
CAPES DIVULGA O NOVO SISTEMA DE DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES - SDI 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulga nesta sexta-feira, 3,

o novo Sistema de Disseminação de Informações (SDI), ferramenta que compila dados da agência e 

da pós-graduação brasileira. Entre as novidades oferecidas pelo sistema está a possibilidade de 

consultar todos os bolsistas da agência por meio de diferentes indicadores.

Um dos principais módulos do SDI é o novo portal Transparência Capes, no qual é possível pesquisar 

os bolsistas da Capes por nome, CPF, instituição de ensino ou por programa da agência. Os dados 

são classificados por nível de ensino e programa de pagamento de bolsas e auxílios da Capes, 

extraídos dos sistemas de pagamento de bolsas no País, bolsas no exterior e auxílio à pesquisa.

Na plataforma Dados Abertos é possível encontrar informações sobre a pós-graduação e outros temas 

relacionados à educação brasileira. Os dados estão processados em formatos que permitem a sua 

reutilização e redistribuição livremente por qualquer pessoa ou instituição para elaboração de 

documentos, planilhas, tabelas, gráficos e outras finalidades.

Outra novidade do Sistema de Disseminação de Informações é a atualização do Banco de Teses e 

Dissertações da Capes, que disponibiliza resumos e textos integrais, quando autorizados, de todas as 

teses de doutorado e dissertações de mestrado apresentadas no Brasil. Por enquanto, a ferramenta 

tornou disponíveis as informações de 2013 a 2016, mas o objetivo é, em breve, ter o histórico dos 

trabalhos de conclusão de pós-graduação no País até 1987.

A disponibilização desses dados visa atender a política de Transparência Ativa, um dos principais 

pontos da Lei nº 12.527/2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI). A 

divulgação proativa de informações de interesse público, além de facilitar o acesso das pessoas e de 

reduzir o custo com a prestação de informações, evita o acúmulo de pedidos de acesso sobre temas 

semelhantes.

Acesse o SDI. http://sdi.capes.gov.br/
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