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Objetivos 

O crescente fenómeno das redes sociais virtuais (Web 2.0) é um dado incontornável e cada vez 
mais relevante no âmbito do processamento automático da informação. Até 2017, o número de 
utilizadores crescia consistentemente a cada ano (150 milhões/ano), aproximando-se 
rapidamente dos 2000 milhões de utilizadores. Em 2022 temos 4700 milhões (59%) de 
utilizadores das redes sociais! Perante esta realidade implacável, importa estudar, por um lado, 
os princípios e tecnologias envolvidas nas redes sociais, e por outro, explorar o vastíssimo 
repositório de dados e conhecimento que estes “ecossistemas” comportam. 

Assim, numa primeira fase do nosso estudo iremos abordar os conceitos e princípios 
tecnológicos, bem como estudar as principais ferramentas/bibliotecas (APIs/SDKs, linguagens, 
etc.) que nos permitem aceder e manipular a informação contida nas redes sociais.  

Numa segunda fase introduziremos os conceitos de prospecção de conhecimento a partir de 
dados ("Data Mining"), com especial enfoque para os grafos e o texto. Subsequentemente, 
aprenderemos a analisar e extrair automaticamente informação relevante e potencialmente 
latente nas redes sociais, de modo a que esta possa ser utilizada para a tomada de decisão 
inteligente ("Social Intelligence"), em múltiplos domínios de aplicação. 
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Programa 

Parte I — Conceitos, Tecnologia e Fundamentos 

1. Introdução e caracterização da evolução e estado atual das redes sociais; 

2. Tecnologias de Acesso e Manipulação de Informação: 

2.1. Revisão/Consolidação de linguagens de trabalho: Java, Python, JavaScript; 

2.2. Estudo de APIs/SDKs das principais redes sociais, tais como “Twitter”, “Facebook”, 
“Google+”, LinkedIn, Redit, entre outras; 

Parte II — Prospecção de Conhecimento em Redes Sociais  

1. Introdução à prospecção de dados (“Data Mining”) 

2. Aglomeração de dados (“Data Clustering”) 

3. Prospecção de Texto (“Text Mining”) 

3.1. Texto e linguagem humana; 

3.2. Técnicas de manipulação inteligente de texto: 

3.2.1. Indexação de documentos; 

3.2.2. Similaridade e aglomeração de documentos; 

3.2.3. Deteção de relevância em documentos; 

4. Prospecção de Grafos Sociais: 

4.1. Noções de grafos e algoritmos elementares; 

4.2. Medidas de Centralidade; 

4.3. Deteção de Comunidades; 
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Critérios de Avaliação 

A avaliação por frequência compreende uma prova escrito (PE), um trabalho aplicado (TA), a 
realizar na segunda metade do semestre e a entregar no final, e um parâmetro de avaliação 
continua (AC). A PE vale 12 valores (60%), o TA vale 6 valores (30%) e a AC vale 2 valores (10%). 

Deste modo, a classificação por frequência (CF) é calculada ponderando as classificações obtidas 
nas atividades com a classificação da prova escrita:   

CF =  60% PE + 30% TA + 10% AC  

No caso de CF < 6.0 valores o aluno ficará não admitido a exame, reprovando à unidade 
curricular. Se CF ≥ 9.5 o aluno dispensa a realização de exame. Caso vá a exame contará sempre 
a melhor classificação obtida. A classificação em qualquer um dos exames (CE) é calculada da 
seguinte forma:   

CF =  70% CE + 30% TA 

Em termos de assiduidade, um mínimo de 80% de assistência, quer nas aulas práticas, quer nas 
teóricas. Formalmente será este o limite. 

Datas: 

Frequência:   10 de janeiro de 2023 às 14h. 

Submissão do trabalho: O TA será submetido no Moodle, na data limite de 6 de janeiro 
de 2023, até às 23:59. 
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