
Transformando 
Informação em 
Conhecimento



Uma startup que ajuda a extrair, 
quantificar, qualificar e auxiliar na 
tomada de decisões a partir das 
produções científicas! 

O que é a 
Indeorum



Por que a 
Indeorum 
faz isso?

Instituições de ensino e pesquisa 
possuem dificuldade para 
acompanhar e visualizar como 
estão seus pesquisadores.



Como a Indeorum faz isso?



Encontre 
facilmente as 
competências de 
pesquisadores e 
laboratórios da 
sua instituição.



Ranqueie 
pesquisadores 
para editais a 
partir das suas 
produções e 
pontuações.



O Cientum permite realizar 
análises gráficas de forma 
quantitativa, qualitativa e 
temporal, sendo uma ferramenta 
de auxílio à tomada de decisão.



Você pode 
carregar 
currículos das 
bases Lattes e 
Sucupira de 
forma simples 
e intuitiva.



Criar círculos 
permitem 
representar 
grupos como 
laboratórios, 
grupos de 
pesquisa e 
programas de 
pós-graduação.



As métricas são 
formas pelas 
quais você 
avaliará as 
produções 
científicas de 
forma:

Quantitativa
Produções e orientações



As métricas são 
formas pelas 
quais você 
avaliará as 
produções 
científicas de 
forma:

Qualitativa 
Qualis/Fator de Impacto



As métricas são 
formas pelas 
quais você 
avaliará as 
produções 
científicas de 
forma:

Temporal 
Qualis/Fator de Impacto



As métricas são 
formas pelas 
quais você 
avaliará as 
produções 
científicas no 
nível:

Coletivo 
Círculo como um todo



As métricas são 
formas pelas 
quais você 
avaliará as 
produções 
científicas no 
nível:

Individual 
como cada um colabora



As métricas são 
formas pelas 
quais você 
avaliará as 
produções 
científicas no 
nível:

Comparativo 
entre círculos ou PPGs 



Por que devo usar o Cientum na 
minha instituição?

✅ Análise de um Grupo/PPG em 10 minutos;
✅ Currículos importados do Lattes e Sucupira;
✅ Crie grupos dinâmicos e customize-os;
✅ QUALIS e Fator de Impacto nas análises;
✅ São 15 análises e relatórios diferentes;
✅ Controle das contas institucionais;
✅ Online, sem custo de Infra. e instalação.



Os desafios que motivaram 
a Indeorum

Extrair milhares de pesquisadores 
e produções de forma automática 

de bases de conhecimentos.



Os desafios que motivaram 
a Indeorum

Comparar e mensurar grandes 
volumes de dados em poucos 

minutos.



Os desafios que motivaram 
a Indeorum

Cruzar o pesquisador e suas 
produções com diversas bases de 

conhecimentos.



Os desafios que motivaram 
a Indeorum

Representar de forma dinâmica o 
conhecimento através de gráficos 

intuitivos.



Utilizamos inteligência artificial 
para extração e qualificação da 
informação. Big data para lidar 

com o grande volume de 
informação

Como a Indeorum faz isso



Utilizamos tecnologias de rápido 
desenvolvimento e respeitando a 

plasticidade da informação.



Quem é a 
Indeorum

Nossa equipe conta com mais de 
vinte colaboradores trabalhando 

com P&D para criar soluções 
inovadoras



Origem da 
Indeorum

A Indeorum nasceu junto ao 
desafio da UFPel para nós ainda 
como participantes da Empresa 
Júnior da Computação a Hut8. 

Hoje colabora com o GP 
DataLab/UFPel.



Quem são 
os principais 
clientes da 
Indeorum?



Obrigado

Glauco Roberto Munsberg

contato@indeorum.com
(53) 31 99 10 10 


