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Objetivo: Facilitar a coleta de dados da produção intelectual da FT

Introdução: O acompanhamento da produção intelectual da FT é importante para se definir
estratégias de melhoria. Proponho aqui uma forma de obter informações sobre a quantidade de
trabalhos publicados na FT e o impacto dessas publicações medido por meio do número de citações
e pelo fator de impacto (FI) da revistas onde esses trabalhos foram publicados.

Proposta: A produção dos docentes está indicada nos currículos Lattes. A ferramenta Scriptlattes
permite a coleta automática desses dados e a disponibilização visual dos mesmos. Essa ferramenta
foi usada para gerar o site https://cluster.ft.unicamp.br/vitor/pesquisa-FT/ (acessível apenas de dentro
da FT). A figura a seguir é um exemplo de gráfico gerado pelo Scriptlattes, mostrando a evolução de
artigos completos da FT nos últimos 10 anos.

Além do número de trabalhos, pode-se também acompanhar o número de citações. Para isso
foi elaborado um script bash/python que permitiu extrair informações da produção intelectual e
elaborar histogramas. Para isso, os trabalhos e citações foram obtidos da base Web of Science para
o período 2014-2018 e suas informações foram armazenadas no arquivo com extensão .bib
usando-se a opção de Export para .bib com full record. O arquivo .bib pode ser visto em
http://wordpress.ft.unicamp.br/vitor/wp-content/uploads/sites/30/2019/07/BR-13484332-WoS-2014-
2018.bib_.pdf . A seleção dos trabalhos da FT foi feita usando o campo "Address" no portal da Web
of Science com a informação do CEP da FT (BR-13484332). Os fatores de impacto para 2018 foram
obtidos no site do Incites JCR/Web of Science e armazenados no arquivo jcr-2018.csv. 

Implementação: A partir do arquivo .bib e do arquivo jcr-2018.csv, o script coleta
apresentado abaixo coleta as informações da quantidade de trabalhos (artigos publicados em revistas
e em proceedings) e constrói dois histogramas: um do das citações dos trabalhos e um dos fatores de
impacto das revistas onde esses trabalhos foram publicados. A execução do script é feita por meio de
$ bash coleta

http://scriptlattes.sourceforge.net/
http://wordpress.ft.unicamp.br/vitor/wp-content/uploads/sites/30/2019/07/BR-13484332-WoS-2014-2018.bib_.pdf
http://wordpress.ft.unicamp.br/vitor/wp-content/uploads/sites/30/2019/07/BR-13484332-WoS-2014-2018.bib_.pdf
https://cluster.ft.unicamp.br/vitor/pesquisa-FT/


Para o período de 2014-2018 foram 164 trabalhos obtidos na base Web of Science sendo 121 artigos
em revistas e 43 artigos em Proceedings. Desses trabalhos, 138 tiveram alguma citação até
Junho/2019. Foram identificadas 91 revistas onde os artigos em revistas foram publicados com fator
de impacto segundo o JCR 2018. As distribuições das citações e do fatores de impacto são
mostradas a seguir.



Script coleta  em bash/Python para obter os dados da produção intelectual da FT e construir
histogramas.

============================================================================
#!/bin/bsh

########################################################################

# script para criar histogramas das citações e dos fatores de impacto das revistas
dos artigos da FT de 2014-2018
# os artigos e citações foram obtidos da base Web of Science e suas informações
foram armazenadas no arquivo BR-13484332-WoS-2014-2018.bib 
# usando opção de Export para .bib com full record

# A busca pela publicações da FT foram obtidas usando "Address" =  BR-13484332

# Os fatores de impacto para 2018 foram obtidos no site inCites JCR/Web of Science
e armazenados no arquivo jcr-2018.csv.

# Autor: Vitor R. Coluci e Bruno Caires/ FT-UNICAMP  (Julho/2019)
########################################################################

# clear
rm FI-2014-2018.png art.py proceed.py art.bib proceed.bib art-proceed citacoes.dat
citacoes-2014-2018.png jcr.dat saida2.csv

# copia .bib para arquivo auxiliar 
cp BR-13484332-WoS-2014-2018.bib PPBR-13484332-WoS-2014-2018.bib 

# considere somente os artigos e, portanto, exclua os proceedings do .bib
sed -e '/@inproceedings/,/^}/ d' PPBR-13484332-WoS-2014-2018.bib >> art.bib

# remove linhas vazias
awk 'NF > 0' art.bib > out
mv out art.bib

sed -e '/@article/,/^}/ d' PPBR-13484332-WoS-2014-2018.bib >> proceed.bib

# remove linhas vazias
awk 'NF > 0' proceed.bib > out
mv out proceed.bib

#cria arquivo python para extrair infos (Title, Journal, Year, Times-cited) dos
artigos

cat > ./art.py << EOF
import bibtexparser
import os
def main():
    with open('art.bib') as bibtex_file:
        bibtex_str = bibtex_file.read()

    bib_database = bibtexparser.loads(bibtex_str)
    i = 0
    file = open("art", "w")
    while bib_database:
        titulo = str(bib_database.entries[i]['title'])
        titulo = titulo.replace('\n',' ')
        try:
            journal = str(bib_database.entries[i]['journal'])
        except:
            pass
        textoCompleto  =  titulo+journal+bib_database.entries[i]['year']
+bib_database.entries[i]['times-cited']+"\n"



        textoCompleto = textoCompleto.replace(';',',')
        textoCompleto = textoCompleto.replace('}{', ';')
        textoCompleto = textoCompleto.replace('}', '')
        textoCompleto = textoCompleto.replace('{', '')
        file.write(textoCompleto)
        i += 1
    file.close()

if __name__ == '__main__':
    main()
EOF

cat > ./proceed.py << EOF
import bibtexparser
import os
def main():
    with open('proceed.bib') as bibtex_file:
        bibtex_str = bibtex_file.read()

    bib_database = bibtexparser.loads(bibtex_str)
    i = 0
    file = open("proceed", "w")
    while bib_database:
        titulo = str(bib_database.entries[i]['title'])
        titulo = titulo.replace('\n',' ')
        try:
            journal = str(bib_database.entries[i]['booktitle'])
        except:
            pass
        textoCompleto  =  titulo+journal+bib_database.entries[i]['year']
+bib_database.entries[i]['times-cited']+"\n"
        textoCompleto = textoCompleto.replace(';',',')
        textoCompleto = textoCompleto.replace('}{', ';')
        textoCompleto = textoCompleto.replace('}', '')
        textoCompleto = textoCompleto.replace('{', '')
        file.write(textoCompleto)
        i += 1
    file.close()

if __name__ == '__main__':
    main()
EOF

# executa arquivo python para extracao de dados e armazena em saida1
python art.py
python proceed.py

echo "Artigos = `wc -l art`"
echo "Proceedings = `wc -l proceed`"

touch art-proceed
cat art >> art-proceed
cat proceed >> art-proceed

# filtra arquivo jcr-2018.csv para ter somente Journal;FI e armazena em SJR.csv
# acerta formato do arquivo jcr-2018.csv que contem "
#Altera o separador padrão para ", pega o arquivo com os dados e separa os dados em
3 campos (x y z), linha onde não possuir "" terá apenas o campo x e no campo y
troca , por .

IFS=\";cat  jcr-2018.csv  |  while  read  x  y  z;  do  y=$(echo  $y|tr  ","  ".");echo
$x$y$z;done > aaa

awk -F "\"*,\"*" '{print $2 ";" $4}' aaa > SJR.csv



rm aaa

#cria arquivo com citacoes de artigos e proceedings

# une o arquivo SJR.csv com o art gerando o saida2.csv

IFS=";";cat art-proceed |while read a b c d;do tt=$(grep -i -e "^$b;" SJR.csv|cut
-d";" -f2);echo "$a;$b;$c;$d;$tt" >> saida2.csv;done

# Extrai o numero de citacoes dos artigos e salva em citacoes.dat
awk -F "\"*;\"*" '{print $4}' saida2.csv > citacoes.dat

# remove linhas vazias
awk 'NF > 0' citacoes.dat > out
mv out citacoes.dat

echo "Trabalhos citados = `wc -l citacoes.dat`"

# Extrai os fatores de impacto das revistas onde foram publicados os trabalhos e
salva em jcr.dat 
#awk '{ gsub(",",".",$1); print $1 }'

awk -F "\"*;\"*" '{print $5}' saida2.csv > jcr.dat

# remove linhas vazias
awk 'NF > 0' jcr.dat > out
mv out jcr.dat

echo "Jornais com FI = `wc -l jcr.dat`"

# cria arquivo python para construir histogramas
cat > ./b.py << EOF
#!/usr/bin/env python
import numpy as np
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.pyplot as plt

# set Latex fonts
plt.rc('text', usetex=True)
plt.rc('font', family='serif')

# Create a new figure of size 8x6 points, using 100 dots per inch
plt.figure(figsize=(8,6), dpi=80)

# Create a new subplot from a grid of 1x1
#plt.subplot(111)
plt.figure()

# reading the data
x = np.loadtxt('citacoes.dat')
mu = np.mean(x)
variance = np.var(x)
sigma = np.sqrt(variance)

# Set axis titles
plt.xlabel(r'Citations',fontsize=16)
plt.ylabel(r'Frequency',fontsize=16)

# the histogram of the data
plt.hist(x,bins=20,density=True, color='b', alpha=0.5)

# add a 'best fit' line
#x_axis = np.arange(0, 10, 0.1)
#plt.plot(x_axis,stats.norm.pdf(x_axis, mu, sigma), 'r--', linewidth=1)
plt.title(r' June/2019, mean=%s$\pm$%s'%(round(mu,1),round(sigma,1)))
plt.axis([0, 70, 0, 0.2])



plt.grid(True)

# Save figure using 72 dots per inch
plt.savefig("citacoes-2014-2018.png",dpi=200)
#plt.show()

#plt.subplot(111)
plt.figure()

# reading the data
x = np.loadtxt('jcr.dat')
mu = np.mean(x)
variance = np.var(x)
sigma = np.sqrt(variance)
# Set axis titles
plt.xlabel(r'Impact Factor',fontsize=16)
plt.ylabel(r'Frequency',fontsize=16)

# the histogram of the data
plt.hist(x,bins=20,density=True, color='b', alpha=0.5)
#plt.title(r' JCR-2018, mean=%s$\pm$%s'%(round(mu,1),round(sigma,1)))
plt.title(r' JCR-2018, mean=%s'%(round(mu,1)))
plt.axis([0, 15, 0, 0.25])
plt.grid(True)
plt.savefig("FI-2014-2018.png",dpi=200)

EOF

#executa python para gerar histogramas
python b.py

============================================================================


