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Egressos

• Escolha o nível e o programa, clique em Buscar;

• Você verá:
• Egressos por fonte

• Fluxo (áreas de atuação)

• Vínculos: admissões por ano

• Contagens: por programa, por CNAE, por Ocupação

• Local: local de atuação dos egressos



Programas

• Selecione Setor, Nível e Tipo de Programa

• Você verá:
• Número de programas por conceito

• Número médio de docentes, discentes e produções por ano



Discentes

• Escolha Programa, Setor, Nível, Situação, Bolsa e/ou Nacionalidade; 
clique em Buscar

• Você verá:
• Número de discentes por situação

• Tempo médio de titulação



Disciplinas

• Escolha programa ou setor; 
clique em Buscar

• Você verá:
• Número de disciplinas e 

turmas por ano

• Na aba Turmas x Discentes:
• Número de alunos 

matriculados, aprovados e 
desistentes por disciplina

• Turmas ofertadas por 
disciplina desde 2018



Docentes
• Escolha programa, setor, vínculo, 

nível/situação do orientado; clique 
em Buscar

• Você verá:
• Número de docentes por vínculo, por 

ano;
• Distribuição de turmas por docente;
• Distribuição de orientandos por 

docente;

• Outras abas:
• Turmas por docente (quantidade por 

ano);
• Orientandos por docente (em amarelo, 

orientandos de PPGs diferentes do 
selecionado);

• Tempo médio de titulação por docente;
• Índice H – experimental;
• Vínculos - número de horas por vínculo 

do(a) docente



Produções

• Escolha programa, setor, vínculo 
docente, tipo de produção e 
forma de contagem das 
publicações;

• Você verá
• Contagem de publicações por tipo 

e por ano
• Contagem de produções por área

• Na aba Individuais:
• Contagem de publicações por tipo 

e por ano, por docente



Produções x Orientações

• Escolha entre os filtros programa, setor, docentes, filtros de produção e orientado

• Você verá:
• Plotagem, eixo x mostra o número de produções e eixo y número de orientações

• Cada ponto é um professor

• Passe o mouse por cima e clique para selecionar e visualizar os dados do docente



Departamento

• Selecione um departamento

• Você verá:
• Quantidade de produções por ano

• Na aba Individuais:
• Produções por ano por docente do departamento



Iniciação Científica

• Selecione programa de IC, bolsa, 
tipo de discente e/ou PPG, clique 
em Buscar

• Você verá:
• Contagem de participantes por edital
• Contagem de participantes por edital 

e por tipo de bolsa
• Contagem de participantes por edital 

e por programa de IC

• Na aba IC e Pós-Graduação
• Contagem total de participantes da IC 

que ingressaram na pós-graduação



Projetos de Pesquisa

• Escolha programa, tipo de vínculo e financiamento; clique em Buscar

• Você verá
• Contagem de projetos de pesquisa por ano

• Na aba Produções x Orientações:
• No eixo x, o número de produções e, no eixo y, o número de orientações

• Cada ponto é um(a) projeto



Obrigada!
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