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Primeiro encontro do Grupo de Estudos Métodos Digitais do Laboratório de Políticas Públicas 

Participativas – L3P   

A reunião teve como objetivo apresentar o plano de pesquisa 2016 – 2019 elaborado pelo 

professor Dalton. 

Dalton iniciou sua fala a respeito das possibilidades que envolvem o desenvolvimento do 

Laboratório e do Grupo de Estudos, mencionando a importância de juntar as peças para 

enxergar o todo, de dar consistência para as orientações que envolvem o laboratório, da 

construção de um ciclo de seminários fundamentados em um tema de estudo e um espaço 

destinado para os interessados contar aquilo que tem feito, compartilhar e trocar 

conhecimentos. 

Falou sobre a carreira de ensino e pesquisa, que englobaram a vontade do desenvolvimento de 

um laboratório com os alunos de graduação, que tem como foco de trabalho entender a 

dinâmica social de interação em rede; pensar projetos que visam o campo da pós-graduação, 

com disciplinas de base de formação (graduação) e disciplinas que aprofundam temas de análise 

(pós). Estas disciplinas deram fundamento e aporte satisfatório, que permitiu a criação de um 

laboratório que vem produzindo gradativamente. 

 Atividades do L3P 

Projetos e Pesquisas 

Projeto Tainacan – MinC; Ontologia para a Cultura – MinC; Intervenção por meio da cultura de 

rede – Instituto Unibanco – n-1 Inteligência de redes; Mapeamento de ações de mídia, criança 

e consumo – Instituto Alana 

- As bolsas de pesquisas não implicam exclusividade de trabalho, os bolsistas atuam em todas 

as áreas e projetos que envolvem o Laboratório; 

As orientações de PIBIC, projetos de pesquisas e TCCs compartilham um campo integrado de 

trabalho  

Minicursos que permitem formação rápida, pontual e que possibilitam um conhecimento 

específico (Programação em PHP/Scripts; Estatística com SPSS; Big Data com Pentaho; 

Georeferenciamento com Qvis) 

 Visão integrada dos temas de pesquisa 

Métodos – Humanidades Digitais (Aspectos analíticos, metodológicos, informacionais e 

conceituais); 

Cronograma que visa encaixar os orientandos dentro das áreas de pesquisa e do plano de 

trabalho; 

Pensar novas ações para o Laboratório (propostas de minicursos, maior integração com o Media 

Lab, oferta de cursos de extensão, captação de novos projetos...)  

Após os pontos acima, o grupo discutiu sobre as percepções e os entendimentos de cada um 

sobre as colocações apresentadas, foi discutido a respeito de análise semântica, algoritmos e 

ontologias; 



Mencionou-se a possibilidade de uma linha de fomento próprio do Laboratório, buscar projetos 

com desenvolvimento em Goiânia; 

Foi apresentado o programa de estudo para o Grupo com a sugestão do uso da revista Big Data 

e Society, com a proposta de seguir o colóquio da revista com um rodízio de apresentações e 

discussões semanais para o grupo. 

Definições para o próximo encontro: 

a) o bolsista Ernesto ficou responsável pela apresentação do primeiro artigo “Ontologies, 

methodologies, and new uses of Big Data in the social and cultural sciences”; b) a bolsista Calíope 

apresentará o seminário sobre o livro a “Mídia e a Modernidade: uma teoria social da mídia”. 


