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RESUMO – O artigo trata sobre uma pesquisa que vem sendo desenvolvida visando a construção de uma 
base de dados espaciais sobre o ensino superior e a pesquisa no Brasil. O objetivo é desenvolver um 
sistema aplicativo em Sistemas de Geoinformação – SIG que aborde a educação superior e os programas 
de pós-graduação. A visualização cartográfica deverá permitir aos órgãos e instituições uma observação 
mais clara dos dados espaciais relacionados a esta aplicação. A quantidade de dados é muito grande, boa 
parte já foi coletada, mas necessita de permanente atualização. A metodologia empregada na pesquisa é 
apresentada de forma sucinta. O artigo apresenta alguns dos produtos gerados pela pesquisa.  
 
ABSTRACT - The article treats a research that comes being developed aiming at the construction of a 
spatial database on graduate and research in Brazil. The objective is to develop an application system in 
GIS that approaches the education and postgraduate. The cartographic visualization will have to allow to 
the agencies and institutions a clearer comment of the related space data to this application. The amount 
of data is very great, good part already was collected, but it needs permanent update. The methodology 
used in the research is presented. The article presents some of the products generated for the research. 

 
 
1.  INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, a importância da informação é 
reconhecida como um dos principais elementos do 
processo de decisão em todas as áreas da cadeia 
produtiva. As Instituições de Ensino Superior – IES, que 
têm como funções básicas o ensino e a pesquisa, 
compõem a sociedade e são responsáveis pelo efeito 
multiplicador e inovador do conhecimento científico, 
tecnológico, profissional, técnico, entre outros.  

 
O artigo apresenta um estudo que vêm sendo 

desenvolvido, visando à formulação da base de dados 
espaciais e a geração de um aplicativo em SIG – Sistema 
de Geoinformação, com informações sobre os cursos de 
graduação e os programas pós-graduação nas Instituições 
Ensino Superior – IES do Brasil.  

 
A coleta dos dados teve início no fim de 2002, e 

tem sido atualizada anualmente. A obtenção dos dados 
ocorre através das páginas eletrônicas das IES, do MEC – 
Ministério da Educação, da CAPES – Coordenadora de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e do CNPq 
– Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 

 
A base de dados espaciais contendo a 

distribuição espacial das IES que atuam em ensino e 

pesquisa no Brasil, está sendo construída contendo 
informações, como: categoria administrativa, esfera de 
atuação, áreas de conhecimento, cursos de graduação, 
programas de pós-graduação, entre outros.  

 
As IES brasileiras estão organizadas de acordo com 

suas categorias administrativas em públicas e privadas. As 
IES Públicas são instituições criadas ou incorporadas, 
mantidas e administradas pelo Poder Público, federal, 
estadual e municipal. As IES privadas são as mantidas e 
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado, que podem ser organizadas como: instituições 
com fins lucrativos ou particulares no sentido estrito e 
instituições sem fins lucrativos. As IES privadas, sem fim 
lucrativo, são subdividas em: comunitárias, confessionais 
e filantrópicas. 

 
A idéia primeira da pesquisa foi gerar um 

sistema aplicativo para disponibilizar informações a 
população que conclui o ensino médio, os profissionais 
que procuram atualização através da pós-graduação stritu-

sensu e lato-sensu, os docentes e pesquisadores que visam 
capacitação, e a comunidade em geral. A proposta é que o 
usuário possa formular consultas ao sistema aplicativo 
desenvolvido no SIG, e identificar, por exemplo, as IES 
que ministram cursos na área pretendida, a sua categoria 
administrativa, a localização, os cursos que ministra, o 
conceito destes cursos, entre outros aspectos relevantes a 



II   Simpósio Brasileiro de Geomática                                                                     Presidente Prudente - SP, 24-27 de julho de 2007 

V   Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas 
 

A.L.A.de Moura, T.L.Vasconcelos; L.A.C.M.de Sá 
 

tomada de decisão. Entretanto, a medida que a pesquisa 
vem se desenvolvendo observa-se que há necessidade de 
aprimoramento, por exemplo, na área da Cartografia, 
onde estudos avançados abordando Generalização e 
Visualização Cartográfica devem ser elaborados para 
atender a comunicação com os usuários. 

 
2. OBJETIVOS DA PESQUISA  

 
2.1 – Objetivo Geral 

 
Elaborar um sistema aplicativo com base em SIG 

que traduza informações sobre o ensino superior e a 
pesquisa no Brasil, tendo como público alvo: 
pesquisadores, estudantes, cidadãos, órgãos de fomento, e 
instituições de ensino e pesquisa. 

 
2.2 – Objetivos Específicos 

 
• Levantar dados sobre o ensino superior e programas 

de pós-graduação no Brasil; 
• representar através da Cartografia a situação do 

ensino superior e dos programas de pós-graduação no 
País; 

• produzir material informativo voltado para: 
pesquisadores, estudantes, cidadãos de uma maneira 
geral, órgãos de fomento e instituições de ensino e 
pesquisa; e 

• disponibilizar na internet o estudo desenvolvido no 
Departamento de Engenharia Cartográfica da 
Universidade Federal de Pernambuco. 

 
3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
3.1 – Desenvolvimento Metodológico 

 
A Figura 1 apresenta um resumo do 

procedimento metodológico que vem sendo desenvolvido 
na pesquisa. Uma descrição sucinta de cada uma das fases 
é formulada. 
 
3.1.1 – Descrição das Fases da Pesquisa 

 
• Embasamento Teórico – Esta é uma fase em 

permanente desenvolvimento, pois a área de 
Cartografia e SIG vêm passando por avanços 
científicos e tecnológicos constantes nos últimos 
anos. Na primeira etapa da pesquisa os estudos foram 
concentrados em conceitos de Cartografia e Sistema 
de Geoinformação – SIG, foi realizada pesquisa 
bibliográfica sobre Ciência e Tecnologia, técnicas de 
inteligência artificial, e sobre o perfil da ciência 
brasileira com base nos dados do Institute for 

Scientific Information (ISI). 
• Caracterização da Pesquisa – A pesquisa foi 

elaborada a partir da necessidade de se conhecer o 
perfil do ensino superior e da pesquisa no Brasil 
empregando conceitos cartográficos e tecnologias da 
geoinformação. 

• Coleta de Dados – A primeira parte da obtenção dos 
dados já foi feita concluída. Tendo sido atualizada em 
2003, constatando-se o fato esperado, é necessária a 
atualização permanente da base de dados espaciais. A 
coleta de dados tem sido executada através da 
Internet, tanto nas páginas eletrônicas das IES, como 
nos portais do MEC, da CAPES e do CNPq. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Etapas da Pesquisa 
 
• Tratamento e Processamento dos Dados – A 

quantidade de dados é muito grande e os formatos 
adquiridos através da Internet, com freqüência, não 
são compatíveis com programas computacionais SIG, 
sendo necessária à conversão de arquivos magnéticos 
e dados para os sistemas gerenciadores de banco de 
dados; a digitação de dados, que não podem ser 
convertidos automaticamente, entre outros. Esta é 
uma das fases mais demorada do processo, pois se o 
SIG não compreender a base dados espaciais irá gerar 
qualquer resposta, e não será possível saber se o 
produto gerado pelo sistema aplicativo reflete a 
realidade, tendo que ser executada com muita atenção 
e cuidado. A Figura 2 mostra a geocodificação das 
IES por Unidades da Federação – UF. 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 
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Caracterização da Pesquisa 

COLETA DE DADOS 
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Figura 2 – Tratamento de Dados Espaciais 

 
• Análise dos Dados – Esta fase da pesquisa só pode 

ser iniciada após o tratamento e processamento dos 
dados. A primeira etapa desenvolvida já teve seus 
dados analisados. Entretanto, toda a vez que for 
executada a coleta de dados deverão ser repetidas as 
fases de Tratamento, Processamento e Análise dos 
Dados. 

• Desenvolvimento do Sistema Aplicativo com base 
no SIG – Entrada dos dados no sistema, 
implementação das análises espaciais, e geração da 
visualização dos resultados, tendo com o objetivo o 
melhor entendimento possível por parte dos usuários. 

• Construção da Página Eletrônica – Criação da 
página eletrônica executada em HTML, como saídas 
geradas a partir do SIG, o que necessita de maior 
aprofundamento teórico. O estudo vem sendo 
desenvolvido, uma das metas é a utilização de 
programas computacionais com licença gratuita. 

• Atualização da Base de Dados Espaciais – Antes de 
disponibilizar o sistema na Internet será necessário 
atualizar os dados armazenados, pois um sistema que 
fornece informações erradas torna-se rapidamente 
desacreditado. 

• Disponibilização do SIG na Internet – 
Disseminação do sistema aplicativo visando o 
conhecimento e a conscientização em relação ao 
ensino superior e da pesquisa no Brasil. 

• Elaboração de Relatórios – Formulação dos 
relatórios de acordo o cronograma do PIBIC. 

• Divulgação da Pesquisa – Elaboração de artigos 
para eventos e periódicos, bem como a apresentação 
dos artigos em eventos.  
 

3.2 – Exemplos de Consulta no SIG 
  

A posição espacial é que permite a associação 
das características dos dados espaciais. A apresentação 
dos resultados ocorre a partir da geração dos mapas 
temáticos, que podem ter saída monitor ou a impressão 
em papel. 

 
O estudo trabalha com coordenadas geográficas 

que permitem incluir cidades ou locais sempre que for 
localizada a existência de uma nova IES. As coordenadas 
geográficas de cidades e localidades brasileiras são 

facilmente obtidas através do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE.  

 
O desenvolvimento do sistema aplicativo com 

base no SIG, para a Internet, está sendo executado, 
visando permitir aos usuários que acessarem a página 
eletrônica, a formulação de análises espaciais simples e 
consultas aos dados gerados pela pesquisa. Com o 
objetivo de facilitar a integração com os usuários estão 
sendo criadas interfaces. A visualização cartográfica 
possibilitará a comunicação dos usuários com o sistema, 
as respostas às análises solicitadas e às consultas 
formuladas.  
 

Para a consulta será necessário que o usuário 
especifique exatamente o que deseja do sistema. A Figura 
3 apresenta uma consulta onde o objetivo foi identificar 
os estados brasileiros que possuem pelo menos uma IES – 
Federais. O símbolo em vermelho indica a existência das 
IES por estado. Os dados descritivos contendo 
informações sobre as IES estão relacionados na tabela ao 
lado do mapa. 

 

 
Figura 3 – IES – Federais 
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A geração do mapa temático, Figura 4, foi 
formulada através da consulta sobre a localização dos 
cursos de graduação Geografia, modalidade: Licenciatura, 
que funcionam em IES – Federais. A tabela da direita 
contém os dados armazenados no sistema, enquanto a 
tabela da esquerda apresenta as informações com o 
resultado da consulta. A visualização cartográfica do 
resultado da consulta encontra-se no mapa do Brasil, onde 
o símbolo em azul indica a posição geográfica da IES, 
pode-se observar ainda as siglas das unidades da 
federação onde a resposta foi positiva. 

 
No resultado apresentado nesta consulta não 

estão listados os cursos de graduação em Geografia que 
formam bacharéis. Para tanto, seria necessária formular 
outra consulta específica. 

 

 
Figura 4 – Licenciatura Geografia em IES – Federais. 

 
A Figura 5 é resultado da consulta sobre a 

localização dos programas de pós-graduação em 
Geociências e que funcionam em IES – Federais.  

 

 
Figura 5 – Programas em Geociências nas IES – Federais.  

 

 A análise quantitativa mostra que existe uma 
concentração de programas em Geociências nas regiões 
Sudeste, Nordeste e Sul, onde funcionam 23, 8 e 7 
programas, respectivamente. O estado do Rio Grande do 
Sul concentra cinco dos sete programas existentes na 
região Sul. Na região Nordeste a distribuição espacial é 
menos desequilibrada, pois seis estados possuem 
programas, sendo que nos estados do Bahia e de 
Pernambuco funcionam quatro programas, dois em cada 
estado.  
 
4. ENSINO SUPERIOR E A PESQUISA NO BRASIL 

 
Muito tem se falado em pesquisa científica no 

Brasil, porém poucas informações estão disponíveis sobre 
o assunto. Após um esforço continuado de quase 50 anos, 
o País conseguiu montar um parque científico e 
tecnológico respeitável. Embora corresponda a uma 
pequena parcela da produção mundial, no que se refere à 
pesquisa científica, já se percebe que a produção 
brasileira apresenta graves distorções quando analisada a 
sua distribuição espacial regional. Apenas para citar 
alguns exemplos, a região Sudeste concentra 66% dos 
grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, enquanto a 
região Nordeste conta com 12%. O Sudeste é a região de 
maior destaque no cenário da pesquisa brasileira. Outro 
dado relevante é que, 89,6% da produção em pesquisas 
originam-se, predominantemente, do meio acadêmico, ou 
seja, este percentual é gerado nas universidades, em 
escolas isoladas e nos institutos de pesquisa com atividade 
de pós-graduação. 

 
A educação superior brasileira se manteve 

relativamente estagnada ao longo da década de 80, tendo 
retomando seu crescimento a partir da década de 90. A 
tendência demonstra, pelas próprias necessidades do 
mercado de trabalho, a expansão cada vez maior nos 
próximos anos. O número de brasileiros que aspira a uma 
formação superior e não tem encontrado condições de 
ingressar no ensino público e gratuito é estimado em três 
vezes mais que quantidade de vagas iniciais oferecidas 
atualmente pelas IES federais. Segundo o MEC (2001), 
este número cresce rapidamente a cada ano, com o 
aumento dos concluintes do ensino médio e com a 
demanda reprimida. 

 
O MEC (2002) fez uma avaliação projetando a 

demanda por vagas nas universidades em 2004, que 
deveria chegar a três milhões de alunos matriculados na 
graduação. Para atender esta projeção deveriam ter sido 
abertas aproximadamente 875 mil novas vagas. 

 
As IES brasileiras estão organizadas de acordo 

com suas categorias administrativas em públicas e 
privadas. As IES Públicas são instituições criadas ou 
incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 
Público, divididas em 3 esferas: Federais - mantidas e 
administradas pelo Governo Federal; Estaduais - 
mantidas e administradas pelos governos dos estados; e 
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Municipais -  mantidas e administradas pelo poder 
público municipal. As IES privadas são mantidas e 
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado, divididas em: Instituições privadas com fins 
lucrativos e sem fins lucrativos. As IES privadas com 
fins lucrativos ou particulares no sentido estrito são 
instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado. As IES privadas sem fins 
lucrativos são classificadas como: Comunitárias, 
Confessionais e Filantrópicas. A Figura 6 apresenta um 
dos produtos da pesquisa, onde está representada a 
distribuição espacial das IES no Brasil, englobando todas 
as categorias administrativas. 

 

 
Figura 6 – Distribuição Espacial das IES Brasileiras 

 
No Brasil existem apenas 52 universidades 

federais, de acordo com o MEC (2006), distribuídas da 
seguinte forma: 

• Região Centro-Oeste – 5 
• Região Nordeste – 14 
• Região Norte – 8 
• Região Sudeste – 18 
• Região Sul – 7 
 
A análise da distribuição espacial das 

universidades federais foi elaborada e alguns aspectos 
foram destacados. Cada estado da região Norte possui 
uma universidade federal. O estado do Pará é o único 
estado da região que possui uma universidade federal 
rural. No caso da região Nordeste, cada estado da região 
possui uma universidade federal, com exceção dos 
estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que 
possuem duas cada, e o de Pernambuco que possui três. 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará e Rio de Janeiro 
são os quatro estados do Brasil que possuem 
universidades federais rurais. A Região Sudeste se destaca 
em número de universidades por estado, contando com 
apenas 4 estados possui 18 universidades federais, 
distribuídas de acordo com a Tabela 1. Na região Sul, 
formada por 3 estados, há 7 universidades federais. 
Destaca-se que, o estado do Rio Grande do Sul concentra 
4 das IES federais. 

 

Tabela 1 – Quantidade de Universidades Federais por 
estado da Região Sudeste 

Região 
Sudeste 

Número de IES 
Federais 

Minas Gerais 11 

Rio de Janeiro 4 

São Paulo 2 

Espírito Santo 1 

Fonte: MEC (2006) 
 
De acordo com dados coletados pela pesquisa no 

MEC, as cinqüenta e duas universidades federais do 
Brasil oferecem 2.318 cursos de graduação. Entretanto, 
apenas 25,35% das 3.887.022 matrículas no ensino 
superior em 2003 foram em universidades públicas.  

 
A universidade pública, de maneira geral, 

monopoliza os cursos de pós-graduação, concentrando 
87,1% dos cursos de mestrado e 89,2% dos doutorados 
oferecidos no País. Segundo a CAPES, em 2002, 
encontravam-se matriculados nos cursos de pós-
graduação stritu-sensu 61.501 alunos de mestrado e 
37.400 nos de doutorado. No caso dos cursos de 
especialização não há dados disponíveis. Os bolsistas, 
estudantes de graduação, que atuam em projetos de 
iniciação científica, segundo CNPq somavam 19.912 
alunos. 

 
As IES federais reúnem 34,4% dos docentes com 

doutorado, sendo 86,7% com dedicação exclusiva (MEC, 
2006), o que possibilita melhor qualidade de ensino, fato 
que vem refletindo positivamente na avaliação dos 
programas de pós-graduação. A CAPES resolveu criar 
novos critérios de avaliação, cuja nota máxima a ser 
alcançada pelos programas é 7, apenas os centros de 
excelência atingem esta pontuação. Dos 23 que obtiveram 
este conceito no País, 15 estão em São Paulo.  

 
A pesquisa científica brasileira vem passando por 

uma fase de crescimento desde 1993. O número de 
doutores em atividade no Brasil cadastrados no CNPq 
(2006) são 18.536. Embora a quase totalidade da pesquisa 
científica no Brasil tenha sua origem direta ou indireta 
vinculada às universidades públicas, pouco se lê sobre as 
características e o alcance deste imenso trabalho.  

 
As pesquisas feitas no País, por pesquisadores 

brasileiros, não chegam ao conhecimento da população. 
Destaca-se a necessidade e a importância de que os 
avanços científicos e tecnológicos tornem-se conhecidos e 
empregados pela sociedade em geral, bem como nos 
setores produtivos, até como forma de valorizar o ensino 
público e gratuito, além de motivar o setor privado a 
investir no ensino e na pesquisa. 

 
A Tabela 2 mostra que existem 20.962 grupos de 

pesquisa cadastrados no CNPq. Ao analisar a distribuição 
espacial dos grupos percebe-se que existe uma 
concentração muito forte na região Sudeste. 
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Tabela 2 – Evolução dos Grupos de Pesquisa. 

Ano Número de Grupos 

1993 4.241 

1995 7.271 

2000 8.544 

2006 20.962 

Fonte: CNPq (2006). 
 
A desigualdade regional no Brasil com relação à 

pesquisa ficou evidente. Alguns exemplos observados 
são: o Nordeste concentra 14% do total das pesquisas 
desenvolvidas no País, enquanto 75% provêm das regiões 
Sudeste e Sul; e o estado de São Paulo abriga 5.908 
grupos, seguido do estado do Rio de Janeiro com 2.915, 
os dois estados juntos com o Rio Grande do Sul e Minas 
Gerais reúnem 61% das atividades de pesquisa, quando 
empregada como unidade de medida o número de grupos 
de pesquisa cadastrados no CNPq.  

 

 
Figura 7 – Grupos de Pesquisa por UF. 

 
Segundo CNPq (2006) existe um total de 20.962 

grupos de pesquisa existentes, sendo que 10.859 estão 
localizados na região Sudeste, com maior concentração 
nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; 
4.924 estão na região Sul; 3.061 na região Nordeste, a 
Bahia com o maior número na Região; 1.261 na região 
Centro-Oeste; e 857 na região Norte. A Figura 7 apresenta 
um mapa temático, produto da pesquisa, com dados do 
CNPq (2006) sobre grupos de pesquisa por estado. 

 
As grandes áreas do conhecimento são: Ciências 

Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; 
Ciências Exatas e da Terra; Ciências Humanas; Ciências 
Sociais Aplicadas; Engenharias; Lingüística, Letras, Artes 
e Outros. 

 

A Figura 8 apresenta um mapa temático, produto 
da pesquisa, com dados sobre pós-graduação relacionados 
com as grandes áreas do conhecimento. A presença mais 
expressiva em todas as regiões brasileiras é da área de 
Ciências da Saúde, seguida pelas Ciências Humanas e 
Ciências Agrárias. As regiões Sudeste e Sul concentram 
72,2% dos programas pós-graduação nestas áreas. No 
Nordeste vem se verificando a expansão dos programas 
de pós-graduação (PNPG, 2006), as principais áreas são: 
Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e 
Engenharias. Na região Norte há um equilíbrio entre as 
áreas, com um discreto destaque para as ciências 
Biológicas e Agrárias. No Centro-Oeste a maior 
concentração é de programas nas áreas de Ciências 
Humanas, que se destaque entre as demais com 
comportamento homogêneo.  

 

 
Figura 8 – Pós-Graduação por Área do Conhecimento.  

 
A área grande Ciências Exatas e da Terra, que 

corresponde a 10,5% de todos os programas pós-
graduação no Brasil, possui sua maior concentração nos 
estados de São Paulo, e Rio de janeiro, como mostra a 
Figura 9. Os estados de São Paulo, Rio Janeiro, Paraná e 
Rio Grande do Sul juntos somam quase que 50% dos 
programas nacionais na área do conhecimento em 
Ciências Exatas e da Terra. No Nordeste todos os estados 
possuem pós-graduação nesta área, com maior incidência 
nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. Na região 
Norte se destacam os estados do Pará e Amazonas. Nesta 
área do conhecimento o percentual de estudantes 
matriculados no mestrado é de 8% do total de alunos 
mestrandos no País e 10,5% dos doutorandos. 

 
A área grande Ciências Exatas e da Terra é 

formada pelas áreas: Astronomia, Ciências da 
Computação, Física, Geociências, Matemática, 
Oceanografia, Probabilidade e Estatística, e Química. 
Segundo a Capes (2007) existem 43 programas de pós-
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graduação com mestrado recomendados no Brasil, sendo 
que 35 possuem nível de doutorado. O estado de São 
Paulo concentra 37% dos cursos de pós-graduação na área 
de Geociências, como pode ser observado na Figura 10, 
que apresenta a distribuição espacial da pós-graduação 
nesta área no Brasil. Outros estados que se destacam nesta 
área são o Rio Grande do Sul com cinco programas e o 
Rio de Janeiro com quatro. Com relação à categoria 
administrativa das IES que ministram os programas, em 
todos os estados são IES-Federais, com exceção ao estado 
de São Paulo onde são ministrados cursos por IES-
particular, a Universidade de Guarulhos – UnG, e por 
IES-Estaduais, como a USP – Universidade de São Paulo, 
Unicamp – Universidade Estadual de Campinas, e Unesp 
– Universidade Estadual Paulista. 

  

 
Figura 9 – Área de Ciências Exatas e da Terra.  

 

 
Figura 10 – Pós-Graduação em Geociências.  

 
O estado de Pernambuco possui 23,2% do total 

de 418 programas de pós-graduação existentes na região 
Nordeste. A UFPE – Universidade Federal de 
Pernambuco concentra 59,8% dos programas de pós-

graduação existentes em Pernambuco. Segundo dados do 
CNPq (2006) houve o aumento do número de grupos de 
pesquisa cadastrados na UFPE, que passou de 161 em 
1997, para 273 em 2000, para 354 em 2004, em 2006 
contava com 373 grupos. Segundo dados da Capes 
(2007), a UFPE possui atualmente 58 programas de pós-
graduação, que ministram 97 cursos, sendo 52 mestrados 
acadêmicos, 40 doutorados e 5 mestrados profissionais. 
De acordo com os dados fornecidos pela Capes (2007), 
36,7% dos mestrados acadêmicos e 37,5% dos doutorados 
oferecidos pela UFPE possuem conceitos iguais ou 
superiores a 5. A Figura 11 ilustra a localização das IES, 
com símbolo em preto, no estado de Pernambuco, 
havendo uma concentração evidente na região 
Metropolitana do Recife. 

 

 
Figura 1 – Distribuição Espacial das IES em Pernambuco. 

 
5. CONCLUSÕES 

 
Os produtos apresentados correspondem a uma 

parte do que já foi desenvolvido pela pesquisa. A pesquisa 
constatou fatos como: 
� Região Norte – os estados do Amapá e Roraima eram 

os únicos a não possuírem programas de pós-
graduação aprovada pela CAPES, mas na ultima 
atualização de 2006 esses estados foram inserido 
neste cenário de ensino. O estado do Tocantins 
oferece dois programas de pós-graduação, o mestrado 
multidisciplinar em Ciências do Ambiente e Ciência 
Animal Tropical, aprovado pela CAPES. 

� Universidade Federal Rural da Amazônia – possui 5 
cursos de graduação e oferece doutorado na área de 
Recursos Florestais e Engenharia Florestal, Botânica 
e Agronomia. 

� Na análise da distribuição espacial observa-se que na 
região Nordeste cursos de graduação, programas de 
pós-graduação e grupos de pesquisa estão 
concentrados nos estados de Pernambuco, Paraíba e 
Bahia. Os estados são pólos de desenvolvimento 
científico e tecnológico da Região. Enquanto que, os 
estados nordestinos com maior deficiência são: Piauí 
e Maranhão.  

� A região Centro-Oeste possui maior ênfase nas áreas 
de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. 

� Na região Sudeste, a Universidade Federal de Lavras 
se destaca por oferecer diferentes programas na área 
de Agronomia. A UNIFESP - Universidade Federal 
de São Paulo possui poucos cursos de graduação e 
todos os que são ministrados estão na área de saúde, 
entretanto os programas de pós-graduação são em 
diversidade áreas, com destaque para a medicina. A 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro é a que 
possui maior número de cursos de graduação. No 
estado de Minas Gerais são oferecidos 195 cursos de 
graduação e todas as oito IES – Federais oferecem 
programas de pós-graduação, tanto em nível de 
mestrado como doutorado.  

� O estado do Rio Grande do Sul destaca-se em 
número de programas de pós-graduação. 

 
O presente artigo apresenta apenas uma pequena 

parte da pesquisa, que vem sendo desenvolvida há mais 
de cinco anos. O banco de dados da pesquisa já registra 
entre outras variáveis a categoria administrativa das IES e 
sua distribuição pelos estados brasileiros. A pesquisa 
continua em desenvolvimento, novos produtos estão 
sendo gerados. 
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