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Abstract. The scientific metric Rep-Index was originally developed to classify researchers
of Computer Science within a reputation system. However, the different knowledge areas
have their own different characteristics and features, with only the use of the Rep-Index in
its  standard  form in  these  other  areas  can  not  perform their  job  properly  presented
inaccurate and inconsistent results. The purpose of this work is scientifically investigate
other areas and contexts, discovering and identifying the differences between them, and
accordingly, in order to improve the metric. 

Resumo.  A métrica científica Rep-Index originalmente foi desenvolvida para classificar
os pesquisadores da área de Ciência da Computação dentro de um sistema de reputação.
Porém, os diferentes campos de estudo possuem suas diversas características próprias e
particularidades, sendo que apenas o emprego do Rep-Index em sua forma padrão nessas
outras  áreas  pode  não  realizar  sua  tarefa  adequadamente,  apresentado  resultados
imprecisos e inconsistentes. A proposta deste trabalho é investigar cientificamente outras
áreas  e  contextos,  descobrindo  e  identificando  as  diferenças  entre  elas,  e
conseqüentemente, visando o aprimoramento da métrica.

1. Introdução

No campo de estudo da cientometria, as métricas científicas são de enorme importância no que
tange a classificação da produção científica pelo seu nível de qualidade. Através delas, por exemplo,
podemos ter conhecimento de quão bom é um artigo, de quais pesquisadores são mais relevantes em
determinadas  áreas,  de  quais  programas  de  pós-graduação  estão  mais  aptos  a  receber
financiamentos governamentais.

Diante dessas informações, a proposta do trabalho é a melhoria da métrica Rep-Index, por
meio  de  um  estudo  comparativo  de  diferentes  áreas  do  conhecimento,  sendo  essas  melhorias
implementadas através da atualização dos pesos dos elementos e categorias, bem como a análise da
possibilidade de adição e/ou supressão destes. Mais especificamente, serão analisadas as áreas de
Computação,  Direito,  e  Geografia,  por  serem  bem  diferentes  entre  si,  cada  uma  com  suas
peculiaridades.

A organização  deste  trabalho  está  divida  como  segue:  na  Seção  2  serão  apresentados
brevemente  aspectos  teóricos  sobre  cientometria,  Modelagem  de  Usuários,  algumas  métricas
científicas utilizadas, e o Rep-Index; a Seção 3 define de forma sucinta os objetivos deste trabalho,
enquanto que a Seção 4 contém os procedimentos metodológicos e técnicas que serão empregados
na  realização  do  trabalho.  Na  Seção  5  há  o  cronograma  estimado  das  atividades  previsas,  e
finalmente na Seção 6 estão descritos os resultados esperados e possíveis contribuições.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

A área  de  Modelagem de  Usuários  (User Modeling)  [1]  [2]  pode ser  vista  como o  estudo de
classificação de usuários baseados em perfis similares. Atualmente, há muitas aplicações práticas da
Modelagem de Usuários,  tais  como: sugestões de produtos em sites de e-commerce,  análise de



comportamento do usuário em redes sociais, recomendação de pesquisadores para novos projetos de
produção científica, etc. Além disso, a gestão de informacão sobre usuários aprimora-se ainda mais
ao  incorporar  técnicas  de  Inteligência  Artificial  e  Data Sciente,  ou  seja,  proporcionar  um
mecanismo com capacidade de analisar e tomar decisões a partir de perfis de usuários similares. 

A cientometria e as métricas científicas tem papéis importantes na medição da qualidade da
produção científica. Através delas, podemos por exemplo, inferir quais são os pesquisadores com
mais afinidade em poder trabalhar em determinada área do conhecimento, quantificar a produção
acadêmica em certo período de tempo, dentre outros. Existem diversas métricas disponíveis e seus
modelos  de  classificação,  cada  uma  com sua  especificidade  de  acordo  com o  objetivo  que  se
pretende obter. As métricas mais utilizadas atualmente, são a H-Index [4] e a G-Index [5], e Fator de
Impacto. Porém, todas elas levam em consideração apenas citações em artigos publicados, deixando
de lado diversos fatores relevantes do meio acadêmico. 

Para resolver este problema, foi proposta uma métrica bastante abrangente, e que será a
utilizada neste trabalho, é a Rep-Index, obtida pelo Rep-Model. O Rep-Model [3] é composto de
elementos, obtido de fontes como a Plataforma Lattes, sobre a carreira acadêmica do pesquisador,
como por exemplo: orientações realizadas, participações em bancas, artigos publicados, cargos de
coordenação ocupados em congressos, etc. Mais especificamente, os elementos básicos são reunidos
nas seguintes categorias (podendo ser adaptado para diferentes contextos): 

Identification: Apresenta a titulação do pesquisador, através do elemento Education Degree
(ED). 

Advisory: Orientações realizadas.  Elementos da categoria: Postdoctoral Advisor (PA), Phd
Thesis Advisor (PTA), Master Dissertation Advisor (MDA).

Examining Board:  Participação  em  bancas  examinadoras.  Elementos  da  categoria:
Participation in Examination Boards Master Dissertation (PEBMD), Participation in Examination
Boards Phd Thesis (PEBPT).

Membership:   Se o pesquisador é membro de algum comitê de programa. Elementos da
categoria:  Conference  Committee  Coordinator  (CCC),  Conference  Committee  Member  (CCM),
Editorial Board Member (EBM), Reviewer of Journals (RJ).

Production:  Produção  científica  do  pesquisador.  Elementos  da  categoria:  Articles  in
Scientific Journals (ASJ), Book Chapter Published (BCP), Books Published (BP), Complete Work
Published  in  Conference  Proceedings  (CWPCP),  H-Index  (HI),  Network  Co-autorship  (NC),
Research Projects (RP), Software With Register (SWR), Software Without Register (SWOR).

Cada elemento e cada categoria tem um peso próprio, e este pode variar dependendo da área
do conhecimento e do objetivo do estudo. E através deste modelo, é especificada uma métrica, a
Rep-Index, a qual tem a função de atribuir um nível de reputação ao pesquisador, em uma escala
variando de 1 a 5. 

3. Objetivos

O objetivo principal deste trabalho será buscar e identificar quais alterações são necessárias no Rep-
Index,  de  acordo  com cada  campo de  estudo/área  do  conhecimento,  gerando  assim resultados
consistentes na classificação dos pesquisadores.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

• Levantamento bibliográfico: pesquisa em livros, artigos, e publicações acerca de métricas
científicas.

• Estudo aprofundado do Rep-Index e do Rep-Model.



• Busca e análise de informações, bem como suas características e particularidades, no âmbito
acadêmico brasileiro, das áreas de Computação, Direito, e Geografia.

• Extração  de  dados  de  currículos  da  Plataforma  Lattes,  em  arquivos  XML através  do
software scriptLattes [6].

• Experimentos dos dados adquiridos em softwares que utilizam técnicas de  Data Science,
Inteligência Artificial, e metodologias estatísticas.

• Validação dos resultados obtidos.

5. Cronograma de execução

Este trabalho será constituído das seguintes atividades a serem realizadas: 

1. Levantamento bibliográfico

2. Estudo do Rep-Index

3. Análise das diferentes áreas do conhecimento

4. Extração de dados de currículos da Plataforma Lattes

5. Experimentos dos dados obtidos

6. Validação dos resultados obtidos

7. Redação do TCC

Tabela 1. Cronograma de execução

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Atividade 1 X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X X
Atividade 7 X X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados Esperados

Espera-se que os resultados obtidos através dos experimentos, ou seja, as sugestões de mudanças e
melhorias  para  o  Rep-Index,  possam  contribuir  para  uma  melhor  adaptabilidade  da  métrica,
tornando  assim  seu  uso  mais  adequado  em  cada  área  que  for  empregada,  com  uma  melhor
classificação dos pesquisadores. Além disso, uma outra contribuição importante deste trabalho é a
disseminação  do  conceito  de  Cientometria  no  Departamento  de  Computação,  possibilitando  o
surgimento de novos projetos de pesquisa relacionados ao tema, além de outras novas aplicações
práticas de tal conceito.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de Junho de 2016

________________________                         ________________________

Aluno                                                                  Orientador
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