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A Biblioteca Virtual em 2018
Fig. 1 - Registros de Informações referenciais de projetos disponíveis na
Biblioteca Virtual (Nº) (2005-2018)

De 2005 a 2009, os registros de informação referenciais de auxílios à pesquisa e bolsas foram inseridos e
editados manualmente pela equipe técnica da BV. A partir de 2010, com o início da migração automática
desses dados provenientes das Bases Agilis e SAGe, verificou-se aumento substancial nas informações
disponíveis na BV. Em 2012, uma parte dos registros anteriormente contabilizada até a vigência do Projeto
11/50010-7 foi descontinuada nessa base de dados. Porém, novos registros de auxílios à pesquisa e bolsas
foram inseridos durante 2012 a 2018, destacando-se os projetos oriundos de Acordos e Convênios
FAPESP. (Dados até 31.12.2018, Fonte: BV/CDi)

Fig. 2 - Registros de Auxílios à Pesquisa e Bolsas na Biblioteca Virtual (Nº)
(2009-2018)

O total de registros disponíveis na Biblioteca Virtual em 2018, em comparação com 2017, mostra acréscimo
de 12,22% para as bolsas no exterior, 4,78% para as bolsas no país e 3,64% para os auxílios à pesquisa.
(Dados até 31.12.2018, Fonte: BV/CDi)
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Fig. 3 - Referências de Artigos Científicos, produzidos a partir dos Auxílios à
Pesquisa e Bolsas da FAPESP, e adicionadas aos Registros de Informação da
Biblioteca Virtual (Nº)

A migração de referências de artigos científicos, produzidos a partir de bolsas e auxílios à pesquisa
financiados pela Fundação, é feita automaticamente para a BV, desde que estejam disponíveis nesses
artigos a menção do apoio e o respectivo número de processo FAPESP. De março de 2018 a fevereiro
de 2019, foram adicionados à BV 20.219 artigos provenientes das bases de dados Web of Science e
SciELO. Os dados dos artigos coletados no Google Scholar estão descontinuados, em decorrência de
mudanças de procedimentos internos naquela base. (Dados até 25.02.2019, Fonte: BV/CDi)

Fig. 4 - Auxílios à Pesquisa na BV, por Ordem Decrescente de Registros (Nº)

Foram selecionados para este gráfico os Auxílios à Pesquisa que contêm o mínimo de 1.000 registros na
BV. Os auxílios regulares se destacam representando 34,03% do total de Auxílios à Pesquisa na BV.
(Dados até 31.12.2018, Fonte: BV/CDi).

3
Fig. 5 - Auxílios à Pesquisa na BV, por Áreas do Conhecimento (2010-2018)

A maior concentração de auxílios à pesquisa disponíveis na Biblioteca Virtual, em todas as modalidades de
auxílios FAPESP (total de 97.117 registros), se encontra respectivamente nas áreas de Ciências Exatas
e da Terra, Ciências da Saúde e Ciências Biológicas (Dados até 31.12.2018, Fonte: BV/CDi).

Fig. 6 - Registros de Bolsas no Brasil por Áreas do Conhecimento (2012-2018)

Na distribuição dos registros de Bolsas no Brasil (total de 129.929 registros), na Biblioteca Virtual, as
seguintes áreas do conhecimento apresentam maior concentração: Ciências Biológicas, Ciências da
Saúde e Ciências Exatas e da Terra. (Dados até 31.12.2018, Fonte: BV/CDi).
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Fig. 7 - Registros de Bolsas no Exterior, por Áreas do Conhecimento (2012-2018)

Na distribuição dos registros de Bolsas no Exterior (total de 11.789 registros), na Biblioteca Virtual, as
seguintes áreas do conhecimento apresentam maior concentração: Ciências Exatas e da Terra, Ciências
Biológicas e Ciências Humanas. (Dados até 31.12.2018, Fonte: BV/CDi).

Fig. 8 - Nº de Visitas à Biblioteca Virtual (2008-2018)

A visibilidade e usabilidade do sistema da Biblioteca Virtual apresentam totais expressivos. Em razão do
novo layout da BV, que comprometeu a indexação dos dados da base pelo Google e Google Scholar, neste
ano de 2018 houve redução no número de acessos à BV; ver Fig.11 (Dados de: 31.12.2018, Fonte:
Google Analytics)
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Fig. 9 - Número de páginas visitadas da Biblioteca Virtual (2008 a 2018)

Em 2018, foi registrada a média diária de 13.152 páginas visitadas da Biblioteca Virtual. (Dados de:
31.12.2018. Fonte: Google Analytics)

Fig. 10 - Visitas à Biblioteca Virtual por Países e Territórios (N.º)

A BV recebeu 4.030.301 visitas no período de 01/03/2018 a 25/02/2019, provenientes de 211
países/territórios destacando-se o Brasil com 2.432.335 visitas, o que representa 90,84% do total. Os
demais, situados nas primeiras posições do ranking, e mostrados nesta figura 10, vêm se mantendo ao
longo dos anos, com pequenas alterações. (Dados do período de 01/03/2018 a 25/02/2019. Fonte:
Google Analytics)
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Fig. 11 - Tipo de Páginas Consultadas na Biblioteca Virtual (N.º)

Observa-se maior frequência de acessos às páginas do Pesquisador pelos usuários da Biblioteca Virtual.
Quanto às demais páginas, houve também resultados relevantes, especialmente no que se refere a Bolsas
e Auxílios à Pesquisa. As páginas da funcionalidade Pesquisa Integrada apresentam total superior a
700.000 consultas. (Dados do periodo de 01.03.2018 a 25.02.2019, Fonte: Google Analytics)

Fig. 12 - Fontes de Acesso à Biblioteca Virtual (Nº)

Das principais fontes de acesso à Biblioteca Virtual, no período de 01.03.2018 a 25.02.2019, estão
preferencialmente os motores de busca (com ênfase para o Google), seguido do acesso direto dos sites
referenciais e outros, com menor utilização. (Dados do período de 01.03.2018 a 25.02.2019, Fonte:
Google Analytics)

