
 
 

Um aplicativo para gestão curricular docente no ensino 

superior: um estudo de caso envolvendo informações da 

plataforma Lattes. 

 

Luis Fernando Rukop Eckstein, Fellipe de Oliveira Menezes Teixeira, Marcelo 

Soares Loutfi, Reinaldo Viana Alvares 

Curso de Ciência da Computação  

Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM)  

Av. Paris 72 – 21.041-020 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil 

 fernandorukop@bol.com.br,{fellipewolly2,marcelo.loutfi, 

reinaldoviana}@gmail.com 

 

Abstract. Currently, teachers from higher education institutions update the 

academic data on the CNPQ Lattes platform. Curriculum data is available in 

XML format, and can be obtained by the internet. scientific, cultural, artistic 

or technological production of the last three years of teachers is used by the 

Ministry of Education when evaluating undergraduate courses. This work 

involves the development of a computational solution that extracts from the 

curriculum lattes of teachers, information that will serve as data source for a 

business intelligence system. It involves, therefore, analysis of the origin data, 

process of extraction, transformation and load, besides the construction of 

the application. 
 
 

Resumo.  Atualmente, os docentes de instituições de ensino superior atualizam 

os dados acadêmicos na plataforma Lattes do CNPQ. Os dados do currículo 

são disponibilizados no formato XML, e podem ser obtidos via internet. 

Informações sobre produção científica, cultural, artística ou tecnológica dos 

últimos três anos dos docentes são usadas pelo Ministério da Educação 

quando da avaliação de cursos de graduação. Este trabalho envolve o 

desenvolvimento de uma solução computacional que extrai, a partir do 

currículo lattes de docentes, informações que servirão como fonte de dados 

para a um sistema de inteligência de negócios. Envolve, portanto, análise dos 

dados de origem, processo de extração, transformação e carga, além da 

construção do aplicativo. 
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1. Introdução 
A plataforma Lattes surgiu no final dos anos 80, época em que o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) disponibilizou às instituições de 

pesquisa brasileira, busca sobre a base de currículos de pesquisadores brasileiros. 

Segundo o site do CNPq, à época havia cerca de 30.000 currículos. Em 1999, o 

Currículo Lattes foi padronizado e passou a ser utilizado no âmbito do Ministério de 

Ciência e Tecnologia. Desde então a plataforma tem sido utilizada como base para 

avaliação de pesquisadores, docentes e discentes.  
 A plataforma é pública e o cidadão pode realizar cadastro ou buscar informações 

de pesquisadores via internet. No entanto, as instituições de ensino podem solicitar 

acesso a todos os currículos de seus professores, pesquisadores e alunos. O acesso 

permite que a instituição possa integrar os dados do currículo em seus sistemas de 

informação, além de realizar controles e estudos através do uso de ferramentas de 

inteligência de negócios. Os dados da plataforma são disponibilizados no formato XML. 
 No presente trabalho, foi realizada a construção de um sistema de inteligência de 

negócios para controlar informações extraídas do Currículo Lattes. Para isso, foi 

projetado um modelo de solução que extrai informações do arquivo XML do Lattes, 

inserindo-as em um sistema gerenciador de banco de dados relacional (MySQL). A 

aplicação, construída com auxílio da plataforma Qlik Sense Desktop, acessa o banco de 

dados para exibir painéis de dados.  
 O restante deste trabalho está organizado como segue: a próxima seção 

apresenta a plataforma Lattes no contexto do processo de avaliação de cursos de 

graduação. A seção três discorre sobre conceitos relativos às tecnologias de visualização 

de dados necessários ao desenvolvimento do aplicativo. Na seção quatro, é detalhada a 

arquitetura da solução. Na seção cinco, apresentados os trabalhos correlatos. A seção 

seis relata as considerações finais do trabalho.  

2. Currículo Lattes e avaliação de cursos de graduação 
No Brasil, o currículo Lattes é componente essencial na vida dos pesquisadores, sendo 

inclusive exigido para fins de contratação docente na maioria das instituições de ensino 

superior. A Plataforma Lattes representa a experiência do CNPq na integração de bases 

de dados de currículos, de grupos de pesquisa e de Instituições em um único Sistema de 

Informações [CNPq 2016]. 
Os cursos de graduação são avaliados pelo Ministério da Educação (MEC), 

através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) [Brasil 2004]. 

Para realizar as avaliações, o MEC utiliza um documento chamado Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação presencial e à distância, o qual é repleto de itens que 

subsidiam os atos autorizativos dos cursos – autorização, reconhecimento e renovação 

de reconhecimento – nos graus de tecnólogo, de licenciatura e de bacharelado [Brasil 

2004]. 

Tendo se tornado padrão nacional, no que diz respeito à vida acadêmica de 

docentes e discentes e instrumento amplamente adotado pelas principais instituições de 

ensino superior do Brasil, a Plataforma Lattes possui credenciais mais que suficientes 

para que seja utilizada na extração de dados para avaliação acadêmica de cursos de 

graduação.  



 
 

A seguir, serão enfatizados três itens do instrumento de avaliação [Brasil 2004], 

que podem ser obtidos através dos currículos Lattes dos profissionais de ensino, com 

critérios de análise enumerados de 1 (menor pontuação) a 5 (maior pontuação), a saber:  

2.1 Titulação do corpo docente do curso  
Neste item, são considerados os percentuais de docentes do curso em questão com 

titulação de pós-graduação stricto sensu. As notas são atribuídas de acordo com a tabela 

1 a seguir: 
Tabela 01 – Indicador de titulação stricto sensu [Brasil 2004] 

 

2.2 Titulação do corpo docente do curso - doutorado 
Neste item, são considerados os percentuais de docentes do curso, com titulação de 

doutorado. As notas são atribuídas de acordo com a tabela 2 a seguir: 
 

Tabela 02 – Indicador de titulação stricto sensu [Brasil 2004] 

 
 

2.3 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

Neste item, são considerados percentuais de docentes do curso em questão com 

produção no último triênio. As notas são atribuídas de acordo com a tabela 3 a seguir: 

 

 

 

 



 
 

Tabela 03 – Indicador - Produção científica, artística ou tecnológica [Brasil 2004] 

 
 

3.  Tecnologias para construção de sistemas de inteligência de negócios 

A construção de um sistema de inteligência de negócios comumente abrange as 

seguintes etapas:  

i. Obtenção e estudo das fontes de dados; 

ii. Planejamento do escopo da aplicação; 

iii. Procedimento de extração, transformação e carga de dados (do inglês, 

Extraction, Transform and Load - ETL); 

iv. Construção das visões e painéis de acesso aos dados.  

 A obtenção e o estudo das fontes de dados envolve entendimento sistemático 

dos dados disponíveis. Após isso, é possível planejar o escopo da aplicação, projetar 

suas funcionalidades, dividindo-as em categorias ou assuntos. O procedimento de ETL 

envolve a extração da informação da origem de dados, sua possível transformação e o 

planejamento do formato final de carga de dados, a partir da qual a aplicação fará 

acesso. A quarta etapa, envolve a construção de painéis e visões de análise do negócio 

em questão.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi usada a ferramenta Qlik Sense 

Desktop 3.1, a qual é livre para uso em computador pessoal. A ferramenta tem por 

característica trabalhar os dados da aplicação na memória principal, o que torna o 

processo de acesso aos dados mais rápido. A sua interface é baseada no sistema point-

and-click, onde cada clique na tela representa uma ação de consulta aos dados.  

4.  Arquitetura da solução 

A construção da aplicação seguiu as etapas apresentadas anteriormente. A seguir, são 

destacadas as principais características de cada fase: 

4.1. Obtenção e estudo das fontes de dados 

Os dados foram baixados do site da plataforma Lattes, totalizando 469 currículos de 

pesquisadores de uma IES particular do Rio de Janeiro. Além disso, foi necessário 

estudo da estrutura XSD (XML Schema Definition) do currículo, útil para a fase de ETL 

e para a concepção do projeto de banco de dados relacional para armazenar os dados 

extraídos dos arquivos XML. 



 
 

4.2. Planejamento do escopo da aplicação 

Após estudo das fontes de dados, foram mapeadas e projetadas as funcionalidades do 

aplicativo, que resultou na concepção de três categorias ou telas de análise, cujos 

objetivos estão expressos na tabela 4 a seguir:  

Tabela 04 - Objetivos das telas do aplicativo. 
 

Nome da Tela Objetivo 
Titulação Exibir a titulação máxima de cada docente. 
Última atualização  Controlar momento de atualização do currículo. 
Produções Quantificar as produções artísticas, bibliográficas e técnicas. 

Os dados usados no escopo desta aplicação são de acesso livre. São 

considerados dados abertos, visto que, de acordo com o manual dos dados abertos do 

governo federal, “dado aberto é um dado que pode ser livremente utilizado, reutilizado, 

e redistribuído por qualquer um” [Brasil 2011].   

4.3. Procedimento de Extração, Transformação e Carga de dados (ETL)  

Na etapa de ETL, foi usada a linguagem Java para a extração de informações dos 

arquivos XML e posterior carga de dados para o sistema gerenciador de banco de dados 

relacional (MySQL). As seguintes tecnologias foram utilizadas na construção do ETL: 

a) JAXB: O arquivo CurriculoLattes.xsd define a estrutura de dados válida para 

qualquer currículo da plataforma Lattes, portanto os currículos podem ser 

obtidos no formato XML. A API JAXB é utilizada na geração de classes 

Java a partir do arquivo XSD em questão, bem como no processo de 

mapeamento dos respectivos currículos para objetos das classes geradas 

(processo de Unmarshall). 

 

b) JDBC: API Java utilizada para persistência dos dados em sistemas 

gerenciadores de banco de dados relacionais. Esta API foi utilizada para 

armazenamento dos dados no banco MySQL. 
 

c) Aplicativo que faz uso das APIs Java citadas anteriormente. O Aplicativo 

realiza a extração, transformação e carga dos currículos conforme 

apresentado no Diagrama de Atividades na figura 1 a seguir: 



 
 

 

Figura 1 – Processo de ETL. 

 

Os dados curriculares são armazenados em tabelas descritas no modelo 

relacional exibido na figura 2 a seguir. 

 

 

Figura 2 – Modelo relacional. 



 
 

A tabela pesquisador possui informações básicas do docente, como: nome e sexo. 

Os dados dessa tabela são inseridos primeiro. A tabela 5 a seguir apresenta o conteúdo 

de cada tabela, além da ordem de preenchimento no processo de ETL: 

Tabela 05 – Descrição das tabelas do sistema. 
Ordem de 

Preenchimento 

Tabela Descrição 

1 pesquisador Armazena informações básicas 

do pesquisador 

2 titulacao Armazena informações 

referentes à titulação do 

pesquisador 

3 prodtec Armazena as produções 

técnicas do pesquisador 

4 prodbib Armazena as produções 

bibliográficas do pesquisador 

5 prodart Armazena as produções 

artísticas do pesquisador 

6 projetopesquisa Armazena as informações 

referentes a projetos de 

pesquisa do pesquisador 

7 areaconhecimento Armazena áreas em que o 

pesquisador atua 

 

4.4. Planejamento e construção de visões e painéis de acesso aos dados 

Realizada a etapa de ETL, o front-end da aplicação foi implementado de acordo com as 

três categorias de análise projetadas, as quais estão expressas nas figuras 3, 4 e 5 a 

seguir: 

Na figura 3, é exibido painel o qual apresenta a quantidade de docentes e sua 

distribuição em função da titulação máxima. O gráfico Docentes e Titulação representa 

o percentual de docentes por (maior) titulação. O painel exibe, também, tabela contendo 

o número do identificador do Lattes e o nome do pesquisador, além da titulação máxima 

do mesmo.  



 
 

 
Figura 3 – Painel Docentes – Titulação.  

 

Na figura 4 a seguir, é exibido painel para controle de atualização do currículo 

dos pesquisadores. O gráfico Docentes e Ano de Atualização do Lattes exibe o 

percentual de docentes por ano de atualização do currículo. O gráfico seguinte mostra o 

quantitativo de currículos atualizados por mês. Além disso, o painel disponibiliza uma 

tabela contendo as seguintes informações: data de atualização do currículo, o número do 

identificador do Lattes e o nome do pesquisador, além das titulações que o mesmo 

possui.  

 
Figura 4 – Painel Docentes – Última Atualização do Lattes 

 
Na figura 5 a seguir, é exibido o painel que resume as produções técnicas dos 

docentes. Tais produções correspondem ao total de produções artísticas, bibliográficas e 

tecnológicas, e representam item de avaliação do corpo docente em um processo de 

reconhecimento de curso. O painel exibe o total de produções, as produções por 

categoria e a média de produções. Além disso, as produções por ano e categoria de cada 

pesquisador são quantificadas em um componente de tabela dinâmica. Os dados da 

tabela estão ordenados de forma decrescente pelo quantitativo de produções. 
 



 
 

 
Figura 5 – Painel Docentes – Produção Técnica  

 

Por razões de espaço, não foram exibidas no trabalho outras funcionalidades. Na 

próxima seção, são citados trabalhos correlatos, os quais envolvem análises realizadas 

por pesquisadores, a partir dos dados disponibilizados pelo Inep.  

5. Trabalhos correlatos  

Em [Mena-Chalco e Cesar 2009], foi apresentada a ferramenta livre ScriptLattes e suas 

funções, sendo script que possibilita a extração dos currículos da plataforma Lattes. No 

trabalho encontrado em [Ferraz et al. 2014], foi utilizada a mesma ferramenta para fazer 

a medição das produções e grupos de pesquisa de um determinado programa de Pós-

Graduação, bem como disponibilização online dos resultados. 

 No trabalho encontrado em [Alves et al. 2011], foi apresentado um sistema para 

extração de dados da plataforma Lattes para identificação de redes sociais acadêmicas. 

Em [Magalhães et al. 2014], foi utilizada uma metodologia de extração de dados 

da Plataforma Lattes para mensurar a produção científica dos trabalhos relacionados à 

dengue.  

No trabalho encontrado em [Silva e Zaidan 2016], o objetivo foi extrair dados da 

base CNPQ e carregar em um Data Warehouse para que Instituições de Ensino Superior 

(IES) pudessem gerar relatórios com objetivo de conhecer seu corpo docente e auxiliar 

na tomada de decisão. 

No trabalho encontrado em [Dias et al. 2016], foi apresentada proposta para 

extração de todo o conjunto de dados do currículo Lattes. Além disso, o trabalho 

apresentou identificação de redes de colaboração científica.  

6. Conclusões  

Este artigo se propôs a desenvolver uma aplicação de inteligência de negócios para 

controle de dados do Currículo Lattes de pesquisadores. Para isso, foi desenvolvido um 

procedimento que lê os itens contidos no arquivo XML de cada pesquisador, em 

seguida armazenando-os em um banco de dados relacional. O aplicativo de inteligência 

de negócios acessa os dados do banco de dados para exibir informações categorizadas 

em três painéis de dados.  



 
 

 Como estudo de caso, o aplicativo foi testado com dados de uma instituição de 

ensino superior localizada no Rio de Janeiro, totalizando 469 currículos e 17.048 

produções técnicas. 

 Como trabalhos futuros, pretende-se otimizar o procedimento de carga de dados, 

tornando o processo menos custoso em termos de processamento. Além disso, a 

construção de outros painéis envolvendo o detalhamento das produções dos 

pesquisadores é uma demanda promissora. 
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