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A área de Análise de Redes
Sociais está em expansão, envolvendo um número crescente de pesquisadores de diversas áreas: computação,
matemática, medicina, biologia, administração, ciências políticas, dentre
outras. Esperamos que essas duas
edições especiais, em sequência, da
RESI (v. 14, n. 1 e v. 14, n. 2) dedicadas ao tema contribuam para divulgar
os bons trabalhos desenvolvidos
atualmente no Brasil, explorando a
multidisciplinaridade, que necessariamente caracteriza estudos de redes
sociais em suas versões eletrônicas.
Os artigos que publicamos aqui representam versões expandidas de artigos selecionados do Brasnam,

Brazilian Workshop on Social Network
Analysis and Mining, promovido pela
Sociedade Brasileira de Computação,
que já realiza a sua 4ª edição, em
2015.
dos!

Desejamos uma boa leitura a to-

Social Network Analysis is a
field that is expanding quickly,
involving an increasing number of
researchers from different fields,
among
which:
computation,
mathematics, medicine, biology,
business and social sciences. We
hope that these two special issues
that RESI is releasing on this topic
(v. 14, n. 1 and v. 14, n. 2) help to
shed light on the good research
work that has been developed in
recent years in Brazil, exploring the
multidisciplinarity that characterizes
studies in electronic social networks.
The papers that we are publishing
here are expanded versions of work
that was originally presented at
Brasnam, the Brazilian Workshop on
Social Network Analysis and Mining,
promoted
by
the
Brazilian
Computation Society (SBC), which is
going to its 4th issue, in 2015.
We wish you all an enjoyable
reading!
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