
Reunião Grupo de Estudos 

03 de julho/2015 

Participantes: Eduardo, Eliany, Calíope, Dalton, Luis Felipe, Otho Borges, Sandokhan. 

 Observações Pré- Reunião:  

 Questões de organização para o mês de julho: 

 

a. Receberemos mais três bolsistas: André, Amanda, Pedro. 

b. Trabalho específico – Continuação do Projeto com o Unibanco 

c. Sandokhan disponibilizará treinamento sobre planilhas no Excel nos dias: 06, 07,08 

de julho. 

d. Eduardo, Calíope, Luis: Apoio Extra. 

 

 1° Período 

 Apresentação de Tema de Pesquisa: (Eduardo) - Análise de Redes Sociais: A Rede 

de Coautoria da UFG: 

1. Conceito de Redes  4. Rede de Coautoria da UFG  

2. Redes Sociais              5. Metodologia da Análise  

3. Análise de Redes Sociais  6. Resultado  

1. Colocações Gerais Sobre o Tema Apresentação: 

a. Dalton: Prospecção sobre o desenvolvimento de um Método de Identificação de 

Clusters. 

i. Existe o método Tradicional: Buscar nó por nó (Pessoas/Atores/Professores) a 

identificação de cada um no lattes e caracterizar um cluster da rede. 

ii. E é proposto o desenvolvimento de um novo método: Extrais amostras os nós 

mais relevantes do cluster e pesquisar no lattes, e a partir de métodos 

estatísticos e indicadores caracterizar o cluster. 

 

b. Fazer uma análise temporal da rede 

c. Separar os clusters em cores 

 



d. Fazer análises de estatística descritiva: 

i. Identificar a distribuição por autor, por ano e por revista. 

e. Identificar quais professores são da UFG (Material do Sandokhan). 

 

 2° Período 

 Estudo Dirigido 

 

a.  Revisão do estudo dirigido da reunião passada: Introdução (O Problema da 

Sociologia do Conhecimento) do Livro A Representação Social da Realidade. 

 

i. Esquema: 

   

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. Debate sobre o significado de Conhecimento: 

i. Esquema Filosófico do significado de Conhecimento: 

 

c. Contextualização do Processo de Sociologia do Conhecimento: 

i. Contextualizar a filosofia de Sociologia do Conhecimento com as relações 

humanas (Projetos, Reuniões, Grupos de Trabalho, Amigos) de sua vida. 

d. Resgate Histórico da Sociologia da Conhecimento. 

e. Paramos na página 14 da Introdução. 

 

 Próxima Reunião: 

 

 API de Mineração de dados do Facebook (SDK)  

 Responsável: Saymon 

 

 Continuação de discussão a respeito da leitura da introdução “O Problema da 

Sociologia do Conhecimento”. 


