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Materiais	  desta	  apresentação	  

•  Imagens	  e	  categorização	  dos	  ar4gos	  estão	  
disponíveis	  em:	  

h9p://www.igor.pro.br/SBSC13	  



Dez	  anos	  de	  SBSC	  

•  Em	  2004	  e	  2005	  foi	  realizado	  o	  Workshop	  
Brasileiro	  de	  Tecnologias	  para	  Colaboração	  
(WCSCW)	  

•  Em	  2005	  foi	  criada	  a	  Comissão	  Especial	  de	  
Sistemas	  Colabora4vos	  na	  SBC	  

•  Em	  2006	  o	  evento	  passou	  a	  se	  chamar	  SBSC	  
•  Em	  2013	  o	  evento	  está	  a4ngindo	  sua	  décima	  
edição,	  sendo	  oportuno	  estudar	  de	  maneira	  
retrospec9va	  o	  enfoque	  dados	  às	  pesquisas	  e	  as	  
redes	  de	  colaboração	  estabelecidas	  



Obje4vos	  e	  questões	  

•  Estabelecer	  uma	  retrospec4va	  dos	  principais	  
tópicos	  de	  pesquisa	  
– Quais	  foram	  os	  tópicos	  de	  pesquisa	  tratados	  nos	  
ar4gos	  publicados	  no	  SBSC	  ?	  

– Qual	  a	  proporção	  de	  ar4gos	  publicados	  para	  cada	  
tópico	  ?	  

– Como	  essa	  proporção	  variou	  ou	  longo	  dos	  anos	  ?	  
•  Caracterizar	  a	  rede	  de	  coautoria	  de	  ar4gos	  no	  
SBSC	  

	  



Coleta	  dos	  ar4gos	  

•  Obtenção	  dos	  dados	  publicados	  desde	  2004	  
até	  2012	  

•  Metadados	  de	  2004	  e	  2005	  foram	  
digitalizados	  	  
– Título,	  resumo	  e	  palavras-‐chave,	  autores	  

•  De	  2006	  a	  2012	  os	  ar4gos	  estavam	  disponíveis	  
no	  formato	  PDF	  

•  No	  total	  foram	  coletados	  157	  ar4gos	  



Estudo	  dos	  tópicos	  

Iden4ficação	  
dos	  tópicos	  
nos	  ar4gos	  

Alinhamento	  
dos	  termos	  
iden4ficados	  

Proposta	  de	  
taxonomia	  

Análise	  dos	  
tópicos	  do	  

SBSC	  



Distribuição	  dos	  ar4gos	  nos	  anos	  

•  Variação	  significa4va	  do	  número	  de	  ar4gos	  
publicados	  

•  Maiores	  variações	  em	  2007-‐2008	  e	  2011-‐2012	  
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Iden4ficação	  dos	  tópicos	  

•  Leitura	  de	  cada	  ar4go	  por,	  pelo	  menos,	  dois	  
pesquisadores	  independentemente	  
– Considerou-‐se	  inicialmente	  o	  resumo	  ...	  
–  ...	  texto	  completo	  era	  usado	  quando	  não	  se	  
conseguia	  iden4ficar	  o	  tópico	  com	  o	  resumo	  

•  Discussão	  posterior	  entre	  todos	  os	  
pesquisadores	  
– Consenso	  sobre	  o	  tópico	  de	  cada	  ar4go	  e	  sobre	  o	  
termo	  usado	  como	  palavra-‐chave	  



Alinhamento	  dos	  termos	  

•  Comparação	  dos	  termos	  com	  os	  tópicos	  das	  
chamadas	  de	  trabalhos	  do	  SBSC	  2010,	  2011	  e	  
2012	  

•  Foram	  necessários	  ajustes	  de	  nomenclatura	  e	  
acréscimo	  de	  categorias	  
– Para	  as	  novas	  categorias,	  recorreu-‐se	  às	  chamadas	  
do	  CRIWG	  e	  da	  ACM	  CSCW	  
•  Obje4vo	  era	  selecionar	  um	  termo	  reconhecido	  pela	  
comunidade	  de	  sistemas	  colabora4vos	  



Taxonomia	  proposta	  

•  U4lizada	  como	  base	  para	  as	  análises	  
realizadas	  

•  Estabelece	  três	  eixos	  temá4cos	  principais	  
consonantes	  com	  as	  chamadas	  das	  úl4mas	  
edições	  do	  SBSC	  
– Sistemas	  colabora4vos	  aplicados	  à	  domínio	  
–  Interação	  social	  em	  sistemas	  colabora4vos	  
– Desenvolvimento	  de	  sistemas	  colabora4vos	  



Taxonomia	  proposta	  



Taxonomia	  proposta	  



Taxonomia	  proposta	  



Distribuição	  dos	  eixos	  temá4cos	  	  
nos	  ar4gos	  



Proporção	  dos	  eixos	  temá4cos	  	  
nos	  anos	  



Análise	  temporal	  dos	  eixos	  temá4cos	  

•  Proeminência	  do	  eixo	  de	  interação	  social	  em	  
sistemas	  colabora0vos	  durante	  todo	  o	  período	  

•  Segundo	  eixo	  mais	  proeminente	  é	  o	  de	  
sistemas	  colabora0vos	  aplicados	  à	  domínio	  
– Perdeu	  em	  destaque	  em	  2006	  e	  2007	  para	  o	  eixo	  
menos	  proeminente,	  desenvolvimento	  de	  
sistemas	  colabora0vos	  
•  Aumento	  de	  interesse	  em	  tópicos	  como	  ‘novos	  
disposi4vos	  de	  interação’	  e	  ‘computação	  móvel’	  



Análise	  dos	  tópicos	  nos	  anos	  

•  Interação	  social	  em	  sistemas	  colabora4vos	  
– Decaimento	  do	  tópico	  de	  ‘contexto’	  e	  ‘awareness’	  
ao	  longo	  dos	  anos	  	  
•  Apesar	  de	  estarem	  presentes	  em	  todos	  os	  anos	  

– Crescimento	  do	  tópico	  de	  ‘recomendação,	  
reputação	  e	  inteligência	  cole4va’	  

– Forte	  presença	  dos	  tópicos	  de	  ‘workflow’	  e	  
‘gestão	  de	  processos’	  nos	  três	  primeiros	  anos	  
•  Ausência	  nos	  anos	  posteriores	  



Análise	  dos	  tópicos	  nos	  anos	  



Análise	  dos	  tópicos	  nos	  anos	  

•  Sistemas	  colabora4vos	  aplicados	  a	  domínios	  
– Surgimento	  do	  tópicos	  de	  ‘web	  2.0’	  e	  de	  ‘grupos	  e	  
comunidades	  virtuais’	  em	  2008	  
•  Mantém-‐se	  como	  tópicos	  de	  alta	  evidência	  até	  os	  dias	  
atuais	  

– Nos	  primeiros	  anos,	  os	  únicos	  tópicos	  desse	  eixo	  
temá4co	  era	  o	  de	  ‘CSCL’	  
•  Perdeu	  evidência	  nos	  úl4mos	  anos,	  quando	  comparado	  
com	  outros	  tópicos	  



Análise	  dos	  tópicos	  nos	  anos 	  	  



Análise	  dos	  tópicos	  nos	  anos	  

•  Desenvolvimento	  de	  sistemas	  colabora4vos	  
–  Tópico	  ‘tecnologias	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  
sistemas	  colabora4vos’	  ficou	  em	  evidência	  até	  2010	  

– O	  tópico	  sobre	  ‘computação	  móvel’	  começou	  a	  ser	  
discu4do	  no	  ano	  de	  2006	  
•  Ápice	  em	  2008,	  mas	  mantém-‐se	  em	  discussão	  até	  hoje	  

– O	  tópico	  ‘inteligência	  ar4ficial	  no	  suporte	  à	  
colaboração’	  	  
•  Foi	  discu4do	  em	  2004	  e	  em	  2005	  
•  Ficou	  em	  hiato	  até	  2010,	  quando	  voltou	  a	  ser	  discu4do	  



Análise	  dos	  tópicos	  nos	  anos	  



Rede	  de	  coautoria	  

•  Foram	  realizados	  estudos	  sobre	  a	  rede	  de	  
coautoria	  dos	  ar4gos	  publicados	  no	  SBSC	  

•  Analisou-‐se	  indícios	  de	  grupos	  de	  pesquisa	  
que	  publicam	  no	  SBSC	  e	  sua	  evolução	  

•  Foi	  gerada	  uma	  forma	  para	  visualizar	  as	  
coautorias	  de	  ar4go	  



Coleta	  de	  dados	  e	  geração	  da	  rede	  

•  Obtenção	  da	  lista	  de	  autores	  por	  ar4go	  publicado	  
no	  evento	  

•  Metadados	  foram	  formatados	  no	  formato	  BibTex	  
–  Edições	  indexadas	  pela	  IEEE	  possuíam	  o	  BibTex	  
disponível	  

–  Para	  as	  demais,	  foram	  criadas	  entradas	  manualmente	  
•  Normalização	  do	  nome	  dos	  autores	  
•  Apoio	  da	  ferramenta	  Sci2	  
–  Possibilita	  a	  criação	  da	  rede	  e	  cálculo	  de	  métricas	  de	  
redes	  sociais	  



Visualização	  da	  rede	  de	  coautoria	  

•  Os	  nós	  da	  rede	  representam	  os	  autores	  
– O	  diâmetro	  dos	  nós	  é	  proporcional	  à	  quan4dade	  
de	  ar4gos	  publicados	  pelo	  autor	  no	  SBSC	  

•  As	  arestas	  representam	  coautorias	  de	  ar4gos	  
•  Apenas	  os	  nós	  que	  representam	  membros	  do	  
comitê	  de	  programa	  do	  SBSC’12	  são	  
apresentados	  com	  rótulos	  
– Heurís4ca	  adotada	  para	  ajudar	  na	  visualização	  



Visualização	  da	  rede	  de	  coautoria	  



Visualização	  da	  rede	  de	  coautoria	  

•  Existência	  de	  um	  grande	  componente	  conexo	  
•  Possivelmente	  os	  pesquisadores	  que	  mais	  
publicam	  lideram	  grupos	  de	  pesquisa	  
– Há	  uma	  considerável	  interação	  entre	  eles	  (coautoria)	  
–  Em	  muitos	  casos,	  jus4ficada	  também	  pela	  relação	  de	  
orientação	  

•  A	  emergência	  e	  disseminação	  de	  grupos	  de	  
pesquisa	  no	  país	  é	  uma	  importante	  contribuição	  
da	  comunidade	  em	  torno	  do	  SBSC	  



Visualização	  da	  rede	  de	  coautoria	  

•  Existência	  também	  de	  ilhas	  
– Grupos	  que	  ainda	  não	  publicaram	  com	  
pesquisadores	  do	  grande	  componente	  conexo	  
•  Em	  alguns	  casos,	  a	  área	  de	  atuação	  principal	  desses	  
pesquisadores	  não	  é	  de	  Sistemas	  Colabora4vos	  
•  Outros	  pesquisadores	  publicavam	  bastante	  no	  início	  do	  
simpósio	  e	  hoje	  não	  publicam	  tanto	  
•  Grupos	  com	  temas	  de	  pesquisa	  bem	  diferente	  dos	  
demais	  
•  Alguns	  pesquisadores	  interagem	  em	  projetos	  e	  em	  
outros	  fóruns,	  mas	  não	  publicaram	  no	  SBSC	  



Autorias	  por	  região	  do	  país	  

•  Considerando	  os	  autores	  com	  cinco	  ou	  mais	  
ar4gos	  

Norte	   Nordeste	   Centro-‐
oeste	  

Sudeste	   Sul	  

Número	  de	  
autorias	  

6	   25	   0	   117	   5	  

Porcentagem	   3,9%	   16,4%	   0%	   76,4%	   3,3%	  



Autorias	  por	  ins4tuição	  

•  Considerando	  os	  autores	  com	  cinco	  ou	  mais	  
ar4gos	  

Ins9tuição	   Número	  de	  
autorias	  	  

PUC-‐Rio	  (RJ)	   34	  

Unirio	  (RJ)	   28	  

ITA	  (SP)	   16	  

UFPE	  (PE)	   13	  

UFRJ	  (RJ)	   11	  

UFJF	  (MG)	   9	  

IME-‐USP	  (SP)	   9	  

Ins9tuição	   Número	  de	  
autorias	  

FBV	  (PE)	   6	  

UFBA	  (BA)	   6	  

UFPA	  (PA)	   6	  

UERJ	  (RJ)	   5	  

UDESC	  (SC)	   5	  

UFES	  (ES)	   5	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  

2004	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  

•  Sete	  ar4gos	  publicados,	  um	  em	  cada	  
componente	  desconexo	  

•  Trabalhos	  procedentes	  da	  
– UFRGS	  
– UFPE	  
– UFRJ,	  PUC-‐Rio,	  Uni-‐Santos	  
– UFU	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  

2005	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  

•  Surgem	  novas	  componentes,	  enquanto	  outras	  
crescem	  

•  Crescem	  os	  grupos	  da:	  
– UFPE	  
– PUC-‐Rio	  e	  UFRJ	  

•  Tanto	  em	  número	  de	  nós	  quanto	  em	  quan4dade	  de	  
ar4gos	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  

2006	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  

2007	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  

2008	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  

2009	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  

2010	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  

2011	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  

2012	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  

•  Entre	  2006	  e	  2008	  nota-‐se	  o	  surgimento	  e	  o	  
crescimento	  de	  grupos	  diferentes	  dos	  anos	  
anteriores	  
–  ITA	  
– UFES	  
– UFPA	  
– Unicamp	  

•  É	  possível	  observar	  também	  o	  crescimento	  
constante	  de	  alguns	  grupos	  (notavelmente	  PUC-‐
Rio	  e	  UFRJ)	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  
•  A	  par4r	  de	  2008	  nota-‐se	  a	  emergência	  de	  novos	  
grupos	  ligados	  a	  pesquisadores	  já	  presentes	  nas	  
redes	  de	  coautoria	  
– Unirio	  
– UFBA	  
–  IME-‐USP	  
– UFAM	  
– UTFPR	  

•  Alguns	  grupos	  surgem	  com	  a	  migração	  de	  
pesquisadores,	  quando	  da	  conclusão	  de	  seus	  
doutoramentos	  



Evolução	  da	  rede	  ano	  a	  ano	  
•  Em	  2012	  é	  notável	  a	  ascensão	  de	  grupos	  que	  
apareceram	  em	  2008	  
– UFMG	  
– UFF	  
– UFRJ	  	  

•  A	  comunidade	  está	  maior,	  tanto	  em	  tamanho	  
quanto	  em	  abrangência	  

•  É	  possível	  encontrar	  grupos	  de	  pesquisa	  em	  
quase	  todas	  as	  regiões	  do	  país	  

•  Predominância	  de	  pesquisadores	  do	  sudeste	  



Evolução	  da	  comunidade	  SBSC	  

•  Existem	  autores	  com	  pelo	  menos	  três	  ar4gos	  
nos	  estados:	  
– Amazonas	  (UFAM),	  Pará	  (UFPA),	  Pernambuco	  
(UFPE,	  FBV),	  Bahia	  (UFBA,	  UNIFACS),	  Espírito	  
Santo	  (UFES),	  Minas	  Gerais	  (UFMG,	  UFJF),	  Rio	  de	  
Janeiro	  (Unirio,	  UERJ,	  UFRJ,	  UFF,	  PUC-‐Rio),	  São	  
Paulo	  (USP,	  Unicamp,	  ITA),	  Tocan4ns	  (CEULP/
ULBRA),	  Paraná	  (UTFPR)	  e	  Santa	  Catarina	  (UDESC)	  

•  Ausência	  de	  pesquisadores	  da	  região	  centro-‐
oeste	  



Limitações	  da	  análise	  

•  O	  estudo	  preocupou-‐se	  somente	  em	  relatar	  os	  
trabalhos	  publicados	  no	  SBSC	  

•  Não	  retrata	  toda	  a	  comunidade	  brasileira	  da	  
área	  de	  sistemas	  colabora4vos	  

•  Para	  um	  retrato	  da	  comunidade	  de	  SC,	  é	  
necessária	  uma	  análise	  da	  produção	  de	  cada	  
grupo	  de	  pesquisa	  em	  outros	  eventos	  
nacionais	  e	  internacionais	  



Conclusões	  

•  Predominância	  de	  estudos	  que	  focam	  na	  
interação	  social	  em	  sistemas	  colabora4vos	  
– Forte	  tendência	  recente	  nos	  tópicos	  de	  
‘inteligência	  cole4va’	  e	  ‘recomendação’	  

•  No	  eixo	  de	  sistemas	  colabora4vos	  aplicados	  à	  
domínios	  
– Grande	  quan4dade	  de	  estudos	  relacionados	  a	  
‘web	  2.0’	  e	  ‘comunidades	  virtuais’	  

– Surgimento	  recente	  de	  estudos	  relacionados	  à	  
‘assistência	  médica’	  e	  ‘sistemas	  de	  transporte’	  



Conclusões	  

•  No	  eixo	  de	  desenvolvimento	  de	  sistemas	  
colabora4vos	  
–  ‘arquiteturas	  e	  frameworks’	  vem	  dando	  lugar	  às	  
‘tecnologias	  móveis’	  e	  ‘novos	  disposi4vos	  de	  
interação’	  

•  Não	  existem	  grandes	  discussões	  acerca	  de	  
‘sistemas	  distribuídos’	  e	  ‘aplicações	  peer-‐to-‐
peer’,	  apesar	  no	  notável	  interesse	  no	  tema	  de	  
computação	  em	  nuvem	  



Conclusões	  

•  Caracterização	  da	  rede	  de	  coautoria	  do	  SBSC	  
– Surgimento	  de	  pesquisadores	  após	  a	  realização	  de	  
trabalhos	  juntos	  a	  pesquisadores	  sênior	  

– Componente	  fortemente	  conexo	  que	  representa	  a	  
expansão	  dos	  grupos	  de	  pesquisa	  que	  originaram	  
a	  comunidade	  


