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Resumo. Redes neurais artificiais têm sido usadas com êxito na resolução de diversos tipos 

de problemas. Este trabalho utiliza redes neurais artificiais para classificação e previsão de 

colaboração e formação de grupos de pesquisadores do CEFET-MG - Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais. Foi desenvolvida uma ferramenta que incorpora 

mineração de dados e redes neurais artificiais. Assim, a partir da Plataforma Lattes, dados 

dos pesquisadores foram minerados e armazenados em base de dados local. A rede neural 

artificial recebe uma palavra-chave proveniente dos artigos publicados pelos pesquisadores e 

classifica-os quanto às suas habilidades e expertises. Além disso, a rede neural artificial faz a 

previsão de novos grupos de pesquisadores com base nas palavras-chaves utilizadas por eles 

em suas respectivas produções bibliográficas. Os resultados mostraram que o modelo do 

classificador é factível, tendo em vista a acurácia da classificação e da previsão realizadas 

pela rede neural artificial na aplicação. 

Palavras-chave: Mineração de dados, Plataforma Lattes, Recuperação de Informação, Redes 

neurais artificiais. 
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1  INTRODUÇÃO 

Apresentar resultados úteis em tempo hábil constitui-se um desafio, sobretudo hoje em 

dia, devido à grande quantidade de dados existentes em todo o mundo. Durante muito tempo, 

acreditou-se ser importante armazenar tudo o que fosse possível e, assim, vários dados foram 

arquivados começando com cadastros, passando por históricos e até escolhas pessoais.  

Segundo Ye (2003), a tecnologia da informação permite coletar grandes quantidades de 

dados em uma base contínua ou periódica. O objetivo do armazenamento dos dados é o 

potencial que eles apresentam para descobrir informações e conhecimento úteis. Porém, 

percebeu-se que a extração das informações proveitosas a partir destes dados não é tarefa 

simples, afinal de contas os humanos são limitados na capacidade de processar manualmente 

grandes quantidades de dados. Assim, devido a esta limitação, a extração de dados exige 

técnicas e ferramentas automáticas que possibilitem obter informações importantes. Uma 

técnica que tem sido usada há algum tempo para analisar grandes quantidades de dados é a 

mineração de dados. Trata-se de um processo que faz parte das etapas da descoberta de 

conhecimento, geralmente conhecida como data mining. É capaz de revelar, automaticamente, 

o conhecimento que está implícito em grandes quantidades de informações armazenadas em 

bases de dados (Han, 2006). 

Normalmente, os dados, ao serem armazenados, não seguem padrão pré-estabelecido, ou 

seja, existem variados formatos e bases de dados, o que torna o processo de mineração de 

dados ainda mais complexo. Um exemplo relevante de base de dados com informações 

importantes, principalmente para o meio acadêmico é a Plataforma Lattes que foi elaborada 

com o intuito de facilitar ações referentes a operacionalização de órgãos públicos que atuam 

no fomento à pesquisa. Nesta plataforma estão reunidas as mais diversas informações 

profissionais de pesquisadores de Ciência e Tecnologia dentre as quais encontram-se suas 

produções acadêmicas. Através da análise de seus dados, é possível obter informações de 

pesquisadores como produções acadêmicas, participações em eventos, orientações e 

coautorias. No entanto, devido à grande quantidade de dados, extrair informações da 

Plataforma Lattes para compor relatórios e realizar sumarização é um processo trabalhoso. 

Sendo assim, a utilização de técnicas como Bibliometria em conjunto com outras técnicas 

como a análise de redes sociais, pode revelar informações úteis como pesquisadores 

separados geograficamente, mas que atuam na mesma área do conhecimento (Silva et al., 

2006). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma ferramenta que unisse 

funções de mineração de dados e de redes neurais artificiais para classificar e prever novos 

grupos de pesquisadores do CEFET-MG. 

2  MINERAÇÃO DE DADOS E PLATAFORMA LATTES 

O termo minerar é bastante amplo e pode exprimir algo além de ter acesso a massa de 

dados. Significa prospectar e descobrir a informação útil. Refere-se à extração e exploração de 

grandes volumes de informações, geralmente utilizado para identificar ou evidenciar possíveis 
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relacionamentos entre instâncias dos elementos tratados (Ye, 2003). Este trabalho teve como 

fonte de mineração, a base de dados da Plataforma Lattes – os chamados currículos Lattes. 

Começou a ser desenvolvida na década de 1980, com apoio e financiamento do CNPq 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Hoje, o CNPq gerencia 

não apenas a base de dados de currículos, mas também uma “base de Grupos de Pesquisa e de 

Instituições em um único Sistema de Informações” (Portal Lattes, 2013). 

Embora seja uma base de dados que oferece informações em abundância sobre os 

pesquisadores de uma instituição, gerenciar as informações mais relevantes não é uma tarefa 

simplória, portanto o desenvolvimento de ferramentas com funções de mineração de dados 

tem grande valor. 

3  METODOLOGIA 

A realização deste trabalho teve início com a obtenção dos dados reais, ou seja, 

informações dos currículos a partir da Plataforma Lattes. O universo de pesquisa compreende 

os pesquisadores do CEFET-MG dos programas de graduação e pós-graduação stricto sensu.  

O aplicativo desenvolvido possui métodos para acessar a base de dados do Lattes e 

extrair os currículos, além de gravar os dados brutos em disco, como pode ser verificado na 

Figura 1. Em seguida, os dados foram processados e armazenados em base de dados local. 

Dos currículos obtidos, foram extraídos os dados referentes aos artigos de cada pesquisador 

como: título do artigo, palavras-chave, ISSN, autores e ano de publicação. 

Por ser de natureza web, a Plataforma Lattes permite aos usuários cadastrarem 

diretamente os dados através de formulário desenvolvido para esta finalidade. No entanto, 

essa facilidade favorece erros de digitação ou duplicação de informações. A ferramenta 

desenvolvida possui método para solucionar problemas como erros de digitação e para este 

propósito foi utilizada a técnica distância de Levenshtein. Trata-se do algoritmo desenvolvido 

por Vladimir Levenshtein, em 1965 (Navarro, 2001). Este algoritmo retorna o número de 

edições necessárias para transformar uma string em outra. Isso é realizado medindo a 

semelhança entre duas cadeias de caracteres e o retorno do algoritmo indica o número de 

ações a serem efetuadas que podem ser: alterações, eliminações ou inserções. Se o retorno do 

algoritmo for 0 (zero) significa que as cadeias comparadas são iguais. 

Em paralelo, foi extraído também um arquivo que contém os estratos do Periódico Qualis 

da CAPES. Este arquivo contém uma lista com os seguintes campos: ISSN, título, estrato, 

área de avaliação e status. A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) classifica os periódicos quanto à sua qualidade. O processo de classificação é 

realizado a partir de um conjunto de procedimentos (denominado Qualis), adotado para 

avaliar cada periódico e gerar uma estratificação da qualidade da produção intelectual dos 

programas de pós-graduação. A lista é atualizada periodicamente. O resultado é uma listagem 

com a classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação, qual seja: A1 

que tem a nota mais alta; A2; B1; B2; B3; B4; B5 e C que tem como valor zero. O projeto 

CEFET-EXPERT foi desenvolvido utilizando linguagem de programação C# e banco de 

dados SQL-Server. 
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O processo desenvolvido teve início com obtenção da lista dos pesquisadores do CEFET-

MG, que foi levantada manualmente. Em seguida, conforme mostrado na Figura 1, o método 

“Buscar Lattes” (1), através do processo “Extrair dados brutos” (2), acessou a base de dados 

Lattes e com a lista de pesquisadores (3), extraiu os currículos e estes foram armazenados no 

servidor local (5). Os dados da CAPES também foram extraídos (4) e gravados em disco no 

servidor local (5).  

Figura 1- Processo do projeto desenvolvido neste trabalho. 
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Depois disso, o método “Extrair dados relevantes lattes” (6) retirou da massa de 

currículos apenas os dados necessários para realização deste trabalho e arquivou-os em banco 

de dados (7). Importante ressaltar que neste momento os dados foram transformados e 

técnicas citadas como distância de Levenshtein foram usadas. Os dados do Lattes, bem como 

os dados dos periódicos, foram armazenados e validados quanto à consistência. Essa 

validação foi realizada selecionando determinados registros aleatórios da base de dados (7) e, 

em seguida, comparando-os com os originais (Lattes e Capes). 

Após mineração dos dados, o método “Rede Neural Artificial” (8) selecionou todos os 

dados do banco de dados (7) e através do processo “Normalizar dados” (9) executou 

normalização dos dados, gerou vetores e gravou arquivo do tipo texto .txt em disco no 

servidor local (5). Estes dados serviram de entrada para a rede neural. Em seguida, o método 

“Rede Neural Artificial” (8), através do método “Classificar grupos de pesquisadores em 

faixas” (11), recebeu o arquivo texto com os vetores preparados, separou-os em conjuntos de 

treinamento (70%), de validação (20%) e de testes (10%).  

Posteriormente, após os resultados do treinamento, o classificador foi testado com 

determinadas palavras-chave. O usuário (10) entrou com uma palavra-chave, o método “Rede 

Neural Artificial” através do método “Classificar grupos de pesquisadores em faixas” (11), 

utilizou o classificador treinado e, por intermédio do processo “Gerar visualização” (12), 

apresentou resultado, ou seja, apresentou uma lista de pesquisadores do CEFET-MG 

classificados em grupos, com as respectivas faixas. As faixas representam as habilidades e 

expertises segundo suas produções bibliográficas. 

 

4  REDE NEURAL ARTIFICIAL EMPREGADA 

Após a mineração dos dados, foi desenvolvido um classificador baseado em Redes 

Neurais Artificiais. Assim, o processo constitui em receber uma palavra-chave, enviar para a 

rede neural artificial que identificará quais pesquisadores em coautoria usaram uma mesma 

palavra em seu artigo e os classificará em grupos. A rede neural artificial desenvolvida 

apresenta também a capacidade de fazer previsão para novos grupos. Para este trabalho foi 

desenvolvida uma rede neural modelo MLP (Multi-Layer Perceptron) com algoritmo de 

aprendizagem Backpropagation, cujos detalhes estão nas próximas seções. 

 

4.1 Objetivo 

Classificar os pesquisadores do CEFET-MG em grupos definidos como faixas que variam 

de 1 a 5. A classificação é baseada nas características da produção bibliográfica dos 

pesquisadores cadastradas na Plataforma Lattes. O objeto de análise são os artigos 

acadêmicos extraídos dos currículos dos pesquisadores.  
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4.2 Características ou Atributos 

Classificação de objetos ou qualquer fenômeno é realizado a partir da observação de suas 

características relevantes. Através da identificação de regularidades nos dados, é possível 

tomar ações como classificar em categorias diferentes (Bishop, 2006).  

Portanto, os artigos escritos pelos pesquisadores são publicados em determinados 

veículos de comunicação, que por sua vez são classificados pela CAPES através da nota do 

QUALIS. Assim, as características relevantes usadas para classificar os pesquisadores em 

grupos são: 

Palavra-chave – são as palavras-chave cadastradas pelos pesquisadores em seus artigos; 

Publicação – refere-se ao artigo onde as palavras-chave foram escritas; 

Pesquisador – nome do pesquisador que escreveu o artigo; 

Periódico – veículo de comunicação onde o artigo foi publicado. 

Desta forma, utilizando os dados anteriores, os grupos foram classificados a partir dessas 

características citadas, pois, através delas, é possível determinar as diferenças ou semelhanças 

entre os pesquisadores, além da nota do Qualis relativo ao periódico onde os artigos foram 

publicados. 

4.3 Construção do Classificador 

Para a implementação da rede neural artificial foi utilizado o software Matlab versão 

R2012a. O Matlab é uma ferramenta que fornece funções e aplicativos para modelagem de 

sistemas complexos. Possibilita projetar, treinar e visualizar redes neurais artificiais.  

O modelo desenvolvido foi MLP (Multi-Layer Perceptron). O aprendizado de uma rede 

neural artificial MLP é supervisionado e o algoritmo utilizado foi o Backpropagation. Esta 

rede neural artificial foi configurada com três camadas, sendo 4 (quatro) neurônios na camada 

de entrada, 20 (vinte) neurônios na camada intermediária ou oculta e 1 (um) neurônio na 

camada de saída.  

O conjunto de dados utilizado para treinamento é composto por 5.490 exemplos. Tais 

exemplos estão armazenados no banco de dados Cefet-expert (Figura 1). Como sugerido por 

alguns autores (Duda, et al., 2012; Samarasinghe, 2007), o conjunto de dados foi dividido em 

3 partes sendo 3.842 utilizados para treinamento. Estes padrões são apresentados à rede 

durante o treinamento e os erros são ajustados de acordo com eles. A segunda parte do 

conjunto de dados foi composta por 15% dos dados, o que representa 824 entradas. Este 

conjunto de dados foi usado para validação, ou seja, são usados para medir a generalização da 

rede neural artificial, além de parar o treinamento quando ela já atingiu um nível de 

performance máximo e não consegue melhorar. Então, para evitar o overfitting ou superajuste 

dos dados, o treinamento precisa parar. E, a terceira parte do conjunto de dados, composta 

pelos 15% (824) conjuntos restantes, foi destinada aos testes. Este conjunto não tem efeito 

sobre o treinamento e, portanto, fornece medida independente do desempenho da rede neural 

artificial durante e após o treinamento. 
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O algoritmo utilizado para treinamento foi o Backpropagation e a função de transferência 

foi a Logsig. Para o treinamento foram definidas 1000 épocas, caso a rede neural artificial não 

tenha convergido em épocas anteriores. A Figura 2 exibe a estrutura da rede neural artificial 

criada para este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

5  RESULTADOS  

5.1 Treinamento 

A rede neural artificial implementada neste trabalho obteve sucesso durante o 

treinamento, conforme pode verificado na Figura 3. Ela apresenta a saída da rede neural com 

seus respectivos conjuntos de treinamento, alvo, validação e teste. A linha a 45 graus indica 

que as saídas são iguais aos alvos ou objetivos. Outro fator identificado e de fundamental 

importância para avaliação do modelo é a regressão ou R em que neste caso, foram todos 

acima de 0.93. Este índice mede a correlação entre a saída da rede neural artificial e o alvo 

(target). Quando o valor de R está próximo de 1, existe relacionamento entre saída e alvo, ao 

passo que se o valor de R for 0 (zero), a saída da rede neural está totalmente fora do esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Gráfico de Regressão da saída da rede neural artificial implementada neste trabalho. 

Figura 2. Arquitetura da rede neural artificial implementada neste trabalho. 
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Na Figura 4, pode ser visto que os dados utilizados para treinamento não estavam fora do 

padrão, ou seja, este gráfico mostra que os dados apresentados estão entre -1 e 1, indicando 

que eles são uniformes, ou seja, não houve discrepância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O treinamento da rede neural artificial foi interrompido na época 140, conforme pode ser 

constatado na Figura 5. O objetivo de parar o treinamento é evitar o super-ajuste, pois na 

época 134 a rede neural artificial atingiu o melhor desempenho e nas próximas 6 (seis) épocas, 

ela não melhorou a generalização. Isso pode ser verificado quando a linha de validação 

atingiu a linha tracejada, que indica o melhor desempenho de validação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Gráfico de validação da rede neural implementada neste trabalho. 

Figura 4. Histograma da saída da rede neural implementada neste trabalho. 
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A rede neural artificial foi testada com um conjunto composto por 10 vetores com dados 

reais dos pesquisadores, mas que não estavam no conjunto de treinamento. A Tabela 1 mostra 

os dados de entrada e qual seria a saída esperada para cada vetor.  

 

Tabela 1. Conjunto de dados composto por 10 entradas e saídas esperadas. 

Dados de Entrada Saída Esperada 

8 335 201 41560 
 

3 

21 154 686 31637 
 

4 

55 755 386 21637 
 

4 

23 225 481 4048 
 

5 

34 624 478 13048 
 

5 

10 224 479 7705 
 

5 

02 14 44 41560 
 

3 

05 6 4 49778 
 

1 

29 94 222 49463 
 

1 

32 132 378 4884 
 

5 

 

A Figura 6 mostra o resultado na tela do Matlab. A rede neural artificial treinada acertou 

100% dos dados apresentados na fase de teste. A coluna 5 da Tabela 1 não faz parte da 

entrada de dados, o objetivo dela é apenas facilitar a comparação com os resultados da rede 

neural artificial apresentados na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Reconhecimento 

É na fase de reconhecimento que a rede neural artificial apresenta os resultados reais para 

os quais ela foi desenvolvida. E, para este trabalho, nesta fase foram testadas as seguintes 

características: palavra-chave, publicação, pesquisador e periódico. Os dados apresentados 

não estiveram presentes no conjunto de treinamento nem no conjunto de testes.  

Figura 6. Resultado apresentado pela rede neural artificial para um conjunto com 10 dados de entrada. 
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A Tabela 2 apresenta conjunto de dados composto por 30 vetores de entrada. Neste caso, 

visto que a rede neural artificial encontra-se treinada e testada, os dados apresentados a ela 

são novos, ou seja, trata-se de dados de pesquisadores reais que foram separados 

anteriormente para teste, porém não foram utilizados pelos conjuntos de treinamento e 

validação.  

 

Tabela 2. Conjunto composto por 30 novos dados utilizados para reconhecimento pela rede neural 

artificial treinada. 

Dados de Entrada Reconhecimento Esperado 

     

26 23 44 41560 3 

24 176 479 7705 5 

30 334 921 3907 5 

56 290 179 39177 3 

59 967 871 30878 4 

59 968 871 30878 4 

53 229 179 39177 3 

62 156 429 41737 3 

32 115 378 4884 5 

66 1053 940 62143 1 

69 443 354 36246 4 

70 333 876 65193 1 

126 412 345 31416 4 

126 415 348 5658 5 

175 333 878 65193 1 

176 832 959 6666 5 

940 135 101 3797 5 

939 161 432 6891 5 

1070 624 474 13042 5 

1071 825 751 21987 4 

1155 634 479 7705 5 

1157 153 422 49749 1 

1160 68 111 35068 4 

1160 155 111 35068 4 

1161 97 168 50552 1 
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1161 247 168 50552 1 

1168 1111 974 6641 5 

1168 1112 974 6641 5 

1170 84 222 49463 1 

1170 108 222 49463 1 

 

 

A Figura 7 mostra o resultado alcançado pela rede neural artificial utilizando os dados da 

Tabela 2. O resultado é apresentado a partir da tela do Matlab sendo que a palavra 

Pesquisadores refere-se à rede neural artificial criada neste trabalho e o termo 

Reconhecimento refere-se ao conjunto de dados utilizados para reconhecimento apresentado 

na Tabela 2. A coluna 5 da Tabela 2 intitulada Reconhecimento Esperado não faz parte da 

entrada de dados. Os valores aparecem na Tabela 2 apenas para comparação com os 

resultados da rede neural artificial apresentados na Figura 7.  

Assim, como pode ser observado na Figura 7, a rede neural artificial obteve 

aproximadamente 100% de reconhecimento dos novos padrões apresentados a ela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7. Resultado apresentado pela rede neural artificial para um conjunto com 10 dados de entrada. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma ferramenta computacional baseada em 

redes neurais artificiais a fim de extrair e recuperar informações da base de dados da 

Plataforma Lattes referente aos pesquisadores do CEFET-MG. Para isso, foi desenvolvida 

ferramenta com função de mineração de dados a fim de obter e extrair apenas as informações 

relevantes à conclusão do trabalho. Neste primeiro momento, o objeto principal da pesquisa 

foram os artigos produzidos pelos pesquisadores da instituição. Assim, a partir das palavras-

chaves e outros atributos incluindo a nota do qualis relativo ao periódico onde o artigo foi 

publicado, os pesquisadores foram classificados em grupos definidos em faixas que variam de 

1 a 5. 

A classificação foi realizada por uma rede neural artificial, o modelo adotado neste artigo 

foi uma MLP com algoritmo backpropagation. Ao final da pesquisa, com a ferramenta pronta, 

o trabalho consiste em enviar uma palavra-chave para a rede neural artificial e esta identifica 

quais pesquisadores usaram tal palavra e os classifica em grupos. 

Foram encontrados alguns desafios sobretudo na fase de mineração, pois a Plataforma 

Lattes por ser um site na web e possuir cadastro aberto, o próprio pesquisador realiza o seu 

cadastro, o que facilita erros, como campos em branco ou a não associação de campos. Neste 

trabalho, foram vistos diversos artigos sem palavras-chave, pois este não é um campo 

obrigatório. Pode ser citado ainda a não associação do artigo a uma área do conhecimento. 

Porém, a rede neural artificial utilizada neste trabalho para reconhecimento de padrões atingiu 

o objetivo e, em breve, este classificador será testado em um ambiente real. 
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