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MÓDULO 5 

ARS APLICADO AOS MEDIA SOCIAIS 

23 SETEMBRO I 10:00-13:00 14:30-17:00 

 

DOCENTE: INÊS AMARAL I EMAIL: inesamaral@gmail.com I PÁGINA 

 

 

A ARS é uma metodologia útil para o estudo de estruturas que se materializam nos 

media sociais como redes sociais online.  

 

O QUE ESTUDAR ATRAVÉS DA ARS APLICADA AOS MEDIA SOCIAIS?  

Analisar padrões em relações e interações, seguir caminhos de informação, testar 

hipóteses sobre comportamento online e sistemas de comunicação mediada por 

computador, identificar diferentes tipos de atores na rede ou atores-chave, reconhecer 

padrões em comunidades online, promover a coesão social e o crescimento de uma 

comunidade, detetar padrões, regularidades e dinâmicas de estruturas sociais. Através 

do recurso à ARS é possível a análise de dinâmicas relacionais como redes sociais online, 

redes de hiperligações, redes de conteúdos, redes de conversação, redes de interação, 

comunidades online, capital social em redes online, estudos comportamentais online 

(consumo, relacionamento, influência), fluxos de informação online, redes móveis. 

Esta formação adota uma metodologia teórico-prática que aborda os principais 

conceitos, métodos e medidas da ARS adaptados aos media sociais. No final desta 

sessão, espera-se que os formandos tenham capacidade para projetar e desenvolver 

análises sistemáticas de redes em media digitais.  

 

PROGRAMAS: 

 

- Conceitos e métodos da Análise de Redes Sociais no estudo de estruturas redes 

em media sociais. 

- Aplicações da Análise de Redes Sociais na recolha de dados, tipos de redes, 

métricas de análise e visualização de redes em media sociais. 

- Estudos de caso: Facebook, Twitter, redes de conversação (hashtag networks, 

threaded networks). 
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SOFTWARE 

 

Gephi - http://gephi.github.io/ 
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