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APRESENTAÇÃO

A Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal foi instituída pelo Decreto n° 8.777, de 11 
de maio de 2016, e tem por objetivo a disponibilização na internet – por parte de órgãos e entidades da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional – de dados e informações acessíveis ao pú-
blico que possam ser livremente utilizados, fomentando o controle social, promovendo desenvolvimento 
tecnológico e permitindo que haja inovação nos diversos setores da sociedade, além de aprimoramento 
da cultura de transparência pública.

De acordo com o  inciso III do art. 2° do Decreto n° 8.777, de 2016, por dados abertos, entende-se: 
“dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processá-
veis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre 
utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte”. 

O propósito deste documento, denominado Plano de Dados Abertos (PDA), é o de publicitar as 
ações e estratégias organizacionais que nortearão as atividades de implementação e a promoção da aber-
tura de dados no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fun-
dação do Ministério da Educação (MEC), de forma institucionalizada e sistematizada.

Para além da norma citada, este Plano encontra-se em consonância com o disposto no inciso I 
do art. 6°do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967; incisos II, III e VI do § 3° do art. 8° da Lei n° 
12.527, de 18 de Novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI); a Instrução Nor-
mativa SLTI n° 4, de 13 de abril de 2012 (que institui a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - INDA); o 
Decreto Presidencial n° 6.666, de 27 de novembro de 2008, que institui a Infraestrutura Nacional de Dados 
Espaciais; o Decreto n° 10.332, de 28 de abril de 2020 que institui a Estratégia de Governo Digital para o 
período de 2020 a 2022; e os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do 4º Plano de Ação Nacio-
nal em Governo Aberto, composto por onze compromissos que norteiam as ações da Parceria Governo 
Aberto, em conformidade com Declaração de Governo Aberto, publicada em  setembro de 2011 (Open 
Government Partnership), entre outros normativos que abordam o tema da transparência da informação. 
Na composição do cenário do Governo Aberto, cabe registrar que a CAPES se apresenta como um dos 
autores do Compromisso 3 do 4º Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto que trata de “estabelecer 
mecanismos de governança de dados científicos para o avanço da ciência aberta no Brasil”.

Na CAPES, o presente Plano entra em consonância com as orientações do Comitê de Governança 
Digital da CAPES - CGD, recriado pela Portaria n° 143 da CAPES, de 27 de junho de 2019, e da Comissão 
Permanente de Dados Abertos da CAPES, que subsidia os trabalhos deste Comitê.

O PDA da CAPES 2020-2022 terá vigência de dois anos, de outubro de 2020 a outubro de 2022.Este 
documento tem como base as metas cumpridas no Plano de Dados Abertos de 2017-2019, e apresenta a 
referência dos novos dados que serão abertos para a sociedade para os anos de 2017 a 2020, assim como 
os dados eletronicamente disponíveis anteriores a 2013, ano coberto pelo PDA 2017-2019.

O presente Plano passará por revisão periódica, ficando passível de ajustes e de inclusão de novas 
metas, bem como de adaptações em atendimento à Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018. Conhecida 
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como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais 
em concomitância ao aprimoramento da divulgação de informações.

Este PDA será divulgado à sociedade por meio de sua publicação no site institucional da CAPES na 
internet (https://www.gov.br/capes/pt-br), no Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br), assim 
como, no Painel de Monitoramento de Dados Abertos da CGU (http://paineis.cgu.gov. br/dadosabertos/
index.htm). As atualizações ou publicações de novos dados serão divulgadas ao público externo e interno.

O cidadão poderá usar os canais de comunicação da CAPES, propostos em seu site institucional na 
internet ou a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação - Fala.BR, para relatar problemas 
técnicos ou inconsistências, como também fazer sugestões que servirão de insumo para o aperfeiçoamen-
to e para as futuras revisões deste PDA. As manifestações referentes a problemas técnicos, ou a inconsis-
tências, serão encaminhadas à área responsável para resposta e solução, conforme o caso.

INTRODUÇÃO

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior desempenha papel fundamental 
na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados 
da Federação. Em 2007, a Fundação passou também a atuar na formação de professores da educação 
básica, ampliando o alcance de suas ações na formação de pessoal qualificado, no Brasil e no exterior. 

As atividades da CAPES são agrupadas nas seguintes linhas de ação, cada qual desenvolvida por um 
conjunto estruturado de programas:

•	 avaliação da pós-graduação stricto sensu;
•	 acesso e divulgação da produção científica;
•	 investimentos na formação de recursos humanos de alto nível, no país e exterior;
•	 promoção da cooperação científica internacional; e
•	 indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para a educa-

ção básica nos formatos presencial e a distância.

A CAPES atualiza o seu PDA para o biênio outubro/2020 a outubro/2022, documento no qual são 
estabelecidas as ações para a implementação e promoção de abertura de dados sob sua responsabilidade. 

Este Plano considera, em toda a sua estrutura, os princípios e diretrizes contidos na legislação cita-
da. Igualmente, considera os normativos a seguir, a fim de estar em conformidade com as orientações de 
gestão da Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, coordenada pela Controladoria-Geral da 
União, e com os padrões e a gestão dos demais aspectos tecnológicos da INDA, definidos pelo Ministério 
da Economia, em atendimento ao Decreto n° 9.903, de 8 de julho de 2019:

•	 Resolução n° 3, do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - 
CGINDA, de 13 de outubro de 2017, que aprova as normas sobre elaboração e publicação de Pla-
nos de Dados Abertos, conforme disposto no Decreto n° 8.777, de 11 de maio de 2016.

•	 o disposto no art. 48 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, que 
determina ao Poder Público a adoção de instrumentos e transparência da gestão fiscal em meios 
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eletrônicos de acesso público às informações orçamentárias e prestações de contas;
•	 Decreto n° 10.160, de 9 de dezembro de 2019, que institui a Política Nacional de 

Governo Aberto e o Comitê Interministerial de Governo Aberto;
•	 Decreto nº 9.319, de 21 de março de 2018, que institui o Sistema Nacional para a 

Transformação Digital e estabelece a estrutura de governança para a implantação da Estratégia 
Brasileira para a Transformação Digital;

•	 Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019, que dispõe sobre a governança no 
compartilhamento de dados no âmbito da Administração Pública federal e institui o Cadastro Base 
do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados;

•	 Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, que institui a Estratégia de Governo Digi-
tal para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;

•	 os parâmetros estabelecidos na E-PING, que orientam a arquitetura de interopera-
bilidade, e os vocabulários e ontologias de Governo Eletrônico E-VOG e E-MAG - Modelo de Aces-
sibilidade de Governo Eletrônico, instituído pela Portaria n° 3, de 7 de maio de 2007, do então 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); 

•	 os parâmetros atuais ou que venham a ser estabelecidos no âmbito de Planejamen-
to Estratégico Institucional ou setorial, bem como o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PDTIC), sob orientação da Estratégia de Governança Digital (EGD).

A abertura de dados promove a transparência e, ao mesmo tempo, estimula o engajamento popu-
lar, ao aumentar a disponibilidade de informações atualizadas e de qualidade e, por esse motivo, a ação 
de abertura de dados governamentais possui impacto direto na melhoria da gestão pública e no estímulo 
ao controle social. 

Neste contexto de governo aberto e de ampliação das possibilidades de participação social, tendo 
em vista a constante evolução da oferta de melhores serviços, que respondam às exigências de transpa-
rência e prestação de contas à sociedade, a CAPES, por meio deste documento, institui seu Plano de Dados 
Abertos (PDA), por meio do qual, disponibiliza um plano de ação e todos os seus desdobramentos para a 
promoção da abertura de dados de sua competência no âmbito da Educação. 

Este documento é um instrumento de planejamento e coordenação das ações de abertura dos 
dados da CAPES, válidas para o biênio outubro/2020 a outubro/2022, e não um detalhamento da interna-
lização de práticas e ações.

CENÁRIO INSTITUCIONAL

Este Plano de Dados Abertos relaciona-se e está alinhado com os seguintes instrumentos e instân-
cias de gestão da CAPES:

● Estratégia de Governança Digital

 O Governo Federal iniciou, em 2016, a implementação de um novo paradigma na gestão pública 
com a Estratégia de Governança Digital (EGD), explorando, potencializando e orquestrando sinergias que 



9

promovam maior eficácia, eficiência, efetividade e economicidade do Estado brasileiro.

A estruturação da governança amplia as possibilidades de participação social e de construção cola-
borativa de políticas e iniciativas inovadoras de governo digital, para que possam ser oferecidos melhores 
serviços que respondam às exigências de transparência e prestação de contas para a sociedade.

O propósito da EGD é orientar e integrar essas iniciativas de transformação digital dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo federal, contribuindo para aumentar a efetividade da geração de benefícios 
para a sociedade brasileira por meio da expansão do acesso às informações governamentais, da melhoria 
dos serviços públicos digitais e da ampliação da participação social.

 ● Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (CGINDA)

 O CGINDA criado conforme o art. 5° da Instrução Normativa n° 4, de 12 de abril de 2012, da Se-
cretaria de Logística e Tecnologia da Informação  (SLTI), do então MPOG, tem por finalidade a gestão da 
Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA), que objetiva formular políticas e estabelecer diretrizes 
para garantir e facilitar o acesso pelos cidadãos, pela sociedade e, em especial, pelas diversas instâncias do 
setor público aos dados e informações públicas. O CGINDA, define uma série de diretrizes para a abertura 
de dados e apresenta no seu Plano de Ação da INDA, um modelo orientador a ser seguido pelos órgãos na 
construção de seus PDAs.

 ● Comitê de Governança Digital da CAPES (CGD)

 O Comitê de Governança Digital da CAPES foi recriado pela Portaria n° 143, de 27 de junho de 
2019, da CAPES. O CGD tem por objetivo, em integração com a missão e estratégias institucionais e de 
tecnologia da informação e comunicação da CAPES, desenvolver e monitorar sua estratégia de governança 
digital, ampliando a transparência, o acesso à informação e a utilização de recursos de tecnologia da infor-
mação e comunicação, a fim de aprimorar a prestação dos serviços públicos de competência da Fundação.

 ● Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2020-2023 da CAPES

 O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da CAPES tem como focos: 
a integração de sistemas, a geração de painéis gerenciais, a implantação de tecnologias inovadoras e a 
otimização de rotinas de trabalho, com destaque ainda para o objetivo estratégico de prover soluções 
inovadoras de TIC com integração e publicidade de base de dados.

O PDTIC é construído de forma colaborativa entre as áreas finalísticas, áreas-meio e Gabinete, além 
da Diretoria de Tecnologia da Informação. Foram estabelecidos princípios e diretrizes que norteiam a tec-
nologia da informação e comunicação, em alinhamento a necessidades, ações, metas, planos e previsão 
orçamentária para os investimentos tecnológicos nos próximos quatro anos.

●  Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2011-2020)

 O Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011-2020 tem como objetivo definir novas diretrizes, 
estratégias e metas para dar continuidade e avançar nas propostas para política de pós-graduação e pes-
quisa no Brasil.
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O PNPG integra o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 e direciona as principais ações da 
CAPES. As áreas temáticas do PNPG são: Avaliação, Educação Básica, Inovação, Inter e Multidisciplinari-
dade, Assimetrias, Internacionalização, Recursos Humanos para Empresas e para Programas Nacionais e 
Financiamento.

 OBJETIVO GERAL 

Dar continuidade ao processo de abertura de dados na CAPES, visando ao cumprimento dos princí-
pios da publicidade, transparência e eficiência, como também, a difusão de informações no âmbito desta 
Fundação, de forma a promover meios para o controle social e ofertar subsídios mais qualificados à toma-
da de decisão por meio do compartilhamento de dados entre a Administração Pública e seus órgãos, fa-
vorecendo o desenvolvimento de novas tecnologias e ampliando a oferta de serviços públicos ao cidadão.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Disponibilizar dados abertos de forma ativa, progressiva e sustentada;
2. Incitar o conhecimento sobre as informações inerentes às ações da Fundação no    

contexto da Educação;
3. Promover os processos de transparência e de acesso a informações públicas para o 

controle social;
4. Facilitar o processo de compartilhamento e cruzamento de dados pela sociedade e 

entre órgãos governamentais;
5. Promover a melhoria contínua da qualidade dos dados disponibilizados;
6. Impulsionar os processos de transparência e de acesso a informações públicas;
7. Fomentar a governança de dados e práticas de gestão da informação estratégica 

como uma importante atividade organizacional;
8. Incentivar a produção de conhecimento e a gestão pública participativa, a partir da 

utilização dos dados pela sociedade civil; e
9. Estimular a interoperabilidade de dados e sistemas governamentais pela publicação 

de dados em formato processável por máquina, conforme padrões estabelecidos.

INVENTÁRIO DE BASES DE DADOS

Conjunto de dados já abertos

A CAPES criou um Portal específico para a publicação de seus dados abertos (dadosabertos.capes.
gov.br), que será o mesmo endereço no qual ficarão disponíveis os dados previstos para serem abertos por 
este PDA. Os principais conjuntos de dados que atendem aos critérios de priorização citados acima, e que 
a CAPES já disponibiliza em formato aberto, são:

I. Diretoria de Avaliação (DAV)
a. Autor da Produção Intelectual 2013 a 2018;
b. Catálogo de Teses e Dissertações – Brasil 1987 a 2018;
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c. Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2018;
d. Detalhes da Produção Intelectual Artística de Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2018;
e. Detalhes da Produção Intelectual Bibliográfica de Programas de Pós-Gra-

duação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2018;
f. Detalhes da Produção Intelectual Técnica de Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2018;
g. Discentes da Pós-Graduação stricto sensu do Brasil 2004 a 2018;
h. Docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2004 a 2018;
i. Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

no Brasil 2013 a 2018;
j. Membros de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no 

Brasil 2004 a 2018;
k. Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Bra-

sil 2004 a 2018;
l. Programas da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2018; e
m. Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2004 a 

2018.

II. Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB):
a. Bolsas para a Formação de Professores da Educação Básica 2013 a 2016.

III. Diretoria de Educação a Distância (DED)
a. Bolsistas da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 2013 a 2016;
b. Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) 2013 a 2016.

IV. Diretoria de Gestão (DGES)
a. Contratos realizados pela CAPES 2013 a 2016;
b. Dotação e Execução Orçamentária 2013 a 2016; e
c. Servidores da CAPES 2013 a 2016.

V. Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB)
a. Acessos ao Portal de Periódicos da CAPES 2013 a 2016; e
b. Pagamentos de Bolsas e Auxílios 2011 a 2016.

VI. Diretoria de Relações Internacionais (DRI)
a. Bolsas Ativas em Programas de Mobilidade Internacional 2013 a 2016.

Identificação de dados a serem abertos

A definição dos novos conjuntos de dados a serem abertos pela CAPES foi realizada considerando, 
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sobretudo, a relevância das informações para a sociedade de forma a garantir os princípios da publicidade 
e da transparência da Administração Pública, assim como a capacidade de operacionalização das ações 
necessárias dentro do prazo previsto.

Para o estabelecimento das metas de abertura de dados e etapas de priorização, deve-se levar em 
consideração os seguintes critérios:

1. o grau de relevância e interesse público dessas informações;
2. volume de demandas encaminhadas via Central de Atendimento ao Cidadão, bem 

como os setores e serviços mais procurados no site institucional da CAPES;
3. o alinhamento perante o Plano Nacional da Educação (PNE) e o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC);
4. o nível de maturidade da organização das informações e dos dados existentes;
5. normativos legais e os compromissos formalmente assumidos pela CAPES, inclusive 

perante organismos internacionais como Open Government Partnership (OGP);
6. conjunto de informações sob a gestão da CAPES, em especial aquelas que são de 

uso transversal entre os órgãos da Administração Pública Federal.

ESTRATÉGIAS PARA ABERTURA

Tendo em vista o Manual para elaboração de Plano de Dados Abertos, publicado pelo Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), como também alinhamentos definidos pelas áreas 
e pessoal envolvido na execução deste PDA, algumas estratégias foram adotadas intentando a execução 
de um plano de ação, definido em consonância com as premissas e requisitos mínimos de qualidade apre-
sentados a seguir.

A disponibilização em dados abertos de conjuntos de dados não mencionados neste PDA poderá 
ser definida nas revisões do documento, a serem realizadas anualmente, e levará em conta as demandas 
recebidas pelos canais de atendimento ao público.

Premissas:

•	 seguir os padrões definidos pela e-PING, pela Infraestrutura Nacional de Dados 
Abertos (INDA) e pela Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) e Governo Eletrônico, 
quando da publicação de dados;

•	 considerar as normas e padrões da INDE ao se publicar dados georreferenciados;
•	 publicar com celeridade dados considerados relevantes à sociedade, em formato 

adequado e informando, quando necessário, eventuais limitações de qualidade dos dados;
•	 publicar sempre que possível, dados e metadados conforme estabelecido no Ma-

nual de Catalogação no Portal Brasileiro de Dados Abertos;
•	 catalogar os dados geoespacializados na INDE;
•	 catalogar os dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos;
•	 promover a integração entre os catálogos de metadados com o Portal Brasileiro de 
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Dados Abertos;
•	 manter a atualização dos dados publicados com a origem, com a menor periodici-

dade e maior granularidade possível; e
•	 difundir publicações e atualizações de dados abertos por meio do ambiente do Por-

tal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal e página institucional de dados abertos da 
CAPES (dadosabertos.capes.gov.br).

Requisitos mínimos de qualidade dos dados 

De acordo com Eckerson (2002), muitos projetos de informação fracassaram, no fim da década de 
1990, em razão de problemas de qualidade de dados. Em decorrência disso, deu-se início à preocupação 
para o custo efetivo causado por dados de baixa qualidade. Segundo Redman (2001), dados ruins podem 
significar decisões equivocadas, acarretando perdas para as organizações.

A vasta literatura sobre qualidade de dados nos direciona ao entendimento de que dados com 
melhor qualidade geram informações mais precisas, que por sua vez, garantem uma melhor utilização dos 
conhecimentos adquiridos, trazendo uma maior confiança e satisfação por parte dos consumidores destas 
informações.

Existem diferentes definições para o termo “Qualidade de Dados”, porém, um dos mais aceitos é o 
de Wang e Strong (1996), que o definem como dados que estão prontos para uso pelos consumidores de 
dados.

De acordo com esses autores, a qualidade de dados possui quatro categorias específicas constituí-
das por quinze dimensões conforme imagem a seguir1.

Considerando a literatura a respeito da qualidade de dados, os requisitos mínimos de qualidade 
a serem observados nos dados a serem abertos nesta iniciativa serão avaliados e qualificados individual-
mente, de acordo com cada conjunto de dados a ser aberto.

______________ 

1 Adaptado de WANG & STRONG, 1996.

Qualidade de dados

Intrínseca

Acurácia
Objetividade
Credibilidade 

Reputação

Facilidade de Acesso
Segurança de Acesso

Facilidade de Interpretação
Facilidade de Entendimento

Representação Concisa
Representação Consistente

Relevância
Valor agregado

Atualidade
Completude

Qualidade de Informação

Contextual Representacional Acessibilidade

Figura 1 - Dimensões e categorias da qualidade de dados.

Categorias

Dimensões
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O PROCESSO DE CATALOGAÇÃO

As bases de dados programadas para publicação em formato aberto serão catalogadas na página 
de dados abertos da CAPES. Esse processo será feito diretamente pela Diretoria de Tecnologia da Infor-
mação em conjunto com as áreas responsáveis pelos dados e deverá seguir o cronograma de abertura 
estabelecido neste PDA, considerando sempre as seguintes premissas:

1. publicar, prioritariamente, os dados considerados relevantes para a sociedade, o 
mais rápido possível, em formato não proprietário e informando as eventuais limitações de quali-
dade dos dados; 

2. sempre que possível, publicar dados e seus metadados, conforme estabelecido no 
Plano de Ação da INDA, que institui que cada conjunto de dados deve conter, no mínimo:

a. nome ou título do conjunto de dados;
b. descrição sucinta; 
c. palavras-chave (etiquetas); 
d. assuntos relacionados do Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico 

(VCGE); 
e. nome e e-mail do setor responsável pelos dados; 
f. periodicidade de atualização; 
g. escopo temporal (anual, bimestral, mensal, diário, online); 
h. escopo geopolítico (por cidade, por estado, por região).

3. nos casos de dados georreferenciados, deve-se levar em conta normas e padrões 
da INDE;

4. publicar os dados da CAPES seguindo os padrões definidos pela e-PING, pela INDA 
e INDE;

5. catalogar dados geoespacializados na INDE;
6. promover a integração entre os catálogos de metadados INDA e INDE;
7. manter os dados publicados atualizados e sincronizados com a origem, com a me-

nor periodicidade e maior granularidade viáveis;
8. utilizar, como forma de disseminação, os ambientes do Portal Brasileiro de Dados 

Abertos do Governo Federal e a página institucional de dados abertos da CGU (http://www.dado-
sabertos.capes.gov.br).

SUSTENTAÇÃO E GOVERNANÇA

A abertura de dados é uma iniciativa que requer uma contínua e permanente curadoria sobre a 
publicação dos dados, encarregada por manter as ações de abertura, catalogação e publicação dos dados 
da CAPES.

Caberá à Presidência a definição de outra força tarefa chamada de Força Tarefa para Curadoria, 
incumbida da curadoria dos metadados no Portal Brasileiro de Dados Abertos. Esta força tarefa será com-
posta por representantes da Coordenação de Comunicação Social (CCS) e Gabinete da CAPES.

http://www.dadosabertos.capes.gov.br
http://www.dadosabertos.capes.gov.br
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A Força Tarefa para Curadoria será encarregada pela avaliação da qualidade e constância dos con-
juntos de dados publicados, assim como pelo suporte ao processo de publicação por meio das seguintes 
atividades:

ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

•	 Informar à Presidência e às Diretorias casos de indisponibilidade ou erros nos arqui-
vos catalogados;

•	 Identificar e elaborar propostas para melhorias de qualidade dos dados disponibi-
lizados;

•	 Analisar as solicitações de informações mais recorrentes no e-SIC e Central de Aten-
dimento da CAPES2 e sugerir novos conjuntos de dados candidatos à abertura de dados;

•	 Prever formas para garantir a disponibilidade dos dados abertos, bem como a incor-
poração do processo de abertura dentro da rotina do órgão; e

•	 Garantir não só a sustentabilidade, mas a melhoria contínua do processo de publi-
cação e atualização.

COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

O site institucional da CAPES na internet será o meio de comunicação institucional e com a socie-
dade quanto à publicitação do PDA, sua governança e revisões. Sendo assim, sempre que ocorrer atualiza-
ção ou inserção de novos dados, ações de comunicação serão realizadas por meio do site institucional da 
CAPES na internet, coordenadas pela Força Tarefa para Curadoria ou Coordenação de Comunicação Social 
(CCS), de forma a haver ampla divulgação interna e externa. 

Os canais de comunicação da CAPES como o seu site institucional na internet (https://www.gov.br/
capes/pt-br) e Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação - Fala.BR estarão disponíveis para 
recebimento de dúvidas, solicitações e sugestões de evolução do PDA, assim como, para o informe sobre 
problemas técnicos ou inconsistências encontradas nos dados publicados. 

MONITORAMENTO E CONTROLE

Permanecerá sob a responsabilidade do Gabinete a função de aprovar, deliberar e acompanhar 
a execução do PDA no nível estratégico, analisando indicadores, acompanhando as atividades do plano 
de ação e aprovando seus produtos. Também será seu dever manter o alinhamento do PDA com os ins-
trumentos de planejamento aplicados no âmbito da CAPES, em colaboração com as diretorias afetadas, 
persistindo também a incumbência de acompanhar o PDA quanto aos prazos, aos cronogramas e à gestão 
da comunicação entre os envolvidos. 

O Gabinete deverá divulgar anualmente um relatório de prestação de contas para publicitação dos 
dados disponibilizados. Este relatório deverá conter informações sobre os conjuntos de dados abertos no 
período, os conjuntos de dados com previsão de abertura para o próximo período e estatísticas sobre as 
consultas ou acessos aos dados divulgados. 
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MELHORIA DA QUALIDADE DOS DADOS 

As diretorias da CAPES são proprietárias e responsáveis pelos conjuntos de dados e, portanto, en-
carregadas de levantar e catalogar suas informações, coordenar os processos de abertura, prezando pelo 
cumprimento do PDA podendo também, propor alterações e, prezar pela melhoria contínua da qualidade 
e confiabilidade dos dados publicados. 

O PDA da CAPES tem como referência, no que diz respeito à melhoria da qualidade dos dados aber-
tos, o documento intitulado Modelo de Maturidade de Dados Abertos da INDA que institui os seguintes 
critérios:

•	 os dados abertos devem conter a possibilidade de serem acessados diretamente, 
por meio de URL única, ou seja, passível de ser reproduzida e compartilhada, sem necessidade de 
navegação na página para seu acesso;

•	 as tabelas mantidas em arquivos PDF (relatórios, por exemplo) devem estar conti-
das também em arquivos próprios para sua estruturação (como csv e odt), e serem referenciadas 
por esses relatórios; 

•	 os dados disponibilizados devem ser feitos em formatos abertos, conforme forma-
tos recomendados pela e-PING; e

												•	 os dados publicados devem conter um conjunto mínimo de metadados, conforme 
a cartilha técnica para publicação de dados3.

PLANO DE AÇÃO

A execução do PDA da CAPES seguirá as etapas, sugeridas pelo Kit de dados abertos4, apresentadas 
na imagem abaixo.

______________ 

2 Central de Atendimento da CAPES 0800 61 61 61

3 http://dados.gov.br/cartilha-publicacao-dados-abertos/

4 https://kit.dados.gov.br/Execução-do-PDA/

Figura 2 - Etapas de execução do PDA

Início

Planos de
Dados Abertos

Reunir representantes das
áreas de negócio cujos
dados serão publicados

Definir papéis e
responsabilidades

Monitorar a execução
de cada processo

Iniciar processo de
abertura de dados 1

Iniciar processo de
abertura de dados 2

Iniciar processo de
abertura de dados n
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CRONOGRAMA 

Para a execução do PDA 2020-2022, foi estabelecido um cronograma das metas de publicação dos 
conjuntos de dados da CAPES, com prazos definidos por trimestre, de acordo com o ano de referência e a 
diretoria responsável pelas informações.

Os conjuntos de dados listados a seguir podem ser complementados ou expandidos, inclusive para 
outros formatos de arquivos, a depender de novas necessidades verificadas pela CAPES ou a partir de 
demandas da sociedade.

Tabela 1 - Cronograma de publicação dos conjuntos de dados da CAPES

Conjunto de Dados 
Ano de 
Refe-
rência

Meta de Publicação

4º
 

T/
20 1º

 
T/

21 2º
 

T/
21 3º

 
T/

21 4º
 

T/
21 1º

 
T/

22

Autor da Produção Inte-
lectual de Programas de 
Pós-Graduação Stricto 
Sensu no Brasil

2019  DAV     

2020      DAV

Catálogo de Teses e Dis-
sertações - Brasil

2019  DAV     

2020      DAV

Cursos da Pós-Graduação 
Stricto Sensu no Brasil

2019 DAV      

2020    DAV  

Detalhes da Produção 
Intelectual Artística de 
Programas de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu no 
Brasil

2019  DAV     

2020      DAV

Detalhes da Produção 
Intelectual Bibliográfica 
de Programas de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu no 
Brasil

2019  DAV     

2020      DAV

Detalhes da Produção 
Intelectual Técnica de Pro-
gramas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu no Brasil

2019  DAV     

2020      DAV

Discentes da Pós-Gradua-
ção Stricto Sensu no Brasil

2019 DAV     

2020     DAV  

Docentes da Pós-Gradua-
ção Stricto Sensu no Brasil

2019 DAV     

2020     DAV  

Financiadores de Projetos 
dos Programas de
Pós-Graduação Stricto 
Sensu no Brasil

2019  DAV     

2020      DAV

Membros de Projetos dos 
Programas de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu no 
Brasil

2019 DAV      

2020     DAV  

Produção Intelectual de 
Programas de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu no 
Brasil

2019  DAV     

2020      DAV
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Programas da Pós-Gra-
duação Stricto Sensu no 
Brasil

2019 DAV      

2020     DAV  

Projetos dos Programas 
de Pós-Graduação Stricto 
Sensu no Brasil

2019 DAV      

2020     DAV  

Bolsas para a Formação 
de Professores da Educa-
ção Básica

2009 a 
2012 DEB      

2017 a 
2019 DEB      

2020   DEB    

Bolsas dos Mestrados 
Profissionais em Rede 
Nacional (Proebs)

2017 a 
2019 DED      

2020    DED   

Bolsistas do Programa 
Universidade Aberta do 
Brasil (UAB)

2017 a 
2019 DED      

2020    DED   

Programa Universidade 
Aberta do Brasil (UAB)

2017 a 
2019 DED      

2020   DED    

Contratos realizados pela 
CAPES

2017 a 
2019 DGES      

2020    DGES   

Dotação e Execução Orça-
mentária da CAPES

2017 a 
2019 DGES      

2020   DGES    

Servidores da CAPES

2017 a 
2019 DGES      

2020   DGES    

Acessos ao Portal de 
Periódicos

2010 a 
2012 DPB      

2017 a 
2019 DPB      

2020    DPB   

Bolsistas dos Programas 
da Diretoria de Programas 
e Bolsas (DPB) no País

2010 a 
2019 DPB      

2020   DPB    

Concessão de Bolsas a 
Instituições de Ensino 
Superior apoiadas pela 
CAPES

2010 a 
2019 DPB      

2020   DPB    

Custeio dos Programas de 
Fomento da Diretoria de 
Programas e Bolsas (DPB) 
no País

2010 a 
2019 DPB      

2020    DPB   

Bolsas Ativas em Progra-
mas de Mobilidade Inter-
nacional

2010 a 
2012 DRI      

2017 a 
2019 DRI      

2020    DRI   

Conjunto de Dados 
Ano de 
Refe-
rência

Meta de Publicação

4º
 

T/
20 1º

 
T/

21 2º
 

T/
21 3º

 
T/

21 4º
 

T/
21 1º

 
T/

22
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 A seguir são apresentadas, por diretoria, informações detalhadas sobre cada conjunto de dados, 
incluindo os sistemas de origem dos dados, as interfaces relevantes, os anos de referência, as metas de 
publicação, os acervos de dados digitais da CAPES (ADD) onde os dados estão armazenados e os conjuntos 
de variáveis a serem publicados.

No momento da publicação dos conjuntos de dados, caso haja qualquer alteração das informações 
apresentadas neste documento, essas serão devidamente referenciadas nas revisões futuras do documen-
to PDA 2020-2022.

I. Diretoria de Avaliação (DAV) 
1. Autor da Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil

Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre os autores da produção intelectual 
dos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil, tais como o tipo de vínculo com o programa de 
pós-graduação, o tipo de atuação profissional, dentre outras.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados 
Digitais da CAPES 

(ADD)

Autor da Produção 
Intelectual de Progra-
mas de Pós-Gradua-
ção Stricto Sensu no 

Brasil

Plataforma

Sucupira
DAV e DTI

2019 1º trimestre / 
2021 Os dados podem 

ser acessados em 
ADD_SNPG: PRODU-

CAO_AUTOR2020 1º trimestre / 
2022

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_BASE Ano de referência do Coleta

ID_TIPO_PRODUCAO Identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES

QT_ANO_EGRESSO_M Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de mestrado

QT_ANO_EGRESSO_F Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de mestrado profissional

QT_ANO_EGRESSO_D Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de doutorado

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa de Pós-Graduação na CAPES

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa de Pós-Graduação na CAPES

SG_ENTIDADE_ENSINO
Sigla da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa a Sigla da Instituição Principal.

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL Identificação do produto no ano base e no programa na base de dados da CAPES

NR_ORDEM
Número de ordem da sequência de exibição do detalhamento na visualização da 
produção

ID_PESSOA_DISCENTE
Número de identificação do discente enquanto pessoa na base de dados da 
CAPES
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ID_PESSOA_DOCENTE
Número de identificação do docente enquanto pessoa na base de dados da 
CAPES

ID_PARTICIPANTE_PPG_IES Identificação do participante externo na base de dados da CAPES

ID_PESSOA_PART_EXTERNO
Número de identificação do participante externo enquanto pessoa na base de 
dados da CAPES

NM_AUTOR Nome do autor do produto

TP_AUTOR Tipo de vínculo do autor com o programa

NM_TP_CATEGORIA_DOCENTE Categoria do Docente 

NM_NIVEL_DISCENTE Nível de titulação do discente

NM_ABNT_AUTOR Nome abreviado do autor

CD_AREA_CONHECIMENTO Código da área de conhecimento 

NM_AREA_CONHECIMENTO Nome da área de conhecimento

ID_NATUREZA_ATUACAO Identificação da natureza de atuação do autor

NM_NATUREZA_ATUACAO Natureza de atuação do autor

ID_PAIS Código do país

NM_PAIS País de origem do autor

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

 

2. Catálogo de Teses e Dissertações – Brasil

Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre as Teses e Dissertações da Pós-Gra-
duação consolidados a partir do COLETA CAPES, os nomes dos autores, a data de defesa, a localização da 
IES a qual o autor está vinculado, a área de conhecimento da tese ou dissertação.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Catálogo de Teses e 
Dissertações – Brasil

Plataforma

Sucupira
DAV e DTI

2019 1º trimestre / 
2021 Os dados podem ser 

acessados em ADD_
SNPG: ADD_TRABA-
LHO_CONCLUSAO2020 1º trimestre / 

2022

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_BASE Ano Base de Coleta dos Dados

CD_PROGRAMA Código de Identificação do Programa

NM_PROGRAMA Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Entidade de Ensino

NM_ENTIDADE_ENSINO Nome da Entidade de Ensino

ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL
Identificador do Produto no Ano Base e no Programa na Base de Dados 
da CAPES

ID_PRODUCAO_INTELECTUAL Identificador do Produto na Base de Dados da CAPES

NM_PRODUCAO Nome da Produção

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Identificador do Subtipo da Produção
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NM_SUBTIPO_PRODUCAO Nome do Subtipo da Produção

ID_AREA_CONCENTRACAO Identificador da área de concentração

NM_AREA_CONCENTRACAO Nome da área de concentração

ID_LINHA_PESQUISA Identificador da Linha de Pesquisa

NM_LINHA_PESQUISA Nome da Linha de Pesquisa

ID_PROJETO Identificador do Projeto

NM_PROJETO Nome do Projeto

DH_INICIO_AREA_CONC Data e Hora do Início da Área de Concentração

DH_FIM_AREA_CONC Data e Hora do Fim da Área de Concentração

DH_INICIO_LINHA Data e Hora do Início da Linha de Pesquisa

DH_FIM_LINHA Data e Hora do Fim da Linha de Pesquisa

DT_TITULACAO Data da Titulação

DS_PALAVRA_CHAVE Descrição da Palavra-Chave

DS_ABSTRACT Descrição do Abstract

DS_KEYWORD Descrição do Keyword

IN_TRABALHO_MESMA_AREA Indicador de Expectativa de Atuação

NM_TP_VÍNCULO Nome do Tipo de vÍnculo 

IN_ORIENT_PARTICIPOU_BANCA Indicador se o Orientador Participou da Banca

DS_BIBLIOTECA_DEPOSITARIA Descrição da Biblioteca Depositária

ID_TP_EXPECTATIVA_ATUACAO Identificador do Tipo de Expectativa da Atuação

NM_EXPECTATIVA_ATUACAO Nome da Expectativa da Atuação

ID_PESSOA_DISCENTE Código de identificação da pessoa na base de dados da CAPES

NM_DISCENTE Nome do Discente

DT_MATRICULA Data da Matrícula do Discente

ID_GRAU_ACADEMICO Identificador do Grau Acadêmico ao qual o discente está vinculado

NM_GRAU_ACADEMICO Nome do Grau Acadêmico ao qual o discente está vinculado

NM_ORIENTADOR Nome do Orientador

DS_CATEGORIA_ORIENTADOR Descrição da Categoria do Orientador

NM_CATEGORIA_DOCENTE Nome da Categoria do Docente

NM_REGIAO Nome da Região da IES

SG_UF_IES Sigla da Unidade da Federação da IES

NM_UF_IES Nome da Unidade da Federação da IES

CD_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO
Código da Grande Área de Conhecimento a que a Produção está vincu-
lada

NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO
Nome da Grande Área de Conhecimento a que a Produção está vincu-
lada

CD_AREA_CONHECIMENTO
Código da Área de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação 
está vinculada

NM_AREA_CONHECIMENTO
Nome da Área de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação 
está vinculada

CD_SUBAREA_CONHECIMENTO
Código da Subárea de Conhecimento a que o Programa de Pós-Gradua-
ção está vinculada

NM_SUBAREA_CONHECIMENTO
Nome da Subárea de Conhecimento a que o Programa de Pós-Gradua-
ção está vinculada

CD_ESPECIALIDADE Código da Especialidade

NM_ESPECIALIDADE Nome da Especialidade

NM_AREA_AVALIACAO Nome da Área de Avaliação

DS_EMAIL_DISCENTE Descrição do e-mail do Discente



22

NR_VOLUME Número do Volume da Produção

NR_PAGINAS Número de Páginas da Produção

NM_IDIOMA Nome do Idioma da Produção

DS_RESUMO Descrição do Resumo

DS_URL_TEXTO_COMPLETO Descrição da URL do Texto Completo

ID_PESSOA_ORIENTADOR
Código de identificação da pessoa orientador na base de dados da CA-
PES

3. Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu do Brasil

Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre os Cursos de Pós-Graduação no 
Brasil, como nota, programa do qual fazem parte, informações de áreas do conhecimento e instituição a 
que pertencem.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Cursos da Pós-Gra-
duação Stricto Sensu 

no Brasil
SIAPE DAV e DTI

2019 4º trimestre / 
2020 Os dados podem ser 

acessados em ADD_
SNPG: ADD_CURSO2020 4º trimestre / 

2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_BASE Ano de referência do Coleta

NM_GRANDE_AREA_CONHECIMEN-
TO Grande área do conhecimento do programa

NM_AREA_CONHECIMENTO Área de conhecimento do programa de pós-graduação

NM_SUBAREA_CONHECIMENTO Subárea do conhecimento do programa de pós-graduação

NM_ESPECIALIDADE Especialidade do conhecimento programa de pós-graduação

CD_AREA_AVALIACAO Código identificador da área de avaliação do programa de pós-graduação

NM_AREA_AVALIACAO Área de avaliação do programa de pós-graduação

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação

NM_ENTIDADE_ENSINO Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação

CS_STATUS_JURIDICO Classificação do Status Jurídico

DS_DEPENDENCIA_ADMINISTRATIVA Dependência administrativa da Instituição de Ensino Superior

DS_ORGANIZACAO_ACADEMICA Organização acadêmica da Instituição de Ensino Superior

NM_REGIAO Grande Região onde está localizado o programa

SG_UF_PROGRAMA Sigla da Unidade da Federação do programa

NM_MUNICIPIO_PROGRAMA_IES Município sede do programa de pós-graduação

CD_PROGRAMA_IES Código do programa de pós-graduação

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa IES

CD_CURSO_PPG Código do Curso PPG

NM_CURSO Nome do Curso

NM_GRAU_CURSO Nome do Grau do Curso

CD_CONCEITO_CURSO Código do Conceito do Curso
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AN_INICIO_PREVISTO Ano de início previsto para o curso

DS_SITUACAO_CURSO Situação de atividade do curso

DT_SITUACAO_CURSO Data da situação do curso

ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES
Identificador da foto do último envio do Programa referente à IES (princi-
pal, no caso de programa em rede)

ID_ADD_FOTO_PROGRAMA Identificador da foto do último envio do Programa

 4. Detalhes da Produção Intelectual Artística de Programas de Pós-Graduação Stricto Sen-
su no Brasil

Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre o detalhamento da produção intelec-
tual artística dos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil.

Cronograma e demais informações:

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados 
Digitais da CAPES 

(ADD)

Detalhes da Produ-
ção Intelectual Artís-
tica de Programas de 
Pós-Graduação Stric-

to Sensu no Brasil

Plataforma

Sucupira
DAV e DTI

2019 1º trimestre / 
2021

Os dados podem 
ser acessados em 

ADD_SNPG: PRODU-
CAO_DETALHE2020 1º trimestre / 

2022

•	 Conjunto de variáveis:
a. Subtipo Artes Cênicas

Nome da Variável Descrição da Variável
CD_PROGRAMA_IES Código de Identificação do Tipo de Produção

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa 
em Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de Referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de 
dados da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de Identificação do Subtipo de Produção

DS_PRODUCAO Descrição da Produção

DS_CATEGORIA Descrição da Categoria da Produção

DS_ATIVIDADE_AUTORES Descrição da Atividade desenvolvida pelos Autores

DS_EVENTO Descrição do Evento

NM_LOCAL_APRESENTACAO Nome do Local da Apresentação

NM_CIDADE Nome da Cidade da Apresentação

NM_PAIS Nome do País da Apresentação

DT_EVENTO_APRESENTACAO Data do Evento/Apresentação

DT_ESTREIA Data da Primeira Apresentação

NM_LOCAL_ESTREIA Nome do Local da Primeira Apresentação

DS_DURACAO_OBRA_APRE-
SENTACAO

Descrição da Duração da Apresentação

DS_TEMPORADA Descrição da Temporada da Apresentação
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NM_INSTITUICAO_PROMO-
TORA

Nome da Instituição que Promoveu o evento

IN_PREMIACAO Indicador de Premiação da Produção

NM_INST_PROMOTORA_PRE-
MIO Nome da Instituição que Promotora do Prêmio

NM_OBRA_REFERENCIA Nomes das Obras de Referência da Produção

NM_AUTORES_OBRA_REFE-
RENCIA

Nomes dos Autores das Obras de Referência da Produção

DS_SUPORTE_REGISTRO Descrição do Suporte ou Forma de Registro

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações

DS_NATUREZA_VÍNCULO Descrição da Natureza do Vínculo da Produção 

DS_ABRANGENCIA Descrição da Abrangência da Produção

DS_AVAL_INSTITUCIONAL Descrição do Aval Institucional

DS_NATUREZA_EDITAL_SELE-
CAO

Descrição da Natureza do Edital

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avalia-
ção do Programa

b. Subtipo Artes Visuais
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código de Identificação do Produto

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de Referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de Identificação do Tipo de Produção

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de Identificação do Subtipo de Produção

DS_PRODUCAO Descrição da Produção

DS_CATEGORIA Descrição da Categoria da Produção

NM_TITULO_OBRA_SERIE Nome do Título da Obra

DS_ATIVIDADE_AUTORES Descrição da Atividade desenvolvida pelos Autores

DS_EVENTO Descrição do Evento

NM_LOCAL_APRESENTA-
CAO

Nome do Local da Apresentação

NM_CIDADE Nome da Cidade da Apresentação

NM_PAIS Nome do País da Apresentação

DT_EVENTO_APRESENTA-
CAO

Data do Evento/Apresentação

IN_ITINERANTE Indicador se a Produção é Itinerante

NM_INSTITUICAO_PRO-
MOTORA

Nome da Instituição que Promoveu o evento

IN_PREMIACAO Indicador de Premiação da Produção



25

NM_INST_PROMOTORA_
PREMIO

Nome da Instituição que Promotora do Prêmio

DS_SUPORTE_REGISTRO Descrição do Suporte ou Forma de Registro

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações

DS_NATUREZA_VÍNCULO Descrição da Natureza do Vínculo da Produção 

DS_ABRANGENCIA Descrição da Abrangência da Produção

DS_AVAL_INSTITUCIONAL Descrição do Aval Institucional

DS_NATUREZA_EDITAL_SE-
LECAO

Descrição da Natureza do Edital

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

DS_NATUREZA Descrição da natureza da Produção

DS_ACERVO Descrição do Acervo da Produção

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

c. Subtipo Música
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código de Identificação do Produto

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa 
em Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de Referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de 
dados da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de Identificação do Tipo de Produção

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de Identificação do Subtipo de Produção

DS_PRODUCAO Descrição da Produção

DS_CATEGORIA Descrição da Categoria da Produção

DS_FORMACAO_INSTRU-
MENTAL

Descrição da Formação Instrumental da Produção

DS_ATIVIDADE_AUTORES Descrição da Atividade desenvolvida pelos Autores

DS_EVENTO Descrição do Evento

NM_LOCAL_APRESENTACAO Nome do Local da Apresentação

NM_CIDADE Nome da Cidade da Apresentação

NM_PAIS Nome do País da Apresentação

DT_EVENTO_APRESENTA-
CAO

Data do Evento/Apresentação

DT_ESTREIA Data da Primeira Apresentação

NM_LOCAL_ESTREIA Nome do Local da Primeira Apresentação

DS_DURACAO_OBRA_APRE-
SENTACAO

Descrição da Duração da Apresentação

DS_TEMPORADA Descrição da Temporada da Apresentação

NM_INSTITUICAO_PROMO-
TORA

Nome da Instituição que Promoveu o evento

IN_PREMIACAO Indicador de Premiação da Produção
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NM_INST_PROMOTORA_
PREMIO

Nome da Instituição que Promotora do Prêmio

NM_OBRA_REFERENCIA Nomes das Obras de Referência da Produção

NM_AUTORES_OBRA_REFE-
RENCIA

Nomes dos Autores das Obras de Referência da Produção

DS_SUPORTE_REGISTRO Descrição do Suporte ou Forma de Registro

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações

DS_NATUREZA_VÍNCULO Descrição da Natureza do Vínculo da Produção 

DS_ABRANGENCIA Descrição da Abrangência da Produção

DS_AVAL_INSTITUCIONAL Descrição do Aval Institucional

DS_NATUREZA_EDITAL_SE-
LECAO

Descrição da Natureza do Edital

DT_ENCERRAMENTO Data de Encerramento do Evento/Apresentação

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avalia-
ção do Programa

d. Subtipo Outros
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação

AN_BASE_PRODUCAO Ano de Referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTELEC-
TUAL

Código de Identificação do Produto

ID_TIPO_PRODUCAO Código de Identificação do Tipo de Produção

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de Identificação do Subtipo de Produção

DS_PRODUCAO Descrição da Produção

DS_CATEGORIA Descrição da Categoria da Produção

DS_ATIVIDADE_AUTORES Descrição da Atividade desenvolvida pelos Autores

DS_EVENTO Descrição do Evento

NM_LOCAL_APRESENTACAO Nome do Local da Apresentação

NM_CIDADE Nome da Cidade da Apresentação

NM_PAIS Nome do País da Apresentação

DT_EVENTO_APRESENTACAO Data do Evento/Apresentação

DT_ESTREIA Data da Primeira Apresentação

NM_LOCAL_ESTREIA Nome do Local da Primeira Apresentação

DS_DURACAO_OBRA_APRESEN-
TACAO

Descrição da Duração da Apresentação

DS_TEMPORADA Descrição da Temporada da Apresentação

NM_INSTITUICAO_PROMOTORA Nome da Instituição que Promoveu o evento

IN_PREMIACAO Indicador de Premiação da Produção

NM_INST_PROMOTORA_PRE-
MIO

Nome da Instituição que Promotora do Prêmio

NM_OBRA_REFERENCIA Nomes das Obras de Referência da Produção
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NM_AUTORES_OBRA_REFEREN-
CIA

Nomes dos Autores das Obras de Referência da Produção

DS_SUPORTE_REGISTRO Descrição do Suporte ou Forma de Registro

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações

DS_NATUREZA_VÍNCULO Descrição da Natureza do Vínculo da Produção 

DS_ABRANGENCIA Descrição da Abrangência da Produção

DS_AVAL_INSTITUCIONAL Descrição do Aval Institucional

DS_NATUREZA_EDITAL_SELECAO Descrição da Natureza do Edital

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a 
Avaliação do Programa

 
5. Detalhes da Produção Intelectual Bibliográfica de Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu no Brasil

Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre o detalhamento da produção intelec-
tual bibliográfica dos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados 
Digitais da CAPES 

(ADD)

Detalhes da Pro-
dução Intelectual 

Bibliográfica de Pro-
gramas de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu 

no Brasil

Plataforma

Sucupira
DAV e DTI

2019 1º trimestre / 
2021 Os dados podem 

ser acessados em 
ADD_SNPG: PRODU-

CAO_DETALHE2020 1º trimestre / 
2022

•	 Conjunto de variáveis
a. Subtipo Artigo em Jornal ou Revista

Nome da Variável Descrição da Variável
CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de Referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTELEC-
TUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

NM_TITULO Nome do Título da Produção

DT_PUBLICACAO Data da Publicação da Produção

NR_PAGINA_FINAL Número da Página Inicial da Produção
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NR_PAGINA_INICIAL Número da Página Final da Produção

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

NM_CIDADE Nome da Cidade

NM_PAIS Nome do País

DS_ISSN Descrição do ISSN

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

b. Subtipo Artigo em Periódico
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de Referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_IN-
TELECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

NR_VOLUME Número do Volume da Produção

DS_FASCICULO Descrição do Fascículo da Produção

NR_SERIE Número da Série da Produção

NR_PAGINA_FINAL Número da Página Inicial da Produção

NR_PAGINA_INICIAL Número da Página Final da Produção

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

NM_EDITORA Nome da Editora da Produção

NM_CIDADE Nome da Cidade

DS_DOI Descrição do DOI

DS_ISSN Descrição do ISSN

ID_VALOR_LISTA Código de identificação do veículo

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa
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c. Subtipo Livro
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de Referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_IN-
TELECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES

NR_PAGINAS Número de Páginas da Produção

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

NM_EDITORA Nome da Editora da Produção

NM_CIDADE_PAIS Nome da Cidade e País da Publicação

DS_ISBN Descrição do ISBN

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

NM_TITULO Nome do Título da Produção

AN_PRIMEIRA_EDICAO Ano de Publicação da Primeira Edição da Produção

NR_TIRAGEM Número de Tiragens da Produção

IN_REEDICAO Indicador de Reedição da Produção

IN_REIMPRESSAO Indicador de Reimpressao da Produção 

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_TIPO_EDITORA Descrição do Tipo de Editora da Produção

DS_TIPO_FINANCIADOR Descrição do Tipo de Financiador da Produção

NM_FINANCIADOR Nome do Financiador da Produção

DS_CONSELHO_EDITORIAL Descrição do Conselho Eleitoral da Produção

DS_DISTRIBUICAO Descrição da Distribuição da Produção

IN_REVISAO Indicador de Revisão por Partes da Produção

IN_REMISSIVO Indicador de Índice Remissivo na Produção

DS_TIPO_CONTRIBUICAO Descrição do Tipo de Contribuição da Produção na Obra

DS_PREMIACAO Descrição do Tipo de Instituição da Premiação da Produção

NM_INST_PROMOTO-
RA_PREMIO

Nome da Instituição Promotora do Prêmio

DT_PREMIACAO Data da Premiação da Produção 

DS_OBRA_REFERENCIA Descrição do Tipo de Instituição da Obra de Referência 

NM_INST_OBRA_REFE-
RENCIA

Nome da Instituição da Obra de Referência 

DT_INDICACAO_REFEREN-
CIA

Data da Indicação como Obra de Referência

DS_NATUREZA_CONTEU-
DO

Descrição da Natureza do Conteúdo

IN_INFORMACAO_AUTO-
RES

Indicador de Informações dos Autores

NR_PAGINAS_CONTRIBUI-
CAO

Número de Páginas da Contribuição na Obra
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NM_CIDADE Nome da Cidade

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

 

d. Subtipo Partitura Musical
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de Referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_IN-
TELECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

DS_FORMACAO_INSTRU-
MENTAL

Descrição da Formação Instrumental

NM_EDITORA Nome da Editora da Produção

NM_CIDADE Nome da Cidade

NM_PAIS Nome do País

NR_PAGINAS Número de Páginas da Produção

NR_CATALOGO Número de Catálogo

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

e. Subtipo Outros
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de Referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_IN-
TELECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

NM_EDITORA Nome da Editora da Produção

NM_CIDADE Nome da Cidade

NM_PAIS Nome do País

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

NR_PAGINAS Número de Páginas da Produção

DS_ISBN_ISSN Descrição do ISBN ou ISSN
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DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

f. Subtipo Trabalho em Anais
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de Referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_IN-
TELECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

NM_TITULO Nome do Título da Produção

NR_VOLUME Número do Volume da Produção

DS_FASCICULO Descrição do Fascículo da Produção

NR_SERIE Número da Série da Produção

NR_PAGINA_FINAL Número da Página Inicial da Produção

NR_PAGINA_INICIAL Número da Página Final da Produção

DS_EVENTO Descrição do Evento 

NM_CIDADE Nome da Cidade

NM_PAIS Nome do País

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

NR_EDICAO Número da Edição da Produção

DS_ISBN_ISSN Descrição do ISBN ou ISSN

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

g. Subtipo Tradução
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de Referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_IN-
TELECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.
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DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

NM_AUTOR_TRADUZIDO Nome do Autor Traduzido

NM_TITULO Nome do Título da Produção

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Tradução

DS_IDIOMA_TRADUCAO Descrição do Idioma da Produção

NM_EDITORA_TRADUCAO Nome da Editora da Tradução

NM_CIDADE Nome da Cidade

NM_PAIS Nome do País

NR_EDICAO Número da Edição da Produção

NR_PAGINAS Número de Páginas da Produção

NR_VOLUME Número do Volume da Produção

DS_FASCICULO Descrição do Fascículo da Produção

NR_SERIE Número da Série da Produção

DS_ISBN Descrição do ISBN

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

 
6. Detalhes da Produção Intelectual Técnica de Programas de Pós-Graduação Stricto Sen-
su no Brasil 
 
 Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre o detalhamento da produ-
ção intelectual técnica dos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil.

•	 Cronograma e demais informações 
 

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados 
Digitais da CAPES 

(ADD)

Detalhes da Produção 
Intelectual Técnica de 

Programas de
Pós-Graduação Stricto 

Sensu no Brasil

Plataforma

Sucupira
DAV e DTI

2019 1º trimestre / 
2021 Os dados podem 

ser acessados em 
ADD_SNPG: PRODU-

CAO_DETALHE2020 1º trimestre / 
2022

•	 Conjunto de variáveis
a. Subtipo Apresentação de Trabalho

Nome da Variável Descrição da Variável
CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_EVENTO Descrição do Evento 
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NM_INSTITUICAO_PRO-
MOTORA Nome da Instituição Promotora do Evento

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

NM_LOCAL Nome do Local do Evento

NM_CIDADE Nome da Cidade do Evento

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

b. Subtipo Cartas, Mapas ou Similares
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

DS_TEMA Descrição do Tema da Produção

DS_TECNICA Descrição da Técnica da Produção

DS_FINALIDADE Descrição da Finalidade da Produção

DS_AREA_REPRESENTADA Descrição da Área Representada pela Produção

NM_FINANCIADOR Nome da Instituição Financiadora da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

c. Subtipo Curso de Curta Duração
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_NIVEL Descrição do Nível da Produção
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DS_PARTICIPACAO_AUTO-
RES

Descrição da Participação dos Autores

DS_DURACAO Descrição da Duração do Evento

NM_INSTITUICAO_PRO-
MOTORA

Nome da Instituição Promotora do Evento

NM_LOCAL Nome do Local do Evento

NM_CIDADE Nome da Cidade do Evento

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

d. Subtipo Desenvolvimento de Aplicativo
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

DS_FINALIDADE Descrição da Finalidade da Produção

DS_PLATAFORMA Descrição da Plataforma

DS_AMBIENTE Descrição do Ambiente

NR_REG_DIREITO_AUTO-
RAL

Número do Registro de Direito Autoral da Produção

DS_DISPONIBILIDADE Descrição da Disponibilidade

NM_FINANCIADOR Nome da Instituição Financiadora da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

e. Subtipo Desenvolvimento de Técnica
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa
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NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

DS_FINALIDADE Descrição da Finalidade da Produção

DS_DISPONIBILIDADE Descrição da Disponibilidade

NM_FINANCIADOR Nome da Instituição Financiadora da Produção

NM_CIDADE Nome da Cidade do Evento

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

f. Subtipo Desenvolvimento de Material Didático e Instrucional
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

DS_FINALIDADE Descrição da Finalidade da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

g. Subtipo Desenvolvimento de Produto
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.
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AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_DETALHE_SUBTIPO Descrição do Detalhe do Subtipo da Produção

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

DS_FINALIDADE Descrição da Finalidade da Produção

NR_REG_PATENTE Número do Registro da Patente 

DS_DISPONIBILIDADE Descrição da Disponibilidade

NM_FINANCIADOR Nome da Instituição Financiadora da Produção

NM_CIDADE Nome da Cidade do Evento

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

h. Subtipo Editoria
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_DETALHE_SUBTIPO Descrição do Detalhe do Subtipo da Produção

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

NR_PAGINAS Número de Páginas da Produção

NM_INSTITUICAO_PRO-
MOTORA

Nome da Instituição Promotora do Evento

NM_EDITORA Nome da Editora da Produção

NM_CIDADE Nome da Cidade do Evento

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês
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IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

 

i. Subtipo Manutenção de Obra Artística
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_DETALHE_SUBTIPO Descrição do Detalhe do Subtipo da Produção

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

NM_TITULO Nome do Título da Produção

NM_AUTOR Nome do Autor da Produção

AN_OBRA Ano da Obra

DS_ACERVO Descrição do Acervo da Produção

NM_LOCAL Nome do Local do Evento

NM_CIDADE Nome da Cidade do Evento

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

DS_DOI Descrição do DOI

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

j. Subtipo Maquete
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_FINALIDADE Descrição da Finalidade da Produção

DS_OBJETO Descrição do Objeto representado

DS_MATERIAL Descrição do Material 
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NM_FINANCIADOR Nome da Instituição Financiadora da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

k. Subtipo Organização de Evento
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_DETALHE_SUBTIPO Descrição do Detalhe do Subtipo da Produção

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

NM_INSTITUICAO_PRO-
MOTORA

Nome da Instituição Promotora do Evento

DS_DURACAO Descrição da Duração do Evento

IN_ITINERANTE Indicador se o Evento é Itinerante

IN_CATALOGO Indicador de Disponibilidade do Catálogo do Evento

NM_LOCAL Nome do Local do Evento

NM_CIDADE Nome da Cidade do Evento

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

 

l. Subtipo Outros
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa
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NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

DS_FINALIDADE Descrição da Finalidade da Produção

NM_INSTITUICAO_PRO-
MOTORA

Nome da Instituição Promotora do Evento

NM_LOCAL Nome do Local do Evento

NM_CIDADE Nome da Cidade do Evento

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

m. Subtipo Patente
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

NM_TITULO Nome do Título da Produção

DT_DESENVOLVIMENTO Data do Desenvolvimento da Produção

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_FINALIDADE Descrição da Finalidade da Produção

NM_FINANCIADOR Nome da Instituição Financiadora da Produção

CD_REGISTRO Código do Registro da Produção

DT_PEDIDO_DEPOSITO Data do Pedido de Depósito da Produção 

DT_PEDIDO_EXAME Data do Pedido de Exame da Produção

DT_CONCESSAO Data de Concessão 

NM_INST_DEPOSITO Nome da Instituição do Depósito da Produção

DT_DEPOSITO Data do Depósito da Produção
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IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

n. Subtipo Programa de Rádio ou Tv
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

NM_EMISSORA Nome da Emissora

DS_TEMA Descrição do Tema da Produção

DT_EVENTO_APRESENTA-
CAO

Data do Evento de Apresentação da Produção

DS_DURACAO Descrição da Duração do Evento

NM_CIDADE Nome da Cidade do Evento

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

o. Subtipo Relatório de Pesquisa
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_IN-
TELECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

NM_PROJETO Nome do Projeto 

NR_PAGINAS Número de Páginas da Produção

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DISPONIBILIDADE Descrição da Disponibilidade

NM_FINANCIADOR Nome da Instituição Financiadora da Produção

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção
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DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

DS_FINALIDADE Descrição da Finalidade da Produção

NM_INSTITUICAO_PRO-
MOTORA

Nome da Instituição Promotora do Evento

NM_LOCAL Nome do Local do Evento

NM_CIDADE Nome da Cidade do Evento

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

p. Subtipo Serviços Técnicos
Nome da Variável Descrição da Variável

CD_PROGRAMA_IES Código do Programa

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino do Programa

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal.

AN_BASE_PRODUCAO Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTE-
LECTUAL

Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES.

DS_NATUREZA Descrição da Natureza da Produção

DS_FINALIDADE Descrição da Finalidade da Produção

DS_DURACAO Descrição da Duração do Evento

NR_PAGINAS Número de Páginas da Produção

DS_DISPONIBILIDADE Descrição da Disponibilidade

NM_FINANCIADOR Nome da Instituição Financiadora da Produção

NM_CIDADE Nome da Cidade do Evento

NM_PAIS Nome do País do Evento

DS_DIVULGACAO Descrição do Meio de Divulgação da Produção

DS_URL Descrição do Endereço Eletrônico da Produção

DS_OBSERVACOES Descrição das Observações da Produção

DS_IDIOMA Descrição do Idioma da Produção

DS_DOI Descrição do DOI

NM_TITULO_INGLES Nome do Título em Inglês

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

7. Discentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil

 Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre os discentes da pós-graduação stric-
to sensu no Brasil, tais como a nacionalidade do discente, ano da matrícula do discente, nível de titulação 
do discente, situação do discente no programa de pós-graduação, o programa de pós-graduação e Insti-
tuição de Ensino a qual o discente está vinculado, dentre outras.
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•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Discentes da
Pós-Graduação

Stricto Sensu
do Brasil

Plataforma

SucupiraDP
DAV e DTI

2019 4º trimestre / 
2020 Os dados podem ser 

acessados em ADD_
SNPG: ADD_DISCENTE

2020 4º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_BASE Ano de referência do Coleta

NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO Grande área do conhecimento do programa

CD_AREA_AVALIACAO Código identificador da área de avaliação do programa de pós-graduação

NM_AREA_AVALIACAO Área de avaliação do programa de pós-graduação

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação

NM_ENTIDADE_ENSINO Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação

CS_STATUS_JURIDICO Status Jurídico da Instituição de Ensino Superior

DS_DEPENDENCIA_ADMINISTRATIVA Dependência administrativa da Instituição de Ensino Superior

NM_MODALIDADE_PROGRAMA Modalidade do programa de pós-graduação

NM_GRAU_PROGRAMA Nível do programa de pós-graduação

CD_PROGRAMA_IES Código do programa de pós-graduação

NM_PROGRAMA_IES Nome do programa de pós-graduação

NM_REGIAO Grande Região onde está localizado o programa

SG_UF_PROGRAMA Sigla da Unidade da Federação do programa

NM_MUNICIPIO_PROGRAMA_IES Município sede do programa de pós-graduação

CD_CONCEITO_PROGRAMA Nota/Conceito do programa de pós-graduação

CD_CONCEITO_CURSO Código da Nota do Curso

ID_PESSOA Código de identificação da pessoa na base de dados da CAPES

NM_DISCENTE Nome do Discente

NR_DOCUMENTO CPF descaracterizado do Bolsista (***.999.999-**)

NM_PAIS_NACIONALIDADE_DISCENTE Nome do País de Nacionalidade do Discente

DS_TIPO_NACIONALIDADE_DISCENTE Descrição do Tipo de Nacionalidade do Discente

TP_SEXO_DISCENTE Sexo do Discente

NM_RACA_COR Descrição da raça ou cor declarada para o discente

IN_NECESSIDADE_PESSOAL Indicador de pessoa com deficiência

DS_FAIXA_ETARIA Descrição da Faixa Etária do Discente no ano de referência

DS_GRAU_ACADEMICO_DISCENTE Descrição do Grau Acadêmico ao qual o discente está vinculado

ST_INGRESSANTE Ingressante do Discente no ano de referência

NM_SITUACAO_DISCENTE Nome da Situação do Discente

DT_MATRICULA_DISCENTE Data da Matrícula do Discente

DT_SITUACAO_DISCENTE Data da Situação do Discente

QT_MES_TITULACAO Quantidades de Meses com que o Discente obteve a Titulação

NM_TESE_DISSERTACAO Título da Tese ou da Dissertação do Discente

NM_ORIENTADOR_PRINCIPAL Nome do(a) Orientador(a) do Discente

ID_ADD_FOTO_PROGRAMA Identificador da foto do último envio do programa
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ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES
Identificador da foto do último envio do Programa referente à IES (princi-
pal, no caso de programa em rede)

 
 8. Docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil

Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre os docentes de pós-graduação stric-
to sensu no Brasil tais como nível de titulação acadêmica (graduação, mestrado, doutorado, notório saber) 
do docente, vínculo com a instituição (servidor público, CLT etc.), vínculo com o programa (dedicação 
exclusiva, integral ou parcial) e dados quantitativos de atuação acadêmica (quantidade de orientações e 
outras atividades).

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Docentes da
Pós-Graduação
Stricto Sensu no 

Brasil

Plataforma

Sucupira
DAV e DTI

2019 4º trimestre / 
2020 Os dados podem ser 

acessados em ADD_
SNPG: ADD_DOCENTE

2020 4º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_BASE Ano de referência do Coleta

CD_AREA_AVALIACAO Código identificador da área de avaliação do programa de pós-graduação

NM_AREA_AVALIACAO Área de avaliação do programa de pós-graduação

NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO Grande área do conhecimento do programa

NM_AREA_CONHECIMENTO Nome da área de conhecimento

CD_PROGRAMA_IES Código do programa de pós-graduação

NM_PROGRAMA_IES Nome do programa de pós-graduação

NM_GRAU_PROGRAMA Nível do programa de pós-graduação

NM_MODALIDADE_PROGRAMA Modalidade do programa de pós-graduação

CD_CONCEITO_PROGRAMA Nota/Conceito do programa de pós-graduação

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação

NM_ENTIDADE_ENSINO Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação

DS_DEPENDENCIA_ADMINISTRATIVA Dependência administrativa da Instituição de Ensino Superior

CS_STATUS_JURIDICO Status Jurídico da Instituição de Ensino Superior

NM_MUNICIPIO_PROGRAMA_IES Município sede do programa de pós-graduação

SG_UF_PROGRAMA Sigla da Unidade da Federação do programa

NM_REGIAO Grande Região onde está localizado o programa

ID_PESSOA Código de identificação da pessoa na base de dados da CAPES

NM_DOCENTE Nome do Discente

TP_SEXO_DOCENTE Sexo do Discente

DS_FAIXA_ETARIA Descrição da Faixa Etária do Discente no ano de referência

DS_TIPO_NACIONALIDADE_DOCENTE Nacionalidade do Docente

NM_PAIS_NACIONALIDADE_DOCENTE Nome do país da nacionalidade do docente

DS_CATEGORIA_DOCENTE Categoria do Docente
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DS_TIPO_VÍNCULO_DOCENTE_IES Tipo de vínculo do docente com a IES

DS_REGIME_TRABALHO Tipo de regime de trabalho.

CD_CAT_BOLSA_PRODUTIVIDADE Categoria de bolsa de produtividade do pesquisador no CNPq

IN_DOUTOR Indicador de professor doutor

AN_TITULACAO Ano de titulação do docente no último grau

NM_GRAU_TITULACAO Maior grau de titulação do docente

CD_AREA_BASICA_TITULACAO Código da área básica do último grau de titulação do docente

NM_AREA_BASICA_TITULACAO Área básica do último grau de titulação do docente

SG_IES_TITULACAO Cursos de Mestrado Profissional em rede avaliados na Quadrienal 2017

NM_IES_TITULACAO Nome da IES do último grau de titulação do docente

NM_PAIS_IES_TITULACAO Nome do país do último grau de titulação do docente

ID_ADD_FOTO_PROGRAMA Identificador da foto do último envio do programa

ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES
Identificador da foto do último envio do Programa referente à IES (princi-
pal, no caso de programa em rede)

 
 9. Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil

Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre os financiadores de projetos dos pro-
gramas de pós-graduação stricto sensu no Brasil e recupera registros tais como identificação do Programa 
e sua Instituição Principal, as chaves primárias para relacionamentos com outras tabelas, a identificação 
do financiador e sua natureza.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Financiadores de 
Projetos dos Progra-
mas de Pós-Gradua-
ção Stricto Sensu no 

Brasil

Plataforma

Sucupira
DAV e DTI

2019 1º trimestre / 
2021 Os dados podem ser 

acessados em ADD_
SNPG: ADD_FINANCIA-

DOR_PROJETO2020 1º trimestre / 
2022

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_BASE Ano de referência do Coleta

ID_ADD_FOTO_PROGRAMA Identificador da foto do último envio do programa

ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES
Identificador da foto do último envio do Programa referente à IES (principal, no caso 
de programa em rede)

ID_ADD_CONTEXTO

Identificador do contexto do projeto, indicando seu relacionamento com área de 
concentração e linha de pesquisa, quando informados pelo programa de pós-gradua-
ção

ID_PROJETO Identificador do projeto no programa de pós-graduação

CD_PROGRAMA_IES Código do programa de pós-graduação

NM_PROGRAMA_IES Nome do programa de pós-graduação

AN_INICIO_PROGRAMA Ano de início do programa de Pós-Graduação

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação

NM_ENTIDADE_ENSINO Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação
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NM_NATUREZA_FINANCIAMEN-
TO

Nome da natureza do financiamento

NM_FINANCIADOR Nome do financiador do projeto do programa de pós-graduação

SG_PROGRAMA_FOMENTO Sigla do programa de fomento do financiador

NM_PROGRAMA_FOMENTO Nome do programa de fomento do financiador

IN_FINANCIADOR_ESTRANGEIRO Indicador de financiador estrangeiro

NM_PAIS_FINANCIADOR Nome do país do financiador
 
 10. Membros de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 

Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre os membros de projetos dos progra-
mas de pós-graduação stricto sensu no Brasil, tais como identificação do Programa e de sua Instituição, 
as chaves primárias para vinculação deles com os respectivos projetos, bem como nome do membro, sua 
nacionalidade, gênero, tipo e categoria e datas de início e fim de vínculo com o projeto. 

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Membros de Proje-
tos dos Programas 
de Pós-Graduação 
Stricto Sensu no 

Brasil

Plataforma

Sucupira
DAV e DTI

2019 4º trimestre / 
2020 Os dados podem ser 

acessados em ADD_
SNPG: ADD_MEMBRO_

PROJETO2020 4º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_BASE Ano de referência do Coleta

ID_ADD_FOTO_PROGRAMA Identificador da foto do último envio do Programa

ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES
Identificador da foto do último envio do Programa referente à IES (principal, no caso 
de programa em rede)

AN_INICIO_PROGRAMA Ano de início do Programa de Pós-Graduação a que o projeto está vinculado 

ID_ADD_CONTEXTO

Identificador do contexto do projeto, o qual estabelece seu relacionamento com 
área de concentração e linha de pesquisa, quando informados pelo Programa de 
Pós-Graduação

ID_PROJETO Identificador do projeto no Programa de Pós-Graduação

IN_RESPONSAVEL_PROJETO Indicador se o membro do projeto é o responsável pela equipe do projeto

ID_ADD_MEMBRO_PROJETO Identificador do membro no projeto do Programa de Pós-Graduação

ID_PESSOA Código de identificação da pessoa na base de dados da CAPES 

DS_TIPO_MEMBRO Tipo de vínculo do autor com o Programa de Pós-Graduação

ID_ADD_PARTICIPANTE_EXTERNO Número de identificação do participante externo na base de dados da CAPES 

ID_ADD_DISCENTE Número de identificação do discente enquanto pessoa na base de dados da CAPES 

ID_ADD_DOCENTE Número de identificação do docente enquanto pessoa na base de dados da CAPES 

NM_MEMBRO_PROJETO Nome do membro do projeto

NM_PAIS_NACIONALIDADE_MEM-
BRO

Nome do País de origem do membro do projeto

TP_SEXO_MEMBRO Gênero do membro do projeto
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DS_CATEGORIA_MEMBRO_PRO-
JETO

Nome da categoria do membro do projeto

DT_INICIO_VÍNCULO Data de início do vínculo do membro ao projeto

DT_FIM_VÍNCULO Data de fim do vínculo do membro ao projeto
 
 11. Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil

Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre a produção intelectual dos progra-
mas de pós-graduação stricto sensu no Brasil tais como identificação do programa, área de concentração, 
linha de pesquisa e projeto a que está vinculada.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Produção Intelectual 
de Programas de 

Pós-Graduação Stric-
to Sensu no Brasil

Plataforma

Sucupira
DAV e DTI

2019 1º trimestre / 
2021 Os dados podem ser 

acessados em ADD_
SNPG: PRODUCAO_IN-

TELECTUAL2020 1º trimestre / 
2022

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
CD_PROGRAMA_IES Código do Programa de Pós-Graduação na CAPES

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa de Pós-Graduação na CAPES

SG_ENTIDADE_ENSINO
Sigla da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa a Sigla da Instituição Principal

NM_ENTIDADE_ENSINO
Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em 
Rede, representa o Nome da Instituição Principal

AN_BASE Ano de referência do Coleta

ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL
Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de da-
dos da CAPES

ID_PRODUCAO_INTELECTUAL Código de identificação do produto na base de dados da CAPES

NM_PRODUCAO Título do produto

ID_TIPO_PRODUCAO Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES

NM_TIPO_PRODUCAO Tipo de produção na base de dados da CAPES

ID_SUBTIPO_PRODUCAO Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES

NM_SUBTIPO_PRODUCAO Subtipo de produção na base de dados da CAPES

ID_FORMULARIO_PRODUCAO
Código de identificação do conjunto de detalhamentos do subtipo de produção 
na base de dados da CAPES

NM_FORMULARIO
Descrição do conjunto de detalhamentos do subtipo de produção na base de 
dados da CAPES

ID_AREA_CONCENTRACAO
Código de identificação da área de concentração do programa a qual está vincu-
lada a produção

NM_AREA_CONCENTRACAO Área de concentração do programa a qual está vinculada a produção

ID_LINHA_PESQUISA
Código de identificação da linha de pesquisa do programa a qual está vinculada 
a produção

NM_LINHA_PESQUISA Linha de pesquisa do programa a qual está vinculada a produção

ID_PROJETO
Código de identificação do projeto de pesquisa do programa a qual está vincula-
da a produção
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NM_PROJETO Projeto de pesquisa do programa a qual está vinculada a produção

DH_INICIO_AREA_CONC Data de início da área de concentração a qual a produção está ligada

DH_FIM_AREA_CONC Data do final da área de concentração a qual a produção está ligada

DH_INICIO_LINHA Data de início da linha de pesquisa a qual a produção está ligada

DH_FIM_LINHA Data do final da linha de pesquisa a qual a produção está ligada

IN_GLOSA
Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação 
do Programa

 
 12. Programas da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil

Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre os programas de pós-graduação 
stricto sensu no Brasil tais como nota atribuída ao programa, área de conhecimento do programa, ano de 
início do programa e informações sobre a IES (Instituição de Educação Superior) a qual o programa está 
vinculado.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Programas da
Pós-Graduação
Stricto Sensu no 

Brasil

Plataforma

Sucupira
DAV e DTI

2019 4º trimestre / 
2020 Os dados podem 

ser acessados em 
ADD_SNPG: ADD_PRO-

GRAMA2020 4º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_BASE Ano de referência do Coleta

NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO Grande área do conhecimento do programa

NM_AREA_CONHECIMENTO Área de conhecimento do programa de pós-graduação

NM_AREA_BASICA Área básica do conhecimento do programa de pós-graduação

NM_SUBAREA_CONHECIMENTO Subárea do conhecimento do programa de pós-graduação

NM_ESPECIALIDADE Especialidade do conhecimento programa de pós-graduação

CD_AREA_AVALIACAO Código identificador da área de avaliação do programa de pós-graduação

NM_AREA_AVALIACAO Área de avaliação do programa de pós-graduação

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação

NM_ENTIDADE_ENSINO Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação

IN_REDE Indicador de programa de pós-graduação em rede

SG_ENTIDADE_ENSINO_REDE Siglas das Instituições que compõem o programa em rede, quando for o 
caso

CS_STATUS_JURIDICO Status Jurídico da Instituição de Ensino Superior

DS_DEPENDENCIA_ADMINISTRATIVA Dependência administrativa da Instituição de Ensino Superior

DS_ORGANIZACAO_ACADEMICA Organização acadêmica da Instituição de Ensino Superior

NM_REGIAO Grande Região onde está localizado o programa

SG_UF_PROGRAMA Sigla da Unidade da Federação do programa

NM_MUNICIPIO_PROGRAMA_IES Município sede do programa de pós-graduação

NM_MODALIDADE_PROGRAMA Modalidade do programa de pós-graduação
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CD_PROGRAMA_IES Código do programa de pós-graduação

NM_PROGRAMA_IES Nome do programa de pós-graduação

NM_PROGRAMA_IDIOMA Nome do programa de pós-graduação em inglês

NM_GRAU_PROGRAMA Nível do programa de pós-graduação

CD_CONCEITO_PROGRAMA Nota/Conceito do programa de pós-graduação

AN_INICIO_PROGRAMA Ano de início do programa de pós-graduação

AN_INICIO_CURSO Ano de início de cada curso que compõe o programa

DS_SITUACAO_PROGRAMA Situação do programa no ano de referência

DT_SITUACAO_PROGRAMA Data de início da situação do programa no ano de referência

ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES Identificador da foto do último envio do Programa referente à IES (princi-
pal, no caso de programa em rede)

ID_ADD_FOTO_PROGRAMA Identificador da foto do último envio do programa
 
 13. Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil

O acervo de dados a ser disponibilizado contém informações sobre os projetos dos programas de 
pós-graduação stricto sensu no Brasil tais como identificação do programa e de sua Instituição, do projeto, 
seu vínculo com área de concentração e linha de pesquisa, sua natureza, situação e indicativo de fomento. 

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Projetos dos Progra-
mas de Pós-Gradua-
ção Stricto Sensu no 

Brasil

Plataforma

Sucupira
DAV e DTI

2019 4º trimestre / 
2020 Os dados podem ser 

acessados em ADD_
SNPG: ADD_PROJE-

TO_PESQUISA2020 4º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_BASE Ano de referência do Coleta

ID_ADD_FOTO_PROGRAMA Identificador da foto do último envio do Programa

ID_ADD_FOTO_PROGRA-
MA_IES

Identificador da foto do último envio do Programa referente à IES (principal, no caso 
de programa em rede)

CD_PROGRAMA_IES Código do programa de pós-graduação

NM_PROGRAMA_IES Nome do Programa IES

AN_INICIO_PROGRAMA Ano de início do Programa de Pós-Graduação a que o projeto está vinculado 

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação

NM_ENTIDADE_ENSINO Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação

ID_AREA_AVALIACAO
Identificador da Área de Avaliação a que o Programa de Pós-Graduação do projeto 
estava vinculado no ano base

NM_AREA_AVALIACAO Área de avaliação do programa de pós-graduação

NM_MODALIDADE_PROGRA-
MA

Modalidade (acadêmica ou profissional) do Programa de Pós-Graduação a qual o pro-
jeto está vinculado

ID_ADD_CONTEXTO

Identificador do contexto do projeto, o qual estabelece seu relacionamento com área 
de concentração e linha de pesquisa, quando informados pelo Programa de Pós-Gra-
duação
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NM_AREA_CONCENTRACAO
Nome da área de concentração do Programa de Pós-Graduação a qual o projeto está 
vinculado

NM_LINHA_PESQUISA
Nome da linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação a que o projeto está vincu-
lado

DH_INICIO_LINHA Data de início da linha de pesquisa a qual o projeto está vinculado

ID_PROJETO Identificador do projeto no Programa de Pós-Graduação

NM_PROJETO Nome do projeto do Programa de Pós-Graduação

DS_PROJETO Descrição do projeto do Programa de Pós-Graduação

NM_NATUREZA_PROJETO Nome da natureza do projeto do Programa de Pós-Graduação

DH_INICIO Data de início do projeto do Programa de Pós-Graduação

DT_SITUACAO_ATUAL Data da situação do projeto do Programa de Pós-Graduação

NM_TIPO_SITUACAO_ATUAL Nome do tipo de situação atual do projeto do Programa de Pós-Graduação

IN_BOLSA Indicador se o projeto contou com financiamento do tipo bolsa

IN_OUTRO_AUXILIO
Indicador se o projeto contou com outros tipos de auxílio financeiro que não seja bol-
sa

II. Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB)
1. Bolsas para a Formação de Professores da Educação Básica

Os dados a serem disponibilizados referem-se aos Programas Pibid, Observatório da Educação, Par-
for e aos Projetos Especiais Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), Programa 
Nacional Olimpíadas de Química (PNOQ), Programa Projetos Especiais Apoio Educação Básica (PEAEB), 
Programa Projetos Especiais (DEB/FAPEAL), Programa de Integração da Ciência - Pontos de CTI-EB (PIC-
-FAPERN), Residência Docente no Colégio de Aplicação da UFMG (RDUFMG) e Residência Docente no 
Colégio Pedro II (RDCP).

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados 
Digitais da CAPES 

(ADD)

Bolsas para a Forma-
ção de Professores da 

Educação Básica

SAC, SCBA e

FREIRE 1

DEB e DTI

2009 a 2012 4º trimestre / 
2020

Os dados podem ser 
acessados em ADD_
BOLSA: ACOMP_PA-
GAMENTO

2017 a 2019 4º trimestre / 
2020

2020 2º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
NM_BOLSISTA Nome do bolsista 

NR_DOCUMENTO CPF descaracterizado do bolsista (***.999.999-**)

CD_ENTIDADE_EMEC Código EMEC da IES 

NM_ENTIDADE_ENSINO Nome da IES vinculada 

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da IES vinculada 

NM_UF Nome da UF da IES vinculada 

SG_UF Sigla da UF da IES vinculada 

NM_PROGRAMA Nome do programa 
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SG_PROGRAMA Sigla do programa 

DS_PROJETO Descrição do edital do programa 

CD_PROJETO Código do edital do programa 

NM_NIVEL Nome do nível da bolsa 

SG_NIVEL Sigla do nível da bolsa 

CD_MOEDA Código da moeda de pagamento 

VL_BOLSISTA_PAGAMENTO Valor recebido pelo bolsista 

ME_REFERENCIA Mês de referência do pagamento da bolsa 

AN_REFERENCIA Ano de referência do pagamento da bolsa 

ME_PAGAMENTO Mês do pagamento da bolsa 

AN_PAGAMENTO Ano do pagamento da bolsa 

NM_DIRETORIA Nome da Diretoria da CAPES 

SG_DIRETORIA Sigla da Diretoria da CAPES 

III. Diretoria de Educação a Distância (DED)
1. Bolsas dos Mestrados Profissionais em Rede Nacional (Proebs)

Os dados a serem disponibilizados apresentam informações sobre bolsas de mestrado oferecidas 
aos professores da rede pública selecionados no Programa de Mestrado Profissional para Qualificação de 
Professores da Educação Básica (ProEB).

•	 Cronograma e demais informações

 

Conjunto de dados Sistema 
de origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Bolsas dos Mestrados 
Profissionais em Rede 

Nacional (Proebs)
SGB DED e DTI

2017 a 2019 4º trimestre 
/ 2020

Os dados podem ser 
acessados em ADD_

BOLSA: ACOMP_

PAGAMENTO2020 3º trimestre 
/ 2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
SG_PROGRAMA Sigla do Programa

SG_NIVEL Sigla do Nível

NM_NIVEL Nome do Nível

AN_REFERENCIA Ano Referência do Pagamento

ME_REFERENCIA Mês de Referência do Pagamento

NM_BOLSISTA Nome do Bolsista

SG_ENTIDADE_DEPARA Sigla da Instituição de Ensino

NM_ENTIDADE_ENSI-
NO Nome da Instituição de Ensino

SG_UF Sigla da Unidade de Federação

AN_INICIO_BOLSA Ano de Início da Vinculação do Bolsista

ME_INICIO_BOLSA
Mês de Início da Vinculação do Bol-
sista

AN_FIM_BOLSA Ano de Fim da Vinculação do Bolsista

ME_FIM_BOLSA Mês de Fim da Vinculação do Bolsista
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2. Bolsistas da Universidade Aberta do Brasil (UAB)

Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre prestação de contas das atividades 
de fomento a bolsas no âmbito dos programas de formação de professores para a Educação Básica oferta-
dos pela Universidade Aberta do Brasil – UAB.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Bolsistas da
Universidade Aberta 

do Brasil (UAB)
SGB e SAC DED e DTI

2017 a 2019 4º trimestre / 
2020

Os dados podem ser 
acessados em ADD_

BOLSA: ACOMP_

PAGAMENTO2020 3º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
NM_BOLSISTA Nome do Bolsista

CPF_BOLSISTA CPF descaracterizado do Bolsista (***.999.999-**)

TP_SEXO Tipo de Sexo

MN_ENTIDADE_ENSINO Nome da Entidade de Ensino Superior

ME_REFERENCIA Mês de referência

AN_REFERENCIA Ano de Referência

SG_DIRETORIA Sigla da Diretoria

SG_SISTEMA_ORIGEM Sigla do Sistema de Origem

CD_MODALIDADE_SAC Código da Modalidade

CD_MOEDA Código da moeda

CD_MODALIDADE_SGB Código da Modalidade SGB

DS_MODALIDADE_PAGAMENTO Descrição da Modalidade de Pagamento

VL_BOLSA Valor da bolsa

3. Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB)

Os dados a serem disponibilizados apresentam as instituições públicas de Educação Superior par-
ticipantes do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), os cursos que elas ofertaram, os municípios 
atendidos e o quantitativo de alunos conforme a trajetória acadêmica.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Programa Universi-
dade Aberta do Brasil 

(UAB)
SISUAB DED e DTI

2017 a 2019 4º trimestre / 
2020 Os dados podem ser 

acessados em ADD_
UAB: ADD_OFER-

TA_POLO2020 2º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis
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Nome da Variável Descrição da Variável
AN_INICIO_OFERTA Ano de início da oferta

NM_REGIAO Nome da região da IES

SG_UF Sigla da UF da IES

NM_IES Nome da IES

DS_TIPO_CURSO Tipo do curso

NM_CURSO Nome do curso

NM_SITUACAO_OFERTA Situação da oferta

ID_POLO Identificação do polo

SG_REGIAO_POLO Sigla da região do polo

SG_UF_POLO Sigla da UF do polo

NM_SITUACAO_POLO Nome da situação do polo

NM_POLO Nome do polo

NM_MUNICIPIO_POLO Nome do município do polo

QT_CADASTRADOS Quantitativo de alunos cadastrados

QT_CURSANDO Quantitativo de alunos cursandos

QT_DESVINCULADO Quantitativo de alunos desvinculados

QT_FALECIDO Quantitativo de alunos falecidos

QT_FORMADO Quantitativo de alunos formados

QT_TRANCADO Quantitativo de alunos trancados

QT_DESISTENTE Quantitativo de alunos desistentes

QT_RETIDO_TCC Quantitativo de alunos com TCC retidos

QT_TRANSFERIDO Quantitativo de alunos transferidos

QT_NAO_CONCLUINTE Quantitativo de alunos não concluintes

IV. Diretoria de Gestão (DGES)
1. Contratos realizados pela CAPES

O conjunto de dados a ser disponibilizado contém informações básicas sobre contratos adminis-
trativos firmados entre a CAPES e empresas para fornecimento de produtos, terceirização e prestação 
de serviços. A informação publicada deve ser entendida como o estado das contratações da CAPES com 
fornecedores no momento da geração do relatório.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces rele-
vantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Contratos firmados 
pela CAPES SIASG DGES e DTI

2017 a 2019 4º trimestre / 
2020 Os dados podem ser 

acessados em Sistema 
próprio da Diretoria

2020 3º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
NR_CNPJ Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

NM_EMPRESA Nome da empresa com a qual o contrato administrativo foi firmado
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NR_CONTRATO Variável que identifica o contrato na CAPES

AN_INICIO_VIGENCIA Data de início da vigência do contrato

AN_FIM_VIGENCIA Data do encerramento da vigência do contrato

AN_CONTRATO Ano de registro do contrato

VL_CONTRATO Valor máximo do contrato em reais

TP_CONTRATO Tipo do contrato

2. Dotação e Execução Orçamentária da CAPES 

O conjunto de dados a ser disponibilizado reúne informações sobre a dotação e execução orçamen-
tária da CAPES, como natureza de despesa, modalidade de aplicação, fonte de recursos, função e subfun-
ção orçamentária, bem como a descrição sobre o conjunto de operações cujos produtos contribuem para 
os objetivos do programa governamental da CAPES.

•	 Cronograma e demais informações

 

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Dotação e

Execução Orçamen-
tária da CAPES

SIAFI DGES e DTI

2017 a 2019 4º trimestre / 
2020 Os dados podem ser 

acessados em ADD_FI-
NANCEIRO:

ORCAMENTARIO_SIOP2020 2º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_ORCAMENTO Ano do orçamento

DS_ACAO Descrição da ação orçamentária

DS_NATUREZA_DESPESA Descrição da natureza da despesa

DS_MODALIDADE_APLICACAO Descrição da modalidade de aplicação

DS_CATEGORIA_ECONOMICA Descrição da categoria econômica

DS_ELEMENTO_DESPESA Descrição do elemento da despesa

DS_FONTE_RECURSO Descrição da fonte do recurso

DS_FUNCAO_ORCAMENTARIA Descrição da função orçamentária

DS_SUBFUNCAO_ORCAMENTARIA Descrição da subfunção orçamentária

DS_GRUPO_DESPESA Descrição do grupo da despesa

DS_PLANO_INTERNO Descrição do plano interno

DS_PLANO_ORCAMENTARIO Descrição do plano orçamentário

DS_UNIDADE_GESTORA Descrição da unidade gestora

VL_DOTACAO_INICIAL Valor da dotação inicial

VL_CREDITO_BLOQUEADO Valor do crédito bloqueado

VL_DOTACAO_DISPONIVEL Valor da dotação disponível

VL_EM_A_LIQUIDAR Valor do empenho a liquidar

VL_EM_LIQUIDADO Valor do empenho liquidado

DS_PROGRAMA_TRABALHO Descrição do programa de trabalho
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CD_PTRES Código do programa de trabalho resumido

3. Servidores da CAPES

As informações sobre servidores da CAPES obtidas junto ao SIAPE visam dar publicidade à situação 
dos cargos da Fundação. Os dados a serem disponibilizados contêm informações sobre os servidores (ati-
vos, aposentados e beneficiários de pensão) da CAPES, bem como os dados de servidores efetivos, cargos 
ocupados, cargos vagos e cargos comissionados.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Servidores da CAPES SIAPE DGES e DTI

2017 a 2019 4º trimestre / 
2020 Os dados podem ser 

acessados em ADD_RH:

LOTACAO2020 2º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_PROCESSAMENTO Ano de processamento

NM_PESSOA Nome do servidor

AN_DESLIGAMENTO Ano de desligamento

ME_DESLIGAMENTO Mês de desligamento

DS_STATUS_ATIVIDADE Descrição do status

CD_STATUS_ATIVIDADE Código do status de atividade

NM_DIRETORIA Nome da Diretoria

DS_CARGO Descrição do cargo

CD_CARGO Código do cargo

DS_SITUACAO Descrição da situação

CD_SITUACAO Código da situação

NM_UNIDADE_EXERCICIO Nome da unidade de exercício

NM_UNIDADE_LOTACAO Nome da unidade de lotação

V. Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB)
1. Acessos ao Portal de Periódicos

O conjunto de dados a ser disponibilizado apresenta os quantitativos de acessos ao Portal de Pe-
riódicos da CAPES.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Acessos ao Portal de 
Periódicos

Os dados são 
fornecidos 

pelos Editores
DPB e DTI

2010 a 2012 4º trimestre / 2020 Os dados podem ser 
acessados em https://
geoCAPES.CAPES.gov.

br/geoCAPES/
2017 a 2019 4º trimestre / 2020

2020 3º trimestre / 2021

https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
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•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_REFERENCIA Ano de referência da publicação

SG_UF Sigla da UF da IES vinculada 

NM_UF Nome da UF da IES vinculada 

NM_MUNICIPIO Nome do município da IES vinculada

NM_REGIAO Nome da região da IES vinculada

SG_IES Sigla da Instituição de Educação Superior

NM_IES Nome da Instituição de Educação Superior

NR_BASE_REFERÊNCIA Número de acessos a bases de referência

NR_TEXTO_COMPLETO Número de acessos a textos completos

NR_TOTAL_LINHA Soma do número de acessos a bases de referência e textos completos

2. Bolsistas dos Programas da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB)

Os dados a serem disponibilizados apresentam os bolsistas beneficiados por programas da Direto-
ria de Programas e Bolsas no País (DPB). A partir deles, é possível extrair informações como número de 
bolsistas ativos por modalidade, gênero, ano, Instituição de Ensino Superior, entre outras.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Bolsistas dos Progra-
mas da Diretoria de 

Programas e Bolsas no 
País (DPB)

SCBA e SAC DPB e DTI

2010 a 2019 4º trimestre / 
2020

Os dados podem ser 
acessados em ADD_

BOLSA: ACOMP_

PAGAMENTO_

2010_ACIMA
2020 2º trimestre / 

2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
NM_BOLSISTA Nome do Bolsista

NR_DOCUMENTO CPF descaracterizado do Bolsista (***.999.999-**)

CD_ENTIDADE_EMEC_DEPARA Código EMEC da IES 

NM_ENTIDADE_ENSINO Nome da Instituição de Ensino

SG_ENTIDADE_ENSINO Sigla da IES vinculada 

NM_UF Nome da UF da IES vinculada 

SG_UF Sigla da Unidade de Federação

NM_PROGRAMA Nome do programa 

SG_PROGRAMA Sigla do Programa

DS_PROJETO Descrição do edital do programa 

CD_PROJETO Código do edital do programa 

NM_NIVEL Nome do Nível

SG_NIVEL Sigla do Nível

CD_MOEDA Código da moeda

VL_BOLSISTA_PAGAMENTO Valor recebido pelo bolsista 
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ME_REFERENCIA Mês de Referência do Pagamento

AN_REFERENCIA Ano de Referência do Pagamento

ME_PAGAMENTO Mês do pagamento da bolsa 

AN_PAGAMENTO Ano do pagamento da bolsa 

NM_DIRETORIA Nome da Diretoria

SG_DIRETORIA Sigla da Diretoria

CD_ENTIDADE_SAC Código da IES no SAC

DS_MODALIDADE_PAGAMENTO Descrição da Modalidade de Pagamento

CD_PROGRAMA_IES Código do programa PPG

NM_PROGRAMA_IES Nome do programa PPG

CD_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO Código da Grande Área do Conhecimento

NM_GRANDE_AREA_CONHECIMEN-
TO Nome da Grande Área do Conhecimento

CD_AREA_AVALIACAO Código da Área de Avaliação

NM_AREA_AVALIACAO Nome da Área de Avaliação

TP_SEXO Tipo de Sexo

AN_INICIO_BOLSA Ano de Início da Vinculação do Bolsista

ME_INICIO_BOLSA Mês de Início da Vinculação do Bolsista

AN_FIM_BOLSA Ano de Fim da Vinculação do Bolsista

ME_FIM_BOLSA Mês de Fim da Vinculação do Bolsista

3. Concessão de Bolsas a Instituições de Ensino Superior apoiadas pela CAPES 

Os dados a serem disponibilizados apresentam as concessões de bolsas anuais fornecidas às Ins-
tituições de Ensino Superior (IES) beneficiadas por programas da Diretoria de Programas e Bolsas no País 
(DPB). A partir deles, é possível extrair informações como quantidade de bolsas concedidas por modalida-
des, as IES apoiadas pela CAPES, dados de região geográfica, áreas de avaliação, dentre outras.

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Concessão de Bolsas 
a Instituições de En-
sino Superior apoia-

das pela CAPES

GEOCAPES DPB e DTI

2010 a 2019 4º trimestre / 
2020 Os dados podem ser 

acessados em https://
geoCAPES.CAPES.gov.

br/geoCAPES/.2020 2º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
AN_REFERENCIA Ano de referência

SG_UF_IES_CAPES Sigla da UF da IES

NM_MUNICIPIO_IES_CAPES Município da IES

NM_REGIAO_IES_CAPES Região Geográfica da IES

CD_IES_CAPES Código da IES na Sucupira

SG_IES_CAPES Sigla da IES

CS_STATUS_JURIDICO Vínculo jurídico da IES

https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
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SG_PROGRAMA_FOMENTO Sigla do Programa de fomento

CD_PROGRAMA Código do PPG na Sucupira

NM_PROGRAMA Nome do PPG na Sucupira

NM_GRANDE_AREA Grande área do PPG na Sucupira

NM_AREA_AVALIACAO Área de Avaliação do PPG na Sucupira

NM_AREA_CONHECIMENTO Área de Conhecimento do PPG na Sucupira

NM_NIVEL Nível da Bolsa

QT_BOLSAS Total de bolsas concedidas

4. Custeio dos Programas de Fomento da Diretoria de Programas e Bolsas no País 
(DPB) 

O conjunto de dados a ser disponibilizado apresenta os valores de custeio concedidos pelos progra-
mas institucionais da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB).

•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Custeio dos Progra-
mas de Fomento da 
Diretoria de Progra-
mas e Bolsas no País 

(DPB)

- DPB e DTI

2010 a 2019 4º trimestre / 
2020 Os dados podem ser 

acessados em DES_
ADD_MULTICAMPI: 
ADD_CUSTEIO_DPB2020 3º trimestre / 

2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
CD_IES_CAPES Código da IES na Sucupira

SG_IES_CAPES Sigla da IES na Sucupira

SG_UF_IES_CAPES Sigla da UF onde a IES está localizada

CD_PPG Código do PPG na Sucupira

NM_PPG Nome do PPG na Sucupira

NM_GRANDE_AREA Grande Área na Sucupira

NM_AREA_AVALIACAO Área de Avaliação na Sucupira

DS_PROGRAMA_FOMENTO Nome do Programa de fomento

DT_CONCESSAO Ano da Concessão dos recursos

VL_CONCEDIDO Valor Concedido

VI. Diretoria de Relações Internacionais (DRI) 

1. Bolsas Ativas em Programas de Mobilidade Internacional

O acervo de dados a ser disponibilizado contém informações de dados cadastrais e financeiros de 
bolsas ativas da CAPES em programas de mobilidade internacional e apresenta possibilidade de recortes 
por variáveis geográficas, perfil dos bolsistas, áreas de conhecimento e evolução dos valores pagos ao 
longo da série histórica. 
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•	 Cronograma e demais informações

Conjunto de dados Sistema de 
origem

Interfaces 
relevantes

Ano de
referência

Meta de
publicação

Acervo de Dados Digi-
tais da CAPES (ADD)

Bolsas Ativas em 
Programas de Mobi-
lidade Internacional

BEX, SAC e 
SCBA DRI e DTI

2010 a 2012 4º trimestre / 
2020

Os dados podem ser 
acessados em ADD_

PROCESSO
2017 a 2019 4º trimestre / 

2020

2020 3º trimestre / 
2021

•	 Conjunto de variáveis

Nome da Variável Descrição da Variável
ID_PROCESSO Identificação do processo de concessão

NM_BENEFICIARIO Nome do beneficiário da bolsa

NR_DOCUMENTO CPF descaracterizado do beneficiário da bolsa (***.999.999-**)

NM_NIVEL Modalidade da bolsa

AN_INICIO Ano de início da vigência da bolsa

ME_INICIO Mês de início da vigência da bolsa

AN_FIM Ano fim da vigência da bolsa

ME_FIM Mês fim da vigência da bolsa

NM_IES_ORIGEM_PRINCIPAL Nome da instituição de origem do beneficiário

NM_UF_IES_ORIGEM Nome da Unidade da Federação da instituição de origem do 
beneficiário

NM_IES_ESTUDO_PRINCIPAL Nome da instituição de estudo do beneficiário

NM_PAIS_IES_ESTUDO Nome do país de destino do beneficiário

NM_GRANDE_AREA Grande área do conhecimento

NM_AREA_CONHECIMENTO Área do conhecimento

NM_AREA_AVALIACAO Área de avaliação

NM_PROGRAMA Nome do programa

CD_MOEDA Moeda funcional de pagamento

VL_TOTAL_RECEBIDO_MOEDA Valor total recebido em moeda funcional

VL_AUXILIO_DESLOCAMENTO Valor recebido a título de auxílio deslocamento

VL_AUXILIO_INSTALACAO Valor recebido a título de auxílio instalação

VL_DIFERENCA_AUXILIO_INSTALACAO Valor recebido a título de diferenças/reembolsos para despesas 
realizadas com auxílio instalação

VL_DIFERENCA_MENSALIDADE Valor recebido a título de diferenças/reembolsos para despesas 
realizadas com mensalidade

VL_DIFERENCA_SAUDE Valor recebido a título de diferenças/reembolsos para despesas 
realizadas com seguro saúde

VL_MENSALIDADES Valor recebido a título de mensalidades

VL_SEGURO_SAUDE Valor recebido a título de seguro saúde

VL_ADICIONAL_LOCALIDADE Valor recebido a título de adicional localidade

VL_BOLSA Valor recebido a título de bolsa/mensalidade

VL_DIFERENCA_DESLOCAMENTO Valor recebido a título diferenças/reembolsos para despesas 
realizadas com deslocamento
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VL_OUTROS_DEBITOS Valor recebido a título diferenças/reembolsos para outros dé-
bitos

VL_TAXA_ESCOLAR Valor recebido para o custeio de taxas escolares (tuitions and 
fees)

VL_TAXA_ESCOLAR_VALOR_PEQUENO Valor recebido para o custeio de taxas escolares (tuitions and 
fees) de pequeno valor

VL_OUTROS_CREDITOS Valor recebido para o pagamento de despesas extraordinárias

VL_DIFERENCA_DEPENDENTE Valor recebido a título de diferenças/reembolsos para despesas 
realizadas com adicional dependente

VL_REEMBOLSO_PASSAGEM Valor recebido a título diferenças/reembolsos para despesas 
realizadas em deslocamento

VL_AUXILIO_MATERIAL_DIDATICO Valor recebido a título de auxílio material didático, pago no 
âmbito do Programa Ciência Sem Fronteiras

VL_AUXILIO_SEGURO_SAUDE Valor recebido a título de auxílio seguro saúde

VL_MENSALIDADE Valor recebido a título de bolsa/mensalidade

VL_REEMBOLSO_TAXA_ESCOLAR Valor recebido para o reembolso de taxas escolares (tuitions 
and fees) pagas pelo beneficiário

VL_AJUDA_CUSTO_CAPES_SETEC Valor recebido a título de ajuda de custo, pagos no âmbito do 
programa CAPES/SETEC

VL_AUXILIO_SAUDE_CAPES_SETEC Valor recebido a título de auxílio seguro-saúde, pagos no âmbi-
to do programa CAPES/SETEC

VL_MENSALIDADE_SOB_DEMANDA Valor recebido a título de mensalidade sob demanda

VL_AUXILIO_DESLOCAMENTO_DEMANDA Valor recebido a título de auxílio deslocamento sob demanda

VL_REDUCAO_QUADRO_PERMANENTE

Registro contábil para dedução dos valores pagos a título de 
mensalidade aos beneficiários do Programa de Atração de Jo-
vens Talentos que tiveram nomeação em quadro permanente 
da Administração Pública

VL_LICENCA_MATERNIDADE Valor recebido a título de mensalidade durante licença materni-
dade gozada pelo bolsista durante vigência do processo

VL_ESCOLA_ALTOS_ESTUDOS Valor recebido a título de bolsa no âmbito do programa Escola 
de Altos Estudos

VL_AUXILIO_SAUDE_ANUAL Valor recebido em parcela anual a título de seguro saúde

VL_REEMBOLSO_PASSAGEM_AEREA Valor recebido a título de auxílio deslocamento para reembolso 
de passagens aéreas adquiridas pelo beneficiário

VL_AJUDA_CUSTO Valor recebido a título de ajuda de custo

VL_DIARIAS Valor recebido a título de diárias

VL_ADICIONAL_DEPENDENTE Valor adicional pagos para bolsistas de doutorado pleno com 
dependentes cadastrados

VL_AUXILIO_INSTALACAO_DEPENDENTE
Valor adicional recebido a título de auxílio instalação, pagos 
para bolsistas de doutorado pleno com dependentes cadastra-
dos

VL_AUXILIO_SAUDE_DEPENDENTE
Valor adicional recebido a título de auxílio seguro-saúde, pagos 
para bolsistas de doutorado pleno com dependentes cadastra-
dos

VL_AJUDA_CUSTO_MTUR Valor recebido a título de ajuda de custo, pago no âmbito do 
programa CAPES/MTUR

VL_AUXILIO_DESLOCAMENTO_RETORNO Valor recebido a título de auxílio deslocamento

VL_AUXILIO_SAUDE_DEMANDA Valor recebido a título de seguro saúde

VL_AUXILIO_DESLOCAMENTO_PESQUISA Valor recebido a título de auxílio deslocamento
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Glossário 

•	 Chaves primárias: Uma chave é dita primária se ela identifica, de forma inequívoca, 
um determinado item armazenado no repositório. Uma chave não-primária, ou ambígua, identifi-
ca mais de um item dentro do repositório;

•	 CSV: significa Comma-Separated Values, ou valores separados por vírgula, e é um 
formato para armazenamento de dados tabulares em texto;

•	 Curadoria:  as atividades envolvidas na gestão de dados, desde o planejamento 
da sua criação – quando os sistemas são projetados passando pelas boas práticas na digitação, 
na seleção dos formatos e na documentação, e na garantia dele estar disponível e adequado para 
ser descoberto e reusado no futuro. Os representantes da INDA são os responsáveis diretos pela 
curadoria; 

•	 Dado:  menor informação fornecida ou processada por um computador, logo, Da-
dos são um conjunto de informações (quantitativas, qualitativas, categóricas ou indefinidas) po-
dendo ser organizadas ou não; 

•	 Dados abertos: dados estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, 
referenciados na rede mundial de computadores e disponibilizados sob licença aberta que permita 
sua livre utilização, consumo ou cruzamento;

•	 DOI: Digital Object Identifier;
•	 E-MAG: Consiste em um conjunto de recomendações a ser considerado para que 

o processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma 
padronizada e de fácil implementação; 

•	 E-PING: Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – conjunto mínimo 
de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de 
Informação e Comunicação (TIC) na interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico, estabe-
lecendo as condições de interação com os demais Poderes e esferas de governo e com a sociedade 
em geral; 

•	 E-VOG: Vocabulários e Ontologias do Governo Eletrônico  - conjunto de padrões, 
ferramentas e metodologias para possibilitar o intercâmbio de informações de forma a viabilizar o 
pronto cruzamento de dados de diversas fontes; o uso de metodologias de modelagem conceitual 
como forma de elicitação do conhecimento tácito das áreas de negócio de governo; o uso de on-
tologias como ferramenta para explicitar conhecimentos de maneira formal e coerente; o alinha-
mento conceitual das diversas áreas do conhecimento do governo. Um dos produtos do E-VOG é 
o Repositório de Vocabulários e Ontologias de Governo Eletrônico (http://vocab.e. gov.br/), local 
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para acesso a todas as referências ontológicas do Governo Eletrônico Federal; Fala.BR: Desenvol-
vido pela Controladoria-Geral da União (CGU), a plataforma permite aos cidadãos fazer pedidos 
de informações públicas e manifestações de ouvidoria, em conformidade com a Lei de Acesso à 
Informação e o Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos;

•	 Formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja 
documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou 
qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização;

•	 Georreferenciados: Georreferenciamento ou georreferenciação de uma imagem 
ou um mapa ou qualquer outra forma de informação geográfica é tornar suas coordenadas conhe-
cidas num dado sistema de referência;

•	 Governança Digital: Política instituída pelo Decreto 8.638, de 15 de janeiro de 2016 
e que estabelece a Estratégia de Governança Digital (EGD). Baseia-se no conceito de Governo Di-
gital da OCDE e refere-se ao uso de tecnologias digitais, como parte integrada das estratégias de 
modernização governamentais, para gerar benefícios para a sociedade;

•	 Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 
transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

•	 Interoperabilidade: é a capacidade de um sistema (informatizado ou não) de se co-
municar de forma transparente (ou o mais próximo disso) com outro sistema (semelhante ou não);

•	 ISBN: International Standard Book Number;
•	 ISSN: International Standard Serial Number;
•	 Licença aberta: tipo de licença que permite amplo acesso a qualquer pessoa que a 

utilize e redistribua, estando sujeito a, no máximo, a exigência de creditar a sua autoria e compar-
tilhar pela mesma licença; 

•	 Maturidade de dados: níveis que representam os diferentes estados pelos quais 
uma organização passa à medida que amadurece no conhecimento, organização, qualidade uso e 
reuso de seus dados; 

•	 Metadado: informação que descreve características de determinado dado, expli-
cando-o em certo contexto de uso; 

•	 Microdados: representa a menor fração de um dado e pode estar relacionado a 
uma pesquisa ou avaliação. A partir da agregação de microdados é construída a informação. As ba-
ses de microdados estão organizadas de forma a serem compreendidas por softwares específicos, 
o que agiliza o processo de tratamento e cálculos estatísticos;

•	 ODT: significa Open Document Format for Office Applications (ODF) Documento de 
Formato Aberto para Aplicações Empresariais (DFA -AE), também conhecido como OpenDocument 
(OD) Documento Aberto (DA), é uma forma de arquivo usado para armazenamento e troca de do-
cumentos de escritório, como textos, folhas de cálculo, bases de dados, desenhos e apresentações; 

•	 PDA: Plano de Dados Abertos - documento que orienta ações de implementação e 
promoção de abertura de dados, organiza o planejamento e racionalização dos processos de publi-
cação de dados abertos nas organizações públicas; 

•	 PDF: A sigla inglesa significa Portable Document Format (Formato Portátil de Docu-
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mento), um formato de arquivo criado pela empresa Adobe Systems para que qualquer documen-
to seja visualizado, independente de qual tenha sido o programa que o originou;

•	 TIC: sigla que significa Tecnologias de Informação e Comunicação;
•	 URL: A URL é o endereço eletrônico que permite que o seu site ou blog seja encon-

trado na rede. A sigla URL significa: Uniform Resource Locator, e pode ser traduzida para o portu-
guês como: Localizador Uniforme de Recursos.


