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1.  Contexto 

A quantidade de usuários que acessam a internet em todo mundo cresce em 

uma escala maior que nossa habilidade de processar e interagir. Neste contexto, as 

Rede Sociais vem cada vez mais sendo utilizadas para simular um ambiente social na 

Internet. Sites de Redes Sociais permitem que usuários articulem suas redes 

adicionando outros usuários em sua “lista de amizade” [2]. 

Nos últimos anos, as Redes Sociais vem aumentando em tamanho e serviços. 

Serviços de Redes Sociais (SRSs) como Facebook, MySpace, Twitter, Flickr, YouTube 

e Orkut estão crescendo em popularidade e importância e, de certo modo, também 

contribuem para a mudança no comportamento social do ser humano [3]. Para este 

trabalho focaremos em um tipo específico de Rede Social, a Rede Social Educacional 

que tem um intuito de criar um ambiente para aprendizagem virtual. Um crescente 

corpo de pesquisadores vem demonstrando que um rede social é um elemento central 

em ambientes colaborativos de aprendizagem [1].  

Devido ao grande número de usuários, encontrar contatos conhecidos e novos 

amigos pode ser um desafio e tanto [2]. Para tal problema criou-se sistemas de 

recomendação de amizades, que tenta recomendar aos usuários novos contatos 

baseados em várias métricas contidas na rede. 
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2.  Objetivo 

O objetivo deste Trabalho de Graduação é a especificação e a criação de um 

sistema de recomendação de usuários baseado na topologia da rede social 

educacional (Redu).  

Para alcançar este objetivo, primeiramente aplicaremos técnicas tradicionais de 

recomendação, dentre elas Friends-of-Friends. Em seguida, avaliaremos novas 

abordagens para o tipo específico de rede social que aplicaremos a solução, a Rede 

Social Educacional (Redu) que tem uma topologia diferente de redes sociais 

tradicionais. 

Ao fim da implementação, estudaremos meios de mensurar o impacto do 

sistema de recomendação no Redu na criação de novas conexões entre usuários. 

  



5 
 

3.  Cronograma 

Atividade Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Aplicação de Sistema de 
Recomendação tradicional ao Redu 

                

Estudo da topologia do Redu                 

Extensão do sistema de 
recomendação baseado na 
topologia do Redu 

                

Elaboração do Relatório                 

Elaboração da Apresentação                 
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