nesta tese buscam fornecer indícios do potencial de 

compartilhamento de conhecimento de um ativo digital. Dessa forma, o indicador 

altmétrico é utilizado na criação desses índices. Nesta pesquisa, considera-se que o 

indicador altmétrico dos produtos científicos pode auxiliar no processo de 

compartilhamento de resultados de pesquisas. A altmetria rastreia os usos sociais 

de resultados de pesquisas compartilhados em redes sociais e plataformas online 

(OLIVEIRA; BARATA; URIBE-TIRADO, 2021), auxiliando na compreensão do 

impacto social desses resultados nas redes sociais (ARAUJO, 2020). 

Nesta tese, os termos “compartilhamento” e “disseminação” de 

conhecimento são considerados equivalentes, uma vez que pertencem a uma das 

três grandes etapas do processo de GC (DALKIR, 2017). Da mesma forma, o termo 

“rede colaborativa de pesquisa” é considerado equivalente ao termo “rede de 

colaboração científica”, também encontrado na literatura.  

Com relação à delimitação conceitual, os conhecimentos abordados serão 

os implícitos e explícitos, que são o principal foco da EC em projetos de apoio à GC. 

Considera-se como conhecimento explícito aquele conhecimento formalizado, 

codificado. Considera-se como conhecimento implícito aquele conhecimento que 
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pode ser explicitado por meio de técnicas de aquisição, descoberta ou 

representação de conhecimento (PACHECO, 2016).  

Por fim, esta pesquisa baseia-se na premissa de que o conhecimento 

contido nas RCPs e em seus produtos, os ativos digitais, pode ser analisado, 

explicitado e visualizado por meio de técnicas de descoberta de conhecimento, 

como a mineração de texto e a ARS, evidenciando padrões e tendências em 

conhecimento científico explícito, alinhados às coautorias internacionais, podendo 

trazer subsídios à tomada de decisão. 

 

1.5 ADERÊNCIA AO PPGEGC 

 

O que faz esta tese aderente ao PPGEGC perpassa desde a inserção do 

trabalho em temas já consolidados do Programa, até o caráter interdisciplinar dos 

temas que dão base a este trabalho, conectado ao objeto central de estudo do 

PPGEGC que é o conhecimento. Para evidenciar a aderência, dividiu-se a seção em 

três subseções que apresentam a identidade, o contexto estrutural da pesquisa no 

PPGEGC e as referências do Programa relacionadas à pesquisa. 

 

1.5.1 Identidade 

 

A tese propõe um modelo de avaliação do potencial de compartilhamento de 

conhecimento produzido em coautorias internacionais na forma de ativos digitais, 

visando promover o compartilhamento do conhecimento produzido por RCPs com 

colaboração internacional. As IESs são organizações intensivas em conhecimento 

que desempenham um papel crítico no desenvolvimento e no compartilhamento de 

conhecimento, enquanto a internacionalização é fator de legitimação da circulação 

do conhecimento.  

A área de concentração EC do PPGEGC aborda o conhecimento pela visão 

cognitivista, em que o conhecimento é definido como o “processo e produto tangível 

ou intangível efetivado na relação entre pessoas e agentes não humanos para a 

geração de valor” (PACHECO, 2016). Projetos de GC têm base nos objetivos de 

criação de valor para a organização e em como este valor é associado aos seus 

processos de negócio. A EC é um dos instrumentos disponíveis para apoiar a GC 

neste fim (SCHREIBER et al., 2000).  
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Nessa perspectiva, a tese se enquadra na área de concentração de EC, 

sendo contextualizada na linha de pesquisa denominada Engenharia do 

Conhecimento Aplicada às Organizações, cujo objetivo é “abordar a concepção, 

desenvolvimento e implantação de soluções de Engenharia do Conhecimento em 

organizações públicas e privadas”.  

Considerando o conjunto de métodos e técnicas aplicados na solução do 

problema, a tese também poderia ser contextualizada na linha de pesquisa Teoria e 

Prática em Engenharia do Conhecimento, cujo objetivo é “abordar metodologias e 

tecnologias da Engenharia do Conhecimento e da Inteligência Computacional e suas 

relações com a gestão e com a mídia do conhecimento”.  

O PPGEGC oferece três áreas de concentração: EC, GC e Mídia do 

Conhecimento (MC), que se articulam de forma interdisciplinar em suas linhas de 

pesquisa. A Figura 2 retrata a integração das áreas de concentração do PPGEGC 

envolvidas na pesquisa. 

 
Figura 2 - Áreas de concentração envolvidas na pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Enquanto a EC aborda a visão cognitivista, que considera que o 

conhecimento pode ser conteúdo e estar em artefatos, a MC aborda a visão 

conexionista, que considera que rede e comunicação são essenciais na geração de 

valor, e a GC aborda a visão autopoiética, que considera que a criação do 

conhecimento se dá (principalmente) por humanos (PACHECO, 2015). 

O objetivo do Programa é investigar, conceber, desenvolver e aplicar 

modelos, métodos e técnicas relacionados tanto a processos, bens ou serviços 

como ao seu conteúdo técnico-científico (PPGEGC, 2019). Dessa forma, a 

contribuição da EC vem ao encontro do objeto de pesquisa do PPGEGC e está 
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relacionado à macroprocessos de explicitação, gestão e disseminação do 

conhecimento. 

Esta tese trabalha nos macroprocessos gestão, formalização, codificação e 

explicitação do conhecimento de domínio. A formalização e codificação presente no 

modelo proposto estão baseadas em uma ontologia voltada ao domínio de ativos 

digitais produzidos em coautorias internacionais.  

A explicitação do conhecimento ocorre por meio de técnicas consolidadas na 

EC, como a mineração de texto, bem como por meio da ARS. Dessa forma, a gestão 

ocorre na promoção e no suporte ao processo de avaliação do potencial de 

compartilhamento do conhecimento produzido por RCPs. 

 

1.5.2 Contexto estrutural no PPGEGC 

 

A EC tem o objetivo de fornecer metodologias, técnicas e ferramentas para a 

construção de sistemas de conhecimento, de forma sistêmica e controlada 

(STUDER, BENJAMINS, FENSEL, 1998; NAZARIO, DANTAS, TODESCO, 2014). 

Como ramo da Inteligência Artificial (IA), era uma subdisciplina dedicada à criação 

de sistemas especialistas. Em uma visão mais contemporânea, se tornou uma 

disciplina, que tem na IA uma de suas disciplinas de contribuição e na GC e em 

outras áreas organizacionais fontes de demanda por sistemas de conhecimento.  

A EC é a disciplina que se dedica à modelagem de conhecimento e a 

criação e inserção de sistemas de conhecimento nas organizações (PACHECO, 

2014). Para a EC, uma definição prática de GC é um arcabouço e um conjunto de 

ferramentas para melhorar a infraestrutura de conhecimento da organização, que 

visa colocar o conhecimento correto para a pessoa correta na forma e no tempo 

corretos (SCHREIBER et al, 2000).  

No que tange ao escopo desta tese, o aspecto que a contextualiza na área 

de EC reside no fato do modelo possuir como objetivo a materialização, 

principalmente dos macroprocessos de explicitação, formalização/codificação, 

disseminação e gestão do conhecimento. 

Dessa forma, a tese é considerada aderence ao PPGEGC porque propicia a 

interação entre diferentes disciplinas, tais como IntES, RCP e métodos e técnicas de 

representação e descoberta de conhecimento aplicadas pela EC, em prol de uma 

proposição que fornece insumos para auxiliar gestores de IESs na tomada de 
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decisão e na avaliação do potencial de compartilhamento de conhecimento 

produzido em coautorias internacionais. 

 

1.5.3 Referências factuais 

 

Com o propósito de promover o compartilhamento de conhecimento 

produzido por RCPs com colaboração internacional, esta tese tem como foco 

principal as áreas de IntES e RCP, além de métodos e técnicas de representação e 

de descoberta de conhecimento. A seguir, são apresentados no Quadro 1 os 

trabalhos desenvolvidos no PPGEGC que estão relacionados ao foco do trabalho.  

 

Quadro 1 - Trabalhos relacionados desenvolvidos no PPGEGC 

Internacionalização da Educação Superior 
MELO, Michelle Bianchini de. Estratégias Empreendedoras para a Internacionalização em 
Instituições de Ensino Superior Brasileiras. Tese, 2020 

VIANNA, Cleverson Tabajara. A knowledge-based approach for an internationalization 
diagnostic framework for higher education institutions (HEID). Tese, 2021 

RCP, Colaboração Científica ou Redes de Pesquisa 
BORDIN, Andréa Sabedra. Framework Baseado em Conhecimento para Análise de Rede de 
Colaboração Científica. Tese, 2015 

DUARTE, Kedma Batista. Assessing Researcher Quality for Collaborative Purposes. Tese, 
2017 

Representação do Conhecimento com Ontologia 
BORDIN, Andréa Sabedra. Framework Baseado em Conhecimento para Análise de Rede de 
Colaboração Científica. Tese, 2015 

JUNIOR, Vanderlei Freitas. Ontologia para Representação Semântica de Indicadores de 
Desempenho Considerando Aspectos de Vaguidade, Temporalidade e Relacionamento 
entre Indicadores. Tese, 2016 

DA SILVA, Madalena Pereira. Um Modelo de Gerenciamento da Qualidade de Experiência 
para a Provisão de Serviços Cientes de Contexto. Tese, 2017 

SÉRGIO, Marina Carradore. Modelo de Avaliação de Potenciais Ideias Alinhadas ao 
Contexto Organizacional. Tese, 2020 

Mineração de Texto e/ou Análise de Agrupamentos 

BORDIN, Andréa Sabedra. Framework Baseado em Conhecimento para Análise de Rede de 
Colaboração Científica. Tese, 2015 

SÉRGIO, Marina Carradore. Um Modelo Baseado em Ontologia e Análise de Agrupamento 
para Suporte à Gestão de Ideias. Dissertação, 2016 

ALVAREZ, Guilherme Martins. Análise de Agrupamentos e Mineração de Opinião como 
Suporte à Gestão de Ideias. Dissertação, 2018 

SÉRGIO, Marina Carradore. Modelo de Avaliação de Potenciais Ideias Alinhadas ao 
Contexto Organizacional. Tese, 2020 

WELTER, Márcio. Método de identificação de padrões em discurso político a partir da 
descoberta de conhecimento. Tese, 2020 

SOUZA, Luiz Fernando Spillere de. Modelo de mineração de ideias utilizando técnicas de 
Engenharia do Conhecimento. Tese, 2021 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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No Banco de Teses e Dissertações do EGC (BTD) há dois trabalhos com o 

tema IntES (MELO, 2020; VIANNA, 2021). Melo (2020) propõe estratégias 

empreendedoras para a IntES das IESs brasileiras, algumas delas, destacadas na 

Seção 1.2.3. Vianna (2021) apresenta uma estrutura que permite realizar um 

diagnóstico para identificar o foco desejado da IES e o status de implementação do 

processo de IntES na IES. 

Na área de RCP, Colaboração Científica ou Redes de Pesquisa, dois 

trabalhos são encontrados (BORDIN, 2015; DUARTE, 2017). Na área de 

Representação Semântica ou Representação do Conhecimento, através do uso de 

ontologias, foram encontrados cerca de 50 trabalhos. Filtrando por trabalhos 

recentes, a partir de 2015, e que também utilizaram a Design Science Research 

(DSR) como método orientado à resolução de problemas, destacam-se quatro 

trabalhos (BORDIN, 2015; JUNIOR, 2016; DA SILVA, 2017; SERGIO, 2020).  

Cabe destacar ainda seis trabalhos recentes na área de Mineração de Texto 

e/ou Análise de Agrupamentos (BORDIN, 2015; SERGIO, 2016; ALVAREZ, 2018; 

SERGIO, 2020; SOUZA, 2021; WELTER, 2021). 

Diante das referências apresentadas, a presente tese é aderente ao 

PPGEGC por propor um modelo baseado em conhecimento. Compreende-se que o 

trabalho está de acordo com a área de concentração de EC e tem como propósito 

promover suporte à disseminação do conhecimento produzido por RCPs com 

colaboração internacional, através da avaliação do potencial de compartilhamento 

de conhecimento produzido em coautorias internacionais na forma de ativos digitais. 

Embora algumas pesquisas tenham sido desenvolvidas acerca das 

temáticas mencionadas, segundo algum viés, não foram encontrados estudos com 

objetivos e propósito similares desta tese: utilizar os produtos das RCPs como uma 

dinâmica de IntES e promover o compartilhamento do conhecimento científico, de 

forma mais ampla, para a sociedade. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta tese é composta por seis capítulos. Além da introdução que aqui se 

apresenta, o trabalho é composto pelo Capítulo 2, que expõe o referencial teórico 

que sustenta esta tese. Seus principais temas são exibidos na Figura 3, que 

apresenta a estrutura da tese na forma de mapa mental. 
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No Capítulo 3 são apresentados os procedimentos metodológicos que 

conduziram a pesquisa. Para atingir o objetivo principal, utilizou-se o DSR como 

método principal. Por meio dele foi possível desenvolver e avaliar o modelo 

proposto. 

 
Figura 3 - Mapa mental da estrutura da tese 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

  

No Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos da fase de 

desenvolvimento. Apresenta-se o artefato proposto – Modelo de Avaliação do 

Potencial de Compartilhamento de Conhecimento (MAP2C). Apresenta-se também a 

definição de índices propostos para indicar o potencial de compartilhamento de 

conhecimento dos ativos digitais produzidos em coautorias internacionais. 

No Capítulo 5 é apresentado a avaliação do MAP2C junto a dois cenários de 

estudo. Com isso, discute-se a aplicabilidade do MAP2C através da análise dos 
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resultados obtidos a partir da aplicação do MAP2C nos cenários, além da análise da 

efetividade do protótipo desenvolvido para suportar e avaliar o MAP2C. 

Por fim, no Capítulo 6 faz-se o fechamento do trabalho. Nele é apresentado 

as conclusões resultantes tanto da fase de desenvolvimento quanto da fase de 

demonstração do MAP2C. Também são apresentadas as contribuições práticas e 

sugestões de trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O primeiro tópico a ser tratado é a Internacionalização da Educação Superior 

(IntES), abordando a participação brasileira em redes internacionais, além de 

modalidades complementares à mobilidade acadêmica. O segundo tópico trata da 

rede colaborativa de pesquisa (RCP), abordando a importância da colaboração em 

pesquisa, especialmente àquelas com parceria internacional. O compartilhamento de 

conhecimento é o terceiro tópico, que aborda a relação com a divulgação científica, 

a ciência aberta e a altmetria.  

Na sequência, são apresentados métodos e técnicas consolidados na EC, 

que são utilizados de forma combinada na composição do Modelo de Avaliação do 

Potencial de Compartilhamento de Conhecimento (MAP2C). O MAP2C utiliza uma 

ontologia para representar o conhecimento de domínio, mineração de texto, com o 

modelo Word Embedding (WE), para analisar os ativos digitais e descobrir 

conhecimento novo, e recorre à Análise de Rede Social (ARS) para descobrir 

padrões entre os ativos digitais, além de explicitar o conhecimento obtido.  

A última seção apresenta os trabalhos relacionados, que evidenciaram as 

lacunas e ajudaram a formar os pilares da problemática da pesquisa. Esses 

trabalhos também contribuíram na construção da solução do problema de pesquisa. 

 

2.1 INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

É definida por Knight (2003) como “o processo de integração de uma 

dimensão internacional, intercultural e global na finalidade, nas funções ou na 

entrega de educação superior”. Com base na definição de Knight (2003), De Wit et 

al. (2015) define a IntES como:  

 

O processo intencional de integrar uma dimensão internacional, intercultural 
ou global no propósito, nas funções e na oferta de educação superior, a fim 
de melhorar a qualidade da educação e da pesquisa para todos os 
estudantes e funcionários, e de dar uma contribuição significativa para a 
sociedade. 

 

Trata-se de um campo interdisciplinar, com múltiplos olhares. Na educação 

superior, é um processo de integrar uma dimensão internacional e intercultural, 

advindo de interações, sustentadas por redes colaborativas, com blocos 
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socioeconômicos desenvolvidos e com outros que valorem múltiplas culturas, 

fortalecendo a ciência (MOROSINI, 2019).  

Internacionalização e globalização são processos diferentes, mas 

relacionados. Apesar da frequente indefinição conceitual, há distinções importantes 

em sua relação com a educação superior, pois representam conceitos 

dinamicamente ligados. Nessa perspectiva, a globalização pode ser considerada 

como o catalisador, enquanto que a internacionalização é a resposta (SZYSZLO, 

2016).  

A globalização é uma realidade difundida e contemporânea. É definida como 

o movimento e a interdependência de ideias, pessoas, bens, capital, serviços e 

organizações, bem como as ameaças que atravessam fronteiras, tais como os 

desafios ambientais. Já a internacionalização é o engajamento intencional do ensino 

superior com essa realidade. Ela não afeta apenas uma instituição individual, mas a 

forma como uma organização e seu povo se relacionam com sua comunidade local, 

nacional e global (ACE MODEL, 2022). 

Para Szyszlo (2016), a globalização é um processo contínuo, complexo e 

dinâmico, que ocorre em diferentes níveis do ensino superior, alterando as 

correlações espaciais e as concepções tradicionais do ensino superior. 

Consequentemente, de acordo com o autor, a dinâmica da IntES e sua tradução em 

produção de conhecimento, alianças de conhecimento e mudanças organizacionais 

estão ocorrendo em um ambiente mais complexo e fluido.  

A internacionalização está no cerne das Instituições de Educação Superior 

(IES), principalmente aquelas denominadas universidades, que têm em sua 

essência a pesquisa como um meio de também desenvolver e realizar a oferta de 

educação de qualidade (SANTOS; MOROSINI, 2020). Quanto ao papel delas, de 

acordo com Szyszlo (2016, p.1): 

 

As universidades adquiriram um papel crucial como organizações que não 
apenas produzem e disseminam conhecimento, mas assimilam e adaptam o 
conhecimento global às necessidades nacionais. As universidades são os 
principais interlocutores e contribuintes para o discurso das sociedades do 
conhecimento; no entanto, desafios específicos permanecem em termos de 
compreensão das respostas estratégicas e de suas relações com a 
mudança institucional sistêmica. 

 

Com o foco no nível institucional, a Comprehensive Internationalization, 

traduzida como internacionalização abrangente, transversal ou integral, é 



42 

conceituada como um compromisso, confirmado através da ação, para infundir 

perspectivas internacionais e comparativas por meio do ensino, da pesquisa e das 

missões de serviço na educação superior (HUDZIK, 2011; MOROSINI, 2019).  

O American Council on Education (ACE) define um framework para a 

internacionalização abrangente como uma estrutura estratégica e coordenada que 

integra políticas, programas, iniciativas e indivíduos para tornar as IESs mais 

globalmente orientadas e conectadas internacionalmente (ACE MODEL, 2022).  

A Figura 4 apresenta o framework do ACE, que adota uma mentalidade de 

crescimento organizacional, a fim de promover um engajamento sustentável e global 

justo. Além disso, ele enquadra a IntES como um processo contínuo e não como 

uma meta estática. Para isso, reconhece que todos os componentes das IESs 

(estudantes, professores e funcionários) são centrais para a transformação 

equitativa e intercultural da instituição. 

 
Figura 4 - Framework para a internacionalização abrangente 

 
Fonte: ACE MODEL (2022) 

 

Conforme destacado e discutido no Capítulo 1, considerando o framework 

do ACE, esta tese contribui ou está em conformidade com a área-alvo de redes e 

parcerias e a lente estratégica da tomada de decisão informada por dados. Além 

disso, observa-se que é comum identificar planos de internacionalização de IESs 

brasileiras alinhados ao framework. 
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No Brasil, o desenvolvimento recente da IntES passa pelos programas 

governamentais direcionados ao fomento desse processo (SANTOS; MOROSINI, 

2020). A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

fundação do Ministério da Educação (MEC), que desempenha papel fundamental na 

expansão e na consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os estados 

da Federação, investe na formação de recursos de alto nível no país e no exterior 

por meio de seus programas. 

 

2.1.1 Participação brasileira em redes internacionais 

 

O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), vigente de 2011 a 2015, é 

referenciado como a primeira e mais ambiciosa iniciativa governamental 

explicitamente orientada à IntES brasileira, segundo uma concepção contemporânea 

desse processo. O CsF foi alvo de inúmeras críticas, tanto por parte de 

representantes da academia e da mídia quanto pela CAPES (CAPES, 2017).  

Dentre as críticas ao Programa estão a ausência de monitoramento e de 

avaliação dos resultados alcançados e a dificuldade na capitalização dos esforços 

de internacionalização, por parte das universidades brasileiras (PROLO et al., 2019). 

Essas críticas forneceram base para justificar a implementação do Programa 

Institucional de Internacionalização (Capes-PrInt), em 2018 (KNOBEL et al., 2020).  

A CAPES definiu como objetivos imediatos do Capes-PrInt a consolidação 

dos planos estratégicos de internacionalização no nível institucional (CAPES-PRINT, 

2017).  As diferenças principais do Capes-PrInt em relação ao CsF são: a mudança 

de foco direto nos indivíduos para as instituições; a centralidade conferida à 

pesquisa; bem como a inclusão de dimensões complementares da IntES para além 

da mobilidade, que dialoga com a tendência global contemporânea de 

Internacionalização em Casa (IeC) (KNOBEL et al., 2020).  

O Capes-PrInt também implica em atuação mais ativa e autônoma das IESs 

participantes, uma vez que cabe a elas a elaboração dos projetos, a definição dos 

parceiros internacionais e a escolha dos campos do conhecimento a serem 

priorizados (LEAL, 2019).  

Os discursos em torno do Capes-PrInt refletem o interesse do Governo 

Federal de inserir o país ativamente na economia global do conhecimento. Contudo, 

frente às limitações orçamentárias, o Programa atinge reduzido número de projetos, 
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associados a poucas IESs, predominantemente públicas, fortemente orientadas para 

pesquisa (KNOBEL et al., 2020).  

Nesse sentido, cabe mencionar que, de um grupo de 15 universidades 

públicas que produz cerca de 60% da ciência brasileira, de acordo com um relatório 

da empresa Clarivate Analytics™ (ESCOBAR, 2019), todas foram selecionadas e 

fazem parte das redes financiadas pelo Capes-PrInt. Devido à relevância das redes 

Capes-PrInt para a IntES no Brasil, para demonstrar a viabilidade do modelo 

proposto nesta tese, o primeiro cenário de estudo definido foram as redes do 

Programa Capes-PrInt-UFSC, conforme descrito na Seção 3.2.3. 

Ademais, cabe destacar que as redes internacionais de pesquisa, em que o 

Brasil participa, não se restringem àquelas formadas por programas 

governamentais. Além do estabelecimento de convênios com instituições 

estrangeiras, o desenvolvimento de filiação às associações internacionais também 

tem sido estimulado por IESs brasileiras. Essas associações, como a do Grupo 

Montevideo e a Columbus, promovem a cooperação internacional e o 

desenvolvimento institucional das IESs. 

Por fim, de acordo com Santos e Morosini (2020), as iniciativas de IntES das 

IESs brasileiras ainda vivem um período embrionário, um período de despertar 

quando se aborda a internacionalização para além da mobilidade acadêmica. 

 

2.1.2 Além da mobilidade acadêmica 

 

Complementar à mobilidade acadêmica e aderente à internacionalização 

abrangente, a IeC tem ganhado popularidade (STALLIVIERI, 2017; RAMOS, 2018; 

BARANZELI, 2019; MELO, 2020). Essa modalidade foi desenvolvida em resposta à 

percepção de que todos os estudantes não podem ir ao exterior para ter uma 

experiência internacional, intercultural ou global (BRUHN, 2020; SANTOS; 

MOROSINI, 2020).  

Com o potencial de construção de redes colaborativas, geralmente a partir 

da mobilidade acadêmica, a IeC é definida por Beelen e Jones (2015) como “a 

integração proposital de dimensões internacional e intercultural no currículo formal e 

informal de todos os estudantes dentro dos ambientes domésticos”. Ao referir-se a 

ambientes domésticos, Beelen e Jones (2015) enfatizam que as atividades podem 

se estender além da sala de aula e do campus para a comunidade local. 
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De forma abrangente, envolvendo todo o staff universitário (JONES; 

REIFFENRATH, 2018; BARANZELI, 2019), a IeC é uma área latente para a 

internacionalização virtual (BRUHN, 2017; BRUHN, 2018), pois potencializa o 

trabalho colaborativo por meio das tecnologias digitais (LIMA; BASTOS; VARVAKIS, 

2020).  

A tecnologia digital e a Internet têm penetrado em todas as áreas da vida e 

da sociedade nos últimos anos (BRUHN, 2020). Com base na definição de 

internacionalização de Knight (2003), Bruhn (2020) define a internacionalização 

virtual nos níveis nacional, setorial e institucional como "o processo de introduzir 

uma abordagem internacional, intercultural e global no objetivo, funções ou entrega 

do ensino superior com a ajuda da tecnologia da informação e comunicação (TIC)". 

Considerando a área-alvo redes e parcerias do framework para 

internacionalização abrangente do ACE, Bruhn (2020) detectou evidências de 

práticas que utilizam tecnologias digitais, em particular na facilitação de parcerias 

internacionais e em programas colaborativos. As TICs têm um papel cada vez mais 

importante dentro do cenário atual das IESs, pois estão inextricavelmente ligadas à 

inovação e ao desenvolvimento.  

Nessa perspectiva, Santos e Morosini (2020) recomendam que as IESs 

brasileiras realizem ações de IntES por meio das tecnologias digitais, que 

possibilitam a produção e o compartilhamento de conhecimento, a descoberta de 

outras culturas, outros lugares, outros espaços, mesmo sem sair do país.  

Com o apoio das tecnologias digitais, as redes fornecem oportunidades para 

extensão do alcance global das universidades, envolvendo diversas ações, dentre 

elas, acordos de cooperação e projetos de pesquisa colaborativos. 

 

2.2 REDES COLABORATIVAS DE PESQUISA 

 

A colaboração expande o leque de soluções para problemas concretos da 

realidade material, social e econômica, e contribui para o progresso da própria 

ciência, para a inovação e geração de riqueza. Um conjunto crescente de evidências 

mostra que o trabalho de maior impacto e as invenções mais inovadoras da ciência 

contemporânea têm origem em equipes maiores e mais interdisciplinares (VACCA et 

al., 2015; ZAMIRI et al., 2019; ZHAO et al., 2021).  
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As IESs, agências governamentais, Instituições de Pesquisa (InsP) do setor 

público e privado, reconhecem cada vez mais que a maioria dos problemas que 

enfrentamos hoje são complexos e precisam ser tratados por equipes 

interdisciplinares (VACCA et al., 2015; ZAMIRI et al., 2019; ZHAO et al., 2021).  

A colaboração é um pré-requisito importante para alcançar bons resultados 

na ciência e na educação (GRBA; MESTROVIC, 2018). A colaboração científica 

pode ser definida como o trabalho desenvolvido por dois ou mais pesquisadores 

trabalhando conjuntamente para atingir um objetivo comum e, assim, produzir novos 

conhecimentos (ANDRADE; GUIMARAES; GALVAO, 2016; ZAMIRI et al., 2019).  

Nessa perspectiva, Camarinha-Matos e Afsarmanesh (2008) definem uma 

rede colaborativa como uma aliança constituída por uma variedade de entidades 

(por exemplo, organizações e pessoas) que são amplamente autônomas, 

geograficamente distribuídas e heterogêneas em termos de seus ambientes 

operacionais, cultura, valores e objetivos, mas que colaboram para melhor alcançar 

objetivos comuns ou compatíveis, e cujas interações são alcançadas por meio de 

redes de computadores. 

Com base nesse cenário, uma RCP é construída conectando equipes de 

pesquisa diferentes por meio de uma relação de colaboração. Essa colaboração 

desempenha um papel crucial na formulação de políticas científicas e tecnológicas 

(ZHAO et al., 2021).  

Em essência, as RCPs colhem o benefício de uma perspectiva pública mais 

ampla e de conhecimentos especializados, criando um poderoso núcleo de 

conhecimento (HAYAT; LYONS, 2017). De acordo com Fu et al. (2022), a 

colaboração internacional tem facilitado o crescimento exponencial puro e sem 

precedentes do conhecimento científico. 

 

2.2.1 Colaboração internacional em pesquisa 

 

A colaboração internacional é considerada a chave para alcançar a 

excelência científica (CHICAIZA et al.,2018). Na pesquisa, é fundamental para 

explorar, criar e desenvolver novas ideias e soluções (ZAMIRI et al., 2019). 

O rápido crescimento da produção científica mundial está intimamente 

associado ao aumento da interação colaborativa entre pesquisadores, ou seja, a 

unidade organizacional típica da ciência mudou de indivíduos para o 
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estabelecimento de RCPs em todas as áreas do conhecimento (HADDAD; MENA-

CHALCO; SIDONE, 2017).  

As RCPs podem acelerar a solução de problemas complexos, pois facilitam 

o fluxo de conhecimento e aumentam a produtividade da equipe de pesquisadores 

(LEITE; PINHO, 2017; ZAMIRI et al., 2019). A formação de redes de pesquisas com 

parcerias internacionais vem acompanhar as mudanças cada vez mais céleres do 

mundo globalizado, compartilhando conhecimentos adquiridos entre os pares e 

reduzindo fronteiras com redução de custos e acessibilidade (GRABINSKI, 2019).  

Recentemente, Calignano (2021) avaliou até que ponto o grau de 

participação em uma rede de pesquisa da União Europeia contribui para determinar 

a reputação das universidades, conforme dados de renomados rankings 

universitários. De acordo com o autor, os resultados sugerem que a cooperação em 

RCPs internacionais não só é essencial para assegurar fundos de pesquisa e 

adquirir novos conhecimentos relevantes, mas também para contribuir positivamente 

para moldar a reputação acadêmica e melhorar a excelência científica. 

Uma das redes complexas mais representativas (ZHAO et al., 2021), as 

RCPs podem ser consideradas um caso especial das redes sociais. Para Leite e 

Pinho (2017), enquanto as redes sociais conectam pessoas de interesses diversos 

para diversos fins, as RCPs conectam cientistas por meio da mídia e dos 

relacionamentos, que têm na pesquisa um denominador em comum. 

Elas permitem a existência de uma dinâmica de relações entre 

pesquisadores, instituições e países que desenvolvem um trabalho ou um projeto, 

visto que as publicações em conjunto representam uma das maneiras mais claras de 

se registrar as relações de colaboração no meio científico. Nesse cenário, de acordo 

com Fu et al. (2022), a ascensão das coautorias internacionais reflete a evolução 

das RCPs com parcerias internacionais. 

 

2.2.2 Análise de coautorias 

 

As RCPs têm recebido muita atenção na pesquisa durante pelo menos os 

últimos 40 anos. De acordo com Grba e Mestrovic (2018), as primeiras tentativas de 

análise das RCPs foram focalizadas nas redes baseadas em publicações científicas. 

Os autores salientam que um caso especial de RCP são as redes de coautoria, que 

continuam sendo as redes mais comumente analisadas. A coautoria é considerada 
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um dos indicadores mais significativos, tangíveis e verificáveis de colaboração entre 

pesquisadores ou InsPs. 

Conforme mencionado anteriormente, as RCPs são um caso especial das 

redes sociais, nas quais os nós representam atores que colaboram em determinados 

projetos ou publicações científicas (NEWMAN, 2001a). Newman (2001a, 2001b, 

2001c) foi um dos primeiros a estudar intensamente a estrutura das RCPs em 

termos de ARS. Além disso, foi o primeiro a investigar as propriedades topológicas 

de grandes redes de coautoria.  

Uma rede social de coautoria é formada quando pesquisadores publicam 

trabalhos científicos por meio de coautoria. Nesse tipo de rede, os vértices (nodos) 

podem representar autores, instituições, países ou documentos. Adicionalmente, as 

arestas (links) representam as conexões entre dois atores que fazem parte da rede.  

A utilização da ARS pode levar a identificação dos grupos que estão 

ativamente pesquisando em uma determinada área de conhecimento e a influência 

dos diferentes grupos dentro da comunidade pesquisada. A compreensão e a 

identificação de padrões operacionais de redes científicas se tornam cada vez mais 

importantes para a formulação de políticas de ciência e tecnologia (C&T) (HADDAD; 

MENA-CHALCO; SIDONE, 2017). 

Cabe ressaltar que, nesta pesquisa, foram encontrados estudos na literatura 

que analisam RCPs por meio da ARS. O Apêndice A apresenta o levantamento 

sistemático da literatura, enquanto a Seção 2.6 apresenta detalhes da ARS. A Seção 

2.7 apresenta os trabalhos relacionados, identificando os estudos que aplicam a 

ARS para analisar as RCPs, normalmente em redes de coautorias. 

Por fim, de acordo com Inomata (2017), o compartilhamento de 

conhecimentos capturados nas RCPs potencializa os processos dentro da 

organização, mantendo um ciclo contínuo de informação e conhecimento efetivos 

para alcançar resultados. 

 

2.3 COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 

 

A Gestão do Conhecimento (GC) gerencia os processos que governam a 

criação, o compartilhamento e a utilização de conhecimento, mesclando tecnologias, 

estruturas organizacionais e pessoas para criar o aprendizado, a solução de 
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problemas e a tomada de decisões mais eficazes (agregar valor) em uma 

organização (FIRESTONE; MCELROY, 2005; DALKIR, 2017).  

Para North e Kumta (2018), a GC permite que indivíduos, equipes e 

organizações inteiras, bem como redes, regiões e nações, coletiva e 

sistematicamente, criem, compartilhem e apliquem conhecimento para alcançar seus 

objetivos estratégicos e operacionais. Nesse contexto, de acordo com Dalkir (2017), 

a tecnologia é utilizada para facilitar principalmente a comunicação, a colaboração e 

o gerenciamento de conteúdo para uma melhor captura, compartilhamento e 

aplicação do conhecimento. 

Diversas nomenclaturas têm sido utilizadas para descrever o 

compartilhamento de conhecimento. Porém, o conceito implícito refere-se sempre ao 

mesmo significado (OSINSKI; ROMAN; SELIG, 2015). O compartilhamento de 

conhecimento é definido por Osinski, Roman e Selig (2015) como o comportamento 

do indivíduo de repassar o que sabe a outros indivíduos e de receber o 

conhecimento que eles possuem. Dessa forma, espera-se que o destinatário ou 

receptor assimile o conhecimento compartilhado pela fonte ou emissor. 

Quando se trata de conhecimento científico, esse também pode ser 

subdividido em tácito e explícito. O conhecimento científico explicito é toda forma de 

conhecimento codificado, de fácil estruturação, que pode ser compartilhado e 

comunicado por sistemas estruturados ou meios formais, compreendendo a 

literatura científica (SOUZA, 2019).  

Dessa forma, com auxílio das tecnologias digitais e o acesso em tempo 

quase real das informações, o compartilhamento de conhecimentos em áreas de 

interesse e relevância de estudo se propaga. A troca de informações e de 

conhecimento entre os pares passa a ser uma realidade constante, independente da 

distância espacial entre eles (GRABINSKI, 2019).  

O compartilhamento de conhecimento entre pares profissionais e sociais 

tornou-se independente do espaço e do tempo (HINA; DOMINIC; RATNAM, 2016). 

De acordo com Souza (2019), as mídias baseadas em TIC podem auxiliar 

organizações, reduzindo barreiras nas atividades de produção e compartilhamento 

do conhecimento, inclusive alcançando uma maior parcela da sociedade. 

A colaboração em pesquisa é um dos principais mecanismos para o 

compartilhamento de conhecimento, uma das três grandes etapas do processo GC 
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(DALKIR, 2017), e está intimamente associada a uma maior qualidade da produção 

científica (HADDAD; MENA-CHALCO; SIDONE, 2017; SANTA ANNA, 2018). 

A colaboração científica em redes pode ser desenvolvida entre países e 

instituições. Uma vez estabelecidas, elas contribuem para a disseminação de 

conhecimento e uma forte estrutura para a pesquisa (CECATTI et al., 2015). Dentro 

de uma ótica globalizada, a necessidade de inovar, somada ao avanço científico, 

tem estabelecido dentro do campo científico redes que ultrapassam fronteiras 

geográficas na disseminação de conhecimento (GRABINSKI, 2019).  

Nesse contexto, as RCPs representam estratégias para compartilhamento 

de informações e novos conhecimentos sobre as comunidades acadêmicas 

(ANDRADE; GUIMARAES; GALVAO, 2016). De acordo com Zhao et al. (2021), com 

a crescente complexidade da pesquisa científica, ela se voltou gradualmente para 

uma abordagem colaborativa, que pode promover o compartilhamento de 

conhecimentos, a partilha de recursos e melhorar a eficiência da pesquisa científica.  

Por esses motivos, o compartilhamento do conhecimento científico é 

essencial para promover a adoção de novos conceitos e ferramentas. Dentre os 

mecanismos utilizados para esse fim, tem-se, por exemplo, os periódicos científicos, 

os quais tem ampliado sua participação na produção científica, sobretudo com a 

incorporação das tecnologias digitais e seu armazenamento em portais eletrônicos, 

visando aumentar a capacidade de acesso (SANTA ANNA, 2018). 

 

2.3.1 Divulgação científica 

 

Quando se trata de divulgação científica, é importante compreender a cultura 

científica, um tipo particular de cultura, constituída pelo conjunto de fatores, eventos 

e ações do homem nos processos sociais voltados para a produção, a 

disseminação, o ensino e a divulgação do conhecimento científico (VOGT, 2012). A 

Figura 5 apresenta a espiral da cultura científica, uma representação da dinâmica 

dessa área do conhecimento, sob a forma de uma espiral (VOGT, 2012). 

A ideia da espiral se baseia na necessidade de comunicação, para que a 

ciência tenha uma concretude do ponto de vista da sua realidade, da sua 

materialidade social. A sua dinâmica parte do primeiro quadrante, que contém as 

ações voltadas para a produção e a disseminação da ciência. É o momento da 

produção e da chamada difusão da ciência. 
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O segundo quadrante, do ensino de ciência e do treinamento de cientistas, 

compreende a entrega de informações de cientistas e de professores aos 

estudantes de diferentes níveis. As atividades voltadas para o ensino para a ciência 

ocupam o terceiro quadrante, no qual cientistas-divulgadores, professores e eventos 

levam a C&T aos estudantes e ao público majoritariamente jovem. O quarto 

quadrante representa a divulgação científica mais ampla, praticada por jornalistas e 

pesquisadores, que tem a sociedade em geral como interlocutora (VOGT; 

MORALES, 2017). 

 

Figura 5 - Espiral da cultura científica 

 
Fonte: Vogt (2012) 

 

Ademais, a divulgação científica também deve ser realizada por IESs, pois 

os cidadãos comuns não sabem o que se passa em uma IES, um local, para muitos, 

inalcançável. Particularmente, acerca das IESs públicas, os cidadãos precisam 

saber das pesquisas realizadas, dos resultados alcançados, das potencialidades que 

as IESs possuem (GONÇALVES, 2019). 

Para a formação de cidadãos plenamente capazes de exercer a cidadania, 

torna-se primordial conhecer os mecanismos essenciais da prática científica, as 

aplicações teóricas nas tecnologias do cotidiano e as implicações do conhecimento 

científico na sociedade. Nessa perspectiva, Gonçalves (2019) discorre:  
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O desenvolvimento científico e tecnológico observado no século XX permitiu 
ao ser humano se comunicar de maneira instantânea, a se locomover em 
cada vez menos tempo, a produzir mais alimentos, erradicar ou tratar 
doenças antes consideradas incuráveis, como a varíola e muitos tipos de 
câncer, e a trazer o sonho da conquista do espaço para uma possibilidade 
concreta, em mudanças que ocorrem em curto espaço de tempo. Por outro 
lado, o mesmo desenvolvimento científico que trouxe inúmeros benefícios e 
melhorias para o nosso cotidiano e está diretamente relacionado com as 
transformações no modo de agir e de pensar da sociedade, também 
possibilitou interferências destrutivas, como a contaminação do meio 
ambiente por agentes nocivos, produção de armas de destruição em massa 
e o aumento da desigualdade social e tecnológica, especialmente em 
países em desenvolvimento. 

 

A divulgação científica nas redes sociais é uma das principais formas de a 

informação atingir públicos de forma rápida e massiva. De acordo com Barata 

(2019), as redes sociais têm sido a aposta para impulsionar a democratização do 

conhecimento e o acesso à informação, além de acelerarem a velocidade de 

disseminação, promoverem mais interações entre acadêmicos e sociedade.  

Dessa forma, aprender a comunicar ciência é muito importante, não apenas 

pelas razões tradicionais, mas porque a sobrevivência das pessoas pode depender 

de uma divulgação rigorosa, atrativa e eficaz. É preciso potenciar uma ciência que 

seja relevante e contribua para o bem comum (LABORINHO, 2021). 

Nessa perspectiva, de acordo com Mustajoki et al. (2021), além da 

digitalização, da interdisciplinaridade e da internacionalização, a ciência aberta muda 

a produção, a divulgação, o impacto e a responsabilidade do trabalho acadêmico. 

 

2.3.2 Ciência aberta 

 

Incluindo o compartilhamento e a reutilização de dados de pesquisa, a 

ciência aberta é incentivada por pesquisadores, financiadores e formuladores de 

políticas (WILSDON et al. 2017). De acordo com O’carroll et al. (2017), fazer com 

que os dados sejam localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis é visto 

como uma chave para permitir a mudança para a ciência aberta. De acordo com 

Mustajoki et al. (2021), essas mudanças devem ser refletidas nas futuras práticas de 

avaliação acadêmica.  

A ciência aberta está enraizada em princípios de participação equitativa e 

transparência, permitindo que outros colaborem, contribuam, examinem e reutilizem 

pesquisas e divulguem o conhecimento o mais amplamente possível (MCKIERNAN 
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et al., 2016). De acordo com Vicente-Saez e Martinez-Fuentes (2018), trata-se de 

um conhecimento transparente e acessível que é desenvolvido e compartilhado por 

meio de redes colaborativas.  

A divulgação inovadora é um elemento central da ciência aberta. De acordo 

com Ross-Hellauer et al. (2020), além dos modos tradicionais, as mídias sociais se 

tornaram o canal de disseminação digital mais amplamente utilizado. Para os 

autores, a disseminação inovadora significa ir além das publicações acadêmicas 

tradicionais para alcançar uma aceitação e uma compreensão mais ampla da 

pesquisa.  

Nesse contexto, está previsto o uso generalizado de recursos digitais para 

apoiar e aprimorar as atividades de pesquisa. As tecnologias digitais têm modificado 

a forma como se cria, se gerencia e se interage com a informação, especialmente 

quando a web influencia diferentes práticas comunicacionais, tais como quando se 

conecta, compartilha, visualiza ou “curte” em plataformas online.  

Dentre as diversas informações disseminadas em plataformas de mídias 

sociais, a informação científica também chama a atenção quando publicações 

acadêmicas são divulgadas nesse ecossistema (BORBA, 2019). Dessa forma, 

indicadores de atenção online têm sido debatidos e se concentram na compreensão 

do impacto social dos resultados da pesquisa nas redes sociais. De acordo com 

Araujo (2020), espera-se também que práticas e atitudes mais democráticas, 

transparentes e colaborativas amplifiquem a visibilidade, o acesso e o impacto social 

dos resultados científicos.  

Quando se trata do ecossistema digital, novas estratégias para mensurar os 

registros da produção científica de periódicos têm sido desenvolvidas com o 

propósito de atender as demandas visualizadas no ambiente da web social como 

uma possibilidade de complementar as métricas tradicionais de impacto da 

pesquisa, contribuindo no entendimento de outros impactos, sejam eles sociais, 

educacionais ou culturais.  

Nessa perspectiva, além de contribuir na complementação dos indicadores 

tradicionais de periódicos científicos, a altmetria possibilita a visibilidade de produtos 

científicos em ambientes não convencionais, medindo a atenção online desses 

produtos em diferentes áreas do conhecimento (LEITE; PINHO, 2017; BARATA 

2019; BORBA 2019). 
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2.3.3 Altmetria 

 

A utilização de mídias sociais, cujas atividades se concentram em 

disseminação e em visibilidade de conteúdos científicos, fez surgir um novo termo 

no âmbito dos estudos métricos da informação chamado altmetria. Ela é discutida e 

definida como uma nova métrica advinda de fontes de dados emergentes, isto é, das 

plataformas de mídias sociais, que visa contribuir para a avaliação da pesquisa, 

complementando os indicadores tradicionais (BORBA, 2019; OLIVEIRA; BARATA; 

URIBE-TIRADO, 2021).  

A altmetria manifesta uma interseção com o paradigma do acesso livre à 

ciência aberta, que tendem a defender a ampliação da democratização dos produtos 

de pesquisa científica a um público mais amplo, contribuindo para a popularização, 

principalmente, dos periódicos científicos, a partir das vias verdes e douradas 

preconizadas pelo movimento do acesso aberto ao conhecimento científico. 

Ela explora algumas áreas adicionais de impacto, que a bibliometria não 

cobre, e se tornou um meio de medir os impactos sociais mais amplos da pesquisa 

científica. A Figura 6 apresenta a inter-relação entre a bibliometria e a altmetria, na 

perspectiva da avaliação da ciência. 

 

Figura 6 - Métricas para a avaliação da ciência 

 
Fonte: Haustein (2015) 
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Embora as altmétricas sejam geralmente vistas como indicadores puramente 

quantitativos, elas oferecem a opção de analisar também informações qualitativas 

sobre usuários e beneficiários de produtos acadêmicos (WILSDON et al., 2017). Em 

comparação com as citações, as altmétricas se acumulam mais rapidamente e 

podem refletir o impacto quase que instantaneamente. 

Para Herb (2016), ainda há espaço para melhorias e uma necessidade de 

métricas de próxima geração que meçam, recompensem e criem incentivos para a 

ciência aberta. O autor sugere que a "métrica aberta" vá além da altmetria. 

Os pontos fortes da altmetria podem ser resumidos da seguinte forma 

(WILSDON et al., 2017): 

 largura: pode medir não apenas a influência acadêmica, mas também o 

impacto sobre outros públicos; 

 diversidade: tem a capacidade de medir diferentes tipos de objetos de 

pesquisa (por exemplo, dados, ferramentas de software e aplicações); 

 multifacetado: o mesmo objeto pode ser medido por vários sinais (por 

exemplo, comentários, tweets, gostos, visualizações, downloads); 

 velocidade: os dados altmétricos aparecem mais rapidamente do que a 

métrica convencional. 

A altmetria valoriza esforços de divulgação científica, de diálogos entre 

ciência e sociedade, pois rastreia os usos sociais de artigos científicos 

compartilhados em redes sociais e outras plataformas online, compondo o indicador 

altmétrico (BARATA, 2019; OLIVEIRA; BARATA; URIBE-TIRADO, 2021). 

Provedores altmétricos rastreiam diariamente uma série de fontes para capturar e 

coletar conversas sobre conteúdo acadêmico que acontecem online, ajudando a 

monitorar e a relatar a atenção em torno desse conteúdo. 

Com base nas características destacadas, ressalta-se que o indicador 

altmétrico é considerado na solução do problema de pesquisa desta tese, conforme 

Seção 4.2. Para Barata (2019), o caminho da IntES no Brasil não pode ficar à 

margem das pesquisas sobre altmetria, principalmente para garantir que se valorize 

as particularidades do país e da região, como os usos acadêmicos das redes 

sociais. 

A próxima seção discute ontologia, utilizada no modelo proposto nesta tese 

para representar o conhecimento de domínio. As RCPs permitem a existência de 

uma dinâmica de relações entre instituições e países, cujas publicações em conjunto 
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representam uma das maneiras de se registrar as relações de colaboração no meio 

acadêmico. Uma forma de capturar as relações entre os acadêmicos é por meio do 

uso de ontologias. 

 

2.4 ONTOLOGIA 

 

O termo Ontologia é visto sob duas óticas diferentes (POLI; OBRST, 2010): 

a primeira relacionada à Filosofia, onde é empregado para descrever e classificar as 

coisas do mundo, e a segunda relacionada à Ciência da Computação, utilizada 

inicialmente na Inteligência Artificial (IA) e nos dias atuais empregada também na 

EC. Na IA, área que lida com raciocínio sobre modelos do mundo, é utilizada com o 

objetivo de descrever conceitos do mundo e suas relações (STUDER; BENJAMINS; 

FENSEL, 1998). 

Studer, Benjamins e Fensel (1998) criaram uma das definições mais 

utilizadas para o termo: "Uma especificação formal e explícita de uma conceituação 

compartilhada". Formal porque deve ser legível por máquina; explícita porque os 

tipos de conceitos utilizados e as restrições ao seu uso são explicitamente definidos; 

conceituação porque refere-se a um modelo abstrato que identifica os conceitos 

relevantes de algum fenômeno do mundo; e compartilhado porque captura o 

conhecimento consensual aceito por um grupo.  

Trata-se de um modelo conceitual de algum aspecto de um determinado 

universo ou domínio do discurso, composta principalmente de classes, relações, 

axiomas e instâncias (CORCHO; FERNÁNDEZ-LÓPEZ; GÓMEZ-PÉREZ, 2006; 

KENDALL; MCGUINNESS, 2019).  

Classes representam conceitos usados em um amplo sentido, podendo ser 

abstratos ou concretos, ementários ou compostos, real ou fictícios. Relações 

representam os tipos de interações entre os conceitos de um domínio. Axiomas são 

utilizados para verificar a própria ontologia e a consistência do conhecimento 

armazenado na base de conhecimento. Também são úteis para inferir novos 

conhecimentos. Finalmente, instâncias são usadas para representar elementos ou 

indivíduos de uma ontologia.  

As ontologias possuem diferentes níveis ou classificações. Guarino (1998) 

propõe uma classificação de ontologias em quatro categorias: 1) ontologias de alto-

nível, descrevem conceitos gerais, como por exemplo, os conceitos básicos do 
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tempo; 2) ontologias de domínio, descrevem um vocabulário relacionado a um 

domínio específico, tal como colaboração científica; 3) ontologias de tarefas, 

descrevem uma tarefa ou uma atividade, como a avaliação da atenção online em 

plataformas de mídia social; e 4) ontologias de aplicação, descrevem conceitos que 

dependem tanto de um domínio específico como de uma tarefa específica. 

A Figura 7 apresenta um exemplo de ontologia de domínio, contendo as 

classes Book, Author, Publisher e Location, os relacionamentos hasAuthor, 

worksWith, hasPublisher, locatedIn e publishedInYear, que são propriedades de 

objeto que conectam classes, e o atributo Year, que é uma propriedade de dados 

que descreve uma determinada classe. 

 
Figura 7 - Exemplo de ontologia de domínio 

 
Fonte: Schrader (2020) 

 

As abordagens atuais de representação do conhecimento surgiram a partir 

das pesquisas dos anos 70 e 80 em IA (KENDALL; MCGUINNESS, 2019). O termo 

representação de conhecimento é frequentemente usado para representação de 

informações para consumo por máquinas, embora as boas representações de 

conhecimento também devam ser legíveis pelas pessoas.  

Representar conhecimento de maneira semântica e formal é uma tarefa 

essencial para a comunicação entre sistemas. Ontologias são modelos conceituais 

do que existe em algum domínio e podem ser levadas para uma forma interpretável 

por máquina através de técnicas de representação de conhecimento (GRIMM; 

HITZLER; ABECKER, 2007).  
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As ontologias têm se tornado cada vez mais importantes à medida que o uso 

de grafos de conhecimento, aprendizagem de máquina, processamento de 

linguagem natural (PLN) e a quantidade de dados gerados diariamente tem 

explodido (KENDALL; MCGUINNESS, 2019). Utilizando a ontologia apresentada na 

Figura 7 como estrutura, é possível incluir instâncias (dados reais) para criar um 

grafo de conhecimento, conforme exemplo da Figura 8.   

 

Figura 8 - Exemplo de grafo de conhecimento 

 
Fonte: Schrader (2020) 

 

As ontologias desempenham um papel central na representação, 

modularização e distribuição do conhecimento. Elas fornecem uma maneira 

reutilizável de construir bases de conhecimento. De acordo com Kendall e 

McGuinness (2019), uma base de conhecimento inclui tanto ontologias quanto os 

indivíduos, ou seja, as triplas de um repositório da web semântica. 

As ontologias fornecem o esquema e as regras de interpretação dos 

indivíduos, fatos e outras regras que compreendem o conhecimento do domínio. No 

âmbito da web semântica, são elementos que contém axiomas, as bases lógicas 

para os motores de inferências (SANTAREM SEGUNDO; CONEGLIAN, 2016). 

A web semântica tem como objetivo possibilitar que computadores 

compreendam o sentido dos dados, de acordo com os domínios específicos onde 

estão inseridos, fornecendo ao usuário informações refinadas, com um agregado 

maior de conhecimento (BERNERS-LEE et al., 2001). Uma das premissas dos 

conceitos e tecnologias que a envolvem é dar estrutura e significado aos dados a 

serem publicados, levando em consideração o contexto, de forma que o próprio 
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computador processe e relacione as informações. Estas tecnologias suportam, por 

exemplo, a publicação de grafos de conhecimento (CIAVOTTA et al., 2022).   

Nesse contexto, destaca-se a Ontology Web Language (OWL), uma 

linguagem de marcação de ontologia para a web semântica. Recomendada pelo 

World Wide Web Consortium (W3C), a OWL possui características que facilitam a 

inserção de lógica nos dados, sendo um elemento essencial para a web semântica 

(SANTAREM SEGUNDO; CONEGLIAN, 2016).  

Para recuperar os dados disponíveis em ambientes semânticos, 

normalmente utiliza-se o protocolo SPARQL, um conjunto de especificações para 

consultar e manipular o conteúdo publicado na web. De acordo com Santarem 

Segundo e Coneglian (2016), o SPARQL é a base para a recuperação da 

informação em ambientes semânticos. 

Da perspectiva da área acadêmico-científica, o uso de plataformas que 

utilizam conceitos da web semântica com o objetivo de organizar as produções 

científicas, apresentando e explicitando os relacionamentos existentes, pode ser 

extremamente útil para o acesso às informações mais relevantes (SANTAREM 

SEGUNDO; CONEGLIAN; LUCAS, 2017).  

Com base nas características destacadas, ontologias são considerados na 

solução do problema de pesquisa desta tese, conforme Seção 4.3. Esta tese utiliza o 

conceito de ontologia baseado na visão da EC, visualizando a ontologia como um 

modelo de dados para modelagem e representação do conhecimento de domínio. 

Conforme destacado na Seção 1.2.2, a combinação das áreas de mineração 

de texto e de representação do conhecimento corresponde uma grande 

oportunidade para enfrentar o desafio de lidar com o grande volume de dados, 

informações e conhecimentos gerados no ambiente acadêmico. 

 

2.5 MINERAÇÃO DE TEXTO 

 

A mineração de texto é uma abordagem computacional para a descoberta 

de informações e conhecimentos novos através da extração automatizada de 

informações de grandes quantidades de texto não estruturado (JOVANOVIC, 2020). 

Pode ser amplamente definida como um processo intensivo em conhecimento no 

qual um usuário interage com uma coleção de documentos utilizando um conjunto 

de ferramentas de análise (FELDMAN; SANGER, 2007).  
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Para atingir seus objetivos, abordagens de mineração de texto combinam 

métodos de vários campos relacionados, incluindo análise estatística, aprendizagem 

da máquina, linguística computacional, extração de informações, análise de grafos, 

visualização de dados, entre outros (JOVANOVIC, 2020). Os domínios de aplicação 

de mineração de texto são diversificados, incluindo classificação, agrupamento e 

sumarização de documentos, análise de sentimentos e sistemas de recomendação 

baseado em conteúdo.  

A mineração de texto depende de rotinas de pré-processamento, algoritmos 

de descoberta de padrões e elementos de camada de apresentação, tais como 

ferramentas de visualização (FELDMAN; SANGER, 2007). De acordo com Jovanovic 

(2020), seu fluxo de trabalho envolve, normalmente, as etapas de pré-

processamento, transformação e aplicação de métodos de aprendizagem de 

máquina, selecionados de acordo com o domínio de aplicação, em textos 

transformados. 

O objetivo das rotinas de pré-processamento é reduzir o conjunto original de 

palavras a um subconjunto que seja o mais representativo e relevante para 

determinado corpus. Trata-se de uma etapa essencial que, tipicamente, consiste em 

normalização de texto, remoção de stop words, marcação de parte do discurso (Part 

of Speech Tag - POS tagging), lematização, dentre outras rotinas. 

A transformação refere-se ao processo de transformar conteúdo textual não 

estruturado em um formato estruturado, que pode ser usado como entrada para 

métodos e técnicas estatísticas, como a modelagem de tópicos, de aprendizagem de 

máquina, como o agrupamento, além de outros métodos de detecção de padrões 

(JATNIKA; BIJAKSANA; SURYAN, 2019; JOVANOVIC, 2020).  

Para realizar a transformação de textos em valores numéricos há muitas 

técnicas disponíveis, normalmente, baseadas no Vector Space Model (VSM) 

(SALTON; WONG; YANG, 1975), tais como o TF-IDF (Term Frequency - Inverse 

Document Frequency), Word2Vec (MIKOLOV et al., 2013) e Doc2Vec (LE; 

MIKOLOV, 2014). O VSM transforma textos de diferentes comprimentos em vetores 

numéricos a fim de serem utilizados em aplicações como detecção de similaridade 

ou algoritmos de aprendizagem de máquina (SHAHMIRZADI; LUGOWSKI; 

YOUNGE, 2019).  

Conceitualmente semelhante ao VSM, o modelo Word Embedding (WE) é o 

modelo mais popular de representação de palavras atualmente (JOVANOVIC, 
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2020). Ele incorpora palavras em um espaço vetorial contínuo onde palavras 

semanticamente relacionadas são mapeadas para pontos próximos.  

As técnicas do WE tentam abordar o alto número de dimensões e a perda de 

informação semântica dos modelos TF-IDF, transformando cada texto em um vetor 

de baixa dimensão (SHAHMIRZADI; LUGOWSKI; YOUNGE, 2019). 

 

2.5.1 Word Embedding 

 

Trata-se de um tipo de VSM onde os vetores representam palavras, são 

densos, compactos e relativamente pequenos (JOVANOVIC, 2020). As técnicas de 

WE podem ser categorizadas em modelos baseados na contagem e na predição 

(SHAHMIRZADI; LUGOWSKI; YOUNGE, 2019). Os modelos de tópicos são um 

exemplo da primeira categoria, onde cada documento é representado como uma 

distribuição de probabilidade de quão relevante esse documento é para um 

determinado número de tópicos, e, portanto, em um espaço de menor dimensão. 

Os modelos neurais são um exemplo da segunda categoria, onde os vetores 

de palavras “aprendidas” usando uma rede neural rasa, treinada a partir de pares de 

palavras (palavra alvo e palavra contexto). As palavras contexto, nesse caso, são 

tomadas como palavras observadas para cercar uma palavra alvo.  

A suposição por trás dos modelos neurais é que palavras com significados 

similares tendem a ocorrer em contextos similares. Ao contrário dos modelos que 

simplesmente contam termos, os modelos neurais capturam informações do 

contexto de outras palavras que envolvem uma determinada palavra, levando em 

conta a ordenação (SHAHMIRZADI; LUGOWSKI; YOUNGE, 2019). 

Em 2013, Mikolov et al. lançaram o método de WE chamado Word2Vec 

(W2V). O W2V se refere a uma família de modelos de rede neural de duas camadas 

não supervisionado (MIKOLOV et al., 2013). A aprendizagem não supervisionada é 

utilizada para explorar dados desconhecidos. Nessa modalidade, os dados de 

entrada dos algoritmos não são rotulados. De acordo com Dynomant et al. (2019), o 

W2V utiliza a aprendizagem não supervisionada para treinar um modelo que 

incorpora uma palavra como um vetor, preservando seu significado semântico. 

 

 

 



62 

2.5.1.1 Word2Vec 

 

O modelo W2V produz WE com base na semântica contextual das palavras 

em um texto, ou seja, com base no contexto em que a palavra ocorre. Palavras com 

contextos linguísticos similares são agrupadas matematicamente em um espaço 

vetorial, o que preserva a relação semântica entre as palavras (CHEN; SOKOLOVA, 

2021). O W2V pode, então, usar a incorporação para produzir previsões sobre o 

significado de uma palavra.  

O processo de formação vetorial é realizado determinando com que palavras 

contexto a palavra alvo ocorre com maior frequência. Dessa forma, a proximidade 

semântica das palavras umas com as outras também é revelada. Para exemplificar, 

suponha que cada letra nas sequências a seguir representem uma palavra: “x y A z 

v”; “ x y B z k”; e “x p C e m”. Nesse caso, a palavra “A” estará mais próxima da 

palavra “B” do que a palavra “C”. Quando esta situação é levada em conta na 

formação vetorial, a proximidade semântica entre palavras é expressa 

matematicamente. 

No W2V existem dois modelos que podem ser utilizados (CHEN; 

SOKOLOVA, 2021): 1) CBOW (Continuous Bag-of-Words); e 2) Skip-Gram. A Figura 

9 apresenta as arquiteturas desses modelos.  

 

Figura 9 - As arquiteturas CBOW e Skip-Gram 

 
Fonte: Mikolov et al. (2013) 
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Na primeira forma, o modelo prevê a probabilidade de uma palavra alvo 

dada uma palavra de contexto. Na segunda forma, o modelo prediz a probabilidade 

de palavras de contexto dada a uma palavra de destino (SHAHMIRZADI; 

LUGOWSKI; YOUNGE, 2019). 

Para exemplificar os modelos, suponha que a sentença “The cat sat on sofa” 

pertença ao corpus analisado. Ao optar pelo modelo CBOW, a rede neural será 

treinada com a tarefa de prever uma palavra dado o contexto, ou seja, completar o 

conjunto de palavras “the cat ___ on sofa” corretamente com a palavra “sat”.  

De outra forma, se optar pelo modelo Skip-Gram, a rede neural será treinada 

com a tarefa de dada uma palavra, prever o contexto, ou seja, a partir da palavra 

“sat”, prever o conjunto de palavras “the”, “cat”, “on” e “sofa”. 

Em 2014, Le e Mikolov lançaram um método de WE para vetorizar textos 

completos. O Doc2Vec (D2V) é uma extensão do W2V aplicada a um documento 

como um todo ao invés de palavras individuais (LE; MIKOLOV, 2014). 

 

2.5.1.2 Doc2Vec 

 

O objetivo do D2V é criar uma representação numérica de um documento 

em vez de uma palavra. Ele opera com a lógica de que o significado de uma palavra 

também depende do documento em que ela ocorre. O D2V se baseia na 

representação distribuída para textos e computa um vetor de característica para 

cada documento do corpus.  

O D2V é altamente similar ao W2V e possui dois modelos: 1) PV-DM 

(Distributed Memory Model of Paragraph Vectors); e 2) PV-DBOW (Distributed Bag 

of Words version of Paragraph Vector) (DYNOMANT et al., 2019; SHAHMIRZADI; 

LUGOWSKI; YOUNGE, 2019). A Figura 10 apresenta a arquitetura do PV-DM. 

O PV-DM treina primeiro um modelo W2V. Esta WE será comum para todos 

os textos de um determinado corpus “C” sobre o qual foi treinado. Depois, cada 

documento “Dx” de “C” será atribuído a um vetor inicializado aleatoriamente de 

comprimento fixo, que será concatenado com vetores de palavras que compõem 

“Dx” durante o tempo de treinamento. Dessa forma, vetores de palavras e 

documentos estão compartilhando o mesmo número de dimensões. De acordo com 

Dynomant et al. (2019), esta concatenação será utilizada por um classificador final 

para prever o próximo sinal de uma janela de palavras selecionadas aleatoriamente. 
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A ideia básica por trás do PV-DM é inspirada no modelo CBOW do W2V, 

que aprende a prever uma palavra central com base no contexto. Para exemplificar, 

dada a sentença "The cat sat on sofa", o modelo CBOW aprenderia a prever a 

palavra "sat" dadas as palavras de contexto “the”, “cat”, “on” e “sofa”. Da mesma 

forma, no PV-DM, a ideia central é amostrar aleatoriamente palavras consecutivas 

de um parágrafo e prever uma palavra central do conjunto de palavras amostradas 

aleatoriamente tomando como entrada as palavras de contexto e um identificador 

(“id”) de parágrafo. 

 

Figura 10 - A arquitetura PV-DM 

 
Fonte: Le e Mikolov (2014) 

 

No modelo apresentado na Figura 10, é possível observar três seções: 1) 

matriz de parágrafo, 2) média/concatenar; e 3) classificador. Matriz de parágrafo 

refere-se a matriz onde cada coluna representa o vetor de um parágrafo. 

Média/concatenar informa se os vetores de palavras e o vetor de parágrafo são a 

média ou concatenados. Finalmente, na parte do classificador, toma o vetor da 

camada oculta (que foi concatenado ou calculado como média) como entrada e 

prevê a palavra central. 

A versão PV-DBOW é altamente similar ao PV-DM, sendo a principal 

diferença o objetivo do classificador final. Ao invés de concatenar vetor do 

documento com vetores de palavras, o objetivo nessa arquitetura é emitir palavras a 

partir dessa janela apenas usando a representação matemática do documento 

(DYNOMANT et al., 2019).  

O método PV-DBOW é análogo ao método Skip-Gram do modelo W2V. No 

Skip-Gram, utiliza-se a palavra-alvo como entrada para prever as palavras de 
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contexto. O PV-DBOW utiliza os vetores de parágrafo ou documento para prever as 

palavras de contexto. A Figura 11 apresenta a arquitetura do modelo PV- DBOW. 

 

Figura 11 - A arquitetura PV-DBOW 

 
Fonte: Le e Mikolov (2014) 

 

Dentre outras possibilidades, os vetores gerados por D2V podem ser 

utilizados em tarefas para encontrar similaridades entre documentos 

(ALSHAMMERI; ATWELL; AMMAR ALSALKA, 2021; CHEN; SOKOLOVA, 2021). De 

acordo com Alshammeri, Atwell e Ammar Alsalka (2021), a análise de similaridade 

semântica em textos de linguagem natural tem recebido grande atenção. 

 

2.5.2 Similaridade de texto 

 

A similaridade de texto é um campo de pesquisa muito ativo e as técnicas 

estão continuamente evoluindo e melhorando. Um dos problemas mais importantes 

em PLN corresponde à similaridade de documentos (SITIKHU et al., 2019; 

ALSHAMMERI; ATWELL; AMMAR ALSALKA, 2021), que tem sido comumente 

utilizada para classificar resultados em um mecanismo de busca ou recomendar 

conteúdo similar aos usuários. 

Os métodos tradicionais de similaridade de texto funcionam em um nível 

léxico, ou seja, utilizando apenas as palavras das sentenças. São métodos mais 

rápidos de implementar e executar e podem proporcionar um melhor trade-off 

dependendo do caso de uso. Entretanto, o uso de WE pode permitir utilizar 

sinônimos ou palavras com significado semelhante no cálculo da similaridade. O 
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processo de computar a similaridade com base no significado é conhecido como 

similaridade de texto semântica.  

A similaridade semântica tem um papel importante no campo da linguística, 

especialmente aquelas relacionadas com a similaridade de significados das 

palavras. Em termos de similaridade de significado de palavras, duas palavras 

podem diferir sintaticamente, mas têm o mesmo significado.  

O cálculo da similaridade baseado no significado das palavras tem sido 

amplamente representado no campo da linguística com regras básicas como 

resultado do raciocínio do pensamento humano. Este cálculo também pode ser feito 

através do campo da informática, ou seja, o estudo do PLN e da mineração de texto 

com base no campo da linguística (JATNIKA; BIJAKSANA; SURYAN, 2019). 

A abordagem padrão de similaridade de texto, de uma forma geral, utilizando 

técnicas de PLN, incluem pré-processamento de texto, técnicas de WE, para 

transformar os dados do texto em vetores numéricos, e cálculo de similaridade 

vetorial. Nesse contexto, destaca-se a similaridade do cosseno, uma técnica 

amplamente utilizada para similaridade de textos (BORDIN, 2015; SHAHMIRZADI; 

LUGOWSKI; YOUNGE, 2019; SERGIO, 2020).  

A similaridade do cosseno mede a diferença entre os vetores com base no 

cosseno do ângulo entre os vetores enquanto normaliza para o comprimento. Isto 

resulta na similaridade cosseno como medida da diferença de orientação dos 

vetores no espaço vetorial, ao invés de uma medida de magnitude (SITIKHU et al., 

2019; CHEN; SOKOLOVA, 2021). A medida do cosseno entre os vetores w1 e w2 é 

definida como: 

 

cos θ =  
∑ (𝑤1𝑖∗ 𝑤2𝑖)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑤1𝑘)2𝑛
𝑘=1 ∗√∑ (𝑤2𝑗)2𝑛

𝑗=1

                                                                      (1) 

  

A similaridade do cosseno determina se dois vetores estão apontando 

aproximadamente na mesma direção. Portanto, se o ângulo entre os vetores for 0 

graus, então a similaridade cosseno é 1. Por outro lado, se o ângulo entre os vetores 

for 90 graus, então a similaridade cosseno é 0. A Figura 12 apresenta um exemplo 

com dois vetores e o ângulo entre eles. 
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Figura 12 - Medida cosseno de similaridade de documentos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para exemplificar, suponha que o vetor w1 = [1, 1, 1, 1, 1, 0] e o vetor w2 = 

[1, 1, 1, 1, 0, 1]. Os vetores w1 e w2 estão em um espaço vetorial de seis 

dimensões. O somatório do produto entre w1 e w2 = 4. A magnitude do vetor w1 = 

2,236068. A magnitude do vetor w2 = 2,236068. Finalmente, nesse exemplo, a 

similaridade do cosseno é 0,8. 

A partir da similaridade do cosseno calculada entre pares de documentos é 

possível obter uma matriz de similaridade cosseno. Os elementos de uma matriz de 

similaridade medem as similaridades dos objetos em pares - quanto maior a 

similaridade de dois objetos, maior o valor da medida.  

A Figura 13 apresenta um exemplo de matriz de similaridade, em forma de 

mapa de calor, onde as pontuações próximas a 1 indicam forte similaridade, e as 

pontuações próximas a 0 indicam fraca similaridade.  

A partir de uma matriz de similaridade é possível criar grafos. Um grafo é 

composto por um conjunto de vértices e arestas. Com a matriz de similaridade de 

documentos, temos que os vértices representam os documentos e as arestas 

representam as similaridades calculadas entre cada par de documentos.  

As matrizes contêm as mesmas informações que um grafo e são úteis para 

sumarizar e analisar computacionalmente os dados. Para Wasserman e Faust 

(1994), as operações matriciais são amplamente utilizadas na ARS e são um dos 

principais tipos de representação para a maioria dos softwares de análise de redes. 
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Figura 13 - Mapa de calor baseado na matriz de similaridade cosseno 

 
Fonte: MathWorks (2022) 

 

2.6 ANÁLISE DE REDE SOCIAL 

 

A compreensão dos conceitos básicos da teoria de grafos contribui para 

melhorar a sofisticação de análise de um pesquisador, assegurando que ele escolha 

os métodos adequados, no contexto da ARS. Os primeiros passos da teoria de 

grafos encontram-se principalmente nos trabalhos do matemático Leonhard Euler 

(ALEXANDERSON, 2006; NEEDHAM; HODLER, 2019).  

A partir do problema das pontes de Konigsberg, Euler criou o primeiro 

teorema da teoria dos grafos. A teoria fornece um modelo de um sistema social 

composto de atores e relações entre eles. De acordo com Wasserman e Faust 

(1994), um grafo é um modelo de uma rede social onde pontos, também chamados 

de nodos ou vértices, são usados para representar os atores, e arestas (links) 

conectando os pontos são usadas para representar as relações entre os atores. 

As redes são abstrações que ajudam no entendimento de fenômenos 

(SACCO, 2021a). Originária da Sociologia, da Psicologia Social e da Antropologia, a 

ARS possibilita compreender a dinâmica das relações ao analisar ambientes 

complexos de interações (FREEMAN, 1996).  

Analistas de redes procuram descobrir vários tipos de padrões tentando 

determinar as condições em que esses padrões surgem para então descobrir suas 
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consequências (INSNA, 2022). Assim, a ARS baseia-se na noção intuitiva que estes 

padrões são importantes características da vida dos indivíduos que os detêm. 

A ARS pode ser compreendida como uma medida das relações e do fluxo de 

informações entre atores de uma organização, retratando-os como nodos de uma 

rede ou como entidades interconectadas e de compartilhamento de conhecimento 

(TARIQ; SALEEM; SHAHBAZ, 2019). É considerada uma ferramenta significativa 

para analisar relacionamentos que promovem o compartilhamento da informação e 

do conhecimento (CROSS; PARKER; BORGATTI, 2000).  

Essencialmente, a ARS busca descobrir os padrões de interações das 

pessoas ou unidades de análise. A unidade de análise refere-se a estrutura que está 

sendo analisada, podendo ser representada por pessoas, organizações, países, 

documentos, entre outras. Esta tese utiliza o ativo digital como unidade de análise.  

 

2.6.1 Medidas de análise 

 

Baseado na teoria dos grafos, é possível aplicar algoritmos matemáticos às 

redes para determinar os nodos mais conectados, o caminho mínimo entre os 

nodos, entre outras medidas. De acordo com Newman (2006), as medidas 

comumente utilizadas durante a ARS são: densidade, diâmetro, distância média e 

grau médio.  

A distância média entre nodos da rede indica o número médio de 

intermediários ou caminhos de possibilidades entre dois nodos quaisquer. O grau 

médio de uma rede determina o número médio de relacionamentos entre os nodos 

(MARTINS et al., 2012).  

A densidade indica o nível de conectividade da rede, sendo que redes com 

alta densidade representam redes com alta conectividade. O diâmetro indica o valor 

máximo obtido entre todos os caminhos mais curtos avaliados entre dois nodos do 

grafo da rede. De acordo com Lopes, Da Silva e De Oliveira (2011), densidade e 

diâmetro são definidos com base na centralidade de grau. 

As medidas de centralidade permitem analisar nodos individualmente. Elas 

levam em consideração as diferentes maneiras com que um ator interage e se 

comunica com o restante da rede. De acordo com Wasserman e Faust (1994), os 

atores mais importantes ou mais proeminentes estão normalmente localizados em 

posições estratégicas dentro da rede. 
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Existem diferentes tipos de algoritmos de centralidade criados para medir 

coisas diferentes, tais como a capacidade de rapidamente difundir informações 

contra grupos distintos. Os algoritmos de centralidade são usados para entender os 

papéis de nodos específicos em um grafo e seu impacto sobre essa rede 

(NEEDHAM; HODLER, 2019).  

A Figura 14 apresenta as diferenças entre três dos principais algoritmos de 

centralidade: centralidade de grau (degree centrality), centralidade de intermediação 

(betweenness centrality) e centralidade de proximidade (closeness centrality). 

 

Figura 14 - As perguntas que os algoritmos de centralidade podem responder 

 
Fonte: Needham e Hodler (2019) 

 

A centralidade de grau leva em consideração quantas conexões diretas cada 

nodo estabelece ou, em outras palavras, quantos vizinhos diretos cada nodo tem no 

grafo (SACCO, 2021a). Esta medida pressupõe que um nodo que tem muitas 

conexões é considerado importante, enquanto que um nodo sem conexões é 

considerado irrelevante (LOPES; DA SILVA; DE OLIVEIRA, 2011).  

A centralidade de intermediação mede a frequência com que determinado 

nodo aparece no caminho mais curto entre dois nodos quaisquer. Ela mede a 

frequência com que a entidade examinada está em uma geodésica entre outras 

entidades. Uma geodésica é o caminho mais curto entre duas entidades em uma 

rede (SACCO, 2021b). 

O algoritmo centralidade de intermediação calcula primeiro o caminho mais 

curto (ponderado) entre cada par de nodos em um grafo conectado. Cada nodo 

recebe uma pontuação, com base no número desses caminhos mais curtos que 
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passam pelo nodo. Quanto mais caminhos mais curtos um nodo tiver, maior será 

sua pontuação (NEEDHAM; HODLER, 2019). 

A centralidade de proximidade representa a distância natural entre todos os 

pares de nodos, definida pelo tamanho dos caminhos mais curtos. Esta medida 

indica o quão importante é uma entidade, com base no quão bem conectada 

indiretamente a outras entidades (SACCO, 2021c). 

Nessa medida, a centralidade de um nodo é sua distância média (distância 

inversa) em relação a todos os outros nodos. Dessa forma, os nodos com uma alta 

pontuação de proximidade têm as distâncias mais curtas em relação a todos os 

outros nodos (NEEDHAM; HODLER, 2019). 

Além disso, a identificação de subgrupos de atores dentro de uma rede é 

uma tarefa importante para analistas de redes sociais (LI; ZHU; NIU, 2022). 

Subgrupos coesos são subconjuntos de atores entre os quais existem laços fortes, 

diretos, intensos, frequentes ou positivos. Nesse contexto, os termos “conjunto, 

partição, agrupamento, grupo e comunidade” são intercambiáveis. Estes termos são 

diferentes maneiras de indicar que nodos similares podem ser agrupados 

(NEEDHAM; HODLER, 2019). 

 

2.6.2 Análise de agrupamentos 

 

A modularidade é um dos métodos desenvolvidos para encontrar 

comunidades em grafos, fornecendo informações sobre como as comunidades são 

formadas dentro de redes sociais. Trata-se de uma importante medida que objetiva 

estimar a qualidade dos agrupamentos gerados em uma rede, ou seja, a qualidade 

da divisão/distribuição realizada na rede (NEWMAN, 2006). De acordo com 

Needham e Hodler (2019): 

 
A modularidade é uma técnica para descobrir comunidades dividindo um 
grafo em agrupamentos e depois medindo a força dos agrupamentos. Ao 
contrário de olhar apenas para a concentração de conexões dentro de um 
agrupamento, este método compara as densidades de relação em 
determinados agrupamentos com as densidades entre agrupamentos. A 
medida da qualidade desses agrupamentos é chamada de modularidade. 

  

Ao utilizar algoritmos de detecção da comunidade é preciso analisar a 

densidade das relações (NEEDHAM; HODLER, 2019). Em redes reais, os valores de 

modularidade ocorrem entre 0,3 e 0,7. Por outro lado, redes com valores de 
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modularidade maiores possuem conexões densas entre os nodos dentro do 

agrupamento e conexões esparsas entre nodos de diferentes agrupamentos 

(NEWMAN; GIRVAN, 2004). 

Embora tenha sido proposta uma diversidade de algoritmos de detecção de 

comunidades, a qualidade da detecção é normalmente medida pela modularidade.  

Nesse contexto, destaca-se o algoritmo de Blondel et al. (2008), que tem 

demonstrado fornecer resultados de muita qualidade para a detecção de 

comunidades (JI et al., 2015; KARATAŞ; ŞAHIN, 2018). 

Também chamado de método Louvain, este algoritmo é um método heurístico 

baseado na otimização da modularidade para a rápida descoberta de comunidades 

em grandes redes. De acordo com Needham e Hodler (2019), o algoritmo Louvain 

aplica uma modularidade heurística, ao contrário de uma modularidade exata, que é 

computacionalmente cara. A Figura 15 apresenta o processo do algoritmo de 

modularidade Louvain.  

 

Figura 15 - O processo do algoritmo de detecção de comunidades Louvain 

 
Fonte: Needham e Hodler (2019) 

 

Como pode ser observado na figura, inicialmente, o algoritmo otimiza a 

modularidade localmente em todos os nodos, encontrando pequenas comunidades. 

Posteriormente, cada pequena comunidade é agrupada em um nó de conglomerado 

maior e este passo é repetido até se atingir um ótimo global. 

O algoritmo Louvain apresenta várias vantagens, tais como facilidade de 

implementação, rápida velocidade de computação e a capacidade de lidar com 
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redes grandes e ponderadas (JI et al., 2015). De acordo com Needham e Hodler 

(2019), além de ser um dos mais rápidos algoritmos baseados na modularidade para 

detectar comunidades, ele também revela uma hierarquia de comunidades em 

diferentes escalas, característica útil para compreender a estrutura de uma rede em 

diferentes níveis de granularidade. 

A detecção de comunidades é um importante campo da ARS (LI; ZHU; NIU, 

2022), pois revela a estrutura subjacente da rede social, ajuda a analisar a opinião 

pública sobre um determinado tópico e examina a disseminação de informação e de 

conhecimento. De acordo com Karataş e Şahin (2018), a detecção de comunidades 

ou agrupamentos fornece informações valiosas para a tomada de decisão, nos 

contextos econômico, sociocultural e político. 

 

2.7 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Ao realizar um mapeamento da literatura, 12 trabalhos relacionados que 

evidenciaram as lacunas e ajudaram a formar os pilares da problemática desta 

pesquisa também buscaram soluções para as classes de problemas mapeadas, no 

contexto onde foram apresentados e segundo algum viés. Eles são classificados no 

Quadro 2 pela classe de problema que abordam.  

As classes apresentadas no Quadro 2 são discutidas no Capítulo 2. Na 

Seção 2.3, compartilhamento de conhecimento, na Seção 2.4, ontologia como 

representação semântica da rede, na Seção 2.5, mineração de texto e na Seção 2.6, 

ARS. O Apêndice A descreve o levantamento sistemático da literatura. 

Em relação à classe representação semântica da rede, cinco trabalhos 

foram relacionados (LI; PENG; LI, 2015; VACCA et al., 2015; SUMBA et al., 2016; 

MA et al., 2017; CHICAIZA et al., 2018). Destes cinco estudos, três tratam também 

de mineração de dados ou texto. No total, quatro trabalhos relacionados adotam 

técnicas de mineração de dados ou texto e focam na detecção ou recomendação de 

potenciais RCPs ou áreas de pesquisa (LI; PENG; LI, 2015; SUMBA et al., 2016; 

CHICAIZA et al., 2018; RODRIGUES; SONG; ZÁRATE, 2021). Além disso, três 

deles trabalharam com a análise de agrupamentos. 

As revisões da literatura também destacaram dez trabalhos que analisam 

algum aspecto das redes colaborativas (VACCA et al., 2015; KANG; MUNOZ, 2016; 

SUMBA et al., 2016; CHICAIZA et al., 2018; GRBA; MESTROVIC, 2018; YUE et al., 
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2019; DANG et al., 2021; RODRIGUES; SONG; ZÁRATE, 2021; WU et al., 2021; 

HOU et al., 2022). A maior parte destes trabalhos analisa redes de coautorias sob 

determinados indicadores específicos ou métricas da ARS. 

Quando se trata de ARS, sete trabalhos relacionados ao compartilhamento 

ou disseminação de conhecimento através de RCPs aplicaram a análise de rede 

(KANG; MUNOZ, 2016; GRBA; MESTROVIC, 2018; YUE et al., 2019; DANG et al., 

2021; RODRIGUES; SONG; ZÁRATE, 2021; WU et al., 2021; HOU et al., 2022). Na 

maior parte deles, são aplicadas métricas para analisar, avaliar ou identificar 

estratégias de disseminação de conhecimento no contexto das RCPs. 

Os trabalhos relacionados apresentados no Quadro 2 abordaram alguns 

aspectos ou classes de problemas que são tratados nesta tese e contribuíram na 

construção da solução do problema. Entretanto, nenhum deles abordou todas as 

classes de problema apresentadas e nem tiveram o mesmo propósito desta tese.  

 

Quadro 2 - Trabalhos relacionados por classe de problema 

Trabalho 
Semântica na 
representação 

da rede 

Mineração de 
dados ou texto 

Análise de 
rede 

Compartilhamento 

de conhecimento 

Sumba et 
al. (2016) 

Ontologia BIBO 
para centralizar 
repositório de 
publicações 

Agrupamento para 
detecção de áreas 
de pesquisa 
similares e 
potenciais redes 
colaborativas 

Redes de 
coautorias 

 

Chicaiza et 
al. (2018) 

Dados ligados 
abertos (DBpedia) 

Descoberta de 
redes colaborativas 
potenciais 

Redes de 
coautorias 

 

Li, Peng e 
Li (2015) 

Ontologia que 
representa 
relações 
colaborativas 
(realizações 
científicas e 
tecnológicas) 

Agrupamento 
hierárquico 
baseado em redes 
de colaboração 
científica para 
recomendação de 
realizações 

  

Vacca et 
al. (2015) 

Ontologia VIVO  

Análise de rede de 
colaboração 
científica para 
conectar 
pesquisadores em 
equipes científicas 
interdisciplinares 

 

Ma et al. 
(2017) 

Extensão da 
ontologia VIVO 
para portal de 
conhecimento 
acerca de carbono 
profundo 
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Trabalho 
Semântica na 
representação 

da rede 

Mineração de 
dados ou texto 

Análise de 
rede 

Compartilhamento 

de conhecimento 

Hou et al. 
(2022) 

  

Análise de rede 
social e 
econometria 
(estudantes 
internacionais) 

Análises espacial de 
mobilidade e 
colaboração científica 
(fluxo de 
conhecimento) 

Rodrigues,  
Song e 
Zárate 
(2021) 

 

Análise fatorial 
para redução de 
dimensionalidade 
(atributos 
usuários); 
Agrupamento 
hierárquico 

Análise de grupos 
de usuários da 
plataforma 
ResearchGate 

Recomendação de 
redes colaborativas 
de pesquisadores 

Wu et al. 
(2021) 

  

Indicadores de 
colaboração 
(países) em 
pesquisa (análises 
bibliométrica e de 
rede) 
 

Indicadores para 
medir difusão de 
conhecimento 
(análise bibliométrica) 

Dang et al. 
(2021) 

  

Análise rede de 
cooperação multi-
campo 
(interdisciplinar) 
baseado artigos 
acerca de Covid-
19 

Identificação de 
mecanismos para 
promover 
disseminação de 
conhecimento 

Grba e 
Mestrovic 
(2018) 

  

Análise de 
comunidades 
(Louvain) de 
colaboração 
científica; Redes 
de coautorias  

Detecção de 
comunidades e 
predição de relações; 
Compartilhamento de 
conhecimentos entre 
participantes 

Kang e 
Munoz 
(2016) 

  

Análise dinâmica 
de rede (Markov 
chain Monte 
Carlo); Rede 
colaborativa multi-
disciplina acerca 
de obesidade 

Avaliação de 
estratégias de 
disseminação de 
conhecimento em 
redes colaborativas 
de pesquisa 

Yue et al. 
(2019) 

  

Análise da 
dinâmica 
diferencial na 
colaboração 
científica (equação 
de propagação de 
doenças); Redes 
de coautoria 

Análise da evolução 
da difusão do 
conhecimento em 
redes de colaboração 
científica 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O modelo proposto nesta tese parte de uma base de conhecimento, 

amparado por uma ontologia, que representa as RCPs e os ativos digitais 

produzidos em coautorias internacionais, aplica técnicas de mineração de texto e de 
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ARS para enriquecer a base de conhecimento e contribuir com a avaliação do 

potencial de compartilhamento de conhecimento. 

Conforme destacado na Seção 1.5.3, dois trabalhos do BTD (BORDIN, 

2015; SERGIO, 2020) utilizaram ontologias para a representação do conhecimento e 

aplicaram técnicas de mineração de texto e de ARS. Dessa forma, ressalta-se que 

estes trabalhos também contribuíram significativamente na construção da solução 

do problema tratado nesta pesquisa.  

Bordin (2015) apresenta uma proposição de representação ontológica de 

conhecimentos necessários para a realização de um conjunto de tarefas de análise 

de rede de colaboração científica, juntamente com um conjunto de artefatos para 

armazenamento e recuperação de dados dessas representações combinados em 

um framework de conhecimento para análise de rede.  

A unidade de análise de Bordin (2015) foi o pesquisador. A autora sugere 

como trabalho futuro a utilização de outras unidades de análise. Outra sugestão da 

autora refere-se a modelagem de mais tarefas que combinem métricas da ARS com 

processos de mineração de texto. Além disso, de acordo com a autora, a inclusão da 

dimensão temporal nas análises realizadas permitiria análises mais precisas e 

comparativas.  

Com objetivo de avaliar o potencial de implementação de ideias alinhadas ao 

contexto organizacional, Sergio (2020) apresenta um modelo com base em 

ferramentas de mineração de dados e texto para a avaliação de ideias. A autora 

criou índices para apoiar tal processo. Para auxiliar na geração de índices, a autora 

utilizou fontes de informação externas para a determinação da relevância das ideias 

analisadas.  

Como trabalhos futuros sugeridos, Sergio (2020) destaca o aprimoramento 

de análises por meio de ARS, complementos aos índices criados, bem como a 

criação de novos índices para realização de outras avaliações. Ademais, a autora 

destaca a possibilidade de se considerar análises temporais às ideias. 

Considerando os trabalhos de Bordin (2015) e Sergio (2020), cabe destacar 

que, na presente tese, em termos de ARS, a unidade de análise é o ativo digital 

produzido em coautoria internacional. No modelo proposto, são combinados índices 

propostos neste trabalho com indicadores baseados em métricas da ARS a fim de 

auxiliar na avaliação do potencial de compartilhamento de conhecimento dos ativos 

digitais produzidos em coautorias internacionais.  
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Para além da ARS, o MAP2C considera o uso de técnicas recentes de 

mineração de texto, baseado no WE, conforme apresentado na Seção 2.5.1. O 

MAP2C propõe índices específicos para o seu propósito, dentre eles, o índice de 

atenção social na web, calculado com base em indicador altmétrico, discutido na 

Seção 2.3.3. Além disso, o MAP2C suporta a análise temporal, a partir do ano de 

publicação do ativo digital analisado.  

Por fim, o número reduzido de trabalhos relacionados demonstra como são 

incipientes os estudos relacionados ao tema. Ao analisar as publicações resultantes 

das revisões da literatura, percebe-se que nenhum forneceu índices que pudessem 

indicar o potencial de compartilhamento de conhecimento de ativos digitais 

produzidos em coautorias internacionais, nem teve como propósito promover o 

compartilhamento do conhecimento produzido por RCPs com colaboração 

internacional e, consequentemente, fortalecer a IntES.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a categorização da pesquisa tendo como base suas 

concepções filosóficas, a estratégia de investigação e os procedimentos 

metodológicos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa é caracterizada pelo cunho tecnológico para solução de um 

problema, sendo uma contribuição pragmática e, igualmente, de impacto científico. 

As pesquisas de natureza tecnológica geralmente são categorizadas como 

pesquisas aplicadas (JUNIOR et al., 2017). Entretanto, de acordo com Cupani 

(2006), a tecnologia não pode ser considerada simplesmente a aplicação do 

conhecimento científico, uma vez que muitos dos seus resultados não advieram da 

ciência clássica. 

Enquanto o conhecimento científico é limitado pela teoria, o conhecimento 

tecnológico é limitado pela tarefa, evidenciando a principal diferença entre as duas 

formas de pesquisa. Para Cupani (2006), por meio da tecnologia é possível 

desenvolver e projetar artefatos com base no conhecimento científico.  

Para Bunge (1985), a tecnologia pode ser vista como “o campo do 

conhecimento relativo ao projeto de artefatos e ao planejamento de sua realização, 

operação, ajuste, manutenção e monitoramento, à luz do conhecimento científico”. O 

artefato, nesse caso, não é necessariamente algo material, mas pode ser 

considerado uma modificação do estado de um sistema natural, a modificação de 

um sistema através de uma mudança artificial, pode ser algo social, ou ainda o 

resultado de um serviço. 

A tecnologia é atividade dirigida à produção de algo novo (CUPANI, 2006). 

Dessa forma, deve lidar com aspectos nem sempre relevantes para a pesquisa 

científica, tais como a factibilidade, confiabilidade, eficiência e a relação custo-

benefício. O conhecimento tecnológico se configura como uma área das “ciências do 

artificial”, explorada por Herbert A. Simon em seu livro “As Ciências do Artificial” em 

1969. 

Simon (1996) aborda a distinção entre a ciência natural e a Design Science, 

traduzida como ciência do projeto ou ciência do artificial, e discute a necessidade de 
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estudar o universo daquilo que é considerado artificial, observando que as ciências 

do artificial se ocupam da concepção de artefatos que realizem objetivos (DRESCH; 

LACERDA; JÚNIOR, 2015). 

Os artefatos resultantes da Design Science podem ser:  1) constructos: 

conceitos que formam o vocabulário de um domínio, definindo os termos usados 

para descrever especificar as possíveis soluções; 2) modelos: conjunto de 

proposições que expressam as relações entre os diversos conceitos de um domínio; 

3) métodos: conjunto de passos usados para desempenhar determinada tarefa; ou 

4) instanciações: execução de um artefato em seu ambiente, ou seja, são artefatos 

que operacionalizam outros artefatos (constructos, modelos e métodos) (MARCH; 

SMITH, 1995; DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015). 

A Design Science é a base epistemológica, quando se trata do estudo do 

que é artificial, enquanto a Design Science Research (DSR) é o método orientado à 

resolução de problemas que fundamenta e operacionaliza a condução da pesquisa 

quando o objetivo a ser alcançado é um artefato ou uma prescrição (MYERS; 

VENABLE, 2014). A DSR é o que operacionaliza a construção do conhecimento 

nesse contexto (LACERDA et al., 2013). 

 

3.2 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A DSR é um método reconhecido pela comunidade científica, tendo 

trabalhos publicados sobre ele em revistas de alto impacto, como os de Hevner et al. 

(2004), Peffers et al. (2007) e Gregor e Hevner (2011). Ela apresenta etapas que 

possibilitam estruturar a resposta ao problema de pesquisa desta tese que é a 

proposição de um modelo de avaliação do potencial de compartilhamento de 

conhecimento produzido em coautorias internacionais na forma de ativos digitais.  

Além disso, o método está alinhado a abordagem da pesquisa tecnológica e 

possui procedimentos e passos definidos que evidenciam as etapas pelas quais esta 

pesquisa percorreu. Para conduzir o desenvolvimento da DSR, na presente tese, 

optou-se pelas fases utilizadas por Peffers et al. (2007), por serem objetivas e 

flexibilizarem o processo.  

A Figura 16 ilustra as fases definidas pelos autores, as quais são: 1) 

identificação do problema e motivação; 2) definição dos objetivos para uma solução; 

3) projeto e desenvolvimento; 4) demonstração; 5) avaliação; e 6) comunicação. 
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Destaca-se que as cinco últimas fases são iterativas, enquanto a evolução 

do conhecimento que de teórico passa para de como fazer, como avaliar e 

comunicar. A cada fase podem ser utilizados diferentes tipos de procedimentos 

metodológicos. Dessa forma, a escolha é de responsabilidade do pesquisador e 

deve estar condizente a natureza da pesquisa e ao objetivo pretendido. Na presente 

tese, de natureza aplicada e com objetivos exploratórios e descritivos. 

 

Figura 16 - O processo de Design Science Research 

 
Fonte: Peffers et al. (2007) 

 

O Quadro 3 apresenta os principais procedimentos metodológicos utilizados. 

Nele, pode-se observar a fase da DSR, os métodos e técnicas utilizados, o objetivo 

pretendido na fase, e por fim, o resultado obtido e onde encontra-se este resultado 

no decorrer do documento de tese. A descrição detalhada de cada uma das fases do 

desenvolvimento da tese é apresentada a seguir.  

 

3.2.1 Identificação do problema e definição dos objetivos para a solução 

 

A primeira etapa refere-se à identificação do problema de pesquisa e à 

justificativa da importância de estudá-lo. Dessa maneira, para a identificação do 

problema, primeiramente, houve a conscientização da existência dele, decorrente de 

revisões exploratórias da literatura acerca de IntES, de RCP e do compartilhamento 

de conhecimento. 
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Quadro 3 - Visão geral da metodologia 

1 - Problema 
Como avaliar o potencial de compartilhamento de conhecimento produzido por redes 
colaborativas de pesquisa com colaboração internacional? (Cap. 1) 

Revisão integrativa da literatura 

2 – Objetivos 
Propor um modelo de avaliação do potencial de compartilhamento do conhecimento 
produzido em coautorias internacionais na forma de ativos digitais. (Cap. 1) 

Analisar os fluxos de 
informação e 
conhecimento através de 
redes colaborativas de 
pesquisa 

Criar índices que indiquem o potencial 
de compartilhamento de conhecimento 
de ativos digitais 

Construir um protótipo 
para demonstrar a 
viabilidade do modelo 
proposto 

Revisão integrativa da literatura 

3 – Projeto e Desenvolvimento 
Modelo de avaliação do potencial de compartilhamento do conhecimento produzido por 
redes colaborativas de pesquisa em coautorias internacionais na forma de ativos digitais, 
amparado por um protótipo. (Cap. 4) 

Criar base de 
conhecimento 

Coletar dados e 
preencher base 

Realizar o pré-
processamento 

Realizar a 
transformação 

Realizar a 
mineração 

Ontologia 
proposta com 
base no 
processo 
Ontology 
Development 
101 

Coleta de ativos 
digitais dos 
cenários de 
estudo; Coleta 
de fontes 
externas; 
Preenchimento 
da base 

Rotinas de pré-
processamento; 
Criação de 
índices  

Criação e 
treinamento de 
modelo 
baseado em 
Word 
Embedding 

Criação de 
matriz de 
similaridade; 
Transformação 
da matriz em 
grafo;  
Agrupamento de 
ativos 
semelhantes   

4 – Demonstração 

Demonstração do modelo em dois cenários de estudo. (Cap. 5)  

Cenário 1 Cenário 2 

100 ativos digitais produzidos em coautorias entre a 
UFSC e InsP estrangeiro, no âmbito do Programa 
Capes-PrInt 

282 ativos digitais da área de Ciências 
Ambientais produzidos em coautorias 
entre a UFSC e InsP estrangeiro 

Apresentação dos resultados dos cenários de estudo  

5 – Avaliação 

Análise da efetividade do modelo por meio da concordância de rankings gerados pelo 
protótipo com ranking obtido por meio de avaliação por especialistas (Cap. 5) 

Análise da aplicabilidade do modelo como instrumento de tomada de decisão 

6 – Comunicação 

Artigos e apresentação da tese 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essa etapa possibilitou a definição inicial do problema de pesquisa e de 

algumas formas preliminares de solucioná-lo. De acordo com Peffers et al. (2007), é 

necessário que o problema seja compreendido e definido de forma clara e objetiva.   
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Para a confirmação da lacuna identificada, foram utilizadas revisões 

integrativas e buscas sistemáticas da literatura, detalhadas no Apêndice A. As 

buscas também permitiram identificar as classes de problema e posteriormente 

localizar artefatos que focam nas mesmas classes de problema, e, assim, pôde-se 

confirmar o ineditismo, bem como a necessidade de pesquisa da tese. 

As classes de problema permitem que os artefatos e, por consequência, 

suas soluções, não sejam apenas uma resposta pontual a certo problema em 

determinado contexto (LACERDA et al., 2013). Portanto, como resultados dessa 

etapa tem-se o problema definido, bem como a classe à qual ele pertence. Como 

saída, tem-se a questão de pesquisa formalizada, conforme apresentado no 

Capítulo 1 e no Quadro 3.  

Assim, chegou-se às classes de problemas e aos artefatos apresentados no 

Quadro 4. Cabe destacar que os artefatos apresentados são combinados nesta 

pesquisa no modelo proposto. O último artefato do Quadro 4 refere-se à 

instanciação do modelo. 

 

Quadro 4 - Classes de problemas e artefatos 

Classe de problema Artefato 
Semântica na representação da rede 
colaborativa de pesquisa 

Ontologia de domínio  

Mineração de texto 
Modelo  baseado em Word Embedding; 
Matriz de similaridade  

Análise de rede  Grafo; Agrupamentos; Indicadores 

Compartilhamento de conhecimento 
(avaliação de potencial) 

Índices (fontes externas) 

 Instanciação do modelo 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A segunda etapa é referente à definição dos objetivos. Nela, inferem-se os 

objetivos da solução proposta a partir da definição do problema e do entendimento 

do que é viável e possível de ser executado (PEFFERS et al., 2007). Assim, os 

objetivos geral e específicos são apresentados no Capítulo 1 e no Quadro 3.  

As revisões da literatura, apresentadas no Apêndice A, deram suporte ao 

projeto e ao desenvolvimento do artefato, como descrito na sequência. A Figura 17 

apresenta a estrutura dos procedimentos metodológicos, das fases de projeto e de 

desenvolvimento, da demonstração e da avaliação da DSR, em forma de mapa 

mental. 
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Figura 17 - Mapa mental com a estrutura dos procedimentos metodológicos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

3.2.2 Projeto e desenvolvimento do artefato 

 

Nesta etapa cria-se o artefato. De acordo com Lacerda et al. (2013), o 

principal resultado desta etapa é o artefato em estado funcional. O conhecimento 

gerado, embora aplicado pontualmente, deve ser generalizável para as classes de 

problemas. De acordo com March e Smith (1995) e Kuechler e Vaishnavi (2012), 

esta generalização permite a construção de um conhecimento útil – no sentido 

pragmático – não pontualmente, mas que possa ser ampla e efetivamente aplicável 

pela e para a sociedade. 

O artefato a ser desenvolvido nesta tese trata-se de um Modelo de Avaliação 

do Potencial de Compartilhamento de Conhecimento (MAP2C). As revisões da 

literatura serviram para definir o escopo do artefato e os requisitos necessários 

(DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015). Além disso, permitiram verificar também se 

algum artefato já havia sido proposto para o problema em questão.  

Nas buscas realizadas não foi identificado artefato existente para o problema 

específico, e sim, artefatos que tangenciaram o problema. Dessa forma, os artefatos 

e abordagens permitiram identificar elementos para o desenvolvimento do modelo 
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desta tese. Os artefatos e abordagens identificados, bem como os demais 

elementos discutidos, são expostos ao longo do referencial teórico apresentado no 

Capítulo 2. A definição do modelo teve influência dos trabalhos relacionados 

apresentados na Seção 2.7. 

Para demonstrar a influência, estes são resgatados no Quadro 5. Nele, são 

apresentados a classe de problema, os trabalhos que abordam determinada classe 

de problema e as abordagens ou elementos que compõem o MAP2C e estão 

relacionados à classe de problema. 

 

Quadro 5 - Trabalhos relacionados por abordagem do MAP2C 

Classe  Abordagem relacionada Modelo proposto 

Semântica na 
representação da 
rede 

Bordin (2015); Li, Peng e Li (2015); 
Vacca et al. (2015); Sumba et al. 
(2016); Ma et al. (2017); Chicaiza et 
al. (2018); Sergio (2020) 

Extensão da ontologia VIVO 
para análise de agrupamentos 
e avaliação de potencial de 
compartilhamento de 
conhecimento 

Mineração de 
dados ou texto 

Bordin (2015); Li, Peng e Li (2015); 
Sumba et al. (2016); Chicaiza et al. 
(2018); Sergio (2020);  Rodrigues,  
Song e Zárate (2021) 

Criação de modelo baseado 
em Word Embedding; Criação 
da matriz de similaridade 

Análise de rede 

Bordin (2015); Vacca et al. (2015); 
Kang e Munoz (2016); Sumba et al. 
(2016); Chicaiza et al. (2018); Grba e 
Mestrovic (2018); Yue et al. (2019); 
Sergio (2020); Dang et al., (2021);  
Rodrigues, Song e Zárate (2021); Wu 
et al. (2021); Hou et al. (2022) 

Análise de grafo; Análise de 
agrupamento com ativo digital 
desenvolvido em coautoria 
internacional como unidade de 
análise; Indicadores baseados 
em métricas da ARS 

Compartilhamento 
de conhecimento 

Kang e Munoz (2016); Grba e 
Mestrovic (2018); Yue et al. (2019); 
Dang et al., (2021); Rodrigues,  Song 
e Zárate (2021); Wu et al. (2021); Hou 
et al. (2022) 

Índices que indiquem o 
potencial de compartilhamento 
do conhecimento de ativos 
digitais; Potenciais redes 
colaborativas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cabe destacar que o MAP2C é aplicado em um ambiente com as 

características condizentes ao local onde o problema se manifesta, ou seja, em um 

sistema de gestão de resultados de pesquisas, onde ocorre a avaliação do potencial 

de compartilhamento de conhecimento produzido por RCPs com colaboração 

internacional na forma de ativos digitais.  

A especificação detalhada desta etapa encontra-se no Capítulo 4 deste 

trabalho. Na Seção 4.1, o MAP2C é apresentado de forma essencial, ou seja, são 

descritos os principais componentes e rotinas que geram os recursos de apoio à 
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avaliação do potencial de compartilhamento de conhecimento. Nas seções 

seguintes, o MAP2C é detalhado e especializado.  

Na Seção 4.2 são apresentados os índices propostos pelo trabalho, 

enquanto a Seção 4.3 apresenta a ontologia proposta nesta tese para representar a 

base de conhecimento e descrever o conhecimento do domínio de ativos digitais 

produzidos em coautorias internacionais. Por fim, sob a perspectiva de etapas da 

tradicional abordagem de mineração de dados, a Seção 4.4 especializa o MAP2C.  

De modo geral, as etapas do desenvolvimento são descritas a seguir. 

 

3.2.2.1 Criação da base de conhecimento 

 

Visando contribuir na formalização e conceitualização compartilhada do 

domínio, a base de conhecimento é representada no formato de uma ontologia. Para 

tal, uma ontologia foi construída com base em um conjunto de boas práticas do 

processo Ontology Development 101 (NOY; MCGUINNESS, 2001).  

A partir do resultado da revisão sistemática da literatura, além de pesquisas 

realizadas na web, a ontologia VIVO (LYRASIS, 2021) foi selecionada para servir de 

base para a ontologia que representa a base de conhecimento do MAP2C.  Para 

justificar a existência da ontologia e sua futura avaliação, a partir da revisão de 

literatura, foram estabelecidas 12 perguntas de competência.  

 

3.2.2.2 Coleta de dados e preenchimento da base 

 

Na etapa de coleta de dados são extraídas manualmente as informações 

referentes aos ativos digitais produzidos em coautorias internacionais e as 

informações referentes às áreas temáticas (ou projetos de pesquisa) que serviram 

de insumo para o preenchimento da base de conhecimento. Posteriormente, foi 

selecionado o conjunto de ativos digitais para fazer parte da análise.  

A Seção 3.2.3 apresenta os procedimentos realizados para a coleta dos 

ativos digitais dos cenários escolhidos para execução e avaliação do MAP2C. O 

formato de apresentação dos ativos digitais é semelhante em diferentes plataformas, 

caracterizado, principalmente, pelo título, data de publicação, resumo e autores. Os 

ativos selecionados necessitam passar por um processo de pré-processamento. 
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3.2.2.3 Pré-processamento 

 

Os ativos digitais selecionados são submetidos às rotinas de pré-

processamento e resultam em um conjunto de termos (palavras-chave). A Seção 4.4 

apresenta as rotinas selecionadas para esta etapa do MAP2C. 

Na sequência, com os ativos pré-processados, realiza-se consultas nas 

bases de fontes externas, visando a definição de dois índices propostos: atenção 

social na web e atualidade. A criação destes índices teve como inspiração o 

processo de Recuperação de Informação (RI), para determinar a importância de um 

ativo digital em relação a uma coleção de documentos. Para tal, foi utilizada a 

similaridade de texto, determinada nesta tese pela equação do cosseno, 

apresentada na Seção 2.5.2, obtendo-se um ranking de documentos. 

As fontes externas utilizadas para a consulta foram as bases da plataforma 

Dimensions®, que cobre milhões de publicações de pesquisa. Para tanto, criou-se 

um processo semiautomático para coleta dos dados e inseriu-se em duas bases de 

dados os documentos coletados. A descrição desta coleta e as definições dos 

índices são detalhadas na Seção 4.2.  

 

3.2.2.4 Transformação 

 

A transformação é responsável por adequar os dados para serem utilizados 

em algoritmos de mineração. A partir dos ativos digitais pré-processados, um modelo 

baseado em Word Embedding (WE) é criado. Após a criação do modelo, os ativos 

digitais têm sua representação vetorial gerada. A Seção 2.5.1 apresenta o WE. 

O terceiro índice proposto nesta tese, de aderência à área temática, utiliza 

informações contidas na base de conhecimento e é calculado após a etapa de 

transformação do MAP2C. Os três índices propostos, que ao final compõem o índice 

de disseminação de conhecimento, são armazenados na base de conhecimento e 

contribuem no processo de avaliação do potencial de compartilhamento de 

conhecimento dos ativos digitais produzidos por RCPs com colaboração 

internacional.  
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3.2.2.5 Mineração 

 

Com o objetivo de reunir ativos digitais semelhantes em um mesmo 

agrupamento e contribuir na análise do potencial de compartilhamento de 

conhecimento dos ativos digitais, os vetores gerados na etapa de transformação, 

baseados no modelo WE, são utilizados como entrada para algumas rotinas 

específicas.  

As rotinas executas na etapa de mineração do MAP2C são a criação de uma 

matriz de similaridade, baseada na medida do cosseno, a transformação da matriz 

em um grafo e o agrupamento dos ativos digitais semelhantes com apoio do 

algoritmo de detecção de comunidades Louvain, apresentado na Seção 2.6.2. Além 

disso, após obter o grafo com os agrupamentos de ativos digitais semelhantes, 

aplica-se algoritmos de centralidade da ARS para obter os indicadores considerados 

no MAP2C. A Seção 4.4.4 apresenta esta etapa em detalhes. 

 

3.2.3 Demonstração do artefato 

 

Essa fase teve como objetivo demonstrar a aplicação e utilidade do artefato, 

resolvendo uma ou mais instâncias do problema. De acordo com Perffers et al. 

(2007), essa fase pode ocorrer por meio de um experimento, uma simulação, uma 

prova formal ou outro método apropriado, como estudo de caso. A demonstração da 

viabilidade do MAP2C ocorreu com a construção de um protótipo e a elaboração de 

dois cenários.  

Os cenários escolhidos para aplicação do MAP2C foram os ativos digitais 

produzidos por RCPs da UFSC, com colaboração internacional, no contexto do 

Programa Capes-PrInt e da área de Ciências Ambientais. O Quadro 6 apresenta as 

características dos cenários de estudo. 

O Programa Capes-PrInt conta com 36 InsPs participantes. Cada InsP 

definiu áreas estratégicas e projetos de pesquisa relacionados às áreas. Na UFSC, 

uma das IESs contempladas com o Programa, foram definidos 27 projetos 

subdivididos em 5 áreas temáticas (CAPES-PRINT-APR, 2022; CAPES-PRINT-INI, 

2021). O Capes-PrInt foi implantado em 2018, entretanto, as bolsas foram 

implementadas na UFSC a partir de 2019.  
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Quadro 6 - Características dos cenários de estudo 

Característica Cenário 1 Cenário 2 

Rede colaborativa 

de pesquisa 

Pesquisas realizadas no contexto do 

Programa Capes-PrInt-UFSC 

Pesquisas da área de 

Ciências Ambientais com 

participação da UFSC 

Colaboração 

internacional 

InsP do exterior associado ao Capes-

PrInt-UFSC 
InsP do exterior 

Fonte de 

informação 

Portal de transparência da CAPES e 

Plataforma Lattes 
Web of Science® 

Critério seleção 

ativo digital 

Artigos completos publicados em 

periódicos e trabalhos completos 

publicados em anais de congressos, 

escritos em inglês 

Artigos da categoria 

Ciências Ambientais, 

escritos em inglês 

Ano de publicação 2019 a 2022 2016 a 2022 

Ativos selecionados 100 282 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por meio do portal de transparência da CAPES (TRANSPARENCIA CAPES, 

2021), foi possível obter os nomes dos participantes contemplados, por modalidade 

de bolsa, nos anos 2019 e 2020, do Programa Capes-PrInt-UFSC. Essa busca por 

participantes foi atualizada no mês de novembro de 2021 e foram identificados 156 

pesquisadores contemplados, nas modalidades doutorado sanduíche, professor 

visitante júnior e professor visitante sênior. Cabe salientar que, na última verificação, 

no ano de 2021, não foram encontrados registros de contemplados. 

Com a listagem dos participantes em mãos, foi possível realizar 

manualmente buscas na Plataforma Lattes do CNPq (PLATAFORMA LATTES, 

2022), um processo bastante dispendioso, para coletar os ativos digitais do cenário 

1. Essas buscas foram atualizadas no início de janeiro de 2022. Nesse cenário, os 

ativos digitais considerados foram os artigos científicos nas categorias “artigos 

completos publicados em periódicos” e “trabalhos completos publicados em anais de 

congressos”. 

Inicialmente, foram identificados cerca de 250 artigos de pesquisadores da 

UFSC, com coautoria internacional, publicados entre 2019 e 2022. Posteriormente, 

foram realizadas manualmente buscas nas páginas da instituição para identificar os 

InsPs-destino e as áreas temáticas relacionadas aos pesquisadores contemplados 

do Programa Capes-PrInt-UFSC. 

Considerando apenas artigos produzidos por pesquisadores da UFSC com 

coautoria de InsP do exterior relacionado ao Programa, foram identificados 100 
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artigos científicos de 51 pesquisadores contemplados. Dessa forma, obteve-se os 

100 ativos digitais do cenário 1, produzidos por RCPs da UFSC, com colaboração 

internacional, no contexto do Capes-PrInt-UFSC. A área temática com maior número 

de ativos digitais coletados foi a de “Sustentabilidade Ambiental”, com 43 no total. 

Nessa perspectiva, os ativos digitais do segundo cenário foram selecionados 

pela área de Ciências Ambientais. O estudo ambiental é um campo interdisciplinar 

de pesquisa para encontrar soluções para o estado de deterioração de nosso meio 

ambiente. A ciência ambiental nos esclarece sobre como conservar nosso meio 

ambiente diante do constante crescimento da população humana e das atividades 

antropogênicas que degradam os recursos naturais e os ecossistemas. 

Os ativos digitais do cenário 2 foram coletados diretamente da base de 

dados da Web of Science® (WoS), em função da credibilidade e relevância dessa. 

Essa base possibilita filtrar os artigos por determinado InsP e identificar os registros 

em coautorias internacionais.  

Utilizando os filtros da WoS, os ativos digitais do cenário 2 são artigos 

(Document Types: Articles) escritos no idioma inglês (Languages: English), da área 

de Ciências Ambientais (Web of Science Categories: Environmental Sciences), 

publicados a partir de 2016, com colaboração entre a UFSC e ao menos um InsP 

estrangeiro.  

Essas buscas foram realizadas em janeiro de 2022 e foram identificados 282 

artigos científicos. Dessa forma, obteve-se os 282 ativos digitais do cenário 2, 

produzidos por RCPs da UFSC, com colaboração internacional, no contexto da área 

de Ciências Ambientais.  

Para explicitar o conhecimento obtido, foi utilizada a ARS para realizar uma 

apreciação mais visual do contexto de estudo, constituindo, assim, um elemento 

relevante para a compreensão do trabalho. Dessa maneira, busca-se explorar o 

fluxo de informações e conhecimentos (relacionamentos) existentes entre os ativos 

digitais, utilizando a análise de redes. Para tal, utilizou-se a ferramenta Gephi®.  

Essa ferramenta é utilizada na exploração e na compreensão de grafos, 

voltada à análise exploratória de dados, com o intuito de revelar propriedades 

ocultas dos dados de análise. De modo geral, auxilia analistas de dados na 

formulação de hipóteses e na descoberta de padrões (GEPHI, 2022).  

Para os cenários de estudo, as análises de redes levaram em consideração 

os vetores baseados no modelo WE dos ativos digitais selecionados. Nelas, o peso 
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da aresta foi determinado pela similaridade entre os pares de ativos digitais, 

enquanto o tamanho dos nós, de forma geral, foi determinado pelo índice de 

disseminação de conhecimento dos ativos digitais.  

Desse modo, o MAP2C compreende a explicitação do conhecimento de 

domínio que fornece os subsídios para a etapa de avaliação. Essa característica 

possibilita explicitar visualmente grupos de ativos digitais, assim como os 

relacionamentos presentes entre os ativos digitais coletados e seu potencial de 

compartilhamento de conhecimento, por meio de técnicas de visualização. 

A descrição detalhada da etapa de demonstração encontra-se no Capítulo 5. 

 

3.2.4 Avaliação do artefato 

 

A fase de avaliação tem como objetivo observar e mensurar como o artefato 

atende a solução de determinado problema, comparando-se os objetivos propostos 

para a solução com os resultados obtidos com a utilização do artefato (PEFFERS et 

al., 2007). A avaliação deste trabalho é constituída por duas etapas.  

A primeira se refere à análise da efetividade do protótipo desenvolvido. A 

segunda se refere à análise da aplicabilidade do modelo como instrumento de 

tomada de decisão. O Quadro 7 apresenta as etapas de avaliação do artefato. A 

descrição detalhada da etapa de avaliação é apresentada no Capítulo 5. 

 

Quadro 7 - Etapas da avaliação do artefato 

1 – Análise da efetividade do protótipo 
Concordância entre rankings calculados pelo protótipo e ranking obtido por meio de 
avaliação por especialistas  

Técnica estatística não-paramétrica: Tau de Kendall  

2 – Análise da aplicabilidade do modelo 
Análise dos resultados do protótipo nos cenários de análise escolhidos 

Apresentação de escala em quantis para medir o potencial de disseminação de 
conhecimento dos ativos digitais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na primeira etapa, foi verificada a efetividade do MAP2C ao se comparar 

rankings, a partir de ativos digitais selecionados, para analisar a concordância entre 

rankings calculados pelo protótipo e ranking obtido por meio de avaliação por 

especialistas.  
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A partir do índice de disseminação de conhecimento calculado para os ativos 

digitais, obteve-se rankings de ativos digitais. Assim, ativos com maiores scores para 

potencial de compartilhamento de conhecimento se encontravam no topo dos 

rankings. Diferentes configurações e pesos dos índices que compõem o índice de 

disseminação de conhecimento foram utilizadas para calcular os rankings. 

Para analisar a concordância entre rankings com o uso de técnica estatística 

não paramétrica, foi necessário obter um ranking de avaliações por especialistas. 

Devido à dificuldade de se obter avaliações por especialistas em 100 ativos digitais, 

no primeiro cenário, e 282 ativos digitais, no segundo cenário, foi necessário recorrer 

à estimativa estatística, tendo como inspiração o problema dos tanques alemães 

(RUGGLES; BRODIE, 1947; WIKIPEDIA, 2022). 

Trata-se de uma forma de estimar o tamanho total da população a partir de 

uma pequena amostra. No primeiro cenário, a amostra de 5 itens se mostrou 

suficiente. Já no segundo, a amostra de 11 itens se mostrou suficiente. Com os 

respectivos ativos sorteados, foram criados formulários para avaliação por 

especialistas para os cenários de estudo.  

Para a seleção dos especialistas, no cenário 1, foram sorteados 

aleatoriamente 20 pesquisadores doutores, vinculados ao Programa de Pós-

Graduação (PPG) interdisciplinar de destacada IES brasileira. Para o cenário 2, 

foram sorteados 40 pesquisadores doutores e doutorandos vinculados à PPG, de 

destacada IES brasileira, relacionados às áreas de Ciências Ambientais ou de 

Sustentabilidade Ambiental. 

No cenário 1, os convites aos especialistas foram enviados por e-mail em 

17/2/2022 e em 25/2/2022. A avaliação foi encerrada em 28/3/2022, com 5 

avaliações. No cenário 2, os convites aos especialistas foram enviados por e-mail 

em 17/2/2022, em 25/2/2022 e em 8/3/2022. Nesse cenário, a avaliação também foi 

encerrada em 28/3/2022, sem avaliações registradas. Em ambos os cenários, cada 

especialista recebeu o convite duas vezes.  

Dessa forma, foi possível analisar a concordância dos rankings apenas para 

o primeiro cenário. O Tau de Kendall (Kendall Rank Correlation Coefficient) foi 

utilizado para analisar a concordância. Portanto, cabe ressaltar que foi empregado o 

método experimental, que, de acordo com Lacerda et al. (2013), busca estudar o 

artefato em um ambiente controlado para verificar suas qualidades.  
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O formulário de avaliação do cenário 1 é demonstrado no Apêndice B. 

Diferentes configurações e pesos para os cálculos dos índices são apresentadas em 

detalhes na Seção 5.3.1.  

A segunda etapa se refere à análise da aplicabilidade do MAP2C como 

instrumento de tomada de decisão. Ao analisar os resultados obtidos com a 

aplicação do protótipo nos cenários de estudo, foi possível observar se os recursos 

gerados pelo modelo podem auxiliar gestores de IESs em diferentes aspectos de 

apoio à tomada de decisão. 

Visando ampliar a análise da aplicabilidade do modelo como um instrumento 

de apoio à tomada de decisão para as IESs, uma escala em quantis, para medir o 

potencial de disseminação de conhecimento dos ativos digitais, usando uma métrica 

comum, foi apresentada para os cenários de estudo.  

Quantis são úteis e informativos e podem ser vistos com uma medida 

resumo. A escala em quantil pode ser interpretada como um termômetro. Quanto 

maior a medida do quantil, maior é o potencial do ativo digital para o 

compartilhamento de conhecimento. Esse tipo de informação pode ser muito 

relevante para gestores, pois fornece insumos para se analisar a evolução dos 

resultados de pesquisa da IES. A Seção 5.3.2 apresenta a análise da aplicabilidade 

do MAP2C. 

Além dessas etapas de avaliação, cabe destacar que o Apêndice C 

apresenta a formalização da ontologia proposta nesta pesquisa, que teve como 

objetivo avaliar se a ontologia construída responde às 12 perguntas de competência 

definidas e apresentadas na Seção 4.3. A linguagem selecionada para realização de 

consultas na ontologia foi a SPARQL, por ser suportada pelo Protégé®, 

recomendada pela W3C, e ser considerada a linguagem padrão de consulta e 

manipulação de dados para uso no contexto da web semântica.  

Por fim, os principais recursos gerados pelo MAP2C, que podem trazer 

subsídios à tomada de decisão e à identificação do potencial de compartilhamento 

de conhecimento, são os índices, os agrupamentos e os indicadores, além da 

coautoria internacional. Dessa maneira, as perguntas de competência 1 a 4 estão 

relacionadas aos índices propostos na Seção 4.2, as perguntas 5 a 7, aos 

agrupamentos, as perguntas 7 a 9, às colaborações internacionais, e as perguntas 

10 a 12, aos indicadores baseados em métricas da ARS. 
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3.2.5 Comunicação 

 

Na sexta e última etapa da DSR descreve-se a comunicação dos resultados 

para a comunidade científica. Para este trabalho, entende-se que a comunicação se 

deu ao longo do caminho percorrido pelo pesquisador na construção da tese com a 

adoção de resultados parciais divulgados com a publicação de artigos. A 

comunicação, portanto, continuará para a academia por meio de publicações 

científicas. 

A comunicação com a academia iniciou com a publicação do artigo intitulado 

“Digital learning platforms: An integrative review to support Internationalization of 

Higher Education” (LIMA; BASTOS; VARVAKIS, 2020), no periódico Educação em 

Revista, em 2020. O estudo representou o amadurecimento de ideais relacionadas à 

IntES, além da percepção da oportunidade do uso colaborativo das TICs e das 

mídias sociais como dinâmica ou ação de IntES. 

No ano seguinte, os artigos intitulados “Knowledge sharing through 

Research Collaborative Networks” (LIMA; BASTOS; VARVAKIS, 2021a) e “Ontology-

based artifacts for Research Collaborative Networks” (LIMA; BASTOS; VARVAKIS, 

2021b) foram publicados nos anais do 11th International Conference on Knowledge 

and Innovation. Eles evidenciaram as lacunas e ajudaram a formar os pilares da 

problemática desta pesquisa, além de contribuírem na construção da solução do 

problema. 

Além disso, a qualificação de uma tese pode ser considerada uma 

comunicação formal para a academia, e essa ocorreu em 29 de setembro de 2021. 

Nota-se, portanto, que a comunicação de um trabalho científico é feita durante as 

etapas de seu desenvolvimento. 
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4 MODELO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE COMPARTILHAMENTO DE 

CONHECIMENTO 

 

Este capítulo apresenta de maneira detalhada o Modelo de Avaliação do 

Potencial de Compartilhamento de Conhecimento (MAP2C) proposto nesta tese. 

Inicialmente, na Seção 4.1, o MAP2C é apresentado de forma essencial.  

Nas seções seguintes, o MAP2C é detalhado e especializado. Na Seção 4.2, 

são apresentados os índices propostos pelo trabalho, com o intuito de contribuir no 

suporte ao processo de avaliação do potencial de compartilhamento de 

conhecimento dos ativos digitais produzidos por RCPs com colaboração 

internacional.  

A Seção 4.3 apresenta a ontologia proposta nesta tese para representar a 

base de conhecimento, com o intuito de descrever o conhecimento do domínio de 

ativos digitais produzidos em coautorias internacionais.  

Por fim, a Seção 4.4 especializa e detalha as etapas do MAP2C, sendo que 

esta pesquisa projeta e desenvolve a estrutura e a arquitetura em si, como suporte 

ao processo de avaliação do potencial de compartilhamento de conhecimento. 

 

4.1 PROPOSIÇÃO DO MODELO 

 

O MAP2C é formado por componentes e rotinas que geram recursos de 

apoio à avaliação do potencial de compartilhamento de conhecimento de ativos 

digitais. Os principais componentes são descritos no Quadro 8 e apresentados, na 

forma de mapa mental, na Figura 18. As Seções 2.4, 2.5 e 2.6, do referencial teórico 

que sustenta esta tese, apresentam métodos e técnicas, consolidados na EC, 

utilizados de forma combinada na construção do MAP2C. 

Os recursos e características gerados acerca dos ativos digitais que podem 

trazer subsídios à tomada de decisão e à identificação do potencial de 

compartilhamento de conhecimento são os índices, os agrupamentos e os 

indicadores, além da própria colaboração internacional, na forma de coautorias. 

Considerando os componentes descritos no Quadro 8, a rotina essencial para a 

geração dos recursos pelo MAP2C pode ser observada no Algoritmo 1. 
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Quadro 8 - Principais componentes do MAP2C 

Componente Descrição 
Base de 
conhecimento (BC) 

Uma base de conhecimento, amparada por uma ontologia, no domínio 
de ativos digitais produzidos em coautorias internacionais  

Ativos digitais (AD) 
Um conjunto de ativos digitais, armazenados na base de 
conhecimento, selecionados para a avaliação 

Fontes externas 
(FE) 

Fontes de informações externas de publicações de pesquisas 

Índices (IND) 
Conjunto de índices que podem trazer subsídios à identificação do 
potencial de compartilhamento de conhecimento dos ativos digitais 

Grafo (GFO) 
Grafo gerado a partir de matriz de similaridade dos vetores dos ativos 
digitais, com vetores representando nodos conectados por 
similaridades calculadas entre os pares de vetores 

Agrupamentos 
(AGR) 

Agrupamentos calculados sobre o grafo   

Indicadores (IDR) Indicadores calculados sobre o grafo 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 18 - Mapa mental da estrutura dos principais componentes do MAP2C 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A entrada do Algoritmo 1 requer uma base de conhecimento com os ativos 

digitais selecionados para análise, além de fontes de informações externas para a 

criação de índices. Já a saída contém a base de conhecimento enriquecida com os 

recursos gerados pelo MAP2C. 

 

Algoritmo 1: Geração de Recursos pelo MAP2C 
 

Entrada: BC (AD), FE 
Saída: BC (AD, IND, AGR, IDR) 

1 vAD  preprocessarTransformar(AD); 
2 BC  armazenar(vAD); 
3 FE  preprocessarTransformar(FE); 
4 IND  criarIndices(BC, FE); 
5 BC  armazenar(IND); 
6 MS  gerarMatrizSimilaridade(vAD); 
7 GFO  gerarGrafo(MS, similarity threshold); 
8 AGR  gerarAgrupamentos(GFO); 
9 BC  armazenar(AGR); 
10 IDR  calcularIndicadores(GFO); 
11 BC  armazenar(IDR). 
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Como pode ser observado no Algoritmo 1, a linha 1 refere-se às rotinas de 

pré-processamento e transformação de textos em vetores, aplicadas aos ativos 

digitais selecionados. A linha 2 destaca o armazenado dos vetores gerados na base 

de conhecimento. A linha 3 refere-se às rotinas de pré-processamento e 

transformação aplicadas aos documentos das fontes de informações externas.  

A linha 4 refere-se à criação de índices. O MAP2C considera essencial a 

utilização de fontes externas para a criação de índices. A linha 5 destaca o 

armazenamento dos índices gerados na base de conhecimento do MAP2C. A Figura 

19 apresenta os principais componentes e rotinas envolvidos na criação dos índices. 

As fontes externas são consultadas e apoiam a criação de índices. 

 

Figura 19 - Criação de índices com auxílio de fontes externas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na sequência, ocorre a geração da matriz de similaridade com os vetores de 

ativos digitais (vAD), conforme linha 6. Com a matriz e um limite de similaridade 

(similarity threshold) o grafo é gerado, conforme linha 7. O limite de similaridade 

representa um ponto de corte, ou seja, para que determinada relação entre pares de 

vetores de ativos digitais pertença ao grafo gerado, ela precisa estar dentro do limite 

estabelecido.  

A partir do grafo gerado, com o apoio de algoritmo de detecção de 

comunidades, os agrupamentos são criados e armazenados na base de 

conhecimento, conforme linhas 8 e 9, respectivamente. Finalmente, os indicadores 
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baseados em métricas da ARS são calculados e armazenados na base de 

conhecimento, conforme linhas 10 e 11, respectivamente. A Figura 20 apresenta a 

geração do grafo e o armazenamento dos recursos calculados pelo MAP2C.  

 

Figura 20 - Geração do grafo e armazenamento de recursos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A partir da saída do Algoritmo 1, com os recursos gerados pelo MAP2C, é 

possível aplicar técnicas de visualização de informações e de explicitação do 

conhecimento para realizar a avaliação do potencial de compartilhamento de 

conhecimento dos ativos digitais. A Figura 21 apresenta os principais componentes 

e rotinas que geram os recursos de apoio à avaliação de potencial. 

 

Figura 21 - Componentes e rotinas para geração de recursos pelo MAP2C 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Sob a perspectiva da tradicional abordagem de mineração de dados, com as 

etapas de seleção, pré-processamento, transformação, mineração e avaliação, a 

Figura 22 apresenta o MAP2C. A Seção 4.4 especializa e detalha estas etapas, 

enquanto a próxima seção destaca a importância da análise de fontes externas e 

apresenta os índices propostos neste trabalho. 

 

Figura 22 - MAP2C sob a perspectiva de etapas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.2 DEFINIÇÃO DE ÍNDICES 

 

Esta seção apresenta os índices propostos pelo trabalho, com o intuito de 

contribuir com a avaliação do potencial de compartilhamento de conhecimento dos 

ativos digitais produzidos em coautorias internacionais. Nesse sentido, esta tese 

propõe a criação de três índices que irão compor ao final o índice de disseminação 

de conhecimento. 
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4.2.1 Análise de fontes externas 

 

As organizações modernas dependem de dados e métricas para tomar 

melhores decisões sobre várias estratégias. Nessa perspectiva, as organizações 

investem em enriquecimento de dados para refinar a análise de dados, obter 

valiosos insights e melhorar seus serviços. Trata-se de uma tarefa crítica no 

processo de pré-processamento, na qual um conjunto de dados é ampliado com 

informações adicionais de fontes externas para realizar análises ou acrescentar um 

contexto significativo (CIAVOTTA et al., 2022). 

Dessa forma, a análise de fontes externas permite auxiliar especialistas na 

tomada de decisão. As fontes externas possibilitam a definição dos índices 

discutidos a seguir. Isto ocorre por meio de pesquisas realizadas em bases de 

pesquisas científicas. Por exemplo, para identificar o grau de atenção social na web 

de um ativo digital são realizadas buscas em bases de pesquisas científicas que 

detém um indicador altmétrico.  

A busca em bases que contém indicadores altmétricos pode ser motivada 

por vários interesses, tais como, monitorar e comparar referências de trabalhos 

online assim que são publicados, entender onde e por que uma pesquisa está sendo 

discutida e compartilhada, analisar a influência e o impacto de uma pesquisa, entre 

outros. Este trabalho utiliza o altmetric attention score, um indicador da quantidade 

de atenção que uma pesquisa tem recebido.  

Um dos principais provedores de indicadores altmétricos, produto da 

empresa Digital Science®, a Altmetric® rastreia uma série de fontes para capturar e 

coletar milhares de conversas sobre conteúdo acadêmico que acontecem online 

todos os dias, ajudando a monitorar e relatar a atenção em torno de trabalhos 

acadêmicos. A Altmetric® provê o indicador altmetric attention score, que também 

pode ser coletado da plataforma de publicações de pesquisa científica Dimensions®, 

um produto desenvolvido pela empresa Digital Science® em colaboração com mais 

de 100 organizações de pesquisa em todo o mundo (JACKSON, 2021). 

Cabe destacar que a empresa Digital Science® concedeu, para esta 

pesquisa, permissão de uso da ferramenta Dimensions Analytics®. A ferramenta 

fornece acesso ao conjunto de dados completo, abrangente e conectado da 

plataforma Dimensions®, além de suportar análises de dados para atender às 
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necessidades de instituições acadêmicas, organizações governamentais, 

financiadores de pesquisa, editores e departamentos de P&D. 

A plataforma Dimensions® cobre milhões de publicações de pesquisa 

ligadas por mais de 1,6 bilhões de citações, subsídios de apoio, ensaios clínicos, 

patentes e documentos de políticas. O conjunto de dados contém 127 milhões de 

publicações de 99 mil revistas, 150 milhões de “pontos altmétricos” e mais de 1 

milhão de livros (DIMENSIONS, 2022). A plataforma implementa o sistema Fields of 

Research (FoR), cobrindo todas as áreas da pesquisa do Australian and New 

Zealand Standard Research Classification (ANZSRC), um sistema desenvolvido em 

2008 que permite que todas as atividades de P&D sejam categorizadas de forma 

unificada. 

A atenção social na web do ativo digital é definida a partir de buscas 

realizadas em base de publicações científicas da plataforma Dimensions®, com o 

foco no indicador altmetric attention score. De forma geral, cada registro de 

publicação extraído é composto por um identificador único, um título, um resumo da 

publicação e o altmetric attention score, além de outras informações.  

A atualidade do ativo digital também é definida a partir de buscas realizadas 

em base de publicações científicas da plataforma Dimensions®. Para a definição da 

atualidade do ativo digital, devido o volume de dados, coletou-se registros de 

publicação com ano de publicação a partir de 2013, com o foco na relevância dos 

artigos científicos. De forma geral, cada registro extraído é composto por um 

identificador único, um título, um resumo da publicação e o ano de publicação, além 

de outras informações. 

Todos os atributos foram coletados por um processo semiautomático. No 

caso da atenção social na web, diversos conjuntos de dados ranqueados pelo 

indicador altmetric attention score, com 50.000 registros cada, de cada área e 

subárea do ANZSRC, foram extraídos a partir da ferramenta Dimensions Analytics®.  

No caso da atualidade, diversos conjuntos de dados ranqueados pelo indicador 

relevance, com 50.000 registros cada, de cada área e subárea do ANZSRC, foram 

extraídos a partir da ferramenta Dimensions Analytics®.  

Posteriormente, os conjuntos de publicações científicas foram agrupados e 

unificados, formando duas bases, a primeira pelo indicador altmetric attention score, 

para o cálculo do índice de atenção social na web, e a segunda pela relevância, para 

o cálculo do índice de atualidade. Finalmente, as bases foram salvas em um banco 
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de dados para facilitar as consultas geradas no momento da criação dos índices que 

irão auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão.  

O primeiro índice proposto é o de aderência à área temática ou projeto de 

pesquisa, apresentado a seguir. 

 

4.2.2 Índice de aderência à área temática - Aindex 

 

Este índice é obtido calculando a similaridade dos vetores dos ativos digitais 

e dos vetores da área temática ou projeto de pesquisa ao qual determinado ativo 

digital está relacionado. Para estabelecer similaridades entre os vetores, nesta tese, 

utiliza-se a equação do cosseno, explicitada na Seção 2.5.2. Para a transformação 

dos ativos digitais e das descrições das respectivas áreas temáticas, optou-se por 

treinar um modelo D2V da arquitetura PV-DM, explicitada na Seção 2.5.1. A Figura 

23 apresenta o processo de cálculo do índice. 

 

Figura 23 - Processo de cálculo do índice de aderência à área temática 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como pode ser observado na Figura 23, os ativos digitais e as respectivas 

áreas temáticas são unificados para as rotinas de pré-processamento. Na 

sequência, o modelo D2V é treinado para o corpus unificado. No próximo passo do 

processo, para cada ativo digital X, um vetor D2V é inferido do modelo treinado, 

assim como é inferido um vetor D2V para a área temática relacionada ao ativo digital 

X. Por fim, os vetores têm sua similaridade calculada, gerando o índice de aderência 

à área temática do ativo digital X. 

A partir do protótipo construído para demonstrar a viabilidade do modelo 

proposto nesta tese, o índice de aderência foi calculado para o primeiro cenário de 



102 

estudo, conforme demonstrado nas Seções 5.2.1 e 5.3.1. Cabe ressaltar que este 

índice não utiliza fontes externas da web. As informações dos ativos digitais e das 

respectivas áreas temáticas estão contidas na base de conhecimento do MAP2C. 

 

4.2.3 Índice de atualidade - Nindex 

 

O segundo índice proposto é o de atualidade. Ele é responsável por 

descrever o quão atual determinado ativo digital pode ser considerado. Nesta tese, o 

índice de atualidade é determinado por consultas realizadas na base Dimensions®. 

Com o intuito de clarificar o entendimento deste índice é apresentado a Figura 24. 

 

Figura 24 - Processo de cálculo do índice de atualidade 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como pode ser observado na Figura 24, os artigos científicos extraídos da 

base Dimensions® passam por rotinas de pré-processamento e um modelo D2V é 

treinado para o respectivo corpus. Cabe ressaltar que os ativos digitais passam por 

rotinas de pré-processamento similares àquelas executadas nos artigos científicos 

extraídos da fonte externa. 

Posteriormente, para cada ativo digital X, um vetor D2V é inferido do modelo 

treinado com o corpus da fonte externa. Na sequência, com o vetor D2V do ativo 

digital X, é realizado uma consulta dos “n vetores” mais similares ao ativo digital X. A 

consulta é realizada no modelo D2V treinado com o corpus da fonte externa. A 

similaridade do cosseno é utilizada para calcular a similaridade entre os vetores. Por 

fim, ocorre o cálculo do índice, conforme exemplo demonstrado na Figura 25. 

Como pode ser observado na Figura 25, o valor de n é 5. O valor de k 

corresponde à contagem de anos de forma decrescente. Por exemplo, para o ano de 
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2022, k=1, para 2021, k=2, para 2020, k=3, e assim por diante. Dessa forma, 

publicações mais recentes recebem maior peso.  

 

Figura 25 - Exemplo de cálculo do índice de atualidade 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exemplo acima, para cada vetor encontrado, dos “top 5” mais similares 

ao vetor do ativo digital X (query), é calculado 1/k e multiplicado pelo respectivo valor 

da similaridade do cosseno entre os vetores. Por fim, para obter o índice de 

atualidade do ativo digital X, é calculado a média dos resultados das n multiplicações 

do passo anterior. A equação 2 ilustra o cálculo do índice de atualidade.  

 

Nindex = 
∑ (cos θ ∗ 1 𝑘⁄ )𝑛

𝑖=1

𝑛
                                                                    (2) 

 

4.2.4 Índice de atenção social na web - Sindex 

 

Por fim, define-se o índice de atenção social na web. Ele é responsável por 

descrever o quão popular determinado ativo digital pode ser considerado na web. 

Nesta tese, o índice de atenção social na web é determinado por consultas 

realizadas na base Dimensions®. O processo de cálculo desse índice é semelhante 

ao processo do índice de atualidade. Com o intuito de clarificar o entendimento 

deste índice é apresentado a Figura 26. 

Como pode ser observado na Figura 26, os artigos científicos extraídos da 

base Dimensions® passam por rotinas de pré-processamento e um modelo D2V é 
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treinado para o respectivo corpus. Cabe ressaltar, que os ativos digitais passam por 

rotinas de pré-processamento similares àquelas executadas nos artigos científicos 

extraídos da fonte externa. 

 
Figura 26 - Processo de cálculo do índice de atenção social na web 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Posteriormente, para cada ativo digital X, um vetor D2V é inferido do modelo 

treinado com o corpus de documentos da fonte externa. Na sequência, com o vetor 

D2V do ativo digital X, é realizado uma consulta dos “n vetores” mais similares ao 

ativo digital X. A consulta é realizada no modelo D2V treinado com o corpus da fonte 

externa. A similaridade do cosseno é utilizada para calcular a similaridade entre os 

vetores. Por fim, ocorre o cálculo do índice, conforme demonstrado na Figura 27. 

 

Figura 27 - Exemplo de cálculo do índice de atenção social na web 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como pode ser observado na Figura 27, o valor de n é 5. Para cada vetor 

encontrado, dos “top 5” mais similares ao vetor do ativo digital X, é calculado ln 
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(altmetric attention score) e multiplicado pelo respectivo valor da similaridade do 

cosseno entre os vetores. Por fim, para obter o índice de atenção social na web do 

ativo digital X, é calculado a média dos resultados das n multiplicações do passo 

anterior. A equação 3 ilustra o cálculo do índice.  

 

Sindex = 
∑ (cos θ ∗ ln 𝑎𝑙𝑡𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒)𝑛

𝑖=1

𝑛
                                                                 (3) 

 

Uma das razões para se aplicar a transformação logarítmica aos dados é 

estatística. Por exemplo, se a distribuição da variável em questão possui um viés, ou 

seja, uma das extremidades elevadas e uma cauda longa, medidas como correlação 

ou regressão podem ser bastante influenciadas pelo pico da distribuição, outliers, 

dentre outros.  Nesse cenário, a aplicação da transformação pode reduzir o efeito do 

viés (HTOON, 2020).  

A normalização logarítmica é um método útil para padronizar os dados 

quando se tem uma variável específica com alta variação. Dessa forma, é 

considerada uma boa maneira de minimizar a variação de uma variável e torná-la 

comparável a outras variáveis para modelagem (DATACAMP, 2022). 

 

4.2.5 Índice de disseminação de conhecimento - Dindex 

 

No final, o índice de disseminação de conhecimento do ativo digital será a 

soma da multiplicação dos três índices apresentados pelos seus respectivos pesos, 

conforme equação 4. Ressalta-se que a soma dos pesos (p1, p2 e p3) deve ser 1. O 

índice de disseminação de conhecimento possibilita criar um ranking pela ordem de 

classificação dos ativos digitais estabelecido pelo MAP2C.   

 

𝐷𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = (𝑝1 ∗  𝑆𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥) + (𝑝2 ∗  𝑁𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥) + (𝑝3 ∗  𝐴𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥)                                 (4) 

 

A partir do protótipo construído para demonstrar a viabilidade do modelo, o 

índice de disseminação de conhecimento foi calculado com diferentes pesos e 

valores n para o cenário 1, conforme apresentado na Seção 5.3.1. 

Os índices propostos para esta tese buscam fornecer indícios do potencial 

de compartilhamento de conhecimento de um ativo digital. Eles são cruciais para 
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indicar o potencial de disseminação de conhecimento dos ativos digitais produzidos 

em coautorias internacionais. Após os cálculos, os índices são armazenados na 

base de conhecimento do MAP2C para serem utilizados no processo de avaliação 

do potencial de compartilhamento de conhecimento.  

A próxima seção apresenta a ontologia proposta nesta tese para representar 

a base de conhecimento. 

  

4.3 REPRESENTAÇÃO DA BASE DE CONHECIMENTO 

 

Com o intuito de descrever o conhecimento do domínio de ativos digitais 

produzidos em coautorias internacionais, a partir do resultado da revisão sistemática 

da literatura, a ontologia VIVO (LYRASIS, 2021) foi selecionada para compor a base 

de conhecimento. Ela é composta por cerca de 200 classes e, consequentemente, 

sua documentação é bastante extensa. 

Para contemplar algumas classes que esta pesquisa demanda, a ontologia 

VIVO foi estendida. Para tal, um conjunto de boas práticas do processo Ontology 

Development 101 (NOY; MCGUINNESS, 2001) foi utilizado. Este processo consiste 

em um guia de passos iterativos executados livremente e de forma prática no 

desenvolvimento de ontologias.  

Os sete passos do guia são: 1) determinar o domínio e o escopo da 

ontologia; 2) considerar o reuso de ontologias existentes; 3) enumerar termos 

importantes do domínio da ontologia; 4) definir as classes do domínio e a hierarquia 

de classes; 5) definir as propriedades das classes; 6) definir as restrições das 

propriedades; e 7) criar as instâncias.  

Inicialmente ocorre a definição do escopo, elucidando os objetivos da 

ontologia e a definição das perguntas de competência. Neste trabalho, a ontologia 

envolve a representação e formalização do domínio de ativos digitais produzidos em 

coautorias internacionais. Seu objetivo é apoiar a avaliação do potencial de 

compartilhamento de conhecimento dos ativos digitais, auxiliando gestores na 

tomada de decisão.  

Nesse momento, também foram definidas 12 perguntas de competência, ou 

seja, questionamentos que a ontologia deve ser capaz de responder. Além de 

justificar a existência, as perguntas também são importantes para futura avaliação 
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da ontologia. Entretanto, a listagem não precisa ser exaustiva, pois é utilizada para a 

avaliação e o refinamento da ontologia em uma etapa posterior.  

O Quadro 9 apresenta as perguntas definidas no escopo da ontologia. 

 

Quadro 9 - Perguntas de competência definidas 

Perguntas de competência 
1. Quais são os potenciais ativos digitais de acordo com o índice de atenção social na web? 

2. Quais são os potenciais ativos digitais de acordo com o índice de atualidade? 

3. Quais são os potenciais ativos digitais de acordo com o índice de aderência à área 
temática? 

4. Quais são os potenciais ativos digitais de acordo com o índice de disseminação do 
conhecimento? 

5. Quais são os ativos digitais semelhantes pertencentes à área temática X? 

6. Quais são os ativos digitais semelhantes ao longo do período T? 

7. Quais são as instituições que colaboram em grupos semelhantes? 

8. Quais são as instituições que colaboram no tópico Y? 

9. Quais são as instituições que colaboram na área temática X? 

10. Quais são os potenciais ativos digitais de acordo com o número de ativos digitais 
similares? 

11. Quais são os potenciais ativos digitais de acordo com a proximidade aos demais ativos 
digitais? 

12. Quais são os potenciais ativos digitais de acordo com a atuação como intermediador 
entre diferentes grupos de ativos digitais similares? 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na sequência, com relação ao reuso de outras ontologias, cabe destacar 

que, neste trabalho, parte da ontologia VIVO foi reutilizada. No próximo passo, são 

definidas as classes, as propriedades e as restrições por meio da construção de um 

modelo conceitual que representa o mundo real de forma abstrata. O Quadro 10 

apresenta as classes presentes na ontologia de domínio proposta, assim com as 

suas respectivas descrições.  

Com o intuito de exemplificar as classes e os relacionamentos da ontologia, 

a Figura 28 é apresentada. É possível identificar o nome da classe, na parte 

superior, bem como suas respectivas propriedades de dados. Os relacionamentos 

entre as classes representam as propriedades de objetos.  

Destacadas em vermelho no Quadro 10 e na Figura 28, as classes Cluster, 

Descriptor e Dissemination Analysis foram criadas para esta tese. As demais classes 

foram reutilizadas da ontologia VIVO, que por sua vez, reutiliza uma série de outras 

ontologias de referência. 
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Quadro 10 - Descrição das classes da ontologia 

Classe Descrição 
Authorship Classe responsável por definir a autoria (instituição) de um ativo digital 

Concept Classe responsável por descrever uma área temática 

Cluster Classe responsável por reunir em grupos os ativos digitais similares 

Date/Time Value 
Classe responsável por descrever o ano de publicação de um ativo 
digital 

Descriptor 
Classe responsável por descrever os termos de determinado ativo 
digital, área temática ou projeto de pesquisa 

Dissemination 
Analysis 

Classe responsável por definir o contexto da análise de potencial de 
compartilhamento de conhecimento dos ativos digitais analisados 

Document  Classe responsável por descrever um ativo digital 

Geographic 
Location 

Classe responsável por descrever o país de uma instituição de 
pesquisa 

Organization Classe responsável por descrever uma instituição de pesquisa 

Research Project  Classe responsável por descrever um projeto de pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 28 - Detalhamento das classes presentes na ontologia 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Uma das classes fundamentais da ontologia proposta é a classe Document, 

responsável por descrever as características dos ativos digitais e os índices que 

serão atribuídos aos ativos digitais com a execução do MAP2C. Cabe destacar que 

foram criadas propriedades de dados específicas para a classe Document. Estas 

propriedades estão destacadas em vermelho na Figura 28 e no Quadro 11.  
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Quadro 11 - Descrição das propriedades de dados da classe Document 

Propriedade de dado Descrição 
identifier Número de identificação 

title Título do ativo digital 

abstract Resumo do ativo digital 

scoreSocialAtt Índice de atenção social na web 

scoreNovelty Índice de atualidade 

scoreAdherence Índice de aderência à área temática 

scoreDissemination Índice de disseminação do conhecimento 

snaBetweenness Indicador de intermediação 

snaCloseness Indicador de proximidade 

snaDegree Indicador de grau 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A classe Document se relaciona com a classe Organization via classe 

Authorship e propriedade de objeto relates, a classe Concept via propriedade 

hasSubjectArea, a classe Research Project via propriedade researchAreas, a classe 

Date/Time Value via propriedade dateTimeValue e a classe Descriptor por meio da 

propriedade hasDescriptor. Existe também o relacionamento da classe Document 

com as classes Cluster e Dissemination Analysis. 

A classe Cluster é responsável por representar os agrupamentos de ativos 

digitais gerados com execução do MAP2C. Ela possui um número identificador. 

Determinado agrupamento poderá ter associado a um ou muitos (1..*) ativos digitais 

através da propriedade hasDocument.  

A classe Dissemination Analysis é responsável por representar o contexto da 

análise do potencial de compartilhamento de conhecimento dos de ativos digitais em 

determinado momento. A propriedade da classe Dissemination Analysis é date, que 

corresponde a data de realização da análise. A classe Dissemination Analysis 

relaciona-se com a classe Cluster, via propriedade hasCluster e a classe Document 

por meio da propriedade hasDocument.  

A classe Organization relaciona-se com as classes Geographic Location e 

Document. A classe Research Project relaciona-se com as classes Descriptor, 

Concept e Document. A classe Descriptor descreve o conjunto de termos (palavras-

chave) de determinada classe. No caso desta ontologia, descreve os termos-chave 

das classes Concept, Research Project e Document. 

No penúltimo passo do processo Ontology Development 101 ocorre a 

implementação da ontologia. A ferramenta Protégé® foi utilizada pois contempla 

linguagens padrões da web semântica. A linguagem OWL foi utilizada por ser uma 
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linguagem robusta e recomendada pela W3C, principal organização de 

padronização da web como padrão de representação de ontologias. O Apêndice D 

apresenta as classes que compõem a ontologia de domínio na ferramenta Protégé® 

versão 5.5.0. 

Por fim, a avaliação da ontologia, realizada por meio de consultas para 

responder as perguntas de competência definidas para a ontologia, é apresentada 

no Apêndice C. A linguagem selecionada para realização de consultas na ontologia 

foi a SPARQL, por ser suportada pelo Protégé®, recomendada pela W3C, e ser 

considerada linguagem padrão de consulta e manipulação de dados para uso no 

contexto da web semântica. 

 

4.4 ESPECIALIZAÇÃO DO MODELO 

 

A especialização do MAP2C é apresentada na Figura 29, considerando os 

índices propostos na Seção 4.2, a representação da base de conhecimento 

apresentada na Seção 4.3 e os métodos e técnicas de mineração de texto e de ARS 

selecionados nesta tese para as respectivas tarefas do modelo.  

 

Figura 29 - Especialização do MAP2C 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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As etapas de população da base de conhecimento e seleção dos ativos 

digitais, pré-processamento, transformação, mineração e avaliação dos ativos 

digitais são detalhadas a seguir. 

 

4.4.1 População da base de conhecimento e seleção dos ativos digitais 

 

O modelo inicia pelo provimento de ativos digitais produzidos em coautorias 

internacionais e as informações referentes às áreas temáticas ou projetos de 

pesquisa, caracterizados por textos curtos, incluindo títulos e resumos, e com 

poucas informações que as detalham. A base mantém as informações que guiam 

determinado processo de avaliação dos ativos digitais.  

Na ontologia, apresentada na Seção 4.3, o especialista também irá 

preencher a data de realização da análise. As informações armazenadas na base de 

conhecimento serão utilizadas na etapa de pré-processamento. A Figura 30 ilustra a 

etapa de seleção do MAP2C.  

 

Figura 30 - Seleção dos ativos digitais 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A etapa de seleção é responsável por selecionar os ativos digitais de acordo 

com os filtros estabelecidos e critérios selecionados por especialistas, ou seja, 

realiza-se a seleção do conjunto de itens que farão parte da análise. Estes critérios 

podem variar como: ativos digitais em coautorias internacionais de determinado 

Programa, de determinada área de pesquisa, de determinado período de publicação, 

enfim, reduzindo o conjunto inicial para um conjunto menor direcionado a um 

contexto de análise. 
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4.4.2 Pré-processamento 

 

A etapa de pré-processamento possui como objetivo prover a correta 

formatação e representação do formato textual dos ativos digitais para que sejam 

transformados na etapa seguinte. O conjunto original de textos é reduzido a um 

subconjunto que seja o mais representativo e relevante para determinado corpus.  

Trata-se de uma etapa essencial que consiste em um conjunto de rotinas. 

Cabe ressaltar que as rotinas não são fixas ou obrigatórias, ou seja, para cada tipo 

de problema, algumas são mais necessárias que as outras. A Figura 31 apresenta a 

etapa de pré-processamento do MAP2C e as rotinas selecionadas nesta tese. 

 

Figura 31 - Pré-processamento dos ativos digitais selecionados 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como pode ser observado na Figura 31, determinado ativo digital 

selecionado é submetido às rotinas de pré-processamento e resulta em um conjunto 

de termos (palavras-chave). Os termos podem ser identificados/extraídos utilizando-

se métodos automáticos ou semiautomáticos com PLN, ou mesmo por meio da 

utilização de dicionários, tesauros ou ontologias.  

Com relação as rotinas utilizadas na etapa de pré-processamento, 

inicialmente ocorre a normalização do texto em letras minúsculas. Na limpeza do 

texto, é executado a expansão das contrações, a remoção de palavras com dígitos, 

a substituição de quebra de linha por espaço, a remoção de URLs, a substituição de 

caracteres que não sejam do alfabeto-alvo por espaço e a remoção de espaços 

extras. Na limpeza do texto são utilizadas expressões regulares (Regular Expression 

- RegEx). As RegEx são úteis para inúmeras tarefas práticas do dia a dia de 

cientistas de dados. 
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Na rotina de tokenização os ativos digitais são divididos em unidades 

menores, como palavras ou termos individuais. Cada uma dessas unidades menores 

é chamada de token. Na rotina de marcação de parte do discurso (POS tagging), os 

tokens são designados como marcação do discurso, que são tipicamente subtipos 

morfossintáticos de categorias sintáticas fundamentais na língua, como um 

substantivo, ou verbo. 

A rotina de lematização consiste no processo de conversão de uma palavra 

para sua forma base. É o processo de agrupar as formas flexionadas de uma 

palavra para que possam ser analisadas como um único item, identificado pelo lema 

da palavra. A marcação de parte do discurso e a lematização são essenciais para o 

pré-processamento linguístico. 

Na rotina de remoção de stop words, palavras muito comuns, que 

provavelmente não ajudam em tarefas de PLN, são removidas. Esta rotina pode ser 

evitada nos casos em que a estrutura da frase é importante, como na análise de 

sentimentos. Ela permite economizar tempo de computação e esforços no 

processamento de grandes volumes de texto. 

A rotinas de pré-processamento exigem muito tempo de processamento 

para corpus grandes. Nesta tese, elas são utilizadas na etapa de pré-processamento 

do MAP2C e na criação dos índices propostos, conforme apresentado na Seção 4.2. 

Nesta última, de maneira onerosa, devido ao volume de textos das fontes externas. 

 

4.4.3 Transformação 

 

Esta etapa é responsável por adequar os dados para serem utilizados em 

algoritmos de mineração de texto. A partir dos ativos digitais pré-processados, um 

modelo D2V da arquitetura PV-DM é criado. D2V é um método de WE que computa 

um vetor de característica para cada documento de determinado corpus. A Seção 

2.5.1 apresenta detalhes de WE e D2V.  

A Figura 32 apresenta a etapa de transformação do MAP2C. Como pode ser 

observado na figura, os ativos digitais pré-processados passam por rotinas para a 

criação do modelo D2V. Após a criação do modelo, determinado ativo digital têm sua 

representação vetorial gerada.  

Com relação as rotinas utilizadas nesta etapa, inicialmente ocorre a 

marcação de documentos. Esta rotina executa a tokenização dos documentos 
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juntamente com a respectiva marcação destes, fornecendo a devida entrada para o 

modelo D2V. As marcações (tags) representam o índice dos documentos no corpus. 

 

Figura 32 - Transformação dos ativos digitais pré-processados 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Após inicializar o modelo com os parâmetros necessários, constrói-se um 

vocabulário dos documentos. Essencialmente, o vocabulário é uma lista de todas as 

palavras únicas extraídas do corpus. Finalmente, os vetores D2V são obtidos do 

modelo gerado através do treinamento da rede neural. 

Assim como as rotinas de pré-processamento, as rotinas de transformação 

exigem um tempo de processamento considerável para corpus grandes. Nesta tese, 

elas são utilizadas na etapa de transformação do MAP2C e na criação dos índices 

propostos.  

Como pôde ser observado na Figura 29, os índices de atenção social na 

web, apresentado na Seção 4.2.4, e de atualidade, apresentado na Seção 4.2.3, são 

calculados após a etapa de pré-processamento. Estes índices são inspirados na 

recuperação de informação (RI), que é o processo de encontrar os documentos 

desejados a partir de uma coleção de documentos. Nesse caso, retornando os mais 

relevantes primeiro, seguidos por documentos menos relevantes, como um ranking 

de documentos. 

Diferentemente destes dois índices, que realizam consultas às fontes 

externas, o índice de aderência à área temática, apresentado na Seção 4.2.2, é 

calculado após a etapa de transformação e utiliza informações contidas na base de 

conhecimento. Os três índices, que ao final compõem o índice de disseminação de 

conhecimento, são armazenados na base de conhecimento para a realização da 
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avaliação do potencial de compartilhamento de conhecimento dos ativos digitais 

produzidos em coautorias internacionais.  

Assim como nos cálculos dos três índices que compõem o índice de 

disseminação de conhecimento, na etapa de mineração, a medida do cosseno é 

utiliza entre vetores D2V gerados na etapa de transformação para calcular a 

similaridade entre eles. 

 

4.4.4 Mineração de texto e análise da rede 

 

Com o intuito de descobrir padrões, a etapa de mineração propriamente dita 

é responsável pelo desenvolvimento e aplicação de cálculos e algoritmos. Em outras 

palavras, nesta etapa aplicam-se métodos e técnicas de mineração de texto e de 

análise de rede, objetivando descobrir padrões úteis que possam contribuir com o 

processo de avaliação do potencial de compartilhamento de conhecimento dos 

ativos digitais produzidos em coautorias internacionais.  

Os avanços tecnológicos levaram ao rápido desenvolvimento do campo de 

mineração de texto, constituindo-o como um campo interdisciplinar relacionado ao 

aprendizado de máquina, RI, estatística e linguística computacional. Os domínios de 

aplicação do campo são diversificados, incluindo classificação, agrupamento, análise 

de sentimentos e sistemas de recomendação baseado em conteúdo.  

Nesta tese, a análise de agrupamento é utilizada para agrupar ativos digitais 

similares, que compartilham um conjunto de informações comuns. Com o intuito de 

atingir o objetivo, os vetores D2V gerados na etapa de transformação são utilizados 

como entrada para algumas rotinas específicas. A Figura 33 apresenta a etapa de 

mineração do MAP2C. 

Como pode ser observado na Figura 33, as rotinas executas nesta etapa são 

a criação de uma matriz de similaridade, a transformação da matriz em um grafo não 

direcionado, o agrupamento dos ativos digitais semelhantes através de algoritmos 

de modularidade de grafos e o cálculo de indicadores baseados nas medidas de 

centralidade da ARS. 
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Figura 33 - Análise de agrupamentos de ativos digitais 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para obter a matriz de similaridade, esta tese utiliza a medida do cosseno 

para o cálculo de similaridade vetorial, conforme apresentado na Seção 2.5.2. Dessa 

forma, a partir da similaridade do cosseno, calculada entre pares de vetores D2V, a 

matriz de similaridade entre os ativos digitais é obtida. 

Na rotina de transformação da matriz em grafo, cada ativo digital representa 

um nodo e a relação entre dois ativos digitais representa uma aresta. A similaridade 

calculada entre pares de vetores D2V representa a relação entre os ativos digitais. 

Nessa rotina, é necessário definir um ponto de corte, ou seja, um limite de 

similaridade (similarity threshold) para que determinada relação entre pares de 

ativos digitais pertença ao grafo gerado. Por exemplo, filtrar para manter somente as 

arestas dos pares de ativos digitais que tenham pontuação superior a 0,5 de 

similaridade do cosseno.  

Após transformar a matriz em um grafo, são gerados agrupamentos dos 

ativos digitais semelhantes com o auxílio do algoritmo de modularidade Louvain, 

apresentado na Seção 2.6.2. Este algoritmo de detecção de comunidade quantifica o 

quão bem um nodo é atribuído a um grupo, analisando a densidade de conexões 

dentro de um agrupamento em comparação com uma amostra média ou aleatória. 

Esta medida de atribuição de comunidade é chamada de modularidade. 

Após as três principais rotinas da etapa de mineração do MAP2C, obtém-se 

um grafo com os agrupamentos de ativos digitais semelhantes, conforme ilustrado 

na Figura 33. A detecção de agrupamentos ou comunidades é um importante campo 

da ARS (LI; ZHU; NIU, 2022), que também dispõe de diferentes tipos de algoritmos 

de centralidade, utilizados para entender os papéis de nodos específicos em um 

grafo e seu impacto sobre a rede. 
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A centralidade permite compreender quais nodos são mais importantes em 

uma rede. Com objetivo de contribuir com o processo de avaliação do potencial de 

compartilhamento de conhecimento dos ativos digitais, baseados nas medidas de 

centralidade da ARS, nesta tese são calculados três indicadores: 1) grau; 2) 

intermediação; e 3) proximidade. 

A centralidade de grau leva em consideração quantos vizinhos diretos cada 

nodo tem no grafo. A centralidade de intermediação é uma forma de detectar a 

quantidade de influência que um nodo tem sobre o fluxo de informações ou recursos 

em um grafo. É normalmente usada para encontrar nodos que servem como ponte 

de uma parte de um grafo para outra. A centralidade de proximidade é uma forma de 

detectar nodos que são capazes de difundir informações de forma eficiente através 

de um subgrafo. A Seção 2.6.1 apresenta estas medidas de centralidade. 

Após obter o grafo com os agrupamentos de ativos digitais semelhantes, 

estes agrupamentos e os indicadores de centralidade calculados são armazenados 

na base de conhecimento e utilizados na etapa de avaliação do MAP2C. 

 

4.4.5 Avaliação dos ativos digitais 

 

Nesta etapa é realizada a avaliação dos índices, agrupamentos e 

indicadores obtidos durante a aplicação do MAP2C pelos especialistas. Para tal, a 

tese propõe um modelo que é caracterizado pelos passos envolvidos no 

enriquecimento dos ativos digitais com novos atributos, representados pelos índices 

propostos, na utilização da tarefa de agrupamento para sugerir grupos de ativos 

digitais similares e novamente no enriquecimento dos ativos digitais com novos 

atributos, representados pelos três indicadores baseados em métricas da ARS.  

A Figura 34 apresenta a etapa de avaliação do MAP2C. Como pode ser 

observado na figura, os agrupamentos gerados e os indicadores calculados são 

armazenados na base de conhecimento e utilizados na avaliação do potencial de 

compartilhamento de conhecimento. A avaliação possibilita identificar o potencial 

disseminador de cada ativo digital e também o seu papel dentro do agrupamento 

formado. Os três índices calculados durante a avaliação do potencial de 

compartilhamento de conhecimento contribuem significativamente nesta fase de 

avaliação ao compor o índice de disseminação de conhecimento do ativo digital.  
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Figura 34 - Etapa de avaliação do MAP2C 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com o índice de disseminação de conhecimento, o gestor poderá analisar os 

ativos digitais com maior potencial de compartilhamento de conhecimento e a 

similaridade dos ativos digitais em seus respectivos agrupamentos. Além disso, os 

dados armazenados na base de conhecimento contribuem na visualização dos 

ativos. Ao visualizar o agrupamento de ativos digitais similares, o gestor poderá 

estudar a semântica do grupo e extrair maiores informações sobre as ativos digitais, 

de tal maneira que se possa explicitar um entendimento a respeito do agrupamento. 

Assim, ao identificar ativos digitais semelhantes e seus respectivos 

potenciais de compartilhamento, dentre outras possibilidades, determinada IES 

poderá promover o compartilhamento dos seus resultados de pesquisa, tomar 

decisões para melhor alocação de recursos ou para fortalecer determinadas RCPs. 

Desse modo, o MAP2C inclui etapas adicionais para que os objetivos do 

trabalho sejam alcançados, entre elas, a explicitação do conhecimento de domínio, 

que fornece os subsídios para a etapa de avaliação. Cabe destacar que a ARS 

fornece uma representação visual na forma de grafos de rede.  

A visualização da rede é um dos passos fundamentais da ARS. Por meio de 

técnicas de visualização é possível explicitar visualmente grupos de ativos digitais, 

assim como os relacionamentos presentes entre os ativos digitais coletados e seu 

potencial de compartilhamento de conhecimento.  

Por fim, o MAP2C busca contribuir no processo de avaliação do potencial de 

compartilhamento de conhecimento dos ativos digitais produzidos em coautorias 

internacionais, fornecendo insumos para auxiliar gestores na tomada de decisão, 

visando promover o compartilhamento de conhecimento para a sociedade. 
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5 DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO MODELO 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o processo de operacionalização 

(instanciação), demonstração e avaliação do MAP2C, bem como a discussão dos 

resultados obtidos. 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS CENÁRIOS 

 

Esta seção apresenta os cenários de análise do modelo, baseado nas 

escolhas metodológicas descritas na Seção 3.2. Os cenários escolhidos para 

aplicação do MAP2C foram os ativos digitais produzidos por RCPs da UFSC com 

colaboração internacional. O primeiro cenário no contexto do Programa Capes-PrInt-

UFSC e o segundo no contexto da área de Ciências Ambientais. 

Dessa forma, os ativos digitais considerados na análise dos cenários foram 

artigos científicos produzidos em coautoria internacional entre a UFSC e InsP do 

exterior, escritos no idioma inglês. Este escopo foi delimitado em função da 

factibilidade da condução da pesquisa frente a forma de acesso aos dados.  

A seguir os dois cenários são detalhados. 

 

5.1.1 Cenário 1 – Redes do Capes-PrInt-UFSC 

 

O primeiro cenário de análise é composto por ativos digitais produzidos por 

RCPs da UFSC, com colaboração internacional, no contexto do Capes-PrInt-UFSC, 

que definiu 27 projetos, subdivididos em cinco áreas temáticas (CAPES-PRINT-INI, 

2021; CAPES-PRINT-APR, 2022): Digital Transformation: Industry 4.0 and Services; 

Environmental Sustainability; Human Health; Languages, Interculturality and 

Identities; e Nanoscience and Nanotechnology.  

Com o objetivo de explicitar as principais palavras-chave das áreas 

temáticas do Capes-PrInt-UFSC, as Figuras 35, 36, 37, 38 e 39 apresentam as 

nuvens de palavras dessas áreas do primeiro cenário de estudo. 

A partir do portal de transparência da CAPES (TRANSPARENCIA CAPES, 

2021) e da Plataforma Lattes do CNPq (PLATAFORMA LATTES, 2022) foi possível 

coletar e selecionar os ativos digitais do primeiro cenário. A última verificação na 

Plataforma ocorreu no início de janeiro de 2022.  
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Os ativos considerados na Plataforma foram os artigos científicos das 

categorias “artigos completos publicados em periódicos” e “trabalhos completos 

publicados em anais de congressos”, publicados entre 2019 e 2022. Como filtro 

adicional de seleção, foram considerados os artigos produzidos por pesquisadores 

da UFSC com coautoria de InsP do exterior relacionado ao Capes-PrInt-UFSC.  

Dessa forma, obteve-se os 100 ativos digitais para a análise do cenário. 

 

Figura 35 - Nuvem de palavras da área temática Transformação Digital 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 36 - Nuvem de palavras da área temática Sustentabilidade Ambiental 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 37 - Nuvem de palavras da área temática Saúde Humana 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Figura 38 - Nuvem de palavras da área Idiomas, Interculturalidade e Identidades 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 39 - Nuvem de palavras da área temática Nanociência e Nanotecnologia 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Na sequência, com objetivo de explorar a base de conhecimento do primeiro 

cenário, os Gráficos 1, 2 e 3 apresentam a distribuição dos ativos digitais por ano de 

publicação e área temática, país colaborador e InsP colaborador, respectivamente. 

 
Gráfico 1 - Número de ativos do cenário 1 por ano de publicação e área temática 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 2 - Número de ativos do cenário 1 por país colaborador e área temática 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 



123 

 

Gráfico 3 - Número de ativos do cenário 1 por InsP colaborador e área temática 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como pode ser observado nos gráficos, a maior parte dos ativos digitais 

selecionados foram publicados no ano de 2021. Nesse cenário, destacam-se a 

Espanha e o Canadá como os países com os maiores números de colaboração com 

a UFSC. Além disso, as universidades de Málaga, da Espanha, e de Ottawa, do 

Canadá, destacam-se como os InsPs com os maiores números de colaboração com 

a UFSC para o primeiro cenário de análise.  

A partir dos gráficos do cenário 1 é possível observar que a área de 

“Sustentabilidade Ambiental” apresenta o maior número de ativos digitais 

produzidos. Além disso, este quantitativo é significativamente influenciado pelas 

RCPs entre a UFSC e os InsPs da Espanha e do Reino Unido. Por outro lado, na 

área da “Saúde Humana” a UFSC tem no Canadá seu principal país colaborador, 

seguido dos EUA e da Austrália. 
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5.1.2 Cenário 2 – Redes de Ciências Ambientais 

 

O segundo cenário de análise é composto por 282 ativos digitais, coletados 

da base de dados da Web of Science® (WoS) em janeiro de 2022, da área de 

Ciências Ambientais (Web of Science Categories: Environmental Sciences), do tipo 

artigo (Document Types: Articles) e publicados a partir de 2016.  

No cenário 2, os ativos digitais foram produzidos por pesquisadores da 

UFSC com colaboração de InsP do exterior. Na análise, foi considerado apenas o 

primeiro InsP estrangeiro coautor de cada ativo digital. Além disso, nesse cenário, 

não foi considerado área temática associada ao ativo digital. O Gráfico 4 apresenta a 

distribuição dos ativos digitais por país colaborador e ano de publicação. 

 

Gráfico 4 - Número de ativos do cenário 2 por país colaborador 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como pode ser observado no Gráfico 4, os países com os maiores números 

de artigos produzidos em colaboração com a UFSC são EUA, Portugal e Espanha. 

Nessa perspectiva, com objetivo de explorar a base de conhecimento do MAP2C, os 

Gráficos 5, 6 e 7 apresentam a distribuição dos ativos digitais por ano de publicação 

e InsP colaborador dos países EUA, Portugal e Espanha, respectivamente. 
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Gráfico 5 - Número de ativos do cenário 2 por InsP dos EUA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 6 - Número de ativos do cenário 2 por InsP de Portugal 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 7 - Número de ativos do cenário 2 por InsP da Espanha 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir dos Gráficos 5, 6 e 7 é possível identificar que a Universidade do 

Porto possui o maior número de ativos produzidos em coautorias com a UFSC, 

representando uma RCP forte entre estas InsPs. Em seguida, outra universidade 

portuguesa destaca-se no número de ativos produzidos em coautorias com a UFSC, 

a Universidade de Algarve. 

Os dois cenários de estudo são analisados na próxima seção. 

 

5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos com a aplicação do 

modelo proposto nesta tese. Inicialmente, são destacadas as ferramentas utilizadas 

para a construção do protótipo.  

Para a análise e manipulação de dados, em geral, foi utilizado a biblioteca 

Pandas, uma ferramenta de código aberto construída em cima da linguagem de 

programação Python® (PANDAS, 2022).   
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Para executar as rotinas de tokenização, POS tagging, lematização e 

remoção de stop words da etapa de pré-processamento do MAP2C, foram utilizadas 

bibliotecas da plataforma NLTK. Trata-se da plataforma líder na construção de 

programas Python® para trabalhar com dados da linguagem humana.  

A NLTK fornece interfaces para recursos léxicos como o WordNet®, 

juntamente com um conjunto de bibliotecas de processamento de texto (NLTK, 

2022). Cabe ressaltar que os ativos digitais selecionados e analisados são escritos 

no idioma inglês, entretanto, métodos automáticos ou semiautomáticos com PLN 

podem ser adaptados para outros idiomas. 

Para executar as rotinas da etapa de transformação do MAP2C foram 

utilizadas bibliotecas do pacote Gensim, uma biblioteca Python® gratuita, de código 

aberto, para representar documentos como vetores semânticos (GENSIM, 2022).  

Além disso, na etapa de mineração do MAP2C, rotina de transformação da 

matriz em um grafo, foi utilizado o pacote SkLearn, uma biblioteca Python® gratuita 

para aprendizagem de máquina (SKLEARN, 2022).  

O MAP2C compreende a explicitação do conhecimento que fornece 

subsídios para a etapa de avaliação. Esta característica possibilita explicitar 

visualmente grupos de ativos digitais similares, assim como os relacionamentos 

presentes entre os ativos digitais analisados e os seus potenciais de 

compartilhamento de conhecimento, por meio de técnicas de visualização. 

Dessa forma, para explicitar o conhecimento obtido, realizar uma apreciação 

mais visual do contexto de estudo e explorar o fluxo de informações e 

conhecimentos existentes entre os ativos digitais, foi utilizado a ARS com o apoio da 

ferramenta Gephi®, utilizada na exploração e compreensão de grafos.  

 

5.2.1 Análise do primeiro cenário 

 

Após determinar os cenários de análise a serem utilizados na avaliação, foi 

realizada a primeira série de execuções. Em todas as execuções do protótipo no 

primeiro cenário foram consideradas os 100 ativos digitais coletados e selecionados 

no contexto do Programa Capes-PrInt-UFSC. A análise apresenta os recursos 

gerados pelo MAP2C: 1) índices; 2) agrupamentos; 3) indicadores; e 4) colaboração 

internacional. 
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5.2.1.1 Índices 

 

Para o cálculo do índice de disseminação de conhecimento, o peso 

considerado foi de 1/3 para cada índice que o compõe, ou seja, 0.333 para o índice 

de aderência à área temática, 0.333 para o índice de atualidade e 0.333 para o 

índice de atenção social na web. Para os dois últimos, o valor do “n” considerado foi 

10. Na Seção 5.3.1 são apresentados cálculos do índice de disseminação de 

conhecimento com diferentes configurações para o cenário 1. 

Baseado no índice de disseminação de conhecimento, o Apêndice E 

apresenta o ranking completo obtido com a aplicação do MAP2C para o primeiro 

cenário. Na Seção 5.3.2 é apresentado uma escala em quantis para medir o 

potencial de disseminação de conhecimento dos ativos digitais usando uma métrica 

comum - o índice de disseminação de conhecimento. 

Além do ranking e da escala em quantis, o índice de disseminação de 

conhecimento é explorado nos grafos de grupos de ativos digitais similares 

apresentados a seguir. 

 

5.2.1.2 Agrupamentos 

 

Neste trabalho, a análise de agrupamentos é realizada para agrupar ativos 

digitais similares. Dessa forma, os vetores D2V gerados na etapa de transformação 

foram utilizados como entrada para algumas rotinas da etapa de mineração do 

MAP2C. Inicialmente, obteve-se a matriz de similaridade, a partir da similaridade do 

cosseno calculada entre pares de vetores D2V.  

O Gráfico 8 apresenta a matriz de similaridade do cenário 1. Como pode ser 

observado na escala do gráfico, quanto mais próximo de 1, em tom mais claro, mais 

similar são os vetores dos ativos digitais. Por outro lado, quanto mais próximo de 0, 

em tom mais escuro, menor é a similaridade do par de vetores de ativos digitais. 

Na sequência, foi executado a rotina de transformação da matriz em um 

grafo não direcionado. Dessa forma, cada ativo digital representa um nodo e a 

relação entre dois ativos digitais representa uma aresta. Neste trabalho, a 

similaridade calculada entre pares de vetores D2V representa a relação entre os 

ativos digitais. Para o primeiro cenário, o ponto de corte, ou seja, o limite de 
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similaridade (similarity threshold) para que determinada relação entre pares de 

ativos digitais pertença ao grafo gerado foi definido como 0,535. 

Partindo da premissa de que o limite em 0,5 pode ser considerado um bom 

ponto para fins exploratórios, após a realização de testes, com diferentes limites, 

buscando conduzir a cenários de análise adequados para a análise visual, de fácil 

entendimento, para os cenários de estudo desta tese, optou-se por definir o ponto de 

corte com o mínimo valor necessário para se obter um grafo conexo, ou seja, um 

grafo que fornece ao menos um caminho entre cada par de ativo digital.   

 
Gráfico 8 - Mapa de calor baseado na matriz de similaridade do cenário 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para a exibição dos grafos, inicialmente utilizou-se o algoritmo de 

distribuição Fruchterman Reingold, conforme apresentado na Figura 40. O peso da 

aresta é determinado pela similaridade entre os ativos digitais, ou seja, quanto maior 

a espessura da aresta, maior a similaridade entre o par de ativos digitais. O tamanho 

do nodo é proporcional ao índice de disseminação de conhecimento do ativo digital. 

Como pode ser observado na Figura 40, com o auxílio do algoritmo de 

modularidade Louvain, foram gerados 6 agrupamentos de ativos digitais 

semelhantes para o cenário 1. O valor de modularidade do grafo é 0,53. A 

densidade da rede é de 0,126, o diâmetro é 7 e o grau médio 12,52.   

 

Figura 40 - Grafo do cenário 1 agrupado por ativos digitais similares 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Com o objetivo de explicitar as principais palavras-chave dos seis 

agrupamentos gerados para o primeiro cenário, as Figuras 41, 42, 43, 44, 45 e 46 

são apresentadas representando nuvens de palavras dos agrupamentos 1, 2, 3, 4, 5 

e 6, respectivamente. Cabe ressaltar que para a geração das nuvens de palavras 

apresentadas, além das stop words padrão da biblioteca NLTK, algumas palavras 

extras foram eliminadas: from, subject, re, edu, use, study, result, show, base, 

approach, high e present. 

 
Figura 41 - Nuvem de palavras do agrupamento 1 do cenário 1 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 42 - Nuvem de palavras do agrupamento 2 do cenário 1 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 43 - Nuvem de palavras do agrupamento 3 do cenário 1 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Figura 44 - Nuvem de palavras do agrupamento 4 do cenário 1 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Figura 45 - Nuvem de palavras do agrupamento 5 do cenário 1 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 46 - Nuvem de palavras do agrupamento 6 do cenário 1 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com objetivo de explorar a base de conhecimento do MAP2C, são 

apresentados os Gráficos 9 e 10. O primeiro apresenta a distribuição dos ativos por 

agrupamento e área temática, enquanto o segundo apresenta a soma do índice de 

disseminação de conhecimento dos ativos por agrupamento e área temática. 

 

Gráfico 9 - Número de ativos do cenário 1 por agrupamento e área temática 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 10 - Soma do índice de disseminação dos ativos do cenário 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como pode ser observado nos gráficos, os ativos digitais da área 

“Sustentabilidade Ambiental” estão distribuídos nos agrupamentos 1 a 4, enquanto 

os ativos digitais da área de “Saúde Humana” estão concentrados principalmente 

nos agrupamentos 5 e 6. Além disso, no agrupamento 1, que apresenta o maior 

número de ativos digitais, há um predomínio de ativos da área “Transformação 

Digital: Indústria 4.0 e Serviços”, seguido da área “Sustentabilidade Ambiental”.  

Também é possível observar nos gráficos que, embora o agrupamento 1 

possua o maior número de ativos digitais, com 23 no total, o agrupamento 5 possui a 

maior soma do índice de disseminação de conhecimento, com 18,71, seguido do 

agrupamento 1, com 16,98, do agrupamento 4, com 12,67, do agrupamento 6, com 

10,57, do agrupamento 3, com 10,42, e do agrupamento 2, com 9,92.  

Contudo, cabe destacar que o agrupamento 5 possui a maior média de 

índice de disseminação de conhecimento por agrupamento, ou seja, a maior razão 

da soma do índice de disseminação de conhecimento pelo número total de ativos 

digitais do agrupamento, conforme apresentado na Tabela 1. 

Analisando em conjunto, a Figura 40, os Gráficos 9 e 10 e a Tabela 1, é 

possível observar que o agrupamento 5, com predomínio de ativos digitais da área 

da “Saúde Humana”, representa um grupo com grande potencial de 

compartilhamento de conhecimento. Além disso, foi possível observar no Gráfico 3, 
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Seção 5.1.1, que na área da “Saúde Humana” a UFSC tem no Canadá seu principal 

país colaborador, seguido dos EUA e da Austrália. 

 

Tabela 1 - Média do índice de disseminação por agrupamento para o cenário 1 

Agrupamento Média do índice 

5 0,891042 

3 0,868749 

6 0,813471 

4 0,745286 

1 0,738273 

2 0,708947 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Essas informações sugerem que as RCPs entre UFSC e os InsPs do 

Canadá e EUA, principalmente, produziram ativos digitais com alto potencial de 

compartilhamento de conhecimento na área da “Saúde Humana” no contexto do 

Programa Capes-PrInt-UFSC. 

 

5.2.1.3 Indicadores 

 

Com objetivo de explorar os indicadores, baseados nas medidas de 

centralidade da ARS, calculados pelo MAP2C para o cenário 1, são apresentadas as 

Figuras 47, 48, 49 e 50. O peso da aresta é determinado pela similaridade entre os 

ativos digitais, enquanto o tamanho do nodo é proporcional ao índice de 

disseminação de conhecimento, indicador de intermediação, indicador de 

proximidade e indicador de grau, respectivamente.  

Como pode ser observado nas figuras, são exibidos os seis agrupamentos 

gerados com o auxílio do algoritmo Louvain. Para a exibição dos grafos, utilizou-se o 

algoritmo de distribuição Force Atlas 2.  

Como pode ser observado na Figura 48, o ativo digital número 2, do 

agrupamento 1, possui o maior indicador de intermediação do grafo, ou seja, este 

ativo aparece com maior frequência no caminho mais curto entre dois nodos 

quaisquer. Na sequência, o ativo digital número 13, do agrupamento 6, e o ativo 

digital número 97, do agrupamento 4, apresentam maiores valores para o indicador. 



136 

Este indicador pode sugerir ativos digitais de pesquisas de cunho multi ou 

interdisciplinar.  

 

Figura 47 - Grafo do cenário 1 com destaque ao índice de disseminação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 48 - Grafo do cenário 1 com destaque ao indicador de intermediação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como pode ser observado na Figura 49, o ativo digital número 13, do 

agrupamento 6, possui o maior indicador de proximidade do grafo, ou seja, trata-se 
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de um ativo muito importante com base no quão bem conectado indiretamente a 

outros ativos. Na sequência, o ativo digital número 16, do agrupamento 1, o ativo 

digital número 7, do agrupamento 1, e o ativo digital número 2, do agrupamento 1 

apresentam os maiores valores para o indicador.  

 

Figura 49 - Grafo do cenário 1 com destaque ao indicador de proximidade 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Conforme observado nos Gráficos 9 e 10, no agrupamento 1 há um 

predomínio de ativos da área temática “Transformação Digital: Indústria 4.0 e 

Serviços”, seguido da área temática “Sustentabilidade Ambiental”. O indicador de 

proximidade pode sugerir ativos digitais capazes de disseminar conhecimento nas 

redes. 

Como pode ser observado na Figura 50, o ativo digital número 13, do 

agrupamento 6, possui o maior indicador de grau do grafo, ou seja, possui o maior 

número de vizinhos diretos no grafo. Na sequência, o ativo digital número 16, do 

agrupamento 1, apresenta o segundo maior valor para o indicador. Assim como o 

indicador de proximidade, o indicador de grau também pode sugerir ativos digitais 

capazes de disseminar conhecimento nas redes. 

A centralidade permite compreender quais nodos são mais importantes em 

uma rede e podem contribuir com o processo de identificação e análise do potencial 

de disseminação de conhecimento dos ativos digitais. 
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Figura 50 - Grafo do cenário 1 com destaque ao indicador de grau 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Cabe destacar que o indicador de grau, apresentado no grafo da Figura 50, 

está relacionado com a pergunta de competência 10 da ontologia proposta. O 

indicador de proximidade, apresentado na Figura 49, com a pergunta 11, enquanto o 

indicador de intermediação, apresentado na Figura 48, com a pergunta 12. No 

Apêndice C é possível observar estas consultas realizadas à base de conhecimento 

com os dados do primeiro cenário de estudo.  

 

5.2.1.4 Colaboração internacional 

 

Com objetivo de explorar a colaboração internacional do cenário 1, são 

apresentadas as Figuras 51 e 52. Para a exibição dos grafos, utilizou-se o algoritmo 

de distribuição Fruchterman Reingold. O peso da aresta é determinado pela 

similaridade entre os vetores de ativos digitais, enquanto o tamanho do nodo é 

proporcional ao índice de disseminação de conhecimento do ativo digital. 

Enquanto a Figura 51 apresenta o grafo agrupado por país do exterior que 

colaborou com a produção do respectivo ativo digital, a Figura 52 apresenta o grafo 

agrupado por InsP do exterior que colaborou com a produção do ativo digital. 

Como pode ser observado nas figuras, a Espanha foi o país com maior 

representatividade nas RCPs, enquanto a Universidade de Málaga, da Espanha, e a 

Universidade de Ottawa, do Canadá, foram os InsPs com maior representatividade 
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nas RCPs. Os Gráficos 2 e 3, apresemtados na Seção 5.1.1, complementam a 

análise da colaboração internacional para o primeiro cenário.  

A área de “Sustentabilidade Ambiental” apresentou o maior número de ativos 

digitais do cenário, principalmente influenciado pelas RCPs entre a UFSC e os InsPs 

da Espanha e do Reino Unido. Além disso, na área da “Saúde Humana” a UFSC 

teve no Canadá o seu principal colaborador. 

 

Figura 51 - Grafo do cenário 1 agrupado por país colaborador 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na sequência, com objetivo de explorar a base de conhecimento do primeiro 

cenário, são apresentados os Gráficos 11 e 12, com a distribuição dos ativos por 

agrupamento, país colaborador e InsP colaborador. 
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Figura 52 - Grafo do cenário 1 agrupado por InsP colaborador 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como pode ser observado no Gráfico 11, ocorreu um predomínio de países 

anglo-saxônicos1 (Austrália, Canadá, Reino Unido e EUA) no agrupamento 5, que 

tem na “Saúde Humana” sua área predominante, conforme observado no Gráfico 9 

na Seção 5.2.1.2. Além disso, esses países colaboraram nos agrupamentos 1, 5 e 6, 

enquanto a Espanha colaborou principalmente nos agrupamentos 2 e 4, que têm na 

“Sustentabilidade Ambiental” a área predominante, conforme Gráfico 9. 

Em termos de InsP colaborador, como pode ser observado no Gráfico 12, a 

Universidade de Málaga colaborou exclusivamente no agrupamento 4, enquanto a 

Universidade Politécnica da Catalunha colaborou exclusivamente no agrupamento 2. 

 

                                            
1 Compreende-se por mundo anglo-saxônico o grupo das nações anglófonas (falantes da língua 
inglesa) que partilham características históricas, políticas, e culturais enraizadas ou atribuídas à 
influência histórica do Reino Unido. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Anglofonia> 
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Gráfico 11 - Número de ativos do cenário 1 por agrupamento e país colaborador 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Gráfico 12 - Número de ativos do cenário 1 por InsP colaborador e agrupamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por fim, com objetivo de explorar a base de conhecimento e o potencial de 

compartilhamento de conhecimento calculado pelo protótipo, no Apêndice F são 

apresentados gráficos complementares para o cenário 1. Cabe ressaltar que, 

utilizando os dados do cenário 1, as perguntas de competência da ontologia 

proposta para representar a base de conhecimento são formalizadas no Apêndice C. 

 

5.2.2 Análise do segundo cenário 

 

Em todas as execuções do protótipo, foram consideradas os 282 ativos 

digitais coletados e selecionados da área de Ciências Ambientais, produzidos em 

coautoria entre a UFSC e InsP do exterior. A análise do segundo cenário apresenta 

os recursos gerados pelo MAP2C: 1) índices; 2) agrupamentos; 3) indicadores; e 4) 

colaboração internacional. 

 

5.2.2.1 Índices 

 

Nesse cenário não é considerado a área temática do ativo digital para o 

cálculo dos índices. Dessa forma, para o cálculo do índice de disseminação de 

conhecimento o peso considerado foi de 1/2 para cada índice que o compõe, ou 

seja, 0.5 para o índice de atualidade e 0.5 para o índice de atenção social na web. 

Para ambos, o valor do “n” considerado foi 10. 

Baseado no índice de disseminação de conhecimento, o Apêndice G 

apresenta o ranking completo obtido com a aplicação do MAP2C para o segundo 

cenário. Na Seção 5.3.2 a escala em quantis explora a temporalidade suportada 

pelo MAP2C com os dados do segundo cenário.  

Além do ranking e da escala em quantis, o índice de disseminação de 

conhecimento é explorado nos grafos de grupos de ativos digitais similares 

apresentados a seguir. 

 

5.2.2.2 Agrupamentos 

 

Inicialmente, obteve-se a matriz de similaridade calculada entre pares de 

vetores D2V. O Gráfico 13 apresenta a matriz de similaridade para o cenário 2.  
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Gráfico 13 - Mapa de calor baseado na matriz de similaridade do cenário 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como pode ser observado na escala do gráfico, quanto mais próximo de 1, 

em tom mais claro, mais similar são os vetores dos ativos digitais. Por outro lado, 

quanto mais próximo de 0, em tom mais escuro, menor é a similaridade do par de 

vetores de ativos digitais. 

Para o segundo cenário, o ponto de corte foi definido como 0,51. Para a 

exibição do grafo, utilizou-se o algoritmo de distribuição Fruchterman Reingold, 

conforme Figura 53. O peso da aresta é determinado pela similaridade entre os 
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vetores de ativos digitais, enquanto o tamanho do nodo é proporcional ao índice de 

disseminação de conhecimento do ativo digital.  

 
Figura 53 - Grafo do cenário 2 agrupado por ativos digitais similares 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como pode ser observado na Figura 53, com o auxílio do algoritmo Louvain, 

foram gerados sete agrupamentos de ativos digitais similares para o segundo 

cenário. O valor de modularidade do grafo é 0,63. A densidade da rede é de 0,059, o 

diâmetro é 6 e o grau médio 16,582. 

O cenário 2, com ponto de corte 0,51 de similaridade, apresenta menor 

densidade no grafo gerado se comparado ao cenário 1, com ponto de corte 0,535 de 

similaridade. Entretanto, o cenário 2 apresenta valor de modularidade maior, se 
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comparado ao cenário 1. De acordo com Newman e Girvan (2004), grafos com 

valores de modularidade maiores possuem conexões densas entre os nodos dentro 

do agrupamento e conexões esparsas entre nodos de diferentes agrupamentos.  

Além disso, o diâmetro do grafo do cenário 2 é menor se comparado ao 

grafo do cenário 1. No segundo cenário foram analisados ativos digitais da área de 

Ciências Ambientais, enquanto no primeiro cenário foram analisados ativos digitais 

de cinco áreas temáticas diferentes. 

Com o objetivo de explicitar as principais palavras-chave dos sete 

agrupamentos gerados pela aplicação do MAP2C no cenário 2, as Figuras 54, 55, 

56, 57, 58, 59 e 60 são apresentadas representando nuvens de palavras dos 

agrupamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, respectivamente.  

 

Figura 54 - Nuvem de palavras do agrupamento 1 do cenário 2 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Figura 55 - Nuvem de palavras do agrupamento 2 do cenário 2 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 56 - Nuvem de palavras do agrupamento 3 do cenário 2 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Figura 57 - Nuvem de palavras do agrupamento 4 do cenário 2 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Figura 58 - Nuvem de palavras do agrupamento 5 do cenário 2 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 59 - Nuvem de palavras do agrupamento 6 do cenário 2 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Figura 60 - Nuvem de palavras do agrupamento 7 do cenário 2 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Cabe ressaltar que para a geração das nuvens de palavras, além das stop 

words padrão da biblioteca NLTK, algumas palavras extras foram eliminadas: from, 

subject, re, edu, use, study, result, show, base, approach, high e present.  

Com objetivo de explorar a base de conhecimento do segundo cenário, são 

apresentados os Gráficos 14, 15, 16 e 17. Enquanto o primeiro apresenta a 

distribuição do número de ativos por ano de publicação e agrupamento, o segundo 

apresenta a soma do índice de disseminação de conhecimento dos ativos digitais 

por ano de publicação e agrupamento.  

Como pode ser observado nos Gráficos 14 e 15, ocorreu um aumento 

significativo nas publicações da UFSC, na área de Ciências Ambientais, com 

colaboração internacional, especialmente nos anos de 2020 e 2021. Também é 
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possível observar que o ano de 2020 tem pequena vantagem em relação ao ano de 

2021, tanto no número de ativos digitais publicados como na soma do potencial de 

disseminação de conhecimento. 

 

Gráfico 14 - Número de ativos do cenário 2 por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 15 - Soma do índice do cenário 2 por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Mudando a perspectiva dos Gráficos 14 e 15, o Gráfico 16 apresenta a 

distribuição do número de ativos por agrupamento e ano de publicação, enquanto o 

Gráfico 17 apresenta a soma do índice de disseminação de conhecimento dos ativos 

digitais por agrupamento e ano de publicação.  

 

Gráfico 16 - Número de ativos do cenário 2 por agrupamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 17 - Soma do índice de disseminação do cenário 2 por agrupamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como pode ser observado nos Gráficos 16 e 17, o agrupamento 3 possui o 

maior número de ativos digitais e a maior soma do índice de disseminação de 

conhecimento. Entretanto, o agrupamento 1 possui a maior média de índice de 

disseminação de conhecimento por agrupamento, ou seja, a maior razão da soma 

do índice de disseminação de conhecimento pelo número total de ativos digitais por 

agrupamento, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Média do índice de disseminação por agrupamento para o cenário 2 

Agrupamento Média do índice 

1 0,972018 

4 0,934711 

2 0,862812 

6 0,806749 

7 0,792206 

5 0,738808 

3 0,724674 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.2.2.3 Indicadores 

 

Com objetivo de explorar os indicadores, baseados nas medidas de 

centralidade da ARS, calculados pelo MAP2C para o segundo cenário, são 

apresentadas as Figuras 61, 62, 63 e 64. O peso da aresta é determinado pela 

similaridade entre os vetores de ativos digitais, enquanto o tamanho do nodo é 

proporcional ao índice de disseminação de conhecimento, indicador de 

intermediação, indicador de proximidade e indicador de grau, respectivamente.  

Como pode ser observado nas figuras, com o auxílio do algoritmo Louvain, 

foram gerados sete agrupamentos.  Para a exibição dos grafos, utilizou-se o 

algoritmo de distribuição Force Atlas 2. 

Como pode ser observado na Figura 62, o ativo digital número 237, do 

agrupamento 7, possui o maior indicador de intermediação do grafo, ou seja, este 

ativo aparece com maior frequência no caminho mais curto entre dois nodos 

quaisquer. Na sequência, o ativo digital número 40, do agrupamento 3, possui o 

segundo maior indicador de intermediação do grafo. 
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Figura 61 - Grafo do cenário 2 com destaque ao índice de disseminação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 62 - Grafo do cenário 2 com destaque ao indicador de intermediação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 



152 

Como pode ser observado na Figura 63, o ativo digital número 264, do 

agrupamento 7, possui o maior indicador de proximidade do grafo, ou seja, trata-se 

de um ativo muito importante com base no quão bem conectada indiretamente a 

outros ativos. Na sequência, o ativo digital número 237, do agrupamento 7, possui o 

segundo maior indicador de proximidade do grafo. 

 

Figura 63 - Grafo do cenário 2 com destaque ao indicador de proximidade 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como pode ser observado na Figura 64, o ativo digital número 101, do 

agrupamento 7, possui o maior indicador de grau do grafo, ou seja, possui o maior 

número de vizinhos diretos no grafo. Na sequência, o ativo digital número 278, do 

agrupamento 7, possui o segundo maior indicador de grau do grafo.  

O indicador de intermediação pode sugerir ativos digitais de pesquisas de 

cunho multi ou interdisciplinar, enquanto os indicadores de proximidade e de grau 

podem sugerir ativos digitais capazes de disseminar conhecimento nas redes.  
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Figura 64 - Grafo do cenário 2 com destaque ao indicador de grau 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No MAP2C, os indicadores, baseados nas medidas de centralidade da ARS, 

podem contribuir com o processo de identificação e análise do potencial de 

compartilhamento de conhecimento dos ativos digitais.  

 

5.2.2.4 Colaboração internacional 

 

Com objetivo de explorar a colaboração internacional do segundo cenário, 

são apresentadas as Figuras 65 e 66. Para a exibição dos grafos, utilizou-se o 

algoritmo de distribuição Fruchterman Reingold. O peso da aresta é determinado 

pela similaridade entre vetores dos ativos digitais, enquanto o tamanho do nodo é 

proporcional ao índice de disseminação de conhecimento do ativo digital. 

A Figura 65 apresenta o grafo do cenário 2 agrupado por país do exterior 

que colaborou com a produção do respectivo ativo digital. Como pode ser observado 

na figura, os EUA foi o país com maior representatividade nas RCPs do cenário 2, 

seguido de Portugal.  
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Figura 65 - Grafo do cenário 2 agrupado por país colaborador 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 66 apresenta o grafo do cenário 2 agrupado por InsP do exterior 

que colaborou com a produção do respectivo ativo digital. Como pode ser observado 

na figura, três universidades portuguesas (Porto, Algarve e Aveiro) foram os InsPs 

com maiores representatividades nas RCPs do cenário 2. É possível observar 

também que as RCPs com Portugal são mais concentradas, em menor número de 

InsPs participantes, quando comparado com as RCPs com os EUA. 

Por fim, com o objetivo de explorar a colaboração internacional do cenário 2, 

no Apêndice H são apresentados gráficos complementares. A próxima seção 

apresenta a avaliação do MAP2C.  
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Figura 66 - Grafo do cenário 2 agrupado por InsP colaborador 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.3 AVALIAÇÃO DO MODELO 

 

A avaliação do MAP2C é constituída por duas etapas. A primeira se refere à 

análise da efetividade do protótipo desenvolvido, enquanto a segunda se refere à 

análise da aplicabilidade do modelo como um instrumento de tomada de decisão.  

 

5.3.1 Análise da efetividade do protótipo 

 

Na primeira etapa foi verificada a efetividade do MAP2C ao se analisar a 

concordância entre rankings calculados pelo protótipo e ranking obtido por meio de 

avaliação por especialistas. A partir do índice de disseminação de conhecimento, 

calculado para os ativos digitais selecionados, obteve-se rankings ordenados 
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decrescentemente. Assim, ativos digitais com maiores scores para potencial de 

compartilhamento de conhecimento se encontravam no topo. 

Para avaliar os rankings calculados pelo protótipo foi necessário obter um 

ranking de avaliações por especialistas. Dessa forma, foi possível analisar a 

concordância entre os rankings com o uso de técnica estatística não-paramétrica. 

Devido à dificuldade de se obter avaliações por especialistas de 100 ativos 

digitais do primeiro cenário, foi necessário recorrer à estimativa estatística, tendo 

como inspiração o problema dos tanques alemães. 

 

5.3.1.1 Ranking de avaliação por especialistas 

 

O problema dos tanques alemães é uma forma de estimar o tamanho total 

da população a partir de uma pequena amostra. Originalmente desenvolvido pelos 

Aliados durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi usado para estimar o 

número total de tanques alemães a partir de uma pequena quantidade de números 

de série de tanques capturados, destruídos ou observados (RUGGLES; BRODIE, 

1947).  

O problema consiste em estimar o máximo de uma distribuição uniforme 

discreta a partir de uma amostragem sem reposição. De modo simplificado, supondo 

que exista um número desconhecido de itens que são numerados sequencialmente 

de 1 a N. Uma amostra aleatória desses itens é retirada e seus números sequenciais 

são observados. O problema busca estimar N a partir desses números observados 

(WIKIPEDIA, 2022). 

O problema pode ser abordado utilizando a inferência frequentista ou a 

inferência Bayesiana, levando a resultados diferentes (WIKIPEDIA, 2022). Nesta 

tese, optou-se por utilizar a abordagem Bayesiana. A estratégia Markov chain Monte 

Carlo (MCMC) foi utilizada para tentar vários valores diferentes para N, ver quão 

prováveis eles são (comparados entre si) e reunir os resultados da amostragem em 

uma distribuição sobre N (SLAVITT, 2015).  

O MCMC é usado para realizar inferência (por exemplo, estimar uma 

quantidade) para distribuições de probabilidade em que amostras independentes da 

distribuição não podem ser extraídas ou não podem ser extraídas facilmente. 

Nesta tese, optou-se por utilizar a PyMC (SALVATIER; WIECKI; 

FONNESBECK, 2016), uma das bibliotecas mais utilizadas para a modelagem 
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MCMC em Python® (SLAVITT, 2015). Dessa forma, com uma amostra de 5 

números foi possível estimar um valor médio de N igual a “129,2”.  

Como o valor médio estimado de N é maior que 100 (total de artigos 

selecionados do cenário 1), a amostra de cinco itens se mostrou suficiente. Os 

artigos do cenário 1 foram numerados de 1 a 100. Os cinco números dos artigos 

foram obtidos aleatoriamente por sorteio sem repetição são: 97, 14, 36, 70 e 56.  

Com os respectivos artigos (números sorteados), um formulário foi criado 

para a avaliação por especialistas, conforme ilustra o Apêndice B. Para a seleção 

dos especialistas, foram sorteados aleatoriamente 20 pesquisadores doutores, 

vinculados à PPG Interdisciplinar, de destacada IES brasileira. A avaliação foi 

encerrada em 28/03/2022, com cinco avaliações. A Tabela 3 apresenta o ranking 

obtido da avaliação por especialistas, ordenados decrescentemente pela média 

(score) das cinco avaliações de cada artigo (id). 

 

Tabela 3 - Ranking de avaliação de potencial por especialistas 

rank id score 

1 36 4.6 

2 14 4.2 

3 56 3.6 

4 70 3.2 

5 97 3 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com o ranking obtido por meio de avaliação por especialistas, para analisar 

a concordância entre os rankings, foram calculados, com diferentes configurações, 

rankings pelo protótipo. 

 

5.3.1.2 Rankings calculados pelo protótipo 

 

Inspirados na RI, que é o processo de encontrar os documentos desejados a 

partir de uma coleção de documentos, os índices de atualidade e de atenção social 

na web, apresentados nas Seções 4.2.3 e 4.2.4, respectivamente, requerem um 

valor de “n” para seus cálculos. Este valor representa o número de vetores mais 

similares a determinado vetor de ativo digital.  

Assim, é retornado os documentos mais relevantes primeiro, seguidos por 

documentos menos relevantes, como um ranking de documentos. Nesta tese, foram 
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calculados valores de “n” para 10, 50 e 100. A Tabela 4 apresenta os valores dos 

índices calculados pelo modelo para os cinco artigos sorteados do cenário 1.  

 

Tabela 4 - Índices calculados para cenário 1 com diferentes “n” 

id Area 
Novelty 

top10 

Novelty 

top50 

Novelty 

top100 

Social 

top10 

Social 

top50 

Social  

top100 

14 0.86931229 0.31767321 0.26880728 0.27056807 1.55253923 1.15379622 1.08588102 

36 0.93792999 0.32322858 0.30014283 0.27764581 1.54866378 1.37566144 1.29078260 

56 0.82818782 0.31696641 0.33346328 0.30949315 1.36604670 1.09403582 1.15698653 

70 0.76314336 0.20735267 0.24043114 0.24049602 1.23772006 1.13307599 1.05105455 

97 0.90938801 0.26363538 0.28454824 0.28454523 1.00637895 0.94839566 0.99271187 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 4, os três índices que compõem o 

índice de disseminação de conhecimento são exibidos. Com exceção do índice de 

aderência a área temática (Area), os índices de atualidade (Novelty) e de atenção 

social na web (Social) são calculados para os “top10”, “top50” e “top100” artigos 

mais similares ao ativo digital selecionado (id). 

Conforme apresentado na Seção 4.2.5, o índice de disseminação de 

conhecimento é composto pela soma da multiplicação dos índices pelos seus 

respectivos pesos. Nesta tese, para cada valor de “n”, foram calculados diversos 

pesos para os índices. Por exemplo, “33-33-33” representa o mesmo peso para os 

índices Area, Novelty e Social (0.333 x Aindex + 0.333 x Nindex + 0.333 x Sindex).  

As Tabelas 5, 6 e 7 apresentam os índices de disseminação de 

conhecimento dos ativos sorteados, com pesos diferentes, para valores de “n” igual 

a 10, 50 e 100, respectivamente. 

Na sequência, utilizou-se o Tau de Kendall como técnica estatística não-

paramétrica para analisar a concordância entre os rankings.  

 
Tabela 5 - Índice de disseminação para n=10 e pesos diferentes 

id 
Top 10 

33-33-33 

Top 10 

25-35-40 

Top 10 

20-30-50 

Top 10 

15-35-60 

Top 10 

10-40-50 

Top 10 

00-50-50 

Top 10 

00-40-60 

14 0.913083592 0.949529388 1.045434037 1.173106006 0.990270129 0.935106221 1.058592824 

36 0.936513788 0.967078012 1.058886462 1.183017770 0.997416321 0.935946180 1.058489701 

56 0.836983272 0.864403880 0.943750839 1.054794438 0.892628697 0.841506556 0.946414585 

70 0.735998424 0.758447300 0.833694505 0.929676976 0.778115436 0.722536367 0.825573106 

97 0.726394796 0.722170962 0.764157687 0.832507951 0.699582424 0.635007161 0.709281518 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 6 - Índice de disseminação para n=50 e pesos diferentes 

id 
Top 50 

33-33-33 

Top 50 

25-35-40 

Top 50 

20-30-50 

Top 50 

15-35-60 

Top 50 

10-40-50 

Top 50 

00-50-50 

Top 50 

00-40-60 

14 0.763895533 0.772929110 0.831402754 0.916757126 0.771352253 0.711301753 0.799800647 

36 0.871157628 0.889797064 0.965459567 1.071136353 0.901680851 0.837902135 0.945453996 

56 0.751820450 0.761373430 0.812694457 0.897361811 0.763222002 0.713749547 0.789806801 

70 0.712145607 0.728167134 0.791296008 0.878467995 0.739024785 0.686753563 0.776018048 

97 0.714039223 0.706297148 0.741439902 0.805037479 0.678955925 0.616471948 0.682856690 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Tabela 7 - Índice de disseminação para n=100 e pesos diferentes 

id 
Top 100 

33-33-33 

Top 100 

25-35-40 

Top 100 

20-30-50 

Top 100 

15-35-60 

Top 100 

10-40-50 

Top 100 

00-50-50 

Top 100 

00-40-60 

14 0.741846269 0.746379307 0.797973391 0.876624283 0.738098970 0.678224548 0.759755843 

36 0.835369254 0.847971571 0.916271041 1.012335093 0.850242623 0.784214205 0.885527885 

56 0.764812681 0.778164173 0.836978777 0.926742697 0.785109310 0.733239843 0.817989181 

70 0.684829487 0.695381268 0.750304754 0.829277843 0.698040020 0.645775286 0.726831139 

97 0.728808812 0.724022577 0.763597102 0.831626150 0.701112825 0.638628547 0.709445211 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.3.1.3 Correlação de Kendall 

 

A partir dos índices de disseminação de conhecimento calculados para 

valores de “n” e pesos diferentes, foi possível obter diversos rankings para analisar a 

concordância entre eles e o ranking obtido por meio de avaliação por especialistas. 

O Tau de Kendall é uma medida não paramétrica das relações entre colunas 

de dados ranqueados. O coeficiente de Kendall analisa a concordância entre 

variáveis ordinais. O coeficiente de correlação Tau retorna um valor de 0 a 1, onde 0 

não há relação e 1 corresponde uma relação perfeita. 

Nessa perspectiva, as Tabelas 8, 9 e 10 apresentam os ativos ranqueados, 

com pesos diferentes, para valores de “n” igual a 10, 50 e 100, respectivamente. As 

tabelas também apresentam o valor de p e a confiança. Um valor de p menor ou 

igual a 0,05 sugere que o resultado é estatisticamente significativo e que é possível 

confiar que a diferença não se deve apenas ao acaso.  

Conforme pode ser observado nas tabelas, para valores de “n” igual a 10 e 

50, na maioria das configurações de pesos para os índices, obteve-se o coeficiente 

de correlação Tau igual a 1, que corresponde uma relação perfeita, sendo possível 

observar um resultado estatisticamente significativo e confiável.  
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Tabela 8 - Concordância entre rankings para n=10 e pesos diferentes 

Rank 
Top 10 
33-33-

33 

Top 10 
25-35-

40 

Top 10 
20-30-

50 

Top 10 
15-35-

60 

Top 10 
10-40-

50 

Top 10 
00-50-

50 

Top 10 
00-40-

60 

1 36 36 36 36 36 36 14 
2 14 14 14 14 14 14 36 
3 56 56 56 56 56 56 56 
4 70 70 70 70 70 70 70 
5 97 97 97 97 97 97 97 

Kendall 
tau 1 1 1 1 1 1 0.8 

p 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0833 
confiança 98.333 98.333 98.333 98.333 98.333 98.333 91.667 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Tabela 9 - Concordância entre rankings para n=50 e pesos diferentes 

Rank 
Top 50 
33-33-

33 

Top 50 
25-35-

40 

Top 50 
20-30-

50 

Top 50 
15-35-

60 

Top 50 
10-40-

50 

Top 50 
00-50-

50 

Top 50 
00-40-

60 

1 36 36 36 36 36 36 36 
2 14 14 14 14 14 56 14 
3 56 56 56 56 56 14 56 
4 97 70 70 70 70 70 70 
5 70 97 97 97 97 97 97 

Kendall 
tau 0.8 1 1 1 1 0.8 1 

p 0.0833 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0833 0.0167 
confiança 91.667 98.333 98.333 98.333 98.333 91.667 98.333 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Tabela 10 - Concordância entre rankings para n=100 e pesos diferentes 

Rank 
Top 100 
33-33-

33 

Top 100 
25-35-

40 

Top 100 
20-30-

50 

Top 100 
15-35-

60 

Top 100 
10-40-

50 

Top 100 
00-50-

50 

Top 100 
00-40-

60 

1 36 36 36 36 36 36 36 
2 56 56 56 56 56 56 56 

3 14 14 14 14 14 14 14 
4 97 97 97 97 97 70 70 
5 70 70 70 70 70 97 97 

Kendall 
tau 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 

p 0.2333 0.2333 0.2333 0.2333 0.2333 0.0833 0.0833 
confiança 76.667 76.667 76.667 76.667 76.667 91.667 91.667 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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No entanto, para valores de “n” igual a 100, o coeficiente de correlação Tau 

variou de 0,6 a 0,8. Entretanto, é possível observar que se trata de um 

comportamento esperado, pois com o aumento da entropia, espera-se que o fator de 

correlação diminua. 

A próxima seção apresenta a análise da aplicabilidade do modelo como 

instrumento de tomada de decisão. Para tal, se analisa os cenários de estudo, 

verificando os recursos gerados para a avaliação do potencial de compartilhamento 

de conhecimento dos ativos digitais. Além disso, escalas em quantis, para medir o 

potencial de disseminação de conhecimento dos ativos digitais, são apresentadas. 

 

5.3.2 Análise da aplicabilidade do modelo 

 

A proposição do modelo de avaliação do potencial de compartilhamento de 

conhecimento produzido em coautorias internacionais na forma de ativos digitais 

visa promover o compartilhamento do conhecimento produzido por RCPs com 

colaboração internacional. Além de fortalecer a IntES, o MAP2C é capaz de trazer 

subsídios à tomada de decisão e à identificação do potencial de compartilhamento 

de conhecimento dos ativos digitais analisados.  

Dessa forma, o modelo pode ser visto como um instrumento de apoio à 

tomada de decisão para as IESs. Os principais recursos gerados ou explorados pelo 

modelo são os índices, os agrupamentos, os indicadores e as coautorias 

internacionais dos ativos digitais.  

Como pôde ser observado na Seção 5.2, a análise dos resultados para os 

cenários de estudo demonstrou a viabilidade do MAP2C. Um conjunto de métodos, 

técnicas e ferramentas, consolidados na EC, foram aplicados para a construção do 

protótipo e para a geração dos índices, capazes de apoiar gestores na indicação do 

potencial de compartilhamento de conhecimento dos ativos digitais produzidos em 

coautorias internacionais. 

A análise dos resultados possibilitou identificar áreas, países e InsPs com 

RCPs mais consolidadas. No primeiro cenário, por exemplo, foi possível identificar 

que a Espanha foi o grande parceiro da UFSC na produção de conhecimento na 

área predominante do cenário, “Sustentabilidade Ambiental”, com destaque para a 

Universidade de Málaga. Na área da “Saúde Humana”, o grande parceiro da UFSC 

identificado foi o Canadá, com destaque para a Universidade de Ottawa.  
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Além disso, no agrupamento 5, que apresentou melhor média do índice de 

disseminação de conhecimento, foi possível observar um predomínio de 

colaboração de países anglo-saxônicos (Austrália, Canadá, Reino Unido e EUA), 

fornecendo aos gestores da UFSC valiosos insights. Nesse agrupamento, a “Saúde 

Humana” foi a área temática predominante. 

O segundo cenário analisou ativos digitais de uma área extremamente 

importante, as Ciências Ambientais. Nesse cenário, os principais parceiros da UFSC 

identificados foram EUA, Portugal e Espanha. Foi possível observar um aumento 

significativo nas publicações na área de Ciências Ambientais produzidos pela UFSC 

com colaboração internacional, especialmente nos anos de 2020 e 2021.  

Também foi possível observar que as RCPs da UFSC com Portugal são 

mais concentradas, em menor número de InsPs participantes, quando comparado 

com as RCPs da UFSC com os EUA. Nesse cenário, foi possível observar RCPs 

consolidadas com universidades portuguesas, especialmente com a Universidade do 

Porto e a Universidade de Algarve. 

Todas essas informações, juntamente com os grafos, gráficos, tabelas e 

rankings gerados pelo protótipo, que suporta o MAP2C, podem auxiliar gestores na 

divulgação dos seus resultados de pesquisa para a sociedade; na indicação de InsP 

mais qualificado para formação de futura RCP em determinado tópico; no 

fortalecimento de RCPs em determinada área temática; e no direcionamento das 

oportunidades de ações dentro da IES, tais como projetos, editais de fomento à 

pesquisa e oportunidades no exterior. 

Outro aspecto importante a ser analisado, com relação a utilização do 

MAP2C como um instrumento de apoio à tomada de decisão, é a sobrecarga de 

dados, informações e conhecimentos. Nesse aspecto, a tarefa de agrupamento de 

ativos digitais semelhantes complementa e facilita a análise dos resultados de 

pesquisa. Além disso, uma base de conhecimento amparada por ontologia, além de 

contemplar o fluxo do conhecimento explícito produzido em coautorias 

internacionais, pode contribuir significativamente com a organização do 

conhecimento tangível existente na IES. 

Cabe destacar também a ARS, um elemento fundamental na construção do 

MAP2C. Além de contribuir na explicitação do conhecimento obtido, na forma de 

grafos, e gerar os agrupamentos, contribui com os importantes indicadores de 

centralidade que podem auxiliar gestores na identificação de ativos digitais para 
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atuarem como disseminadores de conhecimento nas redes; na divulgação dos ativos 

digitais para sociedade, como uma ação de marketing institucional; e na 

identificação de ativos digitais de pesquisas de cunho multi ou interdisciplinar. 

Visando ampliar a análise da aplicabilidade do MAP2C como um instrumento 

de apoio à tomada de decisão, escalas em quantis foram desenvolvidas para medir 

o potencial de disseminação de conhecimento dos ativos digitais usando uma 

métrica comum - o índice de disseminação de conhecimento. 

Quantis são úteis e informativos e podem ser vistos com uma medida 

resumo. Em outras palavras, um quantil é uma medida que marca a posição de 

separação em um conjunto ordenado de dados amostrais de uma variável ou da sua 

distribuição probabilística de acordo com um percentual dado. Por exemplo, o quantil 

25% é o valor que separa os 25% menores valores dos 75% maiores de uma 

amostra.  

A escala em quantis pode ser interpretada como um termômetro. Quanto 

maior a medida do quantil, maior é o potencial do ativo digital para o 

compartilhamento de conhecimento. Baseados no índice de disseminação de 

conhecimento, os Gráficos 18 e 19 apresentam escalas em quantis para os cenários 

1 e 2, respectivamente. 

 

Gráfico 18 - Análise por quantis para o índice de disseminação do cenário 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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No Gráfico 18, é importante analisar principalmente os anos de 2020 e 2021, 

pois para os anos de 2019 e 2022 poucos ativos digitais foram coletados, podendo 

induzir a interpretações distorcidas. Além disso, para o cálculo do índice de 

disseminação de conhecimento, o peso considerado foi de 1/3 para cada índice que 

o compõe e o valor do “n” considerado foi 10. Conforme observado na análise da 

efetividade do protótipo, este valor de “n” apresentou melhores resultados nos 

testes. 

Como pode ser observado no Gráfico 18, entre os anos de 2020 e 2021, há 

uma pequena melhora nos quantis 25% (0,25) e 75% (0,75), sugerindo um conjunto 

de ativos digitais com melhor média de índice de disseminação de conhecimento no 

ano de 2021. 

Buscando explorar a temporalidade suportada pelo MAP2C, o Gráfico 19 

apresenta a escala em quantis para o cenário 2. Nesse cenário, para o cálculo do 

índice de disseminação de conhecimento, o peso considerado foi de 1/2 para cada 

índice que o compõe e o valor do “n” considerado foi 10. Conforme observado na 

análise da efetividade do protótipo, valores de “n” menores apresentaram melhores 

resultados nos testes. 

 

Gráfico 19 - Análise por quantis para o índice de disseminação do cenário 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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No Gráfico 19, é importante analisar principalmente os anos de 2016 e 2021, 

pois para o ano de 2022 poucos ativos digitais foram coletados, podendo induzir a 

interpretações distorcidas. Como pode ser observado no gráfico, apesar das 

oscilações entre os anos de 2016 a 2021, é possível observar uma evolução nos 

quantis 25%, 50% e 75%, sugerindo um conjunto de ativos digitais com melhor 

média de índice de disseminação de conhecimento no ano de 2021 se comparado 

com o ano de 2016.  

Este tipo de informação pode ser muito relevante para um gestor, pois 

fornece insumos para se analisar a evolução dos resultados de pesquisa da IES. De 

forma prática, no Gráfico 19, o gestor da UFSC pode observar que os resultados de 

pesquisas, em coautorias internacionais, na área de Ciências Ambientais, 

melhoraram nos últimos cinco anos no aspecto potencial de compartilhamento de 

conhecimento.  

Por fim, com o objetivo de explorar os indicadores calculados pelo protótipo, 

baseados nas medidas de centralidade da ARS, para o segundo cenário, no 

Apêndice I são apresentados gráficos com escalas em quantis para eles. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Neste último capítulo são apresentadas as conclusões sobre o modelo, bem 

como é reforçado o cumprimento dos objetivos específicos e geral a que esta tese 

se propôs. Com base nas conclusões, apresentam-se também as sugestões de 

pesquisas futuras. 

 

6.1 CONCLUSÕES SOBRE O MODELO 

 

Esta tese desenvolveu um Modelo de Avaliação do Potencial de 

Compartilhamento de Conhecimento (MAP2C) que avança o olhar sobre as redes, 

destacando-se: 

 a concepção de que as redes colaborativas de pesquisa (RCP) resultam da 

diversidade, da internacionalização que integra pessoas, conhecimentos e 

habilidades em torno de uma cognição compartilhada; melhoram a eficiência 

da pesquisa científica; e representam estratégias para compartilhamento de 

informações e conhecimentos;  

 a concepção de que as redes sociais devem ser utilizadas para a 

disseminação do conhecimento científico; no ambiente digital, são 

consideradas uma forma promissora de divulgação científica, inclusive 

podendo alcançar uma maior parcela da sociedade;  

 a concepção de que os indicadores altmétricos se concentram na 

compreensão do impacto social dos resultados de pesquisas nas redes 

sociais. 

Combinadas, essas concepções permitem criar uma dinâmica de 

Internacionalização da Educação Superior (IntES), com o propósito de promover o 

compartilhamento de conhecimento para a sociedade. Elas formam a base para 

apresentar a proposição do MAP2C. Portanto, é uma concepção original sobre como 

avaliar o potencial de compartilhamento de conhecimento produzido em coautorias 

internacionais na forma de ativos digitais. 

A onipresença do aspecto internacional é fato consagrado na educação 

superior, sendo possível afirmar que as RCPs contribuem diretamente com a 

qualidade das Instituições de Educação Superior (IES), que têm nas coautorias um 

dos indicadores mais significativos, tangíveis e verificáveis de colaboração. Além 
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disso, a colaboração internacional e interdisciplinar é fundamental para resolver 

problemas globais e locais.  

Quando se trata de RCPs, é necessário direcionar esforços em fases 

gerenciais críticas, tais como estabelecer prioridades entre os resultados de 

pesquisa que são gerados por elas e, a partir disso, selecionar os ativos digitais com 

o maior potencial de compartilhamento de conhecimento. Entretanto, a formalização 

e automatização do processo de avaliação são atividades complexas.  

Por esses motivos, considerando o problema da sobrecarga de dados, 

informações e conhecimentos na área acadêmico-científica, buscando auxiliar 

gestores na tomada de decisão, o MAP2C é desenvolvido por um conjunto de 

métodos e técnicas consolidados na EC, que considera que o conhecimento pode 

ser conteúdo e estar em artefatos. 

Dessa forma, infere-se que o objetivo geral desta tese – propor um modelo 

de avaliação do potencial de compartilhamento de conhecimento produzido em 

coautorias internacionais na forma de ativos digitais – foi alcançado. O cumprimento 

do objetivo geral foi tomando forma com o alcance dos objetivos específicos. 

O primeiro objetivo – identificar métodos e técnicas para analisar os fluxos 

de informação e conhecimento através de RCPs – foi cumprindo com a identificação 

de métodos, técnicas, ferramentas, boas práticas e outros elementos, que 

permitiram compor o conjunto de artefatos, para as classes de problemas 

identificadas, e desenvolver o MAP2C. 

O MAP2C parte de uma base de conhecimento, amparado por uma 

ontologia, que representa os ativos digitais produzidos em coautorias internacionais, 

aplica técnicas de mineração de texto e Análise de Rede Social (ARS) para 

enriquecer a base de conhecimento e possibilitar a avaliação do potencial de 

compartilhamento de conhecimento. Ontologias são elementos que permitem inferir 

novos conhecimentos. 

Quando se trata da mineração de texto, destaca-se o uso do modelo Word 

Embedding, que permite a aprendizagem do significado das palavras, nas fases de 

pré-processamento, transformação e mineração do MAP2C. Nessa última, baseada 

na similaridade do cosseno, uma matriz de similaridade é criada e transformada em 

um grafo não direcionado. Com o grafo, aplica-se a ARS para detectar 

agrupamentos e calcular indicadores de centralidade. 
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A análise de agrupamento se constituiu em um elemento importante do 

MAP2C. Ela permite avaliar um conjunto de características em relação à população 

em análise. Com alta empregabilidade, consiste em agrupar objetos com base em 

suas semelhanças. Com isso, o processo de tomada de decisão tende a ser 

facilitado, colaborando na decisão de gestores sobre quais grupos de ativos digitais 

são passíveis de serem disseminados ou quais áreas requerem investimentos. 

O segundo objetivo específico – criar índices que indiquem o potencial de 

compartilhamento de conhecimento dos ativos digitais produzidos em coautorias 

internacionais – foi cumprido com a proposição de índices: o índice de atenção 

social na web, obtido por meio de buscas realizadas na base Dimensions®; o índice 

de atualidade, obtido por meio de buscas realizadas na base Dimensions®; e o 

índice de aderência à área temática, com base nas informações contidas na base de 

conhecimento.  

Os três índices gerados compõem o índice de disseminação de 

conhecimento do ativo digital. Esse índice indica o potencial de compartilhamento de 

conhecimento do ativo digital. Dessa forma, fornece insumos para a avaliação de 

ativos digitais selecionados, possibilitando criar um ranking de ativos digitais. 

Um índice pode servir como um instrumento de tomada de decisão e 

previsão. Os índices propostos são desenvolvidos por meio da aplicação de 

métodos e técnicas de mineração de texto, com base em fontes de informações 

externas oriundas da web, gerando insumos para que gestores possam avaliar os 

potenciais ativos digitais produzidos por suas RCPs.  

Por fim, o último objetivo específico – demonstrar a viabilidade do modelo 

proposto, por meio da construção de um protótipo e da elaboração de cenários de 

estudo – foi alcançado nas fases de demonstração e de avaliação do MAP2C. Para 

tal, foi construído um protótipo para atestar a viabilidade do MAP2C. Para 

demonstrar sua efetividade, o MAP2C foi aplicado em dois cenários de estudo.  

O primeiro foi composto por ativos digitais desenvolvidos em coautorias 

internacionais no contexto do Programa Capes-PrInt-UFSC. Ao total, foram 

selecionados 100 ativos digitais. A aplicação do MAP2C no cenário objetivou extrair 

as áreas temáticas do Programa e, assim, determinar os ativos digitais mais 

aderentes às áreas e identificar as características presentes na formação dos 

agrupamentos e nos índices calculados pelo protótipo.  
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Já o segundo cenário de estudo envolveu ativos digitais da área de Ciências 

Ambientais, coletados da Web of Science®. Ao total, foram selecionados 282 ativos 

digitais produzidos pela UFSC em coautorias internacionais. Nesse cenário, o 

objetivo da análise foi identificar as características presentes na formação dos 

agrupamentos, nos índices gerados pelo protótipo, bem como demonstrar a 

temporalidade suportada pelo MAP2C. 

Na demonstração do MAP2C, visando contribuir na explicitação do 

conhecimento produzido, foi utilizado a ARS, com o intuito de realizar uma 

apreciação mais visual dos casos de estudo, constituindo em um elemento relevante 

para a compreensão do trabalho.  

Na avaliação da ontologia, apresentada no Apêndice C, realizada por meio 

de consultas para responder as perguntas de competência definidas para a 

ontologia, foi possível formalizar e verificar seu funcionamento adequado para o 

primeiro cenário de estudo. 

Para avaliar a efetividade do protótipo, por meio de técnica estatística não 

paramétrica, a concordância entre rankings foi aplicada para o primeiro cenário de 

estudo. A partir de índices de disseminação de conhecimento calculados pelo 

protótipo com diferentes configurações, obteve-se rankings de ativos digitais. Um 

ranking de avaliações por especialistas foi obtido para realizar as comparações. 

Para analisar a concordância entre os rankings, utilizou-se o Tau de Kendall. 

Em grande parte das configurações e dos pesos testados para o cálculo dos índices, 

obteve-se o coeficiente de correlação Tau igual a 1, que corresponde a uma relação 

perfeita, sendo possível observar um resultado estatisticamente significativo e 

confiável. 

De forma prática, o MAP2C pode ser aplicado como instrumento de tomada 

de decisão nas IESs, conforme análise da aplicabilidade do modelo, evidenciando a 

significância do trabalho. Assim, o MAP2C pode fornecer insights sobre como as 

IESs poderiam gerenciar seus resultados científicos para inovar.  

Nessa perspectiva, os resultados obtidos nos cenários de estudo permitem 

concluir que o MAP2C tem a capacidade de fornecer vantagens às IESs em 

aspectos como a redução do tempo de avaliação de ativos digitais e a 

disponibilização de indícios sobre o potencial de compartilhamento de conhecimento 

deles. Logo, auxilia gestores na definição de quais ativos digitais serão 

disponibilizados em ações estratégicas de compartilhamento de conhecimento. 
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Desse modo, o objetivo geral foi alcançado, e a pergunta de pesquisa, respondida, 

por meio do arcabouço desenvolvido, aplicado e avaliado nesta tese. 

O MAP2C contribui, em parte, com teorias da ciência aberta, principalmente 

em um contexto de divulgação científica, no qual as mídias sociais são consideradas 

um fator essencial para reduzir barreiras de compartilhamento dos resultados 

científicos e para alcançar uma parcela maior da sociedade. Considera-se que 

colabora para a GC, pois promove o compartilhamento de conhecimento e organiza 

os ativos de conhecimento através do delineamento de um modelo sobre o 

conhecimento tangível existente na IES.  

Além disso, considera-se que o MAP2C: fortalece a IntES por buscar dar 

visibilidade à produção técnico-científica das IESs, especialmente aquela 

desenvolvida com parceria internacional; faz uso de tecnologias e análise de dados 

para compartilhar os conhecimentos decorrentes dos resultados da IntES; e auxilia 

na tomada de decisão baseada em dados, uma vez que o progresso e os resultados 

de IntES devem ser medidos e avaliados continuamente. 

O processo de pesquisa acadêmica, aliado à utilização do método DSR, 

propiciou o cumprimento desta investigação. Ao final, pode-se concluir que o DSR 

foi uma escolha acertada para desenvolver esta tese, que tinha como objetivo a 

construção do MAP2C.  

O desenvolvimento do modelo exigiu a imersão na Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (EGC) e proporcionou ao pesquisador ganhos singulares. O conjunto 

de métodos e técnicas selecionados, assimilados e aplicados também torna a 

construção de uma tese única e, consequentemente, sua contribuição mais rica. 

No que tange à internacionalização, particularmente, compreende-se que ela 

deva ser para todos e direcionada para a melhoria da qualidade da educação e da 

pesquisa, além da participação cívica por meio de uma aliança das principais partes 

interessadas: o pesquisador, o praticante e as comunidades políticas. 

Outro aspecto a ser considerado é o fato de a mobilidade ser vital para 

qualquer país interessado em investir em C&T para promover o desenvolvimento. 

Para aproveitar o conhecimento e as habilidades emergentes da mobilidade de 

pesquisadores que colaboram em redes internacionais, um sistema eficiente deve 

ser implementado, incluindo políticas e mecanismos para assegurar que o país 

esteja dinamicamente inserido nelas sem perder o escopo dos problemas locais e 

nacionais. 
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Quanto à comunicação da ciência, sua relevância torna-se clara, pois a 

sobrevivência das pessoas pode depender de uma disseminação de informação e 

conhecimento mais atrativa e eficaz. Por esse motivo, é necessário que 

pesquisadores e universidades compartilhem conhecimentos científicos socialmente 

relevantes, e assim contribuam para o bem comum. Esta tese busca contribuir com 

esse fim. 

 

6.2 LIMITAÇÕES 

 

Como limitação, a pesquisa apresenta os cenários de estudo a partir de 

informações coletadas na web. No primeiro cenário, o fornecimento de bolsas do 

Programa Capes-PrInt-UFSC iniciou em 2019, as quais foram suspensas em 2021. 

Além disso, a coleta manual de artigos científicos, por meio da Plataforma Lattes, 

dependeu diretamente da disponibilização das informações pelos pesquisadores 

contemplados com bolsa do Programa. 

Apesar de a análise da efetividade do protótipo apresentar resultados 

promissores, para o primeiro cenário, na comparação dos rankings, não foi possível 

obter muitas avaliações para o cenário. Também não foi possível obter avaliações 

para o segundo cenário. Sendo assim, há necessidade de novas verificações do 

modelo em cenários e essas serão destacadas nas sugestões para trabalhos 

futuros. 

Outra questão reside no fato de que os cenários somente consideraram 

artigos do tipo completo e escritos no idioma inglês, sendo interessante abrir a 

possibilidade para novos formatos e idiomas. Além disso, o indicador altmetric 

attention score, utilizado no cálculo do índice de atenção social na web, foi obtido da 

base Dimensions® e fornecido pela Altmetric®, sendo interessante abrir a 

possibilidade para outros indicadores similares de outros provedores altmétricos. 

Essas limitações serão destacadas nas sugestões para trabalhos futuros. 

Outra limitação é o número de ativos digitais avaliados. Contudo, o MAP2C 

fornece suporte a grandes volumes de dados. Mesmo que o número de ativos 

digitais não seja expressivo, foi coletado e analisado um número expressivo de 

produtos científicos da base Dimensions® para a criação dos índices. 
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6.3 TRABALHOS FUTUROS 

 

Durante o caminho de desenvolvimento desta tese, novas possibilidades de 

pesquisa se abriram, pesquisas futuras que venham a suprir as novas lacunas 

identificadas tanto no MAP2C quanto nos métodos e nas limitações da pesquisa.  

Além disso, foram identificadas tendências que podem ser associadas à 

pesquisa e não foram exploradas como elemento principal, como, por exemplo, a 

temporalidade. Dessa forma, esta pesquisa abre caminho para inúmeras pesquisas 

futuras, dentre as quais algumas aqui elencadas: 

 avaliar o modelo em cenários maiores e em diversificados contextos; 

 aplicar o modelo em outras IESs e comparar os resultados; 

 ampliar o escopo do modelo para diferentes formatos e idiomas de ativos 

digitais; 

 ampliar o escopo da base de conhecimento, considerando outras classes e 

atributos, permitindo realizar outras análises; 

 explorar os axiomas (motores de inferências) da ontologia selecionada para 

compor a base de conhecimento, que podem potencializar a descoberta de 

conhecimento; 

 avaliar o modelo, considerando indicadores similares fornecidos por outros 

provedores altmétricos para o cálculo do índice de atenção social na web; 

 aprimorar o cálculo dos índices propostos, que consideram a similaridade 

textual para retornar documentos de bases externas, utilizando, por exemplo, 

um corte de similaridade (considerando apenas retornos de documentos a 

partir de determinada similaridade mínima preestabelecida); 

 criar índices para apoiar o processo de avaliação do potencial de 

compartilhamento de conhecimento; 

 aprofundar as análises temporais e analisar os fluxos de informação e 

conhecimento suportados pelo modelo; 

 aprofundar a análise dos grafos, utilizando outros indicadores baseados nas 

medidas da ARS, por exemplo; 

 utilizar outros modelos de mineração de texto, por exemplo, substituindo o 

Doc2Vec por BERT (Bidirectional Encoder Representations from 

Transformers), que gera embeddings contextuais; 
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 desenvolver sistema de recomendação baseado em conteúdo, utilizando 

componentes do modelo; 

 reduzir o escopo do modelo a um aspecto ou domínio específico para fazer 

pesquisas mais específicas em alguns elementos apresentados; 

 ampliar o escopo da pesquisa, considerando o contexto do financiamento das 

redes de pesquisa e das parcerias com o mercado (indústria); 

 ampliar o escopo da pesquisa, considerando o contexto do problema 

conhecido por digital slavery e a consequente redução de pesquisas para os 

problemas locais e nacionais.  
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APÊNDICE A – Levantamento sistemático da literatura 

 

Para compor esta tese foram realizadas cinco revisões da literatura acerca 

dos constructos principais, inicialmente com o objetivo de ter uma visão global sobre 

Internacionalização da Educação Superior (IntES), redes colaborativas de pesquisa 

(RCP) e compartilhamento de conhecimento, até chegar no problema de pesquisa. 

Os termos utilizados nas revisões são apresentados no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Palavras-chave de busca 

Sigla Tema Palavras-chave 

IntES 
Internacionalização da 
Educação Superior 

(internationali* AND "higher education") 

RdCo 
Redes Colaborativas de 
Pesquisa 

((collaborat* NEAR/x network*) NEAR/x (academic 
OR scientific OR research OR scholar* OR educat*)) 

DsCO 
Compartilhamento de 
Conhecimento 

((scien* OR knowledge) NEAR/x (shar* OR 
disseminat* OR diffusion)) 

Onto 
Representação do 
Conhecimento 

(ontolog* OR "semantic web" OR (semantic NEAR/x 
technolog*)) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As bases de dados Scopus®, Web of Science® (WoS) e Scielo® foram 

escolhidas para as revisões da literatura, em função da credibilidade e relevância. A 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o Banco de Teses e 

Dissertações do EGC (BTD) também foram consultados. A revisão realizada 

inicialmente em 2020 tem passado por atualizações e busca sempre por novos 

artigos relacionados ao tema de pesquisa. 

No Quadro 2 são apresentadas as combinações de palavras-chave das 

buscas, por base de dados, o tipo da revisão e o objetivo de cada levantamento. 

Todas as buscas foram realizadas até maio de 2021 e atualizadas em setembro de 

2022. Como apoio foi utilizado o gerenciador de bibliografia Mendeley®. Em todas 

as buscas, nas bases Scopus® e WoS a busca realizada foi do tipo “tópico” (título, 

palavras-chaves e resumo) e na base Scielo® do tipo “todos os índices”. 

O primeiro levantamento refere-se à busca sistemática da literatura sobre 

Internacionalização da Educação Superior e o compartilhamento ou disseminação 

de conhecimento (IntES + DsCO). A busca retornou 20 documentos distintos. Esses 

foram lidos título, palavras-chave e resumo e considerados relevantes aqueles que 

descreviam alguma forma de compartilhamento de conhecimento no contexto da 
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IntES. Desse processo, o portfólio passou a ser composto por 4 artigos selecionados 

para leitura.  

 

Quadro 2 – Síntese do levantamento sistemático para a proposta de tese 

Busca Tipo  Objetivo da revisão e contribuição para a tese 

IntES + 
DsCO 

Busca 
sistemática 

Definir um panorama do tema; Identificar abordagens 
estruturantes de compartilhamento e disseminação de 
conhecimento para o processo de Internacionalização da 
Educação Superior; Contribui para definir o primeiro objetivo 
específico, uma vez que fornece literatura a fim de identificar os 
elementos relacionados ao problema e à solução preliminar 

Scopus 
((scien* OR knowledge) W/0 (shar* OR disseminat* OR diffusion)) AND (internationali* 
AND "higher education") 

WoS 
((scien* OR knowledge) NEAR/0 (shar* OR disseminat* OR diffusion)) AND 
(internationali* AND "higher education") 

Scielo 
((scien* OR knowledge) AND (shar* OR disseminat* OR diffusion)) AND (internationali* 
AND "higher education") 

IntES + 
RdCo 

Busca 
sistemática 

Definir um panorama do tema; Identificar abordagens 
estruturantes de redes colaborativas de pesquisa para o processo 
de Internacionalização da Educação Superior; Contribui para 
definir o primeiro objetivo específico, uma vez que fornece 
literatura a fim de identificar os elementos relacionados ao 
problema e à solução preliminar 

Scopus 
((collaborat* W/3 network*) W/5 (academic OR scientific OR research OR scholar* OR 
educat*)) AND (internationali* AND "higher education") 

WoS 
((collaborat* NEAR/3 network*) NEAR/5 (academic OR scientific OR research OR 
scholar* OR educat*)) AND (internationali* AND "higher education") 

Scielo 
((collaborat* AND network*) AND (academic OR scientific OR research OR scholar* OR 
educat*)) AND (internationali* AND "higher education") 

IntES + 
RdCo + 
DsCO 

Busca 
sistemática 

Verificar a existência de abordagens no contexto da 
Internacionalização da Educação Superior correlacionadas às 
redes colaborativas de pesquisa com o propósito de 
compartilhamento ou disseminação de conhecimento; Contribui 
para confirmar o gap de pesquisa 

Scopus 
((scien* OR knowledge) W/2 (shar* OR disseminat* OR diffusion)) AND ((collaborat* W/2 
network*) W/3 (academic OR scientific OR research OR scholar* OR educat*)) AND 
(internationali* AND "higher education") 

WoS 
((scien* OR knowledge) NEAR/2 (shar* OR disseminat* OR diffusion)) AND ((collaborat* 
NEAR/2 network*) NEAR/3 (academic OR scientific OR research OR scholar* OR 
educat*)) AND (internationali* AND "higher education") 

Scielo 
((scien* OR knowledge) AND (shar* OR disseminat* OR diffusion)) AND ((collaborat* 
AND network*) AND (academic OR scientific OR research OR scholar* OR educat*)) 
AND (internationali* AND "higher education") 

RdCo + 
Onto 

Integrativa 

Identificar abordagens estruturantes de representação do 
conhecimento para redes colaborativas de pesquisa; Contribui 
para alcançar o primeiro e o segundo objetivos específicos, uma 
vez que fornece literatura a fim de identificar elementos para 
compor a solução proposta 

Scopus 
((collaborat* W/2 network*) W/3 (academic OR scientific OR research OR scholar* OR 
educat*)) AND (ontolog* OR "semantic web" OR (semantic W/3 technolog*)) 

WoS 
((collaborat* NEAR/2 network*) NEAR/3 (academic OR scientific OR research OR 
scholar* OR educat*)) AND (ontolog* OR "semantic web" OR (semantic NEAR/3 
technolog*)) 

Scielo 
((collaborat* AND network*) AND (academic OR scientific OR research OR scholar* OR 
educat*)) AND (ontolog* OR "semantic web" OR (semantic AND technolog*)) 
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Busca Tipo  Objetivo da revisão e contribuição para a tese 

RdCo + 
DsCO 

Integrativa 

Identificar abordagens estruturantes de redes colaborativas de 
pesquisa para o compartilhamento ou disseminação do 
conhecimento; Contribui para alcançar o primeiro e o segundo 
objetivos específicos, uma vez que fornece literatura a fim de 
identificar elementos para compor a solução proposta 

Scopus 
((scien* OR knowledge) W/0 (shar* OR disseminat* OR diffusion)) AND ((collaborat* W/0 
network*) W/1 (academic OR scientific OR research OR scholar* OR educat*)) 

WoS 
((scien* OR knowledge) NEAR/0 (shar* OR disseminat* OR diffusion)) AND ((collaborat* 
NEAR/0 network*) NEAR/1 (academic OR scientific OR research OR scholar* OR 
educat*)) 

Scielo 
((scien* OR knowledge) AND (shar* OR disseminat* OR diffusion)) AND (("collaborative 
network" OR "collaboration network") AND (academic OR scientific OR research OR 
scholar* OR educat*)) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esta revisão auxilia a definir o primeiro objetivo específico, uma vez que 

fornece literatura a fim de identificar os elementos relacionados ao problema e à 

solução preliminar, ou seja, identificar abordagens estruturantes de 

compartilhamento e disseminação de conhecimento para o processo de IntES. 

A segunda busca sistemática teve como objetivo verificar a relevância e a 

utilização das RCPs no processo de IntES (IntES + RdCo). A busca retornou 16 

documentos distintos. Esses foram lidos título, palavras-chave e resumo e 

considerados relevantes aqueles que descreviam alguma abordagem de RCP no 

contexto da IntES. Desse processo, o portfólio passou a ser composto por 9 artigos 

e 2 livros selecionados para leitura.  

Assim com a primeira busca, esta revisão auxilia a definir o primeiro objetivo 

específico, uma vez que fornece literatura a fim de identificar os elementos 

relacionados ao problema e à solução preliminar, ou seja, identificar abordagens 

estruturantes de redes colaborativas de pesquisa para o processo de IntES. 

A terceira busca sistemática teve como objetivo verificar a existência de 

abordagens no contexto da IntES correlacionadas às RCPs e o compartilhamento ou 

disseminação do conhecimento (IntES + RdCo + DsCO), no qual retornou apenas 1 

artigo e 1 livro. Após leitura, o artigo foi descartado, restando apenas o livro de Leite 

e Pinho (2017). 

Intitulado "Evaluating Collaboration Networks in Higher Education Research", 

o livro visa colaborar com a perspectiva de um mundo conectado, o contexto 

conectado da ciência global. Ele pretende mostrar como é crucial a compreensão 

dos vínculos internacionais das redes de pesquisa. Leite e Pinho (2017) consideram 

que a avaliação das RCPs seja referida como os motores que movem a 
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responsabilidade coletiva pelas maiores e mais humanistas realizações da ciência 

na era da globalização. 

Esta revisão auxilia a confirmar o gap de pesquisa, através da verificação da 

existência de abordagens no contexto da IntES correlacionadas às RCPs com o 

propósito de compartilhamento ou disseminação de conhecimento. Nessa 

perspectiva, esta tese busca contribuir na promoção do compartilhamento de 

conhecimento científico produzido por RCPs com colaboração internacional. Para 

tal, desenvolve um modelo de avaliação do potencial de compartilhamento de 

conhecimento produzido em coautorias internacionais na forma de ativos digitais. 

Dessa forma, os métodos e técnicas de representação e descoberta de 

conhecimento, aplicados pela EC, que podem contribuir com a solução do problema 

foram explorados em duas revisões integrativas da literatura.  

O quarto levantamento refere-se à revisão integrativa da literatura sobre 

representação do conhecimento na forma de ontologia para RCP (RdCo + Onto). O 

uso de ontologias é uma proposta consolidada na EC para representar o 

conhecimento de domínio de forma compartilhável e reutilizável. A busca retornou 

29 documentos distintos.  

Esses documentos foram lidos título, palavras-chave e resumo e 

considerados relevantes aqueles que descreviam alguma abordagem de 

representação do conhecimento na forma de ontologia para RCP. Desse processo, o 

portfólio passou a ser composto por 12 artigos selecionados para leitura. Essa 

revisão foi publicada nos anais do 11th International Conference on Knowledge and 

Innovation (ciKi) (LIMA; BASTOS; VARVAKIS, 2021b). 

A revisão auxilia alcançar o primeiro e segundo objetivos específicos da 

tese, uma vez que fornece literatura a fim de identificar elementos para compor a 

solução proposta, ou seja, identificar abordagens estruturantes de representação do 

conhecimento baseadas em ontologias para RCP. 

Por fim, foi realizada também uma revisão integrativa da literatura com o 

objetivo de compreender como ocorre o compartilhamento do conhecimento no 

contexto das RCPs (RdCo + DsCO). A busca retornou 24 documentos distintos. 

Esses foram lidos título, palavras-chave e resumo e considerados relevantes 

aqueles que correlacionavam RCP com alguma forma de compartilhamento ou 

disseminação de conhecimento.  
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Desse processo, o portfólio passou a ser composto por 17 artigos 

selecionados para leitura, na busca realizada até maio de 2021. Essa revisão foi 

publicada nos anais do 11th International Conference on Knowledge and Innovation 

(ciKi) (LIMA; BASTOS; VARVAKIS, 2021a). Com a busca atualizada em setembro 

de 2022, foram incluídos três novos artigos (DANG et al., 2021; RODRIGUES; 

SONG; ZÁRATE, 2021; WU et al., 2021), compondo um portfólio de 20 artigos.  

Assim como na revisão integrativa anterior, esta revisão auxilia alcançar o 

primeiro e segundo objetivos específicos da tese, uma vez que fornece literatura a 

fim de identificar os elementos relacionados ao problema e à solução preliminar, ou 

seja, identificar abordagens estruturantes de RCPs para o compartilhamento ou 

disseminação de conhecimento. 

Cabe ressaltar que a fim de procurar por artigos com reconhecimento 

científico comprovado que poderiam não ter sido incluídos nas revisões da literatura, 

realizaram-se buscas exploratórias no Google Acadêmico®.  

As buscas realizadas, em especial as duas revisões integrativas da 

literatura, fornecem rica literatura a fim de identificar elementos para compor a 

solução proposta, e, consequentemente, para estruturar e compor o referencial 

teórico apresentado no Capítulo 2. 

 Com o intuito de ilustrar os principais tópicos abordados nos documentos 

selecionados nas duas revisões integrativas, bem como a contribuição para a 

composição do modelo proposto, a Figura 1 é apresentada.  

É possível observar que a Análise de Rede Social (ARS), redes de 

coautorias e métricas relacionadas são abordadas nos trabalhos selecionados das 

duas revisões integrativas. Estes tópicos são abordados nas etapas ou nos 

componentes do modelo proposto.   

Além disso, como pode ser observado na Figura 1, especificamente à busca 

“RdCo + Onto”, os tópicos destacados são abordados na proposição da base de 

conhecimento, representada por uma ontologia, e na aplicação de técnicas de 

mineração de texto no modelo proposto. Especificamente à busca “RdCo + DsCO”, 

os tópicos destacados são abordados na análise da rede e na avaliação do potencial 

de compartilhamento de conhecimento do modelo proposto. 
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Figura 1 – Principais tópicos das revisões integrativas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Por fim, os trabalhos relacionados à solução do problema, obtidos nas 

buscas realizadas, que contribuíram para a desenvolvimento desta tese, são 

discutidos na Seção 2.7 desta tese. 
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APÊNDICE B – Formulário de avaliação do potencial 

 

A Figura 1 apresenta o convite enviado aos especialistas para a avaliação 

do potencial de compartilhamento de ativos digitais sorteados do cenário 1.  

 

Figura 1 - Termo da avaliação dos artigos do cenário 1 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A Figura 2 apresenta um fragmento do formulário de avaliação dos cinco 

artigos científicos sorteados para avaliação. 

 

Figura 2 - Fragmento da avaliação dos artigos do cenário 1 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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APÊNDICE C – Formalização da ontologia 

 

A formalização da ontologia proposta nesta pesquisa teve como objetivo 

avaliar se a ontologia construída responde às 12 perguntas de competência 

definidas e apresentadas na Seção 4.3. Para tal, foram utilizados os dados do 

cenário 1, explicitados na Seção 5.1.1 desta tese.  

Cabe destacar que as perguntas de competência 1 a 4 estão relacionadas 

aos índices definidos na Seção 4.2, as perguntas 5 a 7 estão relacionadas aos 

agrupamentos gerados na etapa de mineração do MAP2C, as perguntas 7 a 9 estão 

relacionadas às coautorias (colaboração internacional) dos ativos digitais e as 

perguntas 10 a 12 estão relacionadas aos indicadores baseados em métricas da 

ARS calculados na etapa de mineração do MAP2C. 

Para responder a pergunta de competência 1 “Quais são os potenciais ativos 

digitais de acordo com o índice de atenção social na web?”, foi elaborada a consulta 

SPARQL representada na Figura 1. O resultado da consulta é apresentado na 

Tabela 1.  

 
Figura 1 - Consulta SPARQL referente à pergunta de competência 1 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Tabela 1 - Resultado da consulta referente à pergunta de competência 1 

pub title area score 

99 
Human MC4R variants affect endocytosis, trafficking and 
dimerization revealing multiple cellular mechanisms involved in 
weight regulation 

Nanoscience and 
Nanothechnology 2.3178482 

84 
Researcher, Coach Developer, and Coaches’ Perspectives on 
Learner-Centered Teaching in a Rugby Coach Education 
Program 

Human Health 2.1390731 

61 Neuro-Immunity Controls Obesity-Induced Pain Human Health 2.0057483 

66 
Association between Lifestyle Behaviors and Health-Related 
Quality of Life in a Sample of Brazilian Adolescents 

Human Health 2.0018249 

77 
Muscle strength and its association with cardiometabolic 
variables in adolescents: does the expression of muscle 
strength values matter? 

Human Health 1.9714790 
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pub title area score 

20 
Tropical deforestation induces thresholds of reproductive 
viability and habitat suitability in Earth’s largest eagles 

Envinronmental 
Sustentability 1.9631522 

41 
Better Together: Analysis of integrated acoustic and visual 
methods when surveying a cetacean community 

Envinronmental 
Sustentability 1.8860162 

74 
Individual and Combined Association Between Healthy 
Lifestyle Habits With Muscle Strength According to 
Cardiovascular Health Status in Adults and Older Adults 

Human Health 1.8660835 

78 
Muscle strength cut-points for metabolic syndrome detection 
among adults and the elderly from Brazil 

Human Health 1.8264842 

69 
Clustering of screen time behaviours in adolescents and its 
association with waist circumference and cardiorespiratory 
fitness 

Human Health 1.8259755 

54 
Reproductive parameters and factors influencing calf survival 
of bottlenose dolphins that engage in a unique foraging 
cooperation with fishermen 

Envinronmental 
Sustentability 1.8005474 

68 
Associations between Sociodemographic, Dietary, and 
Substance Use Factors with Self-Reported 24-Hour Movement 
Behaviors in a Sample of Brazilian Adolescents 

Human Health 1.7721859 

67 
Association between physical activity, screen time activities, 
diet patterns and daytime sleepiness in a sample of Brazilian 
adolescents 

Human Health 1.7365146 

17 
Habitat amount and ambient temperature dictate patterns of 
anuran diversity along a subtropical elevational gradient 

Envinronmental 
Sustentability 1.7347443 

42 
Boat disturbance affects the acoustic behaviour of dolphins 
engaged in a rare foraging cooperation with fishers 

Envinronmental 
Sustentability 1.7066331 

30 
Neuroprotective potential of extracts from leaves of ora-pro-
nobis (Pereskia aculeata) recovered by clean compressed 
fluids 

Envinronmental 
Sustentability 1.7036508 

86 
The independent and joint associations among muscle 
strength, abdominal obesity and cardiometabolic variables 
among adults 

Human Health 1.6730094 

73 
Efforts on Changing Lifestyle Behaviors May Not Be Enough to 
Improve Health-Related Quality of Life Among Adolescents: A 
Cluster-Randomized Controlled Trial 

Human Health 1.6714761 

85 
Residual force enhancement in human skeletal muscles: A 
systematic review and meta-analysis 

Human Health 1.6659791 

88 
What the Empirical Studies on Sport Coach Education 
Programs in Higher Education Have to Reveal: A Review 

Human Health 1.6262722 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para responder a pergunta de competência 2 “Quais são os potenciais ativos 

digitais de acordo com o índice de atualidade?”, foi elaborada a consulta SPARQL 

representada na Figura 2. O resultado da consulta é apresentado na Tabela 2.  

 
Figura 2 - Consulta SPARQL referente à pergunta de competência 2 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 2 - Resultado da consulta referente à pergunta de competência 2 

pub title area score 

94 
Controlled In-Cell Generation of Active Palladium(0) 
Species for Bioorthogonal Decaging 

Nanoscience and 
Nanothechnology 0.45878637 

31 
On the performance of liquid-liquid Taylor flow 
electrochemistry in a microreactor – A CFD study 

Envinronmental 
Sustentability 0.45465260 

9 
Emulation-Based Dynamic Output-Feedback Control of 
Saturating Discrete-Time LPV Systems 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

0.41684470 

81 
Prevalence and sociodemographic factors associated with 
meeting the 24-hour movement guidelines in a sample of 
Brazilian adolescents 

Human Health 0.40998990 

85 
Residual force enhancement in human skeletal muscles: A 
systematic review and meta-analysis 

Human Health 0.40714929 

22 
Compressed fluids and phytochemical profiling tools to 
obtain and characterize antiviral and anti-inflammatory 
compounds from natural sources 

Envinronmental 
Sustentability 0.40693570 

30 
Neuroprotective potential of extracts from leaves of ora-pro-
nobis (Pereskia aculeata) recovered by clean compressed 
fluids 

Envinronmental 
Sustentability 0.40178782 

49 
Mycosporine-Like Amino Acids from Red Macroalgae: UV-
Photoprotecors with Potential Cosmeceutical Applications 

Envinronmental 
Sustentability 0.40101700 

8 
Co-design of an event-triggered dynamic output feedback 
controller for discrete-time LPV systems with constraints 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

0.39532143 

29 

Lactose-free skim milk and prebiotics as carrier agents of 
Bifidobacterium BB-12 microencapsulation: 
physicochemical properties, survival during storage and in 
vitro gastrointestinal condition behaviour 

Envinronmental 
Sustentability 0.39167687 

61 Neuro-Immunity Controls Obesity-Induced Pain Human Health 0.38922924 

19 
Surface functionalization of greige cotton knitted fabric 
through plasma and cationization for dyeing with reactive 
and acid dyes 

Envinronmental 
Sustentability 0.38890892 

79 
Normalization of Muscle Strength Measurements in the 
Assessment of Cardiometabolic Risk Factors in 
Adolescents 

Human Health 0.38665840 

38 
A new approach for cultivating the cyanobacterium Nostoc 
calcicola (MACC-612) to produce biomass and bioactive 
compounds using a thin-layer raceway pond 

Envinronmental 
Sustentability 0.38608932 

48 Light regulating metabolic responses of sp. (Cyanobacteria) 
Envinronmental 
Sustentability 0.38509434 

34 
Strategies for the Immobilization of Eversa® Transform 2.0 
Lipase and Application for Phospholipid Synthesis 

Envinronmental 
Sustentability 0.38459690 

53 
Physiological and biochemical responses driven by different 
UV-visible radiation in (Hudson) Stackhouse (Rhodophyta) 

Envinronmental 
Sustentability 0.38295627 

87 The Role of Muscles in Knee Joint Osteoarthritis Human Health 0.38193035 

52 
Photosynthetic performance of Chlorella vulgaris R117 
mass culture is moderated by diurnal oxygen gradients in 
an outdoor thin layer cascade 

Envinronmental 
Sustentability 0.38119620 

4 
Better detection of Torque teno virus in children with 
leukemia by metagenomic sequencing than by quantitative 
PCR 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

0.37949458 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para responder a pergunta de competência 3 “Quais são os potenciais ativos 

digitais de acordo com o índice de aderência à área temática?”, foi elaborada a 

consulta SPARQL representada na Figura 3. O resultado da consulta é apresentado 

na Tabela 3.  
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Figura 3 - Consulta SPARQL referente à pergunta de competência 3 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Tabela 3 - Resultado da consulta referente à pergunta de competência 3 

pub title area score 

36 
Environmental innovation and the food, energy and water 
nexus in the food service industry 

Envinronmental 
Sustentability 0.93793000 

13 
Service Computing for Industry 4.0: State of the Art, 
Challenges, and Research Opportunities 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.93281174 

15 
Automated fault detection for additive manufacturing 
using vibration sensors 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.92133296 

63 
Regulation and Use of Health Information Systems in 
Brazil and Abroad 

Human Health 0.91981480 

97 
Returning to Nature for the Design of Sorptive Phases in 
Solid-Phase Microextraction 

Nanoscience and 
Nanothechnology 0.90938800 

92 
Communication Research, the Geopolitics of Knowledge 
and Publishing in High-Impact Journals: The Chronicle of 
a Commodification Process Foretold 

Languages, 
Interculturality and 
Identities 

0.90140045 

2 
A New Algorithm for the KDMDGP Subclass of Distance 
Geometry Problems with Exact Distances 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.89547160 

100 
The Use of 5-Hydroxymethylfurfural towards Fine 
Chemicals: Synthesis and Direct Arylation of 5-HMF-
Based Oxazoles 

Nanoscience and 
Nanothechnology 0.89145050 

40 
Artisanal fishers' perceptions of the ecosystem services 
derived from a dolphin-human cooperative fishing 
interaction in southern Brazil 

Envinronmental 
Sustentability 0.88454830 

83 
Psychosocial development and mental health in youth 
Brazilian club athletes: examining the effects of age, sport 
type, and training experience 

Human Health 0.87095190 

14 
A control approach to address ethical issues on social 
(robotic) networks 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.86931230 

95 
Mechanistic insights into transition metal-mediated 
bioorthogonal uncaging reactions 

Nanoscience and 
Nanothechnology 0.86395190 

7 
Beamforming Optimization for Intelligent Reflecting 
Surfaces without CSI 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.86122435 

66 
Association between Lifestyle Behaviors and Health-
Related Quality of Life in a Sample of Brazilian 
Adolescents 

Human Health 0.86008020 

89 
A relationship between typography, designers and users 
to build a creative experience in the digital culture 

Languages, 
Interculturality and 
Identities 

0.85860810 
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pub title area score 

96 
Photocatalytic Cellulose-Paper: Deepening in the 
Sustainable and Synergic Combination of Sorption and 
Photodegradation 

Nanoscience and 
Nanothechnology 0.85470575 

16 
Getting smarter about household energy: the who and 
what of demand for smart meters 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.85438450 

27 
Influence of Chitosan Characteristics in the 
Microencapsulation of Essential Oils 

Envinronmental 
Sustentability 0.85070646 

62 
Profiling of how nociceptor neurons detect danger – new 
and old foes 

Human Health 0.83840144 

94 
Controlled In-Cell Generation of Active Palladium(0) 
Species for Bioorthogonal Decaging 

Nanoscience and 
Nanothechnology 0.83226160 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para responder a pergunta de competência 4 “Quais são os potenciais ativos 

digitais de acordo com o índice de disseminação de conhecimento?”, foi elaborada a 

consulta SPARQL representada na Figura 4. O resultado da consulta é apresentado 

na Tabela 4.  

 
Figura 4 - Consulta SPARQL referente à pergunta de competência 4 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Tabela 4 - Resultado da consulta referente à pergunta de competência 4 

pub title area score 

99 

Human MC4R variants affect endocytosis, 
trafficking and dimerization revealing multiple 
cellular mechanisms involved in weight 
regulation 

Nanoscience and 
Nanothechnology 1.13330020 

66 
Association between Lifestyle Behaviors and 
Health-Related Quality of Life in a Sample of 
Brazilian Adolescents 

Human Health 1.07115090 

61 Neuro-Immunity Controls Obesity-Induced Pain Human Health 1.06484340 

84 
Researcher, Coach Developer, and Coaches’ 
Perspectives on Learner-Centered Teaching in a 
Rugby Coach Education Program 

Human Health 1.01459440 

20 
Tropical deforestation induces thresholds of 
reproductive viability and habitat suitability in 
Earth’s largest eagles 

Envinronmental 
Sustentability 1.00259980 

74 

Individual and Combined Association Between 
Healthy Lifestyle Habits With Muscle Strength 
According to Cardiovascular Health Status in 
Adults and Older Adults 

Human Health 0.98060670 
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pub title area score 

41 
Better Together: Analysis of integrated acoustic 
and visual methods when surveying a cetacean 
community 

Envinronmental 
Sustentability 0.96754230 

78 
Muscle strength cut-points for metabolic 
syndrome detection among adults and the 
elderly from Brazil 

Human Health 0.94547164 

40 
Artisanal fishers' perceptions of the ecosystem 
services derived from a dolphin-human 
cooperative fishing interaction in southern Brazil 

Envinronmental 
Sustentability 0.93970567 

67 
Association between physical activity, screen 
time activities, diet patterns and daytime 
sleepiness in a sample of Brazilian adolescents 

Human Health 0.93904610 

36 
Environmental innovation and the food, energy 
and water nexus in the food service industry 

Envinronmental 
Sustentability 0.93651380 

77 

Muscle strength and its association with 
cardiometabolic variables in adolescents: does 
the expression of muscle strength values 
matter? 

Human Health 0.93382470 

16 
Getting smarter about household energy: the 
who and what of demand for smart meters 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

0.92922830 

85 
Residual force enhancement in human skeletal 
muscles: A systematic review and meta-analysis 

Human Health 0.91600865 

14 
A control approach to address ethical issues on 
social (robotic) networks 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

0.91308360 

73 

Efforts on Changing Lifestyle Behaviors May Not 
Be Enough to Improve Health-Related Quality of 
Life Among Adolescents: A Cluster-Randomized 
Controlled Trial 

Human Health 0.91282930 

68 

Associations between Sociodemographic, 
Dietary, and Substance Use Factors with Self-
Reported 24-Hour Movement Behaviors in a 
Sample of Brazilian Adolescents 

Human Health 0.91138846 

69 
Clustering of screen time behaviours in 
adolescents and its association with waist 
circumference and cardiorespiratory fitness 

Human Health 0.90623890 

62 
Profiling of how nociceptor neurons detect 
danger – new and old foes 

Human Health 0.90577380 

42 
Boat disturbance affects the acoustic behaviour 
of dolphins engaged in a rare foraging 
cooperation with fishers 

Envinronmental 
Sustentability 0.90153927 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para responder a pergunta de competência 5 “Quais são os ativos digitais 

semelhantes pertencentes à área temática ‘Digital Transformation: Industry 4.0 and 

Services’”, foi elaborada a consulta SPARQL representada na Figura 5. O resultado 

da consulta é apresentado na Tabela 5.  
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Figura 5 - Consulta SPARQL referente à pergunta de competência 5 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Tabela 5 - Resultado da consulta referente à pergunta de competência 5 

cluster pub title 

1 8 
Co-design of an event-triggered dynamic output feedback controller for discrete-time LPV 
systems with constraints 

1 2 
A New Algorithm for the KDMDGP Subclass of Distance Geometry Problems with Exact 
Distances 

1 14 A control approach to address ethical issues on social (robotic) networks 

1 15 Automated fault detection for additive manufacturing using vibration sensors 

1 3 Further results on latent discourse models and word embeddings 

1 1 ILP-Based Global Routing Optimization with Cell Movements 

1 7 Beamforming Optimization for Intelligent Reflecting Surfaces without CSI 

1 6 
A compact QRS detection system based on 0.79 μW analog CMOS energy-of-derivative 
circuit 

1 12 
Optimizing distribution of metered traffic flow in perimeter control: Queue and delay 
balancing approaches 

1 16 Getting smarter about household energy: the who and what of demand for smart meters 

1 9 
Emulation-Based Dynamic Output-Feedback Control of Saturating Discrete-Time LPV 
Systems 

1 10 
Event-triggered policy for dynamic output stabilization of discrete-time LPV systems under 
input constraints 

1 11 Integrating Industrial Artifacts and Agents Through Apache Camel 

3 4 
Better detection of Torque teno virus in children with leukemia by metagenomic sequencing 
than by quantitative PCR 

5 5 Skin Microbiota and Clinical Associations in Netherton Syndrome 

6 13 
Service Computing for Industry 4.0: State of the Art, Challenges, and Research 
Opportunities 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para responder a pergunta de competência 6 “Quais são os ativos digitais 

semelhantes ao longo do período ‘ano 2020’”, foi elaborada a consulta SPARQL 

representada na Figura 6. O resultado da consulta é apresentado na Tabela 6.  
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Figura 6 - Consulta SPARQL referente à pergunta de competência 6 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 6 - Resultado da consulta referente à pergunta de competência 6 

cluster pub title area 

1 9 
Emulation-Based Dynamic Output-Feedback Control of 
Saturating Discrete-Time LPV Systems 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 21 
CFD analysis of a luminescent solar concentrator-based 
photomicroreactor (LSC-PM) with feedforward control applied to 
the synthesis of chemicals under fluctuating light intensity 

Envinronmental 
Sustentability 

1 14 
A control approach to address ethical issues on social (robotic) 
networks 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 7 
Beamforming Optimization for Intelligent Reflecting Surfaces 
without CSI 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 37 

The Effect of the Perceived Utility of a Management Control 
System with a Broad Scope on the Use of Food Waste 
Information and on Financial and Non-Financial Performances in 
Restaurants 

Envinronmental 
Sustentability 

2 100 
The Use of 5-Hydroxymethylfurfural towards Fine Chemicals: 
Synthesis and Direct Arylation of 5-HMF-Based Oxazoles 

Nanoscience and 
Nanothechnology 

2 32 
Optimization of goat milk vacuum-assisted block freeze 
concentration using response surface methodology and NaCl 
addition influence 

Envinronmental 
Sustentability 

3 17 
Habitat amount and ambient temperature dictate patterns of 
anuran diversity along a subtropical elevational gradient 

Envinronmental 
Sustentability 

3 54 
Reproductive parameters and factors influencing calf survival of 
bottlenose dolphins that engage in a unique foraging cooperation 
with fishermen 

Envinronmental 
Sustentability 

3 57 
Extinction threat to neglected Plinia edulis exacerbated by 
climate change, yet likely mitigated by conservation through 
sustainable use 

Envinronmental 
Sustentability 

4 55 

Short-term effects of increased CO2, nitrate and temperature on 
photosynthetic activity in Ulva rigida (Chlorophyta) estimated by 
different pulse amplitude modulated fluorometers and oxygen 
evolution 

Envinronmental 
Sustentability 

4 48 Light regulating metabolic responses of sp. (Cyanobacteria) 
Envinronmental 
Sustentability 

4 97 
Returning to Nature for the Design of Sorptive Phases in Solid-
Phase Microextraction 

Nanoscience and 
Nanothechnology 

4 47 
Light quality triggers biochemical modulation of Cyanobium sp.-
photobiology as tool for biotechnological optimization 

Envinronmental 
Sustentability 

4 53 
Physiological and biochemical responses driven by different UV-
visible radiation in (Hudson) Stackhouse (Rhodophyta) 

Envinronmental 
Sustentability 

4 22 
Compressed fluids and phytochemical profiling tools to obtain 
and characterize antiviral and anti-inflammatory compounds from 
natural sources 

Envinronmental 
Sustentability 
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cluster pub title area 

4 46 
How macroalgae can deal with radiation variability and 
photoacclimation capacity: The example of Gracilaria 
tenuistipitata (Rhodophyta) in laboratory 

Envinronmental 
Sustentability 

4 51 
Photoprotection properties of marine photosynthetic organisms 
grown in high ultraviolet exposure areas: Cosmeceutical 
applications 

Envinronmental 
Sustentability 

4 44 
Cyanobacteria and Red Macroalgae as Potential Sources of 
Antioxidants and UV Radiation-Absorbing Compounds for 
Cosmeceutical Applications 

Envinronmental 
Sustentability 

5 61 Neuro-Immunity Controls Obesity-Induced Pain Human Health 

5 66 
Association between Lifestyle Behaviors and Health-Related 
Quality of Life in a Sample of Brazilian Adolescents 

Human Health 

5 82 Protocol paper for the Movimente school-based program Human Health 

5 81 
Prevalence and sociodemographic factors associated with 
meeting the 24-hour movement guidelines in a sample of 
Brazilian adolescents 

Human Health 

6 91 
Why are new journals created? An international analysis of 
Information and Documentation titles (2013-2018) 

Languages, 
Interculturality and 
Identities 

6 90 Open access publishers: The new players 
Languages, 
Interculturality and 
Identities 

6 95 
Mechanistic insights into transition metal-mediated bioorthogonal 
uncaging reactions 

Nanoscience and 
Nanothechnology 

6 88 
What the Empirical Studies on Sport Coach Education Programs 
in Higher Education Have to Reveal: A Review 

Human Health 

6 76 
Lifelong learning pathway of a coach developer operating in a 
national sport federation 

Human Health 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para responder a pergunta de competência 7 “Quais são as instituições que 

colaboram em grupos semelhantes?”, foi elaborada a consulta SPARQL 

representada na Figura 7. O resultado da consulta é apresentado na Tabela 7.  

 
Figura 7 - Consulta SPARQL referente à pergunta de competência 7 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Tabela 7 - Resultado da consulta referente à pergunta de competência 7 

cluster org_name country 

1 University of Technology Sydney (UTS) Australia 

1 University of Sydney Australia 
1 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil 
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cluster org_name country 
1 University of Calgary Canada 

1 Ecole Polytechnique France 

1 Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS) France 

1 Universidade Paris-Saclay France 

1 University of Macerata Italy 

1 Università degli Studi di Parma Italy 

1 Technische Universiteit Eindhoven Netherlands 
1 University of Otago New Zealand 

1 University of Canterbury New Zealand 

1 Universidade do Porto Portugal 

1 University of Cambridge UK 

1 University of California Berkeley (UCB) USA 

1 Arizona State University USA 

2 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil 

2 Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation (ONIRIS) France 

2 University of Limoges France 

2 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) France 

2 Universitat Politècnica de Catalunya Spain 

2 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CIAL) Spain 

2 Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentaries (IRTA) Spain 

3 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil 

3 Naturalis Biodiversity Center Netherlands 

3 Karolinska Institutet Sweden 

3 University of East Anglia UK 

3 Plymouth University UK 
4 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil 

4 Universidad de Córdoba Spain 

4 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CIAL) Spain 

4 Universidad de Málaga Spain 

4 North Carolina State University USA 

5 Deakin University Australia 

5 University of Technology Sydney (UTS) Australia 

5 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil 

5 University of Ottawa Canada 

5 University of Calgary Canada 

5 Université de Montreal Canada 

5 Karolinska Institutet Sweden 

5 University of Cambridge UK 
5 University of South Carolina USA 

6 University of Sydney Australia 

6 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil 

6 University of Ottawa Canada 

6 University of Cadiz Spain 

6 University of Barcelona Spain 

6 University of Cambridge UK 

6 University of Nebraska Medical Center USA 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para responder a pergunta de competência 8 “Quais são as instituições que 

colaboram no tópico ‘word embeddings’”, foi elaborada a consulta SPARQL 

representada na Figura 8. O resultado da consulta é apresentado na Tabela 8.  
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Figura 8 - Consulta SPARQL referente à pergunta de competência 8 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 8 - Resultado da consulta referente à pergunta de competência 8 

org_name country 
Universidade Federal de Santa Catarina Brazil 

Ecole Polytechnique France 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 

Para responder a pergunta de competência 9 “Quais são as instituições que 

colaboram na área temática ‘Digital Transformation: Industry 4.0 and Services’?”, foi 

elaborada a consulta SPARQL representada na Figura 9. O resultado da consulta é 

apresentado na Tabela 9.  

 
Figura 9 - Consulta SPARQL referente à pergunta de competência 9 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 9 - Resultado da consulta referente à pergunta de competência 9 

org_name country 
University of Technology Sydney (UTS) Australia 

University of Sydney Australia 

Universidade Federal de Santa Catarina Brazil 

University of Calgary Canada 
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org_name country 
Ecole Polytechnique France 

Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS) France 

Universidade Paris-Saclay France 

Università degli Studi di Parma Italy 

University of Otago New Zealand 

University of Canterbury New Zealand 

Karolinska Institutet Sweden 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para responder a pergunta de competência 10 “Quais são os potenciais 

ativos digitais de acordo com o número de ativos digitais similares?”, foi elaborada a 

consulta SPARQL representada na Figura 10. O resultado da consulta é 

apresentado na Tabela 10.  

 
Figura 10 - Consulta SPARQL referente à pergunta de competência 10 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Tabela 10 - Resultado da consulta referente à pergunta de competência 10 

pub title area score 

13 
Service Computing for Industry 4.0: State of the Art, 
Challenges, and Research Opportunities 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 30 

16 
Getting smarter about household energy: the who and what of 
demand for smart meters 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 28 

7 
Beamforming Optimization for Intelligent Reflecting Surfaces 
without CSI 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 26 

11 
Integrating Industrial Artifacts and Agents Through Apache 
Camel 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 26 

15 
Automated fault detection for additive manufacturing using 
vibration sensors 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 26 

96 
Photocatalytic Cellulose-Paper: Deepening in the Sustainable 
and Synergic Combination of Sorption and Photodegradation 

Nanoscience and 
Nanothechnology 25 

100 
The Use of 5-Hydroxymethylfurfural towards Fine Chemicals: 
Synthesis and Direct Arylation of 5-HMF-Based Oxazoles 

Nanoscience and 
Nanothechnology 22 

14 
A control approach to address ethical issues on social 
(robotic) networks 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 22 

97 
Returning to Nature for the Design of Sorptive Phases in 
Solid-Phase Microextraction 

Nanoscience and 
Nanothechnology 22 

34 
Strategies for the Immobilization of Eversa® Transform 2.0 
Lipase and Application for Phospholipid Synthesis 

Envinronmental Sustentability 22 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Para responder a pergunta de competência 11 “Quais são os potenciais 

ativos digitais de acordo com a proximidade aos demais ativos digitais?”, foi 

elaborada a consulta SPARQL representada na Figura 11. O resultado da consulta é 

apresentado na Tabela 11.  

 
Figura 11 - Consulta SPARQL referente à pergunta de competência 11 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Tabela 11 - Resultado da consulta referente à pergunta de competência 11 

pub title area score 

13 
Service Computing for Industry 4.0: State of the Art, 
Challenges, and Research Opportunities 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.535135 

16 
Getting smarter about household energy: the who and 
what of demand for smart meters 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.521053 

7 
Beamforming Optimization for Intelligent Reflecting 
Surfaces without CSI 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.507692 

2 
A New Algorithm for the KDMDGP Subclass of Distance 
Geometry Problems with Exact Distances 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.507692 

11 
Integrating Industrial Artifacts and Agents Through 
Apache Camel 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.497487 

15 
Automated fault detection for additive manufacturing 
using vibration sensors 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.490099 

34 
Strategies for the Immobilization of Eversa® Transform 
2.0 Lipase and Application for Phospholipid Synthesis 

Envinronmental Sustentability 0.480583 

9 
Emulation-Based Dynamic Output-Feedback Control of 
Saturating Discrete-Time LPV Systems 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 0.475962 

27 
Influence of Chitosan Characteristics in the 
Microencapsulation of Essential Oils 

Envinronmental Sustentability 0.473684 

95 
Mechanistic insights into transition metal-mediated 
bioorthogonal uncaging reactions 

Nanoscience and 
Nanothechnology 0.469194 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para responder a pergunta de competência 12 “Quais são os potenciais 

ativos digitais de acordo com a atuação como intermediador entre diferentes grupos 

de ativos digitais similares?”, foi elaborada a consulta SPARQL representada na 

Figura 12. O resultado da consulta é apresentado na Tabela 12.  
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Figura 12 - Consulta SPARQL referente à pergunta de competência 12 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 12 - Resultado da consulta referente à pergunta de competência 12 

pub title area score 

2 
A New Algorithm for the KDMDGP Subclass of Distance 
Geometry Problems with Exact Distances 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 887.89215 

13 
Service Computing for Industry 4.0: State of the Art, 
Challenges, and Research Opportunities 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 522.84283 

97 
Returning to Nature for the Design of Sorptive Phases in 
Solid-Phase Microextraction 

Nanoscience and 
Nanothechnology 360.49630 

79 
Normalization of Muscle Strength Measurements in the 
Assessment of Cardiometabolic Risk Factors in 
Adolescents 

Human Health 342.14713 

96 
Photocatalytic Cellulose-Paper: Deepening in the 
Sustainable and Synergic Combination of Sorption and 
Photodegradation 

Nanoscience and 
Nanothechnology 337.16812 

7 
Beamforming Optimization for Intelligent Reflecting 
Surfaces without CSI 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 328.18488 

50 
Ocean warming threatens southern right whale 
population recovery 

Envinronmental 
Sustentability 321.78906 

11 
Integrating Industrial Artifacts and Agents Through 
Apache Camel 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 239.61255 

64 
Adhesion of Food on Surfaces: Theory, Measurements, 
and Main Trends to Reduce It Prior to Industrial Drying 

Human Health 239.22491 

14 
A control approach to address ethical issues on social 
(robotic) networks 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and Services 220.41852 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Por meio dos resultados obtidos é possível verificar que a ontologia proposta 

responde as 12 perguntas de competência definidas. Ressalta-se que a ontologia 

não se limita às questões de competência inicialmente formuladas para a sua 

especificação e construção. Diversas outras consultas são possíveis, dependendo 

do interesse dos especialistas e dos gestores das IESs. 
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APÊNDICE D – Classes da ontologia proposta 

 

A Figura 1 apresenta a ontologia construída para representar a base de 

conhecimento do modelo proposto, no ambiente da ferramenta Protégé®.  

 
Figura 1 - A ontologia construída para a representação do domínio 

 
Fonte: Elaborada pelo autor  
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APÊNDICE E – Ranking do primeiro cenário 

 

Baseado no índice de disseminação de conhecimento, a Tabela 1 apresenta 

o ranking completo calculado pelo protótipo, que suporta o MAP2C, com os dados 

do cenário 1. Para o cálculo do índice de disseminação de conhecimento, o peso 

considerado foi de 1/3 para cada índice que o compõe, ou seja 0.333 para o índice 

de aderência à área temática, 0.333 para o índice de atualidade e 0.333 para o 

índice de atenção social na web. Para os dois últimos, o valor do “n” foi 10.  

 

Tabela 1 – Ranking calculado pelo protótipo para o cenário 1 

id title area cluster score 

99 
Human MC4R variants affect endocytosis, 
trafficking and dimerization revealing multiple 
cellular mechanisms involved in weight regulation 

Nanoscience and 
Nanothechnology 5 1.133300 

66 
Association between Lifestyle Behaviors and 
Health-Related Quality of Life in a Sample of 
Brazilian Adolescents 

Human Health 5 1.071151 

61 Neuro-Immunity Controls Obesity-Induced Pain Human Health 5 1.064843 

84 
Researcher, Coach Developer, and Coaches’ 
Perspectives on Learner-Centered Teaching in a 
Rugby Coach Education Program 

Human Health 6 1.014594 

20 
Tropical deforestation induces thresholds of 
reproductive viability and habitat suitability in 
Earth’s largest eagles 

Envinronmental 
Sustentability 3 1.002600 

74 

Individual and Combined Association Between 
Healthy Lifestyle Habits With Muscle Strength 
According to Cardiovascular Health Status in 
Adults and Older Adults 

Human Health 5 0.980607 

41 
Better Together: Analysis of integrated acoustic 
and visual methods when surveying a cetacean 
community 

Envinronmental 
Sustentability 3 0.967542 

78 
Muscle strength cut-points for metabolic syndrome 
detection among adults and the elderly from Brazil 

Human Health 5 0.945472 

40 
Artisanal fishers' perceptions of the ecosystem 
services derived from a dolphin-human 
cooperative fishing interaction in southern Brazil 

Envinronmental 
Sustentability 3 0.939706 

67 
Association between physical activity, screen time 
activities, diet patterns and daytime sleepiness in a 
sample of Brazilian adolescents 

Human Health 5 0.939046 

36 
Environmental innovation and the food, energy 
and water nexus in the food service industry 

Envinronmental 
Sustentability 1 0.936514 

77 
Muscle strength and its association with 
cardiometabolic variables in adolescents: does the 
expression of muscle strength values matter? 

Human Health 5 0.933825 

16 
Getting smarter about household energy: the who 
and what of demand for smart meters 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 0.929228 

85 
Residual force enhancement in human skeletal 
muscles: A systematic review and meta-analysis 

Human Health 5 0.916009 

14 
A control approach to address ethical issues 
on social (robotic) networks 

Digital 
Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 0.913084 

73 

Efforts on Changing Lifestyle Behaviors May Not 
Be Enough to Improve Health-Related Quality of 
Life Among Adolescents: A Cluster-Randomized 
Controlled Trial 

Human Health 5 0.912829 
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id title area cluster score 

68 

Associations between Sociodemographic, Dietary, 
and Substance Use Factors with Self-Reported 24-
Hour Movement Behaviors in a Sample of 
Brazilian Adolescents 

Human Health 5 0.911388 

69 
Clustering of screen time behaviours in 
adolescents and its association with waist 
circumference and cardiorespiratory fitness 

Human Health 5 0.906239 

62 
Profiling of how nociceptor neurons detect danger 
– new and old foes 

Human Health 5 0.905774 

42 
Boat disturbance affects the acoustic behaviour of 
dolphins engaged in a rare foraging cooperation 
with fishers 

Envinronmental 
Sustentability 3 0.901539 

2 
A New Algorithm for the KDMDGP Subclass of 
Distance Geometry Problems with Exact Distances 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 0.895037 

30 
Neuroprotective potential of extracts from leaves of 
ora-pro-nobis (Pereskia aculeata) recovered by 
clean compressed fluids 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.891638 

54 
Reproductive parameters and factors influencing 
calf survival of bottlenose dolphins that engage in 
a unique foraging cooperation with fishermen 

Envinronmental 
Sustentability 3 0.883921 

86 
The independent and joint associations among 
muscle strength, abdominal obesity and 
cardiometabolic variables among adults 

Human Health 5 0.881078 

50 
Ocean warming threatens southern right whale 
population recovery 

Envinronmental 
Sustentability 3 0.878444 

81 
Prevalence and sociodemographic factors 
associated with meeting the 24-hour movement 
guidelines in a sample of Brazilian adolescents 

Human Health 5 0.874354 

94 
Controlled In-Cell Generation of Active 
Palladium(0) Species for Bioorthogonal Decaging 

Nanoscience and 
Nanothechnology 1 0.874063 

71 
Development of a Life Skills Self-Assessment Tool 
for Coaches 

Human Health 6 0.873288 

100 
The Use of 5-Hydroxymethylfurfural towards Fine 
Chemicals: Synthesis and Direct Arylation of 5-
HMF-Based Oxazoles 

Nanoscience and 
Nanothechnology 2 0.872122 

27 
Influence of Chitosan Characteristics in the 
Microencapsulation of Essential Oils 

Envinronmental 
Sustentability 2 0.864408 

95 
Mechanistic insights into transition metal-mediated 
bioorthogonal uncaging reactions 

Nanoscience and 
Nanothechnology 6 0.864054 

17 
Habitat amount and ambient temperature dictate 
patterns of anuran diversity along a subtropical 
elevational gradient 

Envinronmental 
Sustentability 3 0.863193 

88 
What the Empirical Studies on Sport Coach 
Education Programs in Higher Education Have to 
Reveal: A Review 

Human Health 6 0.863122 

87 The Role of Muscles in Knee Joint Osteoarthritis Human Health 5 0.854542 

18 
Interacting elevational and latitudinal gradients 
determine bat diversity and distribution across the 
Neotropics 

Envinronmental 
Sustentability 3 0.848001 

39 
Alternative data sources can fill the gaps in data-
poor fisheries 

Envinronmental 
Sustentability 3 0.846372 

56 

On-farm reduced irrigation and fertilizer doses, 
and arbuscular mycorrhizal fungal inoculation 
improve water productivity in tomato 
production 

Envinronmental 
Sustentability 2 0.836983 

83 
Psychosocial development and mental health in 
youth Brazilian club athletes: examining the effects 
of age, sport type, and training experience 

Human Health 6 0.836018 

48 
Light regulating metabolic responses of sp. 
(Cyanobacteria) 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.834525 

60 
Repeat-Driven Generation of Antigenic Diversity in 
a Major Human Pathogen, Trypanosoma cruzi 

Human Health 3 0.834109 

80 
Post-Match Recovery in Soccer with Far-Infrared 
Emitting Ceramic Material or Cold-Water 

Human Health 5 0.826728 
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id title area cluster score 
Immersion 

91 
Why are new journals created? An international 
analysis of Information and Documentation titles 
(2013-2018) 

Languages, 
Interculturality and 
Identities 

6 0.820311 

63 
Regulation and Use of Health Information Systems 
in Brazil and Abroad 

Human Health 6 0.820304 

21 

CFD analysis of a luminescent solar concentrator-
based photomicroreactor (LSC-PM) with 
feedforward control applied to the synthesis of 
chemicals under fluctuating light intensity 

Envinronmental 
Sustentability 1 0.817087 

44 

Cyanobacteria and Red Macroalgae as Potential 
Sources of Antioxidants and UV Radiation-
Absorbing Compounds for Cosmeceutical 
Applications 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.811657 

96 
Photocatalytic Cellulose-Paper: Deepening in the 
Sustainable and Synergic Combination of Sorption 
and Photodegradation 

Nanoscience and 
Nanothechnology 4 0.811020 

59 
Nanoparticle-templated polyamide membranes for 
improved biofouling resistance 

Envinronmental 
Sustentability 1 0.810821 

6 
A compact QRS detection system based on 0.79 
μW analog CMOS energy-of-derivative circuit 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 0.803156 

90 Open access publishers: The new players 
Languages, 
Interculturality and 
Identities 

6 0.801089 

25 

Facile fabrication of hybrid titanium(IV) 
isopropoxide/pozzolan nanosheets (TnS-Pz) of 
high photocatalytic activity: characterization and 
application for Cr(VI) reduction in an aqueous 
solution 

Envinronmental 
Sustentability 2 0.795556 

26 
Gas bubbles have controversial effects on Taylor 
flow electrochemistry 

Envinronmental 
Sustentability 1 0.794498 

13 
Service Computing for Industry 4.0: State of the 
Art, Challenges, and Research Opportunities 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

6 0.790578 

7 
Beamforming Optimization for Intelligent Reflecting 
Surfaces without CSI 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 0.789622 

12 
Optimizing distribution of metered traffic flow in 
perimeter control: Queue and delay balancing 
approaches 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 0.785303 

53 
Physiological and biochemical responses driven by 
different UV-visible radiation in (Hudson) 
Stackhouse (Rhodophyta) 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.779399 

51 
Photoprotection properties of marine 
photosynthetic organisms grown in high ultraviolet 
exposure areas: Cosmeceutical applications 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.773661 

64 
Adhesion of Food on Surfaces: Theory, 
Measurements, and Main Trends to Reduce It 
Prior to Industrial Drying 

Human Health 2 0.773055 

72 
Effectiveness and moderators of a multicomponent 
school-based intervention on screen time devices: 
the Movimente cluster-randomized controlled trial 

Human Health 5 0.769395 

65 
Assessing body composition in rugby players: 
agreement between different methods and 
association with physical performance 

Human Health 5 0.762950 

4 
Better detection of Torque teno virus in children 
with leukemia by metagenomic sequencing than 
by quantitative PCR 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

3 0.762240 

43 

Changes in photosynthesis, growth and biomass 
composition in outdoor Chlorella g120 culture 
during the metabolic shift from heterotrophic to 
phototrophic cultivation regime 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.762059 

3 
Further results on latent discourse models and 
word embeddings 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 1 0.761701 
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id title area cluster score 
Services 

38 

A new approach for cultivating the cyanobacterium 
Nostoc calcicola (MACC-612) to produce biomass 
and bioactive compounds using a thin-layer 
raceway pond 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.756257 

58 

How volumetric exchange ratio and carbon 
availability contribute to enhance granular sludge 
stability in a fill/draw mode SBR treating domestic 
wastewater? 

Envinronmental 
Sustentability 1 0.752401 

82 
Protocol paper for the Movimente school-based 
program 

Human Health 5 0.749803 

49 
Mycosporine-Like Amino Acids from Red 
Macroalgae: UV-Photoprotectors with Potential 
Cosmeceutical Applications 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.749109 

79 
Normalization of Muscle Strength Measurements 
in the Assessment of Cardiometabolic Risk 
Factors in Adolescents 

Human Health 5 0.746835 

55 

Short-term effects of increased CO2, nitrate and 
temperature on photosynthetic activity in Ulva 
rigida (Chlorophyta) estimated by different pulse 
amplitude modulated fluorometers and oxygen 
evolution 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.742996 

92 

Communication Research, the Geopolitics of 
Knowledge and Publishing in High-Impact 
Journals: The Chronicle of a Commodification 
Process Foretold 

Languages, 
Interculturality and 
Identities 

6 0.742870 

75 
Learner-centered teaching in a Higher Education 
course: a case study with a recognized researcher 
in Sports Coaching 

Human Health 6 0.737540 

70 
Cross-Cultural Adaptation and Psychometric 
Properties of the Portuguese Coaching Life 
Skills in Sport Questionnaire 

Human Health 6 0.735998 

97 
Returning to Nature for the Design of Sorptive 
Phases in Solid-Phase Microextraction 

Nanoscience and 
Nanothechnology 4 0.726395 

33 
Recovery of ascorbic acid, phenolic compounds 
and carotenoids from acerola by-products: An 
opportunity for their valorization 

Envinronmental 
Sustentability 2 0.725745 

31 
On the performance of liquid-liquid Taylor flow 
electrochemistry in a microreactor – A CFD study 

Envinronmental 
Sustentability 1 0.725374 

22 
Compressed fluids and phytochemical profiling 
tools to obtain and characterize antiviral and anti-
inflammatory compounds from natural sources 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.723523 

45 
Effects of ultraviolet radiation removal on algal 
communities in three high-elevation Brazilian 
(ultra)oligotrophic lakes 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.710859 

15 
Automated fault detection for additive 
manufacturing using vibration sensors 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 0.708648 

89 
A relationship between typography, designers and 
users to build a creative experience in the digital 
culture 

Languages, 
Interculturality and 
Identities 

1 0.706706 

57 
Extinction threat to neglected Plinia edulis 
exacerbated by climate change, yet likely mitigated 
by conservation through sustainable use 

Envinronmental 
Sustentability 3 0.697315 

98 
Screening method for producing suitable spray-
dried HA powder for SLS application 

Nanoscience and 
Nanothechnology 2 0.691999 

23 
Current knowledge about physical properties of 
innovative probiotic spray-dried powders produced 
with lactose-free milk and prebiotics 

Envinronmental 
Sustentability 2 0.691655 

19 
Surface functionalization of greige cotton knitted 
fabric through plasma and cationization for dyeing 
with reactive and acid dyes 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.688642 

29 
Lactose-free skim milk and prebiotics as carrier 
agents of Bifidobacterium BB-12 
microencapsulation: physicochemical properties, 

Envinronmental 
Sustentability 2 0.678197 
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id title area cluster score 
survival during storage and in vitro gastrointestinal 
condition behaviour 

76 
Lifelong learning pathway of a coach developer 
operating in a national sport federation 

Human Health 6 0.675354 

52 
Photosynthetic performance of Chlorella vulgaris 
R117 mass culture is moderated by diurnal oxygen 
gradients in an outdoor thin layer cascade 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.666585 

47 
Light quality triggers biochemical modulation of 
Cyanobium sp.-photobiology as tool for 
biotechnological optimization 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.646134 

34 
Strategies for the Immobilization of Eversa® 
Transform 2.0 Lipase and Application for 
Phospholipid Synthesis 

Envinronmental 
Sustentability 2 0.641601 

28 
Integrated green-based methods to recover 
bioactive compounds from by-product of acerola 
processing 

Envinronmental 
Sustentability 2 0.630637 

5 
Skin Microbiota and Clinical Associations in 
Netherton Syndrome 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

5 0.625716 

11 
Integrating Industrial Artifacts and Agents Through 
Apache Camel 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 0.617993 

37 

The Effect of the Perceived Utility of a 
Management Control System with a Broad Scope 
on the Use of Food Waste Information and on 
Financial and Non-Financial Performances in 
Restaurants 

Envinronmental 
Sustentability 1 0.606308 

46 
How macroalgae can deal with radiation variability 
and photoacclimation capacity: The example of 
Gracilaria tenuistipitata (Rhodophyta) in laboratory 

Envinronmental 
Sustentability 4 0.595410 

32 
Optimization of goat milk vacuum-assisted block 
freeze concentration using response surface 
methodology and NaCl addition influence 

Envinronmental 
Sustentability 2 0.595170 

8 
Co-design of an event-triggered dynamic output 
feedback controller for discrete-time LPV systems 
with constraints 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 0.592486 

1 
ILP-Based Global Routing Optimization with Cell 
Movements 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 0.591125 

35 

The combined use of progressive and block freeze 
concentration in lactose-free milk: effect of process 
parameters and influence on the content of 
carbohydrates and proteins 

Envinronmental 
Sustentability 2 0.578962 

24 

Encapsulated Bifidobacterium BB-12 addition in a 
concentrated lactose-free yogurt: Its survival 
during storage and effects on the product's 
properties 

Envinronmental 
Sustentability 2 0.549169 

93 Word Prosody in Lung’Ie: One System or Two? 
Languages, 
Interculturality and 
Identities 

1 0.538070 

9 
Emulation-Based Dynamic Output-Feedback 
Control of Saturating Discrete-Time LPV Systems 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 0.538023 

10 
Event-triggered policy for dynamic output 
stabilization of discrete-time LPV systems under 
input constraints 

Digital Transformation: 
Industry 4.0 and 
Services 

1 0.493041 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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APÊNDICE F – Gráficos do primeiro cenário 

 

Este apêndice apresenta gráficos complementares às análises dos 

resultados do cenário 1, discutidas na Seção 5.2.1. Com objetivo de explorar o 

potencial de compartilhamento de conhecimento do cenário 1, os Gráficos 1 a 5 

apresentam a soma do índice de disseminação de conhecimento dos ativos digitais 

por agrupamento, área temática, país colaborador e InsP colaborador.  

Para o cálculo do índice de disseminação de conhecimento, o peso 

considerado foi de 1/3 para cada índice que o compõe, ou seja 0.333 para o índice 

de aderência à área temática, 0.333 para o índice de atualidade e 0.333 para o 

índice de atenção social na web. Para esses dois últimos, o valor do “n” foi 10.  

 

Gráfico 1 – Soma do índice de disseminação por área temática e agrupamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 2 – Soma do índice de disseminação por país colaborador e agrupamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 3 – Soma do índice de disseminação por país colaborador e área temática 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 4 – Soma do índice de disseminação por InsP colaborador e área temática 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 5 – Soma do índice de disseminação por InsP colaborador e agrupamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE G – Ranking do segundo cenário 

 

Baseado no índice de disseminação de conhecimento, a Tabela 1 apresenta 

o ranking completo calculado pelo protótipo, que suporta o MAP2C, com os dados 

do cenário 2. Para o cálculo do índice de disseminação de conhecimento, o peso 

considerado foi de 1/2 para cada índice que o compõe, ou seja, 0.5 para o índice de 

atualidade e 0.5 para o índice de atenção social na web. Para ambos, o valor do “n” 

considerado foi 10. 

 

Tabela 1 – Ranking calculado pelo protótipo para o cenário 2 

id title cluster score 

6 
Trophic interactions will expand geographically but be less intense as oceans 
warm 1 1.364484 

204 
Deliberate Practice, Functional Performance and Psychological 
Characteristics in Young Basketball Players: A Bayesian Multilevel Analysis 2 1.347659 

148 Remotely sensed resilience of tropical forests 1 1.335752 

146 
Regionalization of climate scenarios impacts on maize production and the role 
of cultivar and planting date as an adaptation strategy 4 1.236318 

257 Sustainable consumption in mobility from a life cycle assessment perspective 7 1.218897 

22 
Intensive silviculture enhances biomass accumulation and tree diversity 
recovery in tropical forest restoration 1 1.215065 

92 
Golden carbon of Sargassum forests revealed as an opportunity for climate 
change mitigation 1 1.210114 

171 
Marine Heatwaves, Sewage and Eutrophication Combine to Trigger 
Deoxygenation and Biodiversity Loss: A SW Atlantic Case Study 1 1.200088 

191 
Historical and contemporary habitat use of sperm whales around the 
Galapagos Archipelago: Implications for conservation 1 1.198760 

268 
Gene Editing for Improved Animal Welfare and Production Traits in Cattle: 
Will This Technology Be Embraced or Rejected by the Public? 7 1.197588 

93 
Good times, bad times: Resource pulses influence mammal diversity in 
meridional Brazilian highlands 1 1.186763 

20 Coastal morphology explains global blue carbon distributions 1 1.185443 

174 
Optimising statistical models to predict faecal pollution in coastal areas based 
on geographic and meteorological parameters 2 1.179370 

175 
Stress in mangrove forests: Early detection and preemptive rehabilitation are 
essential for future successful worldwide mangrove forest management 1 1.166037 

162 
Historical shoreline trend analysis and drivers of coastal change along the 
Ravenna coast, NE Adriatic 2 1.161950 

96 
Household-based biodigesters promote reduction of enteric virus and bacteria 
in vulnerable and poverty rural area 3 1.152258 

70 
Bioaccumulation of Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in a tropical 
estuarine food web 2 1.144812 

135 
The presence of SARS-CoV-2 RNA in human sewage in Santa Catarina, 
Brazil, November 2019 3 1.137560 

2 
Indirect effects of habitat loss via habitat fragmentation: A cross-taxa analysis 
of forest-dependent species 1 1.133502 

179 
Troubles in the paradise: Litter and its scenic impact on the North Santa 
Catarina island beaches, Brazil 2 1.128818 

4 
Not all species will migrate poleward as the climate warms: The case of the 
seven baobab species in Madagascar 1 1.115169 

123 
Roundup (R) disrupts chitinolytic enzyme activity and ecdysteroid 
concentration in Macrobrachium potiuna 6 1.109507 

184 
Global warming assessment suggests the endemic Brazilian kelp beds to be 
an endangered ecosystem 1 1.104275 

250 Life cycle assessment of the production of cement: A Brazilian case study 4 1.068867 
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id title cluster score 

13 
Nanoparticle-templated polyamide membranes for improved biofouling 
resistance 3 1.066248 

66 An open-source geospatial framework for beach litter monitoring 7 1.057233 

202 
Associations between Sociodemographic, Dietary, and Substance Use 
Factors with Self-Reported 24-Hour Movement Behaviors in a Sample of 
Brazilian Adolescents 

2 1.053686 

221 
Modulation of antioxidant gene expressions by Roundup (R) exposure in the 
decapod Macrobrachium potiuna 6 1.050014 

112 
Non-native fishes homogenize native fish communities and reduce ecosystem 
multifunctionality in tropical lakes over 16 years 1 1.049580 

195 
Towards a more integrated role for early career researchers in the IPCC 
process 7 1.048793 

243 
Comparative life cycle assessment of three alternative techniques for 
increasing potable water supply in cities in the Global South 4 1.046927 

1 
Decadal losses of canopy-forming algae along the warm temperate coastline 
of Brazil 1 1.038778 

136 
The Western South Atlantic Ocean in a High-CO2 World: Current 
Measurement Capabilities and Perspectives 1 1.036464 

280 
Desiccation tolerance implies costs to productivity but allows survival under 
extreme drought conditions in Velloziaceae species in campos rupestres 1 1.036339 

147 Global controls on carbon storage in mangrove soils 5 1.031554 

137 
Traffic-related air pollution and endurance exercise: Characterizing non-
targeted serum metabolomics profiling 6 1.024558 

155 The Role of Coral Reefs in Coastal Protection: Analysis of Beach Morphology 2 1.022586 

251 
Life cycle assessment of the production of Portland cement: a Southern 
Europe case study 4 1.022550 

98 
Impact of different crystalline forms of nTiO 2 on metabolism and arsenic 
toxicity in Limnoperna fortunei 6 1.015959 

3 Major loss of coralline algal diversity in response to ocean acidification 1 1.007030 

121 
Reprotoxicity of glyphosate-based formulation in Caenorhabditis elegans is 
not due to the active ingredient only 6 1.006408 

35 
Combined iron and sulfate reduction biostimulation as a novel approach to 
enhance BTEX and PAH source-zone biodegradation in biodiesel blend-
contaminated groundwater 

3 1.004794 

210 
Normalization of Muscle Strength Measurements in the Assessment of 
Cardiometabolic Risk Factors in Adolescents 2 0.993958 

232 
Reduction of Environmental Impacts Due to Using Permeable Pavements to 
Harvest Stormwater 4 0.992858 

270 
Impact Assessment of Timber Harvesting Operations for Enhancing 
Sustainable Management in a Secondary Atlantic Forest 1 0.990059 

45 Threatened fish and fishers along the Brazilian Atlantic Forest Coast 1 0.986689 

193 
Pathways to agroecological management through mediated markets in Santa 
Catarina, Brazil 7 0.982141 

234 
A lean and cleaner production benchmarking method for sustainability 
assessment: A study of manufacturing companies in Brazil 7 0.977594 

201 
Association between Lifestyle Behaviors and Health-Related Quality of Life in 
a Sample of Brazilian Adolescents 2 0.956947 

133 
Temperature and light quality influence seed germination of two biquinho 
pepper cultivars 2 0.956758 

129 
Start-up phase optimization of two-phase anaerobic digestion of food waste: 
Effects of organic loading rate and hydraulic retention time 3 0.955454 

19 Farmer perceptions, policy and reforestation in Santa Catarina, Brazil 7 0.951254 

266 
Energy Justice in Slum Rehabilitation Housing: An Empirical Exploration of 
Built Environment Effects on Socio-Cultural Energy Demand 7 0.950088 

23 
Patterns of Plant Diversity and Composition in Wetlands Across a Subtropical 
Landscape: Comparisons Among Ponds, Streambanks and Riverbanks 1 0.949502 

160 
Characterization and distribution of mineral phases in an Amazonian 
humiluvic Spodosol profile by XRPD, HR-TEM, SAED and SEM-EDX 2 0.941618 

151 
SARS-CoV-2 in Human Sewage and River Water from a Remote and 
Vulnerable Area as a Surveillance Tool in Brazil 3 0.939587 

43 
Recognizing Indigenous peoples' and local communities' rights and agency in 
the post-2020 Biodiversity Agenda 7 0.939093 

276 Strategizing Smart, Sustainable, and Knowledge-Based Development of 7 0.938455 
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id title cluster score 
Cities: Insights from Florianopolis, Brazil 

15 
Coastal Analyst System from Space Imagery Engine (CASSIE): Shoreline 
management module 2 0.938334 

85 
Effects of low glyphosate-based herbicide concentrations on endocrine-
related gene expression in the decapoda Macrobrachium potiuna 6 0.935911 

192 
Dispersion modelling of environmental odours using hourly-resolved emission 
scenarios: Implications for impact assessments 4 0.934862 

190 
Dolphin population specialized in foraging with artisanal fishers requires zero-
bycatch management to persist 1 0.933017 

57 
Influence of slow sand filter cleaning process type on filter media biomass: 
backwashing versus scraping 3 0.931380 

51 
Development of an electronic nose to characterize odours emitted from 
different stages in a wastewater treatment plant 4 0.930383 

128 
Stacked genetically modified soybean harboring herbicide resistance and 
insecticide rCry1Ac shows strong defense and redox homeostasis 
disturbance after glyphosate-based herbicide application 

6 0.929159 

227 
A Generic Method for Predicting Environmental Concentrations of Hydraulic 
Fracturing Chemicals in Soil and Shallow Groundwater 5 0.926787 

82 
Does a decrease in microbial biomass alter mycorrhizal attributes and soil 
quality indicators in coal mining areas under revegetation process? 5 0.924093 

49 
Evaluation of OSPM against air quality measurements in Brazil - the case 
study of Fortaleza, Ceara 2 0.922564 

21 
Coastal Wetlands Exposure to Storm Surge and Waves in the Albemarle-
Pamlico Estuarine System during Extreme Events 2 0.921552 

48 What fisher diets reveal about fish stocks 1 0.916669 

168 
Comparing different methods for fast screening of microbiological quality of 
beach sand aimed at rapid-response remediation 2 0.909679 

275 
Social Innovation and Sustainable Rural Development: The Case of a 
Brazilian Agroecology Network 7 0.908369 

231 
Hydrodynamic and Waves Response during Storm Surges on the Southern 
Brazilian Coast: A Hindcast Study 2 0.908005 

165 Abundance and distribution of microplastics on sandy beaches of Lima, Peru 2 0.907531 

183 
Environmental drivers of rhodolith beds and epiphytes community along the 
South Western Atlantic coast 1 0.906899 

187 
Structure of macroalgal communities on tropical rocky shores inside and 
outside a marine protected area 1 0.905813 

108 
Microalgae produced during phycoremediation of swine wastewater contains 
effective bacteriostatic compounds against antibiotic-resistant bacteria 3 0.900646 

214 
Involvement of superoxide in malaoxon-induced toxicity in primary cultures of 
cortical neurons 6 0.897478 

161 
Comparative agroenvironmental risks of pesticides in different cropping 
systems: application of the I-Phy indicator 5 0.893854 

132 
Systematic miRNome profiling reveals differential microRNAs in transgenic 
maize metabolism 6 0.893259 

235 
A proposal of a Balanced Scorecard for an environmental education program 
at universities 7 0.885401 

26 
Drying and Pyrolysis of Lulo Peel: Non-Isothermal Analysis of 
Physicochemical, Kinetics, and Master Plots 3 0.883484 

142 
Water masses seasonality and meteorological patterns drive the 
biogeochemical processes of a subtropical and urbanized watershed-bay-
shelf continuum 

1 0.883184 

167 Bottom Trawling Threatens Future Climate Refugia of Rhodoliths Globally 1 0.879653 

208 
Management Control Systems and Clinical Experience of Managers in Public 
Hospitals 7 0.878790 

252 
Making use of life cycle assessment and environmental product declarations: 
A survey with practitioners 7 0.875895 

122 
Rhodolith primary and carbonate production in a changing ocean: The 
interplay of warming and nutrients 1 0.875648 

153 
Shoreline Change Analysis and Insight into the Sediment Transport Path 
along Santa Catarina Island North Shore, Brazil 2 0.874423 

75 
Characterization of municipal biowaste categories for their capacity to be 
converted into a feedstock aqueous slurry to produce methane by anaerobic 
digestion 

3 0.872542 

17 SW2D-GPU: A two-dimensional shallow water model accelerated by GPGPU 2 0.871262 
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id title cluster score 

233 
Short-Term Interactive Effects of Experimental Heat Waves and Turbidity 
Pulses on the Foraging Success of a Subtropical Invertivorous Fish 1 0.867630 

144 
Willingness among food consumers to recycle human urine as crop fertiliser: 
Evidence from a multinational survey 7 0.864865 

185 
Physiological and biochemical responses of a coralline alga and a sea urchin 
to climate change: Implications for herbivory 1 0.863017 

36 
Environmental innovation and the food, energy and water nexus in the food 
service industry 7 0.861616 

109 
Molecular and cellular effects of temperature in oysters Crassostrea brasiliana 
exposed to phenanthrene 6 0.859888 

178 
The Incorporation of Biophysical and Social Components in Coastal 
Management 2 0.858214 

215 
RESILIENCE OF SOIL PROPERTIES TO LAND-USE CHANGE IN A 
TROPICAL DRY FOREST ECOSYSTEM 5 0.853921 

154 
Shoreline Evolution of Lagoon Sandy Spits and Adjacent Beaches, Lagoa dos 
Patos, Brazil 2 0.853919 

197 
Evaluation of the Effective Inactivation of Enteric Bacteria and Viruses From 
Swine Effluent and Sludge at Tropical Temperatures 3 0.853232 

102 
Integration of Fenton's reaction based processes and cation exchange 
processes in textile wastewater treatment as a strategy for water reuse 3 0.852144 

263 
Conventionalization of Organic Agriculture: A Multiple Case Study Analysis in 
Brazil and Italy 7 0.850798 

163 
Hydrochemistry of shallow groundwater and springs used for potable supply 
in Southern Brazil 2 0.848874 

176 The 2019 Benguela Nino 2 0.848123 

241 
Benchmarking of sustainability to assess practices and performances of the 
management of the end of life cycle of electronic products: a study of Brazilian 
manufacturing companies 

7 0.846442 

105 Life cycle cost analysis of dairy production systems in Southern Brazil 4 0.845555 

124 
Rural blackwater treatment by a full-scale Brazilian Biodigester Septic Tank: 
microbial indicators and pathogen removal efficiency 3 0.845307 

125 
Seasonal changes in primary production and respiration in a subtropical lake 
undergoing eutrophication 1 0.841838 

207 
Lysenko and the Screwworm Fly-When Politics Interferes with Science and 
Public Health 7 0.836750 

211 
Parental Perceived Travel Time to and Reported Use of Food Retailers in 
Association with School Children's Dietary Patterns 2 0.836183 

156 
Soil CO2 concentrations and efflux dynamics of a tree island in the Pantanal 
wetland 5 0.834764 

216 
Use of exchangeable and nonexchangeable forms of calcium, magnesium, 
and potassium in soils without fertilization after successive cultivations with 
Pinus taeda in southern Brazil 

5 0.833953 

222 
Role of bisphenol A on calcium influx and its potential toxicity on the testis of 
Danio rerio 6 0.832521 

157 
A Comparative Evaluation of the Performance of CHIRPS and CFSR Data for 
Different Climate Zones Using the SWAT Model 2 0.830266 

203 
Body Size Measurements and Physical Performance of Youth Female Judo 
Athletes with Differing Menarcheal Status 2 0.828560 

152 Estimating Flooding Level Through the Brazilian Coast Using Reanalysis Data 2 0.828508 

242 
Chemical and electrochemical advanced oxidation processes as a polishing 
step for textile wastewater treatment: A study regarding the discharge into the 
environment and the reuse in the textile industry 

3 0.826202 

271 
Implementation of Observed Sky-View Factor in a Mesoscale Model for 
Sensitivity Studies of the Urban Meteorology 2 0.825915 

58 
Influence of the fetch parameter on results from empirical correlations for 
estimating odorous emissions at passive liquid surfaces 5 0.825841 

12 
Emerging investigator series: a multispecies analysis of the relationship 
between oxygen content and toxicity in graphene oxide 6 0.824561 

97 
How experimental physiology and ecological niche modelling can inform the 
management of marine bioinvasions? 1 0.823916 

118 
Pragmatic evaluation of odour emissions from a rendering plant in southern 
Brazil 4 0.821968 

170 
Healing Brazil's Blue Amazon: The Role of Knowledge Networks in Nurturing 
Cross-Scale Transformations at the Frontlines of Ocean Sustainability 7 0.821609 
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id title cluster score 

9 
High biodiversity silvopastoral system as an alternative to improve the thermal 
environment in the dairy farms 2 0.819174 

149 Inactivation of Adenovirus in Water by Natural and Synthetic Compounds 3 0.818944 

226 
The antimammary tumor effects of ethanolic extract of propolis from 
Adamawa region (Cameroon) are by apoptosis via reactive oxygen species-
mediated mitochondrial pathway 

6 0.818668 

186 
Physiology, niche characteristics and extreme events: Current and future 
habitat suitability of a rhodolith-forming species in the Southwestern Atlantic 1 0.813895 

53 
Effects of partially saturated conditions on the metabolically active microbiome 
and on nitrogen removal in vertical subsurface flow constructed wetlands 3 0.812183 

81 Dibutyl phthalate rapidly alters calcium homeostasis in the gills of Danio rerio 6 0.811909 

173 
Occurrence of microplastics and heavy metals accumulation in native oysters 
Crassostrea Gasar in the Paranagu & acute;a estuarine system, Brazil 6 0.811267 

269 
Green Artificial Intelligence: Towards an Efficient, Sustainable and Equitable 
Technology for Smart Cities and Futures 

7 0.802694 

52 
D-Tyrosine loaded nanocomposite membranes for environmental-friendly, 
long-term biofouling control 3 0.800072 

247 Expanded eco-efficiency assessment of large mining firms 7 0.799596 

223 
SOIL ECOTOXICOLOGY IN LATIN AMERICA: CURRENT RESEARCH AND 
PERSPECTIVES 5 0.798899 

61 
Sensitivity analysis of the WATER9 model: emissions of odorous compounds 
from passive liquid surfaces present in wastewater treatment plants 2 0.798591 

240 
Bank filtration in a coastal lake in South Brazil: water quality, natural organic 
matter (NOM) and redox conditions study 3 0.798383 

188 
Vulnerability of glutathione-depleted Crassostrea gigas oysters to Vibrio 
species 6 0.793151 

67 
Aqueous extracts of Mozambican plants as alternative and environmentally 
safe acid-base indicators 3 0.791241 

84 
Effect of magnetic field on calcium - silica fouling and interactions in brackish 
water distribution systems 3 0.790374 

94 
Greenhouse gas emissions and global warming potential from biofuel 
cropping systems fertilized with mineral and organic nitrogen sources 5 0.789843 

74 
Characterization of a fatty acid-binding protein from the Pacific oyster 
(Crassostrea gigas): pharmaceutical and toxicological implications 6 0.789438 

76 
Coating polystyrene beads with iron oxide for the adsorption of carbofuran 
from the water supply 3 0.784555 

249 
Industrial steel waste as an iron source to promote heterogeneous and 
homogeneous oxidation/reduction reactions 3 0.779681 

60 
Residual sugar from microalgae biomass harvested from phycoremediation of 
swine wastewater digestate 3 0.779097 

180 
Unraveling the performance of the benthic index AMBI in a subtropical bay: 
The effects of data transformations and exclusion of low-reliability sites 1 0.778572 

25 
Evaluating regulatory strategies for mitigating hydrological risk in Brazil 
through diversification of its electricity mix 7 0.777916 

103 
Investigation of toxicological effects of amorphous silica nanostructures with 
amine-functionalized surfaces on Vero cells 6 0.777425 

274 
Sensitivity of Radiative and Thermal Properties of Building Material in the 
Urban Atmosphere 2 0.776495 

150 
Propidium Monoazide Coupled with PCR Predicts Infectivity of Enteric Viruses 
in Swine Manure and Biofertilized Soil 3 0.773255 

261 
Agri-Food Markets towards Agroecology: Tensions and Compromises Faced 
by Small-Scale Farmers in Brazil and Chile 7 0.771164 

40 
Ozone Treatment of Tannery Wastewater Monitored by Conventional and 
Substance Specific Wastewater Analyses 3 0.769994 

253 
Recycled polyethylene terephthalate-based boards for thermal-acoustic 
insulation 3 0.768110 

177 
The impact of anthropogenic activity at the tropical Sergipe-Poxim estuarine 
system, Northeast Brazil: Fecal indicators 2 0.767080 

181 
Contrasting effects of a classic Nrf2 activator, tert-butylhydroquinone, on the 
glutathione-related antioxidant defenses in Pacific oysters, Crassostrea gigas 6 0.767012 

138 
Treatment of aqueous solutions of 1,4-dioxane by ozonation and catalytic 
ozonation with copper oxide (CuO) 3 0.761953 

54 
Efficiency of water use in a dairy industry: a case study from Campo Largo, 
Brazil 3 0.760094 
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id title cluster score 

279 
Understanding and Acceptance of Smart City Policies: Practitioners' 
Perspectives on the Malaysian Smart City Framework 7 0.759491 

236 
A temporal progressive analysis of the social performance of mining firms 
based on a Malmquist index estimated with a Benefit -of -the-Doubt 
directional model 

7 0.757853 

194 
Social representations of climate change and climate adaptation plans in 
southern Brazil: Challenges of genuine participation 7 0.754416 

229 
Diets and Trophic Structure of Fish Assemblages in a Large and Unexplored 
Subtropical River: The Uruguay River 1 0.752926 

95 
GREY DEMATEL TECHNIQUE FOR EVALUATING PRODUCT RETURN 
DRIVERS: A MULTIPLE STAKEHOLDERS' PERSPECTIVE 7 0.750938 

65 
A grey-DEMATEL approach for analyzing factors critical to the implementation 
of reverse logistics in the pharmaceutical care process 7 0.748491 

104 
Levels of DNA methylation and transcript accumulation in leaves of transgenic 
maize varieties 6 0.747963 

273 
Scientific Landscape of Sustainable Urban and Rural Areas Research: A 
Systematic Scientometric Analysis 7 0.747415 

113 
Opportunities and challenges in incorporating benthic foraminifera in marine 
and coastal environmental biomonitoring of soft sediments: from science to 
regulation and practice 

7 0.746545 

14 
Structural, electronic and catalytic properties of palladium nanoparticles 
supported on poly(ionic liquid) 3 0.746435 

218 
ANALYSIS OF TRANSCRIPTIONAL RESPONSES OF NORMALIZING 
GENES ON CRASSOSTREA BRASILIANA UNDER DIFFERENT 
EXPERIMENTAL CONDITIONS 

6 0.745632 

11 
Evaluation of astaxanthin biosynthesis by Haematococcus pluvialis grown in 
culture medium added of cassava wastewater 6 0.745612 

91 
Genetic, reproductive and oxidative damage in mice triggered by co-exposure 
of nanoparticles: From a hypothetical scenario to a real concern 6 0.745394 

89 
Feasibility of thermophilic anaerobic processes for treating waste activated 
sludge under low HRT and intermittent mixing 3 0.744937 

117 
Pilot testing model to uncover industrial symbiosis in Brazilian industrial 
clusters 7 0.739993 

164 
Vulnerability to contamination by phosphorus in a zero-order basin with a high 
density of pigs and a history of slurry addition: extrapolation of an index 5 0.738188 

140 
Unraveling the active microbial populations involved in nitrogen utilization in a 
vertical subsurface flow constructed wetland treating urban wastewater 3 0.738063 

230 
Hydrodynamic and Wave Responses During Storm Surges on the Southern 
Brazilian Coast: A Real-Time Forecast System 2 0.733962 

18 
Circular economy, degrowth and green growth as pathways for research on 
sustainable development goals: A global analysis and future agenda 7 0.732809 

47 
Use of data envelopment analysis to benchmark environmental product 
declarations-a suggested framework 7 0.731191 

213 

Compliance of brown mussel (Perna perna) production areas in the South of 
Brazil with the bacteriological criteria of the shellfish hygiene systems in the 
European Union and United States of America: assessing the impacts on 
consumer safety 

2 0.730718 

134 The effect of climate change on domestic Rainwater Harvesting 4 0.730228 

72 
Biosurfactant production by Trametes versicolor grown on two-phase olive mill 
waste in solid-state fermentation 3 0.729814 

278 
The Impacts of the Fourth Industrial Revolution on Smart and Sustainable 
Cities 7 0.729553 

68 
Artisanal mollusc fisheries co-management in Brazil and Italy: Institutional 
innovations to address environmental crisis 7 0.728186 

267 
Environmental Disclosure: Study on Efficiency and Alignment with 
Environmental Priorities of Spanish Ports 7 0.726795 

131 
Sulfluramid use in Brazilian agriculture: A source of per- and polyfluoroalkyl 
substances (PFASs) to the environment 2 0.724664 

24 
Placing arbuscular mycorrhizal fungi on the risk assessment test battery of 
plant protection products (PPPs) 5 0.722769 

212 
Salmonella enterica Serovar Enteritidis Control in Poultry Litter Mediated by 
Lytic Bacteriophage Isolated from Swine Manure 3 0.722638 

62 
Superfine powdered activated carbon (S-PAC) coatings on microfiltration 
membranes: Effects of milling time on contaminant removal and flux 3 0.719658 
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id title cluster score 

55 
Formation of aerobic granules for the treatment of real and low-strength 
municipal wastewater using a sequencing batch reactor operated at constant 
volume 

3 0.719570 

115 
Phosphorus recycling potential assessment by a biological test applied to 
wastewater sludge 3 0.719534 

37 
Evaluating barriers for reverse logistics implementation under a multiple 
stakeholders' perspective analysis using grey decision making approach 7 0.719178 

262 
Can Tube Tunnel Crossings Relieve Urban Congestion Problems? Izmir Tube 
Tunnel Project Proposal Under Scrutiny 7 0.716894 

238 
Analysis of emissions and combustion of typical biofuels generated in the 
agroindustry sector of Rio Grande do Sul State - Brazil: Bio75, syngas and 
blends 

3 0.716600 

281 
Contribution of Cover Crop Residue Decomposition to Peach Tree Nitrogen 
Nutrition 5 0.716249 

172 
Metabolomics of Ulva lactuca Linnaeus (Chlorophyta) exposed to oil fuels: 
Fourier transform infrared spectroscopy and multivariate analysis as tools for 
metabolic fingerprint 

3 0.714650 

209 Mosquitoes, Infectious Diseases, and Cancer: A Connection to Study? 6 0.714464 

80 
Developing, cross-validating and applying regression models to predict the 
concentrations of faecal indicator organisms in coastal waters under different 
environmental scenarios 

2 0.713320 

189 
Archipelago Los Roques: A potential baseline for reef fish assemblages in the 
southern Caribbean 1 0.711979 

119 
Preselection test of jury for improvement of olfactometric certification 
efficiency 7 0.711484 

87 
Enhancement of total nitrogen removal through effluent recirculation and fate 
of PPCPs in a hybrid constructed wetland system treating urban wastewater 3 0.710858 

79 
Decoding a complex record of anthropogenic and natural impacts in the Lake 
of Cavazzo sediments, NE Italy 1 0.710334 

256 
Study of the solidification/stabilization process in a mortar with lightweight 
aggregate or recycled aggregate 3 0.708953 

77 
Comparative assessment of acute and chronic ecotoxicity of water soluble 
fractions of diesel and biodiesel on Daphnia magna and Aliivibrio fischeri 3 0.708726 

120 
Pyriproxyfen induces intracellular calcium overload and alters antioxidant 
defenses in Danio rerio testis that may influence ongoing spermatogenesis 6 0.708342 

63 
The effects of a full-scale anaerobic side-stream reactor on sludge decay and 
biomass activity 3 0.706577 

228 
Comparing Mixed-Media and Conventional Slow-Sand Filters for Arsenic 
Removal from Groundwater 3 0.706210 

265 
Driving Sustainability in Dairy Farming from a TBL Perspective: Insights from 
a Case Study in the West Region of Santa Catarina, Brazil 7 0.702156 

139 
Tuning the photoactivity of TiO2 nanoarchitectures doped with cerium or 
neodymium and application to colour removal from wastewaters 3 0.701711 

200 
Multiple plant hormone catabolism activities: an adaptation to a plant-
associated lifestyle by Achromobacter spp. 3 0.699570 

34 
Biodegradation and Uptake of the Pesticide Sulfluramid in a Soil-Carrot 
Mesocosm 2 0.698650 

245 
Ecological footprint of biomaterials for implant dentistry: is the metal-free 
practice an eco-friendly shift? 3 0.698058 

145 
Aggregation, carbon, nitrogen, and natural abundance of C-13 and N-15 in 
soils under no-tillage system fertilized with injection and surface application of 
pig slurry for five years 

5 0.695412 

246 Evaluation of the reverse logistics performance in civil construction 7 0.695320 

217 
Acute and chronic toxicity of amine-functionalized SiO2 nanostructures toward 
Daphnia magna 6 0.691928 

110 
Monitoring and Control Improvement of Single and Two Stage Thermophilic 
Sludge Digestion Through Multivariate Analysis 3 0.687199 

237 
Analysis of embodied energy and product lifespan: the potential embodied 
power sustainability indicator 7 0.684630 

73 
Bivariate and generalized models for taper stem representation and 
assortments production of loblolly pine (Pinus taeda L.) 2 0.684212 

27 
Impact of Hot Water and Alkaline Pre-treatments in Cellulosic Ethanol 
Production from Banana Pseudostem 3 0.683925 

116 Phosphorus speciation and iron mineralogy in an oxisol after 11 years of pig 5 0.683237 
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id title cluster score 
slurry application 

182 
Ecophysiological implications of UV radiation in the interspecific interaction of 
Pyropia acanthophora and Grateloupia turuturu (Rhodophyta) 1 0.682809 

272 
Innovative Recycling of Lime Slaker Grits from Paper-Pulp Industry Reused 
as Aggregate in Ambient Cured Biomass Fly Ash-Based Geopolymers for 
Sustainable Construction Material 

3 0.682113 

127 
Soil slope and texture as factors of phosphorus exportation from pasture 
areas receiving pig slurry 5 0.681873 

31 
A Modified Approach for in Situ Chemical Oxidation Coupled to 
Biodegradation Enhances Light Nonaqueous Phase Liquid Source Zone 
Remediation 

3 0.680996 

99 
In vitro exposure of Ulva lactuca Linnaeus (Chlorophyta) to gasoline - 
Biochemical and morphological alterations 6 0.678445 

264 Designing a Geo-Strategic Railway Freight Network in Brazil Using GIS 7 0.675301 

143 
When does stratification of a subtropical soil spectral library improve 
predictions of soil organic carbon content? 5 0.673327 

59 
Removal of methylene blue by adsorption on aluminosilicate waste: 
equilibrium, kinetic and thermodynamic parameters 3 0.673061 

205 
Ethnic Kawasaki Disease Risk Associated with Blood Mercury and Cadmium 
in US Children 5 0.670748 

88 
Equation Chapter 1 Section 1Use of cork granules as an effective sustainable 
material to clean-up spills of crude oil and derivatives 3 0.670197 

86 
Elucidating performance failures in use of granular sludge for nutrient removal 
from domestic wastewater in a warm coastal climate region 3 0.668178 

169 
Depositional history and inventories of polychlorinated biphenyls (PCBs) in 
sediment cores from an Antarctic Specially Managed Area (Admiralty Bay, 
King George Island) 

2 0.668168 

5 
Relict populations of Araucaria angustifolia will be isolated, poorly protected, 
and unconnected under climate and land-use change in Brazil 1 0.667519 

41 Perfluoroalkyl Substances in the Western Tropical Atlantic Ocean 2 0.667225 

254 
Rheological properties and surface finish quality of eco-friendly self-
compacting concretes containing quarry waste powders 3 0.666222 

100 
In-depth assessment of microbial communities in the full-scale vertical flow 
treatment wetlands fed with raw domestic wastewater 3 0.665389 

158 A Soft Computing Approach for Selecting and Combining Spectral Bands 2 0.662533 

159 
Biodiesel presence in the source zone hinders aromatic hydrocarbons 
attenuation in a B20-contaminated groundwater 3 0.660888 

16 
SMC epsilon, a coastal modeling system for assessing beach processes and 
coastal interventions: Application to the Brazilian coast 2 0.658200 

219 
Effects of zinc addition to a copper-contaminated vineyard soil on sorption of 
Zn by soil and plant physiological responses 5 0.657549 

260 
Economic viability to generate electricity from the biogas produced in the 
wastewater treatment plant 4 0.651309 

258 
The adoption of strategies for sustainable cities: A comparative study between 
Seattle and Florianopolis legislation for energy and water efficiency in 
buildings 

7 0.650716 

32 
Assessment of maturity of reverse logistics as a strategy to sustainable solid 
waste management 7 0.647017 

30 A bibliometric overview of Brazilian LCA research 7 0.646974 

130 
Stress responses in Crassostrea gasar exposed to combined effects of acute 
pH changes and phenanthrene 6 0.643618 

225 
Transcriptional effects in the estuarine guppy Poecilia vivipara exposed to 
sanitary sewage in laboratory and in situ 6 0.643133 

111 
Nitrogen transforming bacteria within a full-scale partially saturated vertical 
subsurface flow constructed wetland treating urban wastewater 3 0.642100 

39 
Innovative thermal and acoustic insulation foam by using recycled ceramic 
shell and expandable styrofoam (EPS) wastes 3 0.640360 

126 Soil ecotoxicology in Brazil is taking its course 5 0.639167 

282 
Phosphorus Extraction with Soil Test Methods Affected by Soil P Sorption 
Capacity 5 0.638296 

107 
Membrane adsorption with polyacrylonitrile prepared with superfine powder-
activated carbon, case study: separation process applied in water treatment 
containing diclofenac 

3 0.637934 



228 

id title cluster score 

28 

Simplex-Centroid Design and Artificial Neural Network-Genetic Algorithm for 
the Optimization of Exoglucanase Production by Penicillium Roqueforti ATCC 
10110 Through Solid-State Fermentation Using a Blend of Agroindustrial 
Wastes 

3 0.636484 

10 
Microclimate and pasture area preferences by dairy cows under high 
biodiversity silvopastoral system in Southern Brazil 2 0.635207 

220 
Inorganic mercury effects on biomarker gene expressions of a freshwater 
amphipod at two temperatures 6 0.633943 

198 Lime Protection for Young Vines Exposed to Copper Toxicity 5 0.627799 

259 
Contributions to Knowledge-Based Development through commons theory, 
using data as a common good 7 0.624070 

248 Geopolymers produced with fly ash and rice husk ash applied to CO2 capture 3 0.617100 

196 
Development of Membranes Based on Alkali-Activated Phosphate Mine 
Tailings for Humic Acid and Copper Removal from Water 3 0.611918 

71 
Biopolymers recovery: dynamics and characterization of alginate-like 
exopolymers in an aerobic granular sludge system treating municipal 
wastewater without sludge inoculum 

3 0.610489 

141 
Use of phytoproductivity data in the choice of native plant species to restore a 
degraded coal mining site amended with a stabilized industrial organic sludge 5 0.610170 

29 
Simultaneous Saccharification and Fermentation of Hydrothermal Pretreated 
Lignocellulosic Biomass: Evaluation of Process Performance Under Multiple 
Stress Conditions 

3 0.608925 

42 
Photocatalytic NOx abatement: Mathematical modeling, CFD validation and 
reactor analysis 3 0.608164 

206 
Facilitating Factors and Opportunities for Local Food Purchases in School 
Meals in Spain 7 0.608117 

7 
Assessing the suitability of five benthic indices for environmental health 
assessment in a large subtropical South American estuary 5 0.607862 

244 
Eco-friendly ultra-high performance cement pastes produced with quarry 
wastes as alternative fillers 3 0.607296 

255 
Self-compacting mortars produced with fine fraction of calcined waste foundry 
sand (WFS) as alternative filler: Fresh-state, hydration and hardened-state 
properties 

3 0.605896 

224 
Transcriptional and cellular effects of paracetamol in the oyster Crassostrea 
gigas 6 0.595440 

64 
A green approach to DDT degradation and metabolite monitoring in water 
comparing the hydrodechlorination efficiency of Pd, Au-on-Pd and Cu-on-Pd 
nanoparticle catalysis 

3 0.583671 

8 
Functional diversity of macrobenthic assemblages decreases in response to 
sewage discharges 1 0.583474 

56 
Genotypic characterization and assessment of infectivity of human 
waterborne pathogens recovered from oysters and estuarine waters in Brazil 3 0.583217 

83 
Effect of chromium oxide (III) nanoparticles on the production of reactive 
oxygen species and photosystem II activity in the green alga Chlamydomonas 
reinhardtii 

6 0.573950 

199 
Physiological Changes in Maize Grown in Soil with Copper and Zinc 
Accumulation Resulting from the Addition of Pig Slurry and Deep Litter over 
10 Years 

5 0.566612 

33 
Bentonite modified with zinc enhances aflatoxin B-1 adsorption and increase 
survival of fibroblasts (3T3) and epithelial colorectal adenocarcinoma cells 
(Caco-2) 

5 0.566236 

50 
Design of a fixed-bed ion-exchange process for the treatment of rinse waters 
generated in the galvanization process using Laminaria hyperborea as natural 
cation exchanger 

3 0.564999 

114 
Overcoming limitations in photochemical UVC/H2O2 systems using a mili- 
photoreactor (NETmix): Oxytetracycline oxidation 3 0.564490 

239 
Application of ecofriendly cation exchangers (Gracilaria caudata and 
Gracilaria cervicornis) for metal ions separation and recovery from a synthetic 
petrochemical wastewater: Batch and fixed bed studies 

3 0.548273 

106 
Mechanical pretreatment of municipal biowaste to produce an aqueous slurry 
dedicated to anaerobic digestion 3 0.537184 

166 
Assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in three environmental 
components from a tropical estuary in Northeast Brazil 2 0.525452 

44 Synthetic dyes biodegradation by fungal ligninolytic enzymes: Process 3 0.516961 
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id title cluster score 
optimization, metabolites evaluation and toxicity assessment 

90 
Fly ash from biomass combustion as replacement raw material and its 
influence on the mortars durability 3 0.509149 

46 
Toxicological analysis of ceramic building materials - Tiles and glasses - 
Obtained from post-treated bottom ashes 3 0.495415 

277 
The Effect of the Perceived Utility of a Management Control System with a 
Broad Scope on the Use of Food Waste Information and on Financial and 
Non-Financial Performances in Restaurants 

7 0.479714 

38 
Identification and analysis of reverse logistics barriers using fuzzy Delphi 
method and AHP 7 0.469475 

78 
Cow bones char as a green sorbent for fluorides removal from aqueous 
solutions: batch and fixed-bed studies 3 0.468128 

101 
Integrated and ecosystemic approaches for bridging the gap between 
environmental management and port management 7 0.466968 

69 
Beach-cast Sargassum cymosum macroalgae: biochar production and apply 
to adsorption of Acetaminophen in batch and fixed-bed adsorption processes 3 0.466913 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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APÊNDICE H – Gráficos do segundo cenário 

 

Este apêndice apresenta gráficos complementares às análises dos 

resultados do cenário 2, discutidos na Seção 5.2.2.  Com objetivo de explorar a base 

de conhecimento e a colaboração internacional do cenário 2, são apresentados os 

Gráficos 1 a 6.  

Para o cálculo do índice de disseminação de conhecimento, o peso 

considerado foi de 1/2 para cada índice que o compõe, ou seja, 0.5 para o índice de 

atualidade e 0.5 para o índice de atenção social na web. Para ambos, o valor do “n” 

considerado foi 10. 

 

Gráfico 1 – Número de ativos digitais por país colaborador e agrupamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 2 – Número de ativos digitais do agrupamento 1 por país colaborador e ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Gráfico 3 – Número de ativos digitais do agrupamento 1 por InsP colaborador e ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 4 – Soma do índice de disseminação dos ativos digitais por país colaborador e agrupamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Gráfico 5 – Soma do índice dos ativos do agrupamento 1 por país colaborador e ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 6 – Soma do índice dos ativos do agrupamento 1 por InsP colaborador e ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE I – Análise por quantis do segundo cenário 

 

Com objetivo de explorar os indicadores de centralidade calculados pelo 

protótipo, para o cenário 2, são apresentados a seguir os Gráficos 1, 2 e 3 com 

escalas em quantis para os indicadores, baseados em métricas da ARS, de grau, 

intermediação e proximidade, respectivamente. 

Nos Gráficos 1, 2 e 3 é importante analisar principalmente os anos de 2016 

a 2021, pois para o ano de 2022 poucos ativos digitais foram coletados, podendo 

induzir a interpretações distorcidas. Além disso, é importante observar que para o 

indicador de centralidade de intermediação foi necessário utilizar a transformação 

logarítmica aos dados, para se reduzir o efeito de viés. A normalização logarítmica é 

um método útil para padronizar os dados quando se tem uma variável específica 

com alta variação. 

Como pode ser observado nos gráficos, apesar das oscilações entre os anos 

de 2016 e 2021, de forma geral, há uma melhora nos quantis 25%, 50% e 75%, se 

comparar o ano de 2021 com o ano de 2016. De forma prática, essa tendência pode 

sugerir que os ativos digitais produzidos pela UFSC, com colaboração internacional, 

mais recentes, da área de Ciências Ambientais, possuem maiores potenciais para 

atuarem como disseminadores de conhecimento nas redes ou que podem 

representar um aumento de pesquisas de cunho multi ou interdisciplinar. 

 
Gráfico 1 - Análise temporal por quantil para o indicador de grau do cenário 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 2 - Análise temporal por quantil para o indicador de intermediação do cenário 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 3 - Análise temporal por quantil para o indicador de proximidade do cenário 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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