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1 INTRODUÇÃO
A Web Semântica fundamenta o desenvolvimento e o uso de métodos, tecnologias e
vocabulários para publicar e consumir dados na web. Isso promove o ambiente denominado
Web de Dados (DATA – W3C, 2016). Para contribuir a esse ambiente, este trabalho apresenta
a publicação e compartilhamento de linked open data do domínio da Cientometria. São
disponibilizados na Web de Dados: (a) o histórico do índice Qualis (2005-2015); e (b) alguns
dados da Plataforma Lattes de uma universidade. Para consumir os dados, uma consulta
descrita em SPARQL (Simple Protocol and RDF Query Language) é sugerida.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A Figura 1 apresenta os grafos dos dados disponibilizados publicamente no endpoint
http://lodkem.led.ufsc.br:8890/sparql, sendo eles: (a) QualisBrasil1 e (b) LattesProduction2.
A publicação do grafo QualisBrasil na Web de Dados já foi discutida em Rautenberg et al.
(2014) e atualizada posteriormente. Já os dados para o grafo LattesProduction são extraídos
da Plataforma Lattes (LATTES, 2016). A extração é realizada automaticamente, via acesso
formal a um subconjunto de Curriculum Lattes de pesquisadores de uma universidade
pública. Para efetivar a publicação dos dados, são reutilizados os vocabulários e as ontologias:
a) Dublin Core3; b) Friend-of-a-Friend4; c) Bibliographic Ontology Specification5; e d)
Transformation of bibTeX into an OWL ontology6.
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Figura 1: Representação dos grafos QualisBrasil e LattesProduction (Fonte: os autores).

3 GERANDO INFORMAÇÕES CIENTOMÉTRICAS NA WEB DE DADOS
Considerando os elementos de vocabulários representados na Figura 1, foi
desenvolvida uma consulta em linguagem SPARQL, a qual relaciona os grafos
LattesProduction e QualisBrasil, respondendo a seguinte questão de pesquisa: “Como se dá a
evolução dos resultados da pesquisa científica?”.
Listagem 1: Consulta SPARQL para sumarização de dados bibliométricos de uma universidade
01 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
02 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
03 PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
04 PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
05 PREFIX bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/>
06 PREFIX bibtex: <http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex/>
07 PREFIX prod: <http://lod.unicentro.br/LattesProduction/>
08 PREFIX qualis: <http://lod.unicentro.br/QualisBrasil/>
09 SELECT ?qualisYearEvaluationValue ?qualisKnowledgeFieldTitle ?qualisScoreValue COUNT(*) where {
10 ?evaluation rdf:type qualis:Evaluation .
11 ?evaluation qualis:hasJournal ?qualisJournal
.
12 ?evaluation qualis:hasYearEvaluation ?qualisYearEvaluation .
13 ?evaluation qualis:hasKnowledgeField ?qualisKnowledgeField .
14 ?evaluation qualis:hasScore ?qualisScore
.
15 ?qualisJournal bibo:issn ?qualisJournalId
.
16 ?qualisYearEvaluation rdf:value ?qualisYearEvaluationValue .
17 ?qualisScore rdf:value ?qualisScoreValue
.
18 ?qualisKnowledgeField dc:title ?qualisKnowledgeFieldTitle .
19 ?paper rdf:type prod:PeriodicalPaper
.
20 ?paper bibtex:hasJournal ?paperJournal
.
21 ?paper bibtex:hasTitle ?paperTitle
.
22 ?paper bibtex:hasYear ?qualisYearEvaluationValue .
23 ?paperJournal bibo:issn ?qualisJournalId
.
24 ?paperJournal foaf:name ?journalName
.
25 }
26 GROUP BY ?qualisYearEvaluationValue ?qualisKnowledgeFieldTitle ?qualisScoreValue
Fonte: os autores.
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A Tabela 1 exemplifica o resultado da consulta anterior, sumarizando as publicações
em periódicos, de acordo com as áreas de conhecimento e o índice Qualis ao longo dos anos.
Quadro 3 - Relatório parcial capturado quando da execução da consulta sparql
ANO
ÁREA DE CONHECIMENTO
[...]
[...]
2014
Interdisciplinar
2014
Engenharias III
2014
Engenharias I
[...]
[...]
Fonte: os autores.

QUALIS
[...]
A1
A1
A1
[...]

QTDE
[...]
19
18
13
[...]

4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Relata-se um ensaio de publicação e consumo de dados cientométricos na Web de
Dados. Sob os preceitos do Linked Open Data (LINKED DATA, 2013), ontologias e
vocabulários são utilizados para integrar recursos bibliométricos com o índice Qualis. Uma
consulta SPARQL é formulada, a qual pode ser reutilizada em outras questões cientométricas
no domínio de uma universidade, a exemplo: (a) Em que áreas de conhecimento demonstra-se
maior competência? (b) Quais pesquisadores cooperam, dada uma área de conhecimento? ou
(c) Quais pesquisadores poderiam colaborar para incrementar os indicadores científicos?
Estas e outras questões são facilmente formuladas por gestores nas universidades, mas,
difíceis de serem respondidas, devido ao isolamento das fontes de dados disponibilizadas na
web. Considera-se que disponibilizar e relacionar dados na Web de Dados, sob os preceitos do
Linked Open Data, é um marco à promoção do conhecimento gerado em uma universidade.
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