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3ª REUNIÃO DE COORDENADORES DE MARCOS – COMPROMISSO 

CIÊNCIA ABERTA 
 

Data: 11.02.2019 

 

Horário: 14:00h às 17:00h 

 

Local: Ibict, Brasília, DF 

 

Pauta: Relato das atividades realizadas pelo 

coordenador do compromisso e relato das atividades 

executadas pelos Marcos que estão em andamento. 

 

Participantes: 

 

Nome Instituição/Setor E-mail 

Embrapa 

Angélica de P. G. Gomes 
Secretaria de Desenvolvimento 

Institucional 
angelica.gomes@sct.embrap.br 

Massayuki Franco 
Supervisão de Governança da 
Informação e Transparência 

massayuki.okawachi@embrapa.br 

Denise Werneck de Paiva 
Secretaria de Pesquisa e 

Desenvolvimento 
denise.werneck@embrapa.br 

Adelina do Socorro Serrão Belém Embrapa Amapá adelina.belem@embrapa.br 

Márcia de Oliveira Cardoso 
Supervisão de Governança da 
Informação e Transparência 

marcia.cardoso@embrapa.br 

Adriana Cristina da Silva 
Supervisão de Governança da 
Informação e Transparência 

adriana.silva@embrapa.br 

Milena Ambrósio Telles Embrapa Pecuária Sudeste milena.telles@embrapa.br 

Edemar Joaquim Corazza 
Secretaria de Pesquisa e 

Desenvolvimento 
edemar.corazza@embrapa.br 

Juliana Meireles Fortaleza 
Supervisão de Governança da 
Informação e Transparência 

juliana.fortaleza@embrapa.br 

Leandro H. M. de Oliveira 
Secretaria de Pesquisa e 

Desenvolvimento 
leandro.oliveira@embrapa.br 

Patrícia R. Bello Bertin 
Supervisão de Governança da 
Informação e Transparência 

patricia.bertin@embrapa.br 

Ivo Pierozzi Junior 
Secretaria de Inteligência e Relações 

Estratégicas 
ivo.pierozzi@embrapa.br 

Débora Drucker Embrapa Informática Agropecuária debora.drucker@embrapa.br 

Maria Cristina Bastos Oliveira 
Secretaria de Inteligência e Relações 

Estratégicas 
maria.cristina@embrapa.br 

Claudia Regina De Laia Embrapa Solos claudia.delaia@embrapa.br 

CGU 

Tamara Figueiroa Bakuzis 
Coordenação-Geral de Governo Aberto e 

Transparência 
tamara.bakuzis@cgu.gov.br 

Priscilla Haueisen Dias Ruas Coordenação-Geral de Governo Aberto priscilla.ruas@cgu.gov.br 
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e Transparência 

Capes 

Tatiane Pacanaro Trinca 
Coordenação de Programas, Cursos e 

Formação em Ensino a Distância (CPCF)/ 
Diretoria de Educação à Distância (DED) 

tatiane.pacanaro@capes.gov.br 
 

Talita Moreira de Oliveira 
Coordenação de Atividades de Apoio à Pós-
Graduação (CGAP)/Diretoria de Avaliação 

(DAV)/ 
talita.oliveira@capes.gov.br 

Armando Fortes Peixoto  armando.peixoto@capes.gov.br 

Luísa Chaves Café 
Coordenação Geral do Portal de Periódicos 
(CGPP)/ Diretoria de Programas e Bolsas no 

País (DPB) 
luisa.cafe@capes.gov.br 

Rayanne Thaynara Souza e Silva 
Coordenação Geral do Portal de Periódicos 
(CGPP)/ Diretoria de Programas e Bolsas no 

País (DPB) 
rayanne.silva@capes.gov.br 

Aloisio Nonato  aloisio.nonato@capes.gov.br 

Janaína Carvalho  janaina.carvalho@capes.gov.br 

Júlio C. P. Siqueira 
Coordenação Geral de Programas Estratégicos 

(CGPE) 
julio.siqueira@capes.gov.br 

Manoel Siqueira  manoel.siqueira@capes.gov.br 

CNPq 

Alerino dos Reis e Silva Filho  
Coordenação de Dados e Informações 

(CODIN/GAB/PRE) 
alerino.silva-filho@cnpq.br 

Universidade de Brasília (UnB) 

Michelli Pereira da Costa Faculdade da Ciência da Informação michelli@unb.br 

Victor Rodrigues Faculdade da Ciência da Informação victor.coredho@hotmail.com 

Ibict 

Bianca Amaro 

Coordenação Geral de Pesquisa de 
Manutenção de Produtos Consolidados 

(CGPC) 
bianca@ibict.br 

Washington Luís Ribeiro 
Coordenação do Laboratório de Metodologias 

de Trat. e Disseminação da Informação 
(COLAB) 

washingtonsegundo@ibict.br 

Lucas Nóbrega Paganine  lucaspaganine@ibict.br 

Luana Sales 
Programa de Pós Graduação em Ciência da 

Informação (PPGCI) 
luanafsales@gmail.com 

Marcel Garcia de Souza 
Coordenador do Núcleo de Comunicação 

Social 
marcelsouza@ibict.br 

Tainá Batista de Assis  taina@ibict.br 

RNP 

Carolina Felicíssimo 
Gerência de Comunidades e Aplicações 

Avançadas (GCAA) 
carolina.felicissimo@rnp.br  

Leandro Ciuffo 
Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento 

(DPD) 
leandro.ciuffo@rnp.br 

mailto:tatiane.pacanaro@capes.gov.br
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Gustavo Neves Dias 
Gerência de Comunidades e Aplicações 

Avançadas (GCAA) 
gustavo.dias@rnp.br 

Vanessa Rodrigues de Macedo Coordenação de Gestão da Informação vanessa.macedo@rnp.br 

Alex Soares de Moura Gerência de Redes para Experimentação (GRE) alex.moura@rnp.br 

Fiocruz 

Vanessa de Arruda Jorge 
Instituto Nacional de Controle de Qualidade 

em Saúde (INCQS) 
vanessa.arruda@incqs.fiocruz.br 

Paula Xavier dos Santos Coordenação de Informação e Comunicação paula.xavier@fiocruz.br 

MCTIC 

Luiz Fernando Fauth Secretaria Executiva luiz.fauth@mctic.gov.br 

OKBR 

Neide Alves Dias de Sordi Presidência nsordi@gmail.com 

Conselho Regional de Biblioteconomia – 1ª Região 

Fábio Lima Cordeiro Presidente fabio.cordeiro@embrapa.br 

Universidade Federal Rural da Amazônia 

Ana Santos Biblioteca ana.santos@ufra.br 

SciELO/Fapesp 

Abel Packer Diretor do Programa SciELO abel.packer@scielo.org 

Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) 

Milton Shintaku Diretoria da ABEC milton.shintaku@gmail.com 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) 

Patrícia Henning 
Programa de Pós-Graduação em 

Biblioteconomia 
henningpatricia@gmail.com 

 

Síntese dos assuntos discutidos: 

Abertura da Reunião 

A reunião foi aberta pela Diretora do Ibict, Cecília Leite de Oliveira, seguida das falas 

da Coordenadora de Pesquisa e Manutenção de Produtos Consolidados do Ibict, Bianca 

Amaro, e da Chefe da Secretaria de Desenvolvimento Institucional da Embrapa, 

Angélica de Paula Galvão Gomes. 

 

Assunto 1: Relato das atividades realizadas pelo coordenador do compromisso 3.  

Patrícia Bertin, coordenadora do compromisso, relatou as atividades conduzidas no 

último bimestre (dezembro/janeiro), com destaque para: 

 Entrega do 1º Relatório de Status de Execução do Compromisso.  
 

 Inclusão de novos parceiros institucionais: 
 Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN):  

Pontos-focais: Luis Fernando Sayão (Pesquisador) e Orlando João Agostinho 
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Gonçalves Filho (Coordenador-geral de Ciência e Tecnologia Nucleares) 

 

 Programa SciELO/Fapesp: 

Pontos-focais: Abel Packer (Diretor) e Solange Santos (Coordenadora de 

Produção e Publicação) 

 

 Associação Brasileira de Editores Científicos (Abec): 

Ponto-focal: Milton Shintaku, 1º Secretário 

 

 Conselho Regional de Biblioteconomia, 1ª Região: 

Ponto-focal: Fábio Cordeiro (Presidente) 

 

 Alterações dos pontos-focais e do gestor patrocinador: 

 
Na Embrapa, a nova gestora “patrocinadora” é Angélica Gomes, Chefe da Secretaria de 

Desenvolvimento Institucional. 

No CNPq, os pontos-focais são José Ricardo de Santana, Diretor de Cooperação 

Institucional, e Lisandra Helena Barros Santos, Assistente de Diretoria. 

 

 Proposta de cronograma das reuniões do Compromisso 3 em 2019: 
 

Data Reunião 

1/4/2019 4ª Reunião Bimestral do Compromisso 

3/6/2019 5ª Reunião Bimestral do Compromisso 

5/8/2019 6ª Reunião Bimestral do Compromisso 

1/10/2019 7ª Reunião Bimestral do Compromisso 

 
A Fiocruz se propôs a sediar, em sua Sede em Brasília, a 4ª Reunião Bimestral do 

Compromisso. Foi sugerido que a 5ª Reunião, em junho de 2019, ocorra na UnB.  

 

 Encaminhamento de comunicações oficiais aos gestores das organizações 

parceiras do Compromisso 3 pela equipe de Governo Aberto da CGU.  

 

 Necessidade de atualização das páginas dos Marcos na wiki „Ciência Aberta na 

OGP Brasil‟ (https://wiki.rnp.br/display/ogpbrasil). 

 

 

Assunto 2. Dinâmica das reuniões de coordenadores de marcos 

Paula Xavier reforçou a importância de que contatos com empregados/servidores das 

instituições parceiras sempre tramitem por meio do Coordenador do Marco e questionou 

se a participação nas reuniões não deveria ser restrita aos coordenadores. Bianca Amaro 

apoiou a proposta de que as reuniões bimestrais com os coordenadores de marco sejam 

restritas aos coordenadores e sugeriu que, semestralmente, fossem realizadas reuniões 

gerais e abertas aos colaboradores.  

Patrícia Bertin corroborou a orientação para que os responsáveis por Marcos sejam 

consultados previamente ao engajamento de profissionais do órgão que representam em 

https://wiki.rnp.br/display/ogpbrasil
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ações de outros Marcos. Defendeu, entretanto, que a condução das reuniões com os 

coordenadores de Marcos segue o princípio da transparência e da ampla participação, de 

forma a garantir que os colaboradores possam acompanhar e observar as interfaces entre 

os Marcos. Patrícia lembrou que em todas as reuniões e atividades dos Marcos, o órgão 

responsável deve sempre engajar tanto os órgãos colaboradores do Marco como também 

as demais organizações parceiras no Compromisso, reforçando que novas parcerias 

institucionais estão sendo firmadas. Por fim, Patrícia ressaltou que questões mais 

específicas devem ser tratadas em reuniões pontuais entre a coordenação do 

Compromisso e a liderança de cada um dos Marcos. Essas reuniões vêm sendo 

promovidas por iniciativa da coordenação do Compromisso, mas podem ser solicitadas 

a qualquer momento pelos órgãos responsáveis por Marcos. 

 

Assunto 3. Relato do Marco 1 

Relator: Luiz Fernando Fauth, MCTIC 

 Foram apresentados os resultados de 2018:  

 MCTIC passa a atuar na coordenação do Marco. 

 Formação de GT para elaboração de proposta de política nacional para ciência 

aberta no MCTIC – Portaria 6072, de 23/11/2018.  

 Realização de seminário sobre Dados Abertos no MCTIC – 10/12/2018. 

 Reunião do GT – Ciência Aberta/MCTIC em 10/12/2018. 

 Status de implementação em 12/2018: 20%. 

 Ações recentes (2019): 

 Lançamento do ambiente da RDA Brasil 

 Percentual de conclusão do Marco: 50%. 

 Agenda para 2019: 

 Divulgar o ambiente da RDA no Brasil para maior adesão de interessados. 

 Utilização efetiva do ambiente para a discussão de temas relacionados à Ciência 

Aberta no Brasil. 

 Engajamento da comunidade nas discussões propostas no ambiente. 

Paula Xavier questionou como foi feita a escolha dos órgãos para participação do GT da 

Política. Luiz Fernando Fauth esclareceu que a GT é do MCTIC; por questões legítimas, 

somente as instituições subordinadas ao MCTIC podem participar. Nada impede, 

porém, que o MCTIC convide representantes de outros órgãos para contribuir com GT.  

Paula Xavier sugeriu que o GT da Política articule com os órgãos que participam do 

Marco 3, referente a princípios e diretrizes para políticas institucionais. Luiz Fauth 

deixou claro que o documento a ser elaborado pelo GT não interferirá nas 

particularidades das instituições de pesquisa; que o objetivo da Política é dar segurança 

jurídica a essas instituições, com estrutura própria de legislação. Por fim, Luiz Fernando 

Fauth informou que o prazo do GT é de 180 dias.  

 

Assunto 4. Relato do Marco 2 
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Relatora: Michelli Costa, Unb 

 Cronograma detalhado das atividades, prazos, responsáveis, estado das 

atividades, riscos, oportunidades e soluções. 

 Atividade 1. Levantamento e consolidação dos dados de diretórios sobre 

periódicos, repositórios de publicações e repositórios de dados. Sob a 

responsabilidade da UnB. Totalmente concluída. 

 Atividade 2. Síntese de estudos já existentes e relevantes sobre o tema. A RNP 

realizou um estudo no Brasil, enquanto que a Fiocruz realizou o estudo no 

âmbito internacional. A atividade está em desenvolvimento. 

 Atividade 3. Identificação de iniciativas em prol da ciência aberta. Essa 

atividade foi realizada pela UnB, Fiocruz e a colaboradora Patrícia Henning. 

Totalmente concluída.  

 Atividade 4. Cadastramento de iniciativas em prol da ciência aberta. Totalmente 

realizada pela UnB.  

 Atividade 5. Retratação do desenvolvimento da ciência aberta em âmbito 

nacional e internacional. Em desenvolvimento com a equipe da UnB.  

 Percentual de conclusão do Marco: 70% 

Michelli destacou que sentiu dificuldade em identificar as iniciativas em prol da Ciência 

Aberta. Diante dessa dificuldade, a equipe percebeu a necessidade de criação de um 

repositório internacional de iniciativas em Ciência Aberta. Patrícia Bertin sugeriu que 

esse repositório poderia ser considerado pelo Marco 8, como um conjunto de dados 

piloto. Luana Salles propôs que os dados levantados pela equipe do Marco sejam 

também disponibilizados na wiki „Ciência Aberta na OGP Brasil‟.  

 

Assunto 5. Relato Marco 3 

Relatora: Bianca Amaro, Ibict 

 Cronograma detalhado das atividades, prazos, responsáveis, estado das 

atividades, riscos, oportunidades e soluções: 

 Identificação de diretrizes e princípios para políticas institucionais de apoio à 

Ciência Aberta nacionais e internacionais – IBICT/Embrapa/Fiocruz – até o 

final do compromisso – realização de levantamento preliminar de legislações 

estrangeiras que abordam a questão. 

 Levantamento da legislação afeta ao tema - IBICT/Embrapa/Fiocruz – até o 

final de março – identificação da legislação que trata da Lei de Acesso à 

Informação, da Lei de Direitos Autorais e da Lei de Proteção de Dados 

Pessoais. 

 Discussão em fóruns externos - IBICT/Embrapa/Fiocruz – até o final do 

compromisso – realização de levantamento preliminar de legislações 

estrangeiras que abordam a questão. 

 Redação de proposta de princípios - IBICT/Embrapa/Fiocruz – maio – não 

executada. 

 Discussão da proposta de princípios em fóruns internos e externos - 

IBICT/Embrapa/Fiocruz– junho – não realizada. 

 Redação de Diretrizes - IBICT/Embrapa/Fiocruz – julho - 
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IBICT/Embrapa/Fiocruz. 

 Discussão das diretrizes em fóruns internos e externos - 

IBICT/Embrapa/Fiocruz– setembro – não realizada. 

 Incorporação e redação final das diretrizes e princípios - 

IBICT/Embrapa/Fiocruz– outubro – não realizada. 

 Percentual de conclusão do marco: 20% 

Como principal avanço no período de novembro/2018 a fevereiro de/2019, Bianca 

Amaro destacou a constituição do GT de Ciência Aberta no MCTIC, com a participação 

ativa do Ibict. 

De acordo com Bianca, é possível que o prazo de conclusão do marco aconteça antes do 

previsto. O principal risco é dedicar muito tempo às definições de base. A oportunidade 

é utilizar conceitos e princípios já adotados na academia. 

 

Assunto 6. Relato Marco 4 

Relatora: Paula Xavier, Fiocruz 

A relatora destacou, em sua apresentação, as atividades de capacitação em Ciência 

Aberta promovidas pela Fiocruz. Falou sobre o curso online (MOOC) de Ciência Aberta 

lançado em 14/12/2018 (Módulo 1), com mais de 2.000 inscritos e o Módulo 2, lançado 

em 19/01/2019, que já possui mais 700 inscritos. Michelli sugeriu que a Capes 

recomende, a todas as pós-graduações do País, a realização do curso sobre Ciência 

Aberta da Fiocruz. 

Paula Xavier reforçou que o Marco tem como umas das ações previstas para 2019, a 

realização de um evento nacional sobre Ciência Aberta. A relatora sugeriu que a 

organização desse evento seja partilhada com todos os parceiros do Compromisso.  

Milena Telles apresentou a metodologia de trabalho para elaboração do Glossário em 

Ciência Aberta, que também é uma das ações previstas no Marco 4. Foi destacada a 

preocupação constante com as definições conceituais, nas discussões do Compromisso 

3, de modo que o glossário será de muita utilidade para os diversos Marcos, como na 

elaboração de uma política nacional (Marco 1) e de princípios e diretrizes para políticas 

institucionais (Marco 3). A proposta é que o glossário seja adotado como referência no 

âmbito da OGP. 

A primeira etapa da metodologia compreende o levantamento dos documentos de 

referência para a Ciência Aberta. Para isso, foi criado o e-mail 

glossariocienciaaberta@embrapa.br, para que os colaboradores da OGP encaminhem 

documentos e sugestões de nomes de especialistas, até o dia 10/03/2019. Além disso, 

foi informado que será aberta uma página do Glossário na página da wiki do Marco 4.  

 

Assunto 7. Relato Marco 7 
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Relator: Leandro Ciuffo, RNP (apresentação remota) 

Foram relatados os resultados alcançados no último bimestre e um cronograma 

detalhado do Plano de Ação, o qual está publicado na página do Marco na wiki „Ciência 

Aberta na OGP Brasil‟(copiado abaixo): 

Período de Execução: 01/01/2019 a 30/06/2020 

Prazo 
(Mês/Ano) 

Atividade 

01/2019 Divulgação do Plano de Ação do Marco 7  

02/2019 Reunião com o grupo responsável pelo Marco 8: “Proposição de Padrões de interoperabilidade para 
repositórios de dados de pesquisa. 

02/2019 Aproximação com o Grupo de Trabalho da FAPESP de rede de repositórios de dados, através do 
agendamento de uma reunião técnica. 

03/2019 Apresentação do protótipo desenvolvido pelo GT-RDP de repositório de dados de pesquisa, com os 
resultados alcançados e a proposição de trabalhos futuros, vislumbrando continuidade de 
desenvolvimento, com a implantação de um serviço piloto de federação de repositórios de dados de 
pesquisa 

04/2019 Avaliação da possibilidade de se agregar o conteúdo da rede da FAPESP em um metabuscador 
nacional.  

05/2019 Inserção do repositório de dados da RNP na rede de repositórios da FAPESP. 

06/2019 1ª apresentação dos resultados preliminares da federação de repositórios de dados de pesquisa 

07/2019 Apresentação das incorporações dos feedbacks recebidos dos resultados preliminares da federação de 
repositórios de dados de pesquisa 

07/2019 Relatório de mapeamento de potenciais repositórios de dados de pesquisa a serem federados, com a 
identificação de pelo menos 2 novos repositórios de dados de pesquisa (além do repositório da RNP), 
entre os participantes do 4º Plano de Ação, para fazer parte da federação. Inclui mapeamento das 
tecnologias utilizadas e informações de contato técnico de cada repositório. 

08/2019 Formalização de parceria (através de acordo de cooperação técnica ou MoU, por exemplo) com as 
instituições que farão parte da federação de repositórios de dados de pesquisa. 

11/2019 Avaliação da proposição de padrões de interoperabilidade para repositórios de dados de pesquisa – 
Marco 08, liderado pelo IBICT 

11/2019 Relatório de planejamento para a federação de repositórios de dados de pesquisa. Os 
desdobramentos serão anexados neste plano de trabalho. 

11/2019 Inserção do repositório 2 na rede de repositórios da FAPESP. 

11/2019 Inserção do repositório 3 na rede de repositórios da FAPESP. 

03/2020 2ª apresentação dos resultados preliminares da federação de repositórios de dados de pesquisa 

04/2020 Apresentação das incorporações dos feedbacks recebidos dos resultados preliminares da federação de 
repositórios de dados de pesquisa 

05/2020 Implantação do piloto, com demonstração tecnológica para os participantes do Plano de Ação. 
(possibilidade da demonstração ocorrer no evento WRNP 2020) 

06/2020 Publicação de documentação técnica, manuais para novas instituições aderirem à federação e 
manuais de uso para o usuário. 
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06/2020 Relatório final apresentando o piloto desenvolvido, os resultados alcançados, avaliação de impacto na 
comunidade beneficiada e a proposição de trabalhos futuros (se houver), vislumbrando continuidade 
de desenvolvimento, disseminação do serviço/produto para sua respectiva comunidade e/ou a 
implantação de um serviço piloto 

06/2020 Apresentação final do piloto desenvolvido. 

 

 Percentual de conclusão do marco: 10% 

Leandro destacou a dificuldade de definir um percentual de conclusão do Marco, uma 

vez que ele achou muito subjetivo. Patrícia esclareceu que o percentual de conclusão do 

Marco deve ser calculado como uma medida relativa do alcance das atividades previstas 

no Plano de Ação do respectivo Marco. 

Leandro ressaltou ainda a necessidade de inaugurar uma discussão sobre o que se 

entende por “infraestrutura federada piloto”. Entre os avanços recentes, foi ressaltada a 

realização de conferencia-web com parceiros do Ibict e CNPq, para a apresentação do 

Plano de Ação e o início de estudos da ferramenta “Zenodo” para implantação de 

repositórios (análise comparativa entre Dspace, Dataverse e CKAN já havia sido 

conduzida pelo GT-RDP). 

Foi sugerido que seja usado como um dos repositórios pilotos os dados dos órgãos 

parceiros da OGP, inclusive dados sobre as iniciativas de Ciência Aberta obtidos no 

Marco 2. Leandro esclareceu que o objetivo é a inclusão de três repositórios-pilotos. 

 

Assunto 8. Relato Marco 8 

Relator: Washington Segundo, Ibict 

 Cronograma detalhado das atividades, prazos, responsáveis, estado das 

atividades, riscos, oportunidades e soluções: 

 Agendar reunião técnica entre a Rede Federada de Repositórios de Dados 

Científicos da Fapesp e os responsáveis pelo Marco 8 para discussão sobre a 

identificação e descrição de quais protocolos e diretrizes são utilizados na 

interoperabilidade entre repositórios. (responsável: RNP) 

 Criar documento em português orientando a adoção das diretrizes OpenAIRE4 

por Repositórios de Dados Científicos. Até 01/05/2019 (responsável: IBICT) 

 Validação e apoio na disseminação do documento descrito no item (ii). Até 

01/06/2019 (responsável: Open Knowledge)  

 Implementar no oasisbr <http://oasisbr.ibict.br> o harvesting de conjuntos de 

dados científicos descritos via OpenAIRE4. Até 31/10/2019 (Responsável - 

IBICT) 

Como avanço no período de novembro de 2018 a fevereiro de 2019, Washington 

destacou a identificação das Diretrizes OpenAIRE 4.0 como referência para os trabalhos 

no âmbito da OGP Brasil (http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1299203). 

 Percentual de conclusão do marco: 25% 

http://oasisbr.ibict.br/
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1299203
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A Neide, da Open Knowledge Brasil (OKBR), prestou-se a sugerir um nome de uma 

pessoa da OKBR que atua na área da TI para que possa contribuir mais no Marco. 

Luana, por sua vez, sugeriu que os padrões estejam alinhados com as diretrizes do 

GOFAIR. Ela se ofereceu a colaborar com o marco, e sugeriu que a Patrícia Henning e 

o Luís Sayão sejam convidados a colaborar.   

Leandro Ciuffo previu a possibilidade de os dados de gestão de pesquisa do projeto 

Conecti sejam incluídos como um dos repositórios pilotos da infraestrutura federada 

proposta no Marco 7.  

 

 

Encaminhamentos:  

 4ª Reunião do Compromisso – Fiocruz se propôs a receber a, em Brasília, DF, 

no dia 1º de abril de 2019. Detalhes a serem discutidos. 

 Wiki da Ciência Aberta – Os coordenadores dos Marcos devem atualizar as 

páginas relativas aos Marcos que coordenam na wiki da Ciência Aberta.   

 Marco 1 – Os representantes dos órgãos parceiros devem inscrever-se no 

ambiente da Research Data Alliance (https://www.rd-alliance.org/) e associar-se 

à comunidade da RDA_Brazil (https://www.rd-alliance.org/groups/rda-brazil) e 

ainda divulgar e incentivar a suas redes de colaboradores que façam o mesmo. 

 Marco 2 – Interagir com equipe do Marco 7 quanto à criação de um catálogo 

que liste iniciativas nacionais e internacionais em Ciência Aberta. 

 Marco 3 – Reunir os colaboradores para dar início às ações previstas. 

 Marco 4 – Coordenar a discussão sobre a organização do 1º evento nacional 

sobre Ciência Aberta e Governo Aberto com foco na abertura de dados – uma 

das ações do Marco que deverá ocorrer ainda no primeiro semestre de 2019. 

 Marco 4 – Todos os colaboradores estão convidados a encaminhar documentos 

referenciais sobre a Ciência Aberta até 10 de março de 2019. Alternativamente, 

podem encaminhar nomes de especialistas a serem consultados. 

 Marco 7 – Organizar reunião com a coordenação do Compromisso e 

colaboradores dos outros Marcos, para discussão sobre a noção de 

“infraestrutura federada piloto”. Realizar ainda reunião técnica com 

colaboradores da Fapesp, para estreitamento da colaboração com a rede de 

repositórios. 

 Marco 8 – Organizar reunião com Luana Salles, Luís Sayão, Patrícia Henning e 

coordenação do Compromisso, sobre a incorporação dos princípios FAIR no 

Plano de Ação. 

 

Registro fotográfico da reunião: 
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Lista de presença: 
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Participações virtuais (GoToMeeting.com): 

 


