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GeoCapes 2.0

• O que é?

Ferramenta georreferencial com informações sobre
indicadores da Pós-Graduação. Trata-se de uma base de
dados que consiste em referenciar, de forma dinâmica,
informações segundo sua localização geográfica.
• Como funciona?

A plataforma exibe informações por meio de mapas
interativos, com escala de cores, variações numéricas dos
indicadores, segundo municípios, estados e países. O
aplicativo oferece opções de visualização para gráficos e de
tabelas com dados referentes ao indicador em questão.



O que ...



Indicadores e Séries 
Históricas

Indicador
Período de 

abrangência

Nível de visualização

Município UF Brasil Mundo

Concessão de bolsas da pós-
graduação 1995 a 2013 x x x -

Distribuição de Bolsistas da 
Capes no Exterior 1998 a 2012 - - - x

Distribuição de discentes 1998 a 2013 x x x -

Distribuição de programas de 
pós-graduação 1998 a 2013 x x x -

Distribuição de docentes 1998 a 2013 x x x -

Acesso ao Portal de Periódicos 2001 a 2013 x x x -

Investimento da Capes em 
Bolsas e fomento por Estado 
(valores em R$ mil)

2002 a 2012 - x x -
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Indicadores



Concessão de bolsas da pós-graduação, 
distribuição de discentes, docentes e 

programas de pós-graduação

• Visão Geográfica: Apresenta o mapa do Brasil dividido
por quartis referente ao dado exibido, série histórica a
partir 1998 até 2013, sendo que em bolsas a série
histórica inicia-se a partir do ano de 1995. Mostra
Gráficos por: Grande área, por nível e por Status
Jurídico. Sendo possível maximizar os mesmos. É
possível a visualização por Unidade da Federação e
Municípios.





Concessão de bolsas da pós-graduação, 
distribuição de discentes, docentes e 

programas de pós-graduação

• Visão Analítica: Apresenta tabelas por UF, área de
avaliação e IES, sendo que o indicador Concessão de
bolsas apresenta também a opção de tabela por grande
área, todos apresentados por nível. Sendo possível, obter
o detalhamento das informações clicando na UF, área de
avaliação, IES e grande área, e assim fazer o download das
informações necessárias.





Bolsistas no Exterior

• Visão Geográfica: Apresenta o mapa do Mundo,
destacando os países que recebem bolsistas brasileiros,
dividido por quartis referente ao número de bolsistas.
Gráficos por Grande área e por nível. Sendo possível
maximizar para melhor visualização dos mesmos.





Bolsistas no Exterior

• Visão Analítica: Possui duas tabelas, por país e por área
de avaliação, ambos por nível do bolsista. Sendo
possível, obter o detalhamento das informações clicando
no país e área de avaliação, podendo assim fazer o
download das informações necessárias.





Acesso ao Portal de Periódicos

• Visão geográfica: Somente é possível visualizar o gráfico
por estado, tendo a opção de escolher entre o número de
acessos a base de texto completo e base de referência, ou
o somatório das duas.





Acesso ao Portal de Periódicos

• Na visão analítica visualizamos três tabelas: por UF,
Base e IES, todas por tipo de base. Sendo possível, obter
o detalhamento das informações clicando na UF e IES, e
assim fazer o download das informações necessárias..





Investimentos da Capes

• Visão geográfica: Os Gráficos estão por distribuição e
evolução orçamentária. Sendo possível maximizar os
mesmos.





Investimentos da Capes

• Visão analítica dos investimentos: Possui os dados
apenas por UF. Sendo possível fazer o download das
informações.





Geocapes 3.0

• Inserção estática de séries históricas;
• Banco de metadados;
• Informação s/egressos Pós-Graduação.
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