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e-Science

A Pesquisa do Século XXI

O que é a gestão de dados de pesquisa

O que envolve a gestão de dados de 
pesquisa

Vantagens da gestão de dados de pesquisa



Proliferação de Dados

Figura 2 - Aspectos conceituais do Big 
data 

Costa (2017, p. 48)



Características  da Pesquisa do Século XXI

Colaboração on-line
da ciência.

Infraestrutura 
tecnológica. 

Produz um grande 
volume de dados. 

Computação em grid que 
apoia a análise de um 
grande volume de dados.

Termo cunhado no ano 1999 por John Taylor, 
diretor geral do Conselho do National e-science
Center do Reino Unido.

E-SCIENCE



Surgem como termos 
relacionados e, por 
vezes, aparentemente 
sinônimos, contudo em 
países com iniciativas 
distintas, mas com 
objetivos comuns – obter 
financiamento para 
pesquisas que envolvem 
o tratamento de um 
grande volume de 
dados. 

Cyberinfraestructure
Relatório Atkins – 2003 /  NSF -
EUA

e-Science 
Programa de financiamento para 
pesquisas – 1999 /  Reino Unido

e-Science / Cyberinfraestructure



e-Science

Termo predominantemente utilizado pelo Reino 
Unido, enquanto o termo cyberinfrastructure é 
utilizado nos Estados Unidos.

Refere-se a infraestrutura tecnológica 
que viabiliza a e-science. 

CYBERINFRASTRUCTURE

Conceito que se refere a uma nova forma de fazer ciência, 
cuja principal característica é a produção de um grande 
volume de dados que precisa estar online para facilitar a 
colaboração entre os pesquisadores



Dados Científicos

A diversidade de dados produzidos em diferentes 
áreas do conhecimento, a colaboração entre 
pesquisadores em prol da celeridade do

impulsionaram a necessidade de 
gerenciar esses dados para permitir 
seu compartilhamento. 

disponível para que o pesquisador colete um 
volume de dados jamais visto foram fatores que

assim como a infraestrutura tecnológica

avanço científico



Dados Científicos

É a primeira saída 
de pesquisa 
(output).

É caro produzir 
dado de qualidade.

Pode ser coletado em segundos, mas é 
necessário um especialista para 
interpretá-lo.

“ nenhuma definição única será suficiente 
para definir o termo, uma vez que eles têm 
muitos tipos de valor” 

“ valor dos dados varia ao longo do tempo, 
lugar e contexto”.

(Borgman, 2015)

“(...) os dados são gerados para diferentes 
propósitos, por diferentes comunidades 
acadêmicas e científicas e por meio de 
diferentes processos”. 

(SAYÃO; SALES, 2015) 



Dados Abertos do Governo Federal

(Brasil, 2016b)

Dados acessíveis ao público, representados em 
meio digital, estruturados em formato aberto, 
processáveis por máquina, referenciados na internet 
e disponibilizados sob licença aberta que permita 
sua livre utilização, consumo ou cruzamento, 
limitando-se a creditar a autoria ou a fonte.

DADOS.GOV.BR

Plano de Ação da infraestrutura 
Nacional de Dados Abertos 2017/2018

“Fomentar a abertura dos dados dos órgãos e entidades 
públicas, respeitando o sigilo dos dados pessoais do 
cidadão, e promover o uso dos dados abertos pela 
sociedade não somente para fins de controle social e 
transparência, mas também para a promoção da inovação, 
do empreendedorismo e de pesquisa científica, dentre 
outros, em aderência aos objetivos da E-Digital”.

Eixo de Acesso 
à Informação

OE.01 – Fomentar a 
disponibilização e o 
uso de dados abertos



Marco Legal e Ações Relevantes da 
Politica Dados Abertos no Brasil

GT para a elaboração de proposta 
de Política Nacional para Ciência 
Aberta

2000

Programa 
Sociedade da 
Informação

Portal da 
Transparência

Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais (INDE)

Plano de Ação 
Nacional para 
Governo Aberto

Lei de Acesso à Informação 
e 1ª reunião do CGINDA

Marco Civil 
da Internet

2004 2008

2011

2012

20142016

2018

Política e Estratégia 
de Governo DigitalPolítica de dados 

abertos

2016

Acórdão TCU sobre uso de 
dados governamentais 

para pesquisa
2016

2016Manifesto de Acesso Aberto a 
Dados da Pesquisa Brasileira 

para Ciência Cidadã

Consulta MCTIC sobre 
dados governamentais 

de interesse da 
comunidade científica

2017



Acórdão do TCU  2004/2016

175. Além disso, poderiam ser promovidas ações 
com vistas a facilitar o acesso a dados abertos 
governamentais que sejam de interesse do setor 
acadêmico, de forma a impulsionar pesquisas 
científicas que façam análises, a par r desses 
dados, sobre a efetividade de políticas públicas 
conduzidas pelo governo federal. 

Diante disso, torna-se oportuna a articulação entre o 
CGInda e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), órgão que tem, entre 
suas atribuições, “promover e fomentar o 
desenvolvimento e a manutenção da pesquisa 
científica e tecnológica e a formação de recursos 
humanos qualificados para a pesquisa, em todas as 
áreas do conhecimento” 

(art. 3º, inciso I, do Anexo I, do Decreto 7.899/2013).

Marco Legal e Ações Relevantes da 
Politica Dados Abertos no Brasil



Ações Relevantes em 
Dados Abertos no Mundo

Declaração da OCDE sobre o Acesso aos Dados de 
Pesquisa do Financiamento Público" de 2014

2001

e-Science 
Core 

Programme

Relatório Atkins

Open Goverment
Partnership

2003

20112011

2014

Common Principles 
on Data Policy

2014
Princípios FAIR (Findable, 

Acessible, Interoperable e 
Reusable – Janeiro de  

2014) 



Open Goverment Partnership

Brasil,

Indonésia,

México,

Noruega,

A Plataforma de Parceria para Governo 
Aberto foi formalmente lançada em 
20/11/2011.

Países Fundadores

Filipinas,

África do Sul,

Reino Unido e

Estados 

Unidos)

Legendas

Plano de Ação em Desenvolvimento

Plano de Ação em Implementação

Inativo



Princípios FAIR

A criação dos princípios é fruto de uma conferência 
datada de janeiro de 2014 - “Joyntly designing a 
data FAIRPORT”

Fonte: Henning et al  (2018)

No Brasil, Dra. Luana 
Farias Sales – IBICT é a 
nossa representante na 
Comissão dos princípios 

FAIR. 

Dr. Luís Olavo Bonino
da Silva Santos 

– GO FAIR –
Internacional Support

and Coordination
Office

Em 2017 a Comissão Europeia passou a exigir dos 
pesquisadores a adoção do Plano de Gestão de 
Dados de Pesquisa com fundamento nos princípios 
FAIR.



Gestão de Dados Científicos

armazenado
s,

Quando se pensa em acessar os 
dados produzidos surge a necessidade 
de se criar mecanismos para organizá-

los.
Fonte: Costa (2017)

disseminado
s,

preservados,

reutilizados.ratados 
(curados),



Gestão de Dados Científicos

Quando se pensa em 
acessar

Raw data
Dados não estruturados

Descrição de 
metadados 

Definição de Temporalidade 
Estratégia de Preservação 
de longo prazo
Politica de Acesso e 
reutilização 

Dados estruturado para 
consulta, download e 
utilização 

organizá-los.
criar mecanismos para

surge a necessidade de se

os dados produzidos

tipologia, 
classificação, 
indexação,  
curadoria



Dimensão Política e Ética da Gestão de Dados Científicos

Questões inerentes ao aspecto político e humano são as relacionadas pelos 
autores como as que geram dificuldades para se disponibilizar o dado.

Qual o limite 
temporal para a 
reutilização do 

dado, 

Quais as regras de 
citação do dado.

Quais as regras de 
uso, reuso e 

compartilhamento 
dos dados, 

Quais as medidas 
de proteção ao 
acesso e uso do 

dado, 



Gestão de Dados Científicos

Refere-se a:

Criar dados,

Planejar como usar os 
dados,

Organizar e estruturar os 
metadados da coleção de 
dados,

Manter a coleção de dados 
segura,

Prover acesso a coleção de dados,

Armazenar e manter back-up da 
coleção de dados,

Prover acesso a coleção de dados, A gestão do dado começa quando o 
pesquisador ainda está planejando sua etapa 
de coleta.



Gestão de Dados Científicos

Framework e padrões para documentar metadados de 
dados de pesquisa

Metacat – Metadata Catalog
“a Schema-Independent XML Database
System”

Morpho
Editor de metadados

EML
Ecological Metadata
Language

EDGV

Especificações Técnicas para 
Estruturação de Dados 
Geoespaciais Digitais 

Vetoriais



Vantagens da Gestão de Dados de Pesquisa

Monitoramento 
Remoto Animal

Informação 
Georeferenciada

Ferramentas

Sensoriamento Remoto, 
Georeferenciamento, 
Simulação, Modelagem 
Matemática, Modelagem 
Computacional, Redes 
Neurais.

Ciências 
Humanas, 

Ciências Sociais e 
Aplicadas

Melhorar a eficiência da pesquisa,

Avanço mais célere em pesquisas na 
fronteira do conhecimento,

Maior colaboração entre 
pesquisadores,

Máximo de retorno do investimento 
para as agências de fomento.

Simulação em 
Reator Nuclear



Tipologia dos Dados Científicos

Imagem 

Áudio

Vídeo 

Etc.

Qualitativo

Quantitativo

Observacionais

Computacionai
s

Experimentais

e por quanto tempo? 

Quais dados devem ser armazenados

Dados brutos, crus 
ou preliminares

Dados derivados

Dados canônicos 
ou referenciais

Quanto a
NATUREZA

Quanto a
ORIGEM

Quanto a
FORMA DE PESQUISA

Quanto a
FASE DE PESQUISA

VALOR

TEMPO

LUGAR

CONTEXTO



Alguns Dados da 
Pesquisa de Costa

(2017)



Alguns dados da Pesquisa de Costa (2017)

27%

Não sabem se as 
Agências devem ser 
responsáveis pela 
gestão dos dados 
científicos.

55%

Acreditam que as 
Agências devem ser 
responsáveis pela 
gestão dos dados 
científicos.

Discussão sobre o Tratamento, 
Armazenamento e Prevenção 
Digital

7
1

%

Agência de Fomento e Diretrizes para 

Tratamento de Dados de Pesquisa

Não devem dar 
diretrizes

Não sabem se 
devem dar 
diretrizes55% 33%

Parece que há  um consenso quanto ao fato de ser demasiado para as agências assumirem a 
função de gerenciar os dados científicos da pesquisa por elas financiadas. Da mesma forma, 
parece haver um consenso de que a pesquisa financiada com dinheiro público, deve ter seus 
dados de acesso público.

Não apenas devem fomentar a discussão, como devem 
incentivar a elaboração de planos de gestão de dados 
científicos e cobrar do pesquisador uma postura proativa na 
administração de seus dados.



Motivação para disponibilizar o dado bruto em um 

Repositório de Dados Abertos

Ser um requisito de agência de fomento7

O repositório oferece a funcionalidade6
Reconhecimento acadêmico para o pesquisador que coletou o 
dado

4
Auxílio institucional para o gerenciamento de dados2

O fato de haver um incremento no valor de financiamento para preparar os dados para serem 
compartilhados

2

O repositório oferecer o serviço de armazenamento de longo prazo1

Alguns dados da Pesquisa de Costa (2017)
Tipologia dos Dados Científicos



Para mim, essa pergunta só faz 
sentido se for entre os 
professores que se conhecem 
que fazem parte de um mesmo 
ambiente de pesquisa. [...] 

Compartilharia meus dados 
apenas com alguém de confiança 
e dentro do mesmo grupo de 
pesquisa. 

O fato de não ter ideia de como 
seria utilizado também me 
impediria de compartilhar.

O acesso a dados brutos de 
outras pesquisas se dá pela 
proximidade com o pesquisador. 

Muitas vezes os dados são 
compartilhados entre os 
pesquisadores de um mesmo 
grupo de pesquisa. 

Assim, confia-se na idoneidade 
do pesquisador e 
consequentemente em seus 
dados.

Doutora 
Geração Y

Doutora 
Geração X

Alguns dados da Pesquisa de Costa (2017)
O impacto da cultura no compartilhamento de dados

Doutor 
Geração Baby 

Boomer

Sim, compartilharia com qualquer 
pesquisador. Não se deve limitar 
o acesso aos dados de uma 
pesquisa, a menos que, seja 
necessário, por algum motivo, 
como, por exemplo, o 
desenvolvimento tecnológico ou 
mesmo a solicitação de uma 
patente, aí nesse caso eu não 
compartilharia. 

Apenas iria sugerir que fosse 
feita a citação dos dados 
originais. Seria educado e ético 
reportar-se aos dados originais.



Sim, compartilharia, mas o que 
eu creio é que essa questão tem 
que ser vista do ponto de vista 
institucional. Então a pergunta 
está sendo feita para mim, logo a 
resposta é sim. Mas, eu não sou 
o senhor absoluto dessa 
informação / decisão na 
instituição, ainda que seja, no 
momento o diretor. A decisão é 
muitas vezes institucional, em 
muitas situações, não depende 
apenas da minha vontade. 

Essa é uma questão interessante. 
Quem é o detentor do dado? Até 
que ponto o governo que pagou 
pela pesquisa é o detentor do 
dado? Como funcionam as 
subculturas de cada área? 

Essas questões precisam ser 
refletidas pelo governo como um 
todo.

Doutor 
Geração Baby 

Boomer

Doutor 
Geração Baby 

Boomer

Alguns dados da Pesquisa de Costa (2017)
A importância das diretrizes institucionais e o compartilhamento de dados



Fonte: Borgman
(2015)

Alguns dados da Pesquisa de Costa (2017)

Dimensão Técnica – A questão da Autoria do Dado

O primeiro artigo sobre o Bóson de Higgs o 
CERN  identificou os autores em um Atlas 
de Colaboração e os listou em uma relação 

onde constaram 2.932 nomes .

“ (...) a autoria pode, ou não, ser atribuída 
a quem descreveu a narrativa, a quem 
coletou os dados, a quem compilou a 
bibliografia, a quem analisou os dados, ou 
a quem construiu os instrumentos de 
coleta dos dados”. 

Estudos sobre citação de dados indicam 
que apenas uma pequena porcentagem de 
artigos inclui a citação de dados nas 
referências bibliográficas ou notas de 
rodapé. Porém, esse número vem 
aumentando.



Alguns dados da Pesquisa de Costa (2017)
Biodiversidade, Dado Sensível, Soberania Nacional

A pergunta traz à tona a questão 
dos Dados Sensíveis, como, por 
exemplo, a localização de uma 
espécie rara na Amazônia – essa 
informação não deve estar 
disponível em prol da própria 
segurança da espécie em 
questão. 

Temos dois níveis, um que é o 
nível do pesquisador, o que ele 
vai disponibilizar ou não. 

E o outro nível é das próprias 
políticas de dados das 
instituições.

Um exemplo, você disponibilizar 
o dado de uma orquídea, que só 
ocorre em uma determinada 
região – se alguém souber a 
coordenada exata (...) por 
exemplo, um colecionador que 
tenha muito dinheiro e pague 
para alguém recuperar a 
orquídea, acaba tendo acesso a 
espécie em função das 
coordenadas disponíveis no 
sistema.

Nesse caso, a transparência pode 
ser uma ameaça para a 
conservação da espécie. Mas essa 
é uma discussão bem complexa, 
por que ao mesmo tempo [por 
um lado] a gente sabe que ter a 
informação disponível vai ajudar 
a gente na tomada de decisão 
em prol da conservação de 
diversas espécies. 

Doutor 
Geração X

Cattleya Schilleriana Fredclarkeara After Dark



Algumas pesquisas devem ter 
seus dados sigilosos, pois são 
estudos que geram patentes, 
testam novas drogas para a 
produção de medicamentos. Ou 
seja, são dados que tem 
relevância econômica e social. 

Além desses aspectos, quando 
falamos de espécies na 
Amazônia, precisamos pensar na 
soberania nacional. Não 
podemos deixar que esse tipo de 
dados seja compartilhado 
correndo o risco de ser usado de 
forma inescrupulosa. 

Estudos que envolvem instituições internacionais, 
principalmente programas com a União Europeia estão 
sob constante avaliação, respeitando a fronteira do 
conhecimento e a soberania nacional frente a 
disponibilidade de dados como os utilizados na ciência 
aberta.

São exemplos desse tipo de situação os dados do Projeto 
Horizon 2020. 

Doutora 
Geração Baby 

Boomer

Alguns dados da Pesquisa de Costa (2017)
Biodiversidade, Dado Sensível, Soberania Nacional



Alguns dados da Pesquisa de Costa (2017)

As Condições de Compartilhamento

Condições de 

Compartilhamento de Dados
“ a motivação individual que o cientista tem para 
compartilhar seu dado não é tão clara. Nesse 
sentido, eles conjecturam que talvez as agências de 
fomento precisem acrescentar algum incentivo para 
encorajar o compartilhamento.” 

55%

dos participantes
teriam regras 
para compartilhar seus dados

citação da fonte do dado primário,

não permitir identificar o respondente ou 
a instituição que o dado provêm, 

compreender como os dados 
serão reutilizados.

Hey e Trefethen (2002) 

Pesquisadores manifestaram interesse de que 
a Plataforma Lattes permitisse inserir 
informação sobre dados brutos (autoria, 
tipologia, origem, formato, instrumento de 
coleta e período de coleta).



Títulos de Periódicos que já disponibilizam os dados brutos

Journal of Cleaner
Production

Pesquisadores têm procurado 
apoio para realizar a 
curadoria de seus dados pois 
algumas Revistas 
Internacionais já tem exigido 
acesso aos mesmos.

Resources
Policy

Resources, 
Conservation & 

Recycling

Waste
management

Nature
(passou a 
exigir, no 
primeiro 

semestre de 
2013)

Science



Situações reais para refletirmos

Fluxo unilateral de dados / informação estratégicas 
(soberania nacional).

Estratégias de compartilhamento
Acordos de cooperação (exemplo 
Índia).

Estagiária (26 anos) da engenharia mecânica 
(UFRJ) 
Compila dados sobre o setor energético no Brasil, 
traduz para o alemão e alimenta bases de dados 
da agencia aeroespacial alemã.

Doutorando brasileiro (sanduiche) na Alemanha 

Não consegue ter acesso as bases de dados 
alemãs relacionados ao seu tema de pesquisa. 
Porém, os alunos de doutorado alemães tem .



Alguns dados da Pesquisa de Costa (2017)

Preservação de Dados

Preservação dos dados 

produzidos pela pesquisa 
Concorda que tem 
departamento dedicado 
à curadoria de dados.

Specify –
Universidade
do Kansas

Moporã –
Emilio Goeldi

SISBIO

Pure – Elsevier

GITHUB; GITLAB

Dspace

Lime Survey

Statistic

Google

15% não possui nada em termos de ciclo de vida.

70% não estão convencidos da existência de 

classificação quanto ao ciclo de vida.

15%47%

38%

Dados não preservados

Não tem segurança de que 
são preservados

Dados preservados

Afirmam que dados são 
classificados quanto ao 
ciclo de vida.

IEN 

INPA

UFMG

UFRGS

15% 5%



Check-list para a de Gestão de Dados

Fonte: Costa (2017) com fundamento em Shearer (2015)  e Digital Curation Center 
(2013).

PRECISAMOS 
PENSAR:

mecanismos de 
fomento ao 
compartilhamento de 
dados, 

reconhecimento aos 
cientistas que 
disponibilizam seus 
dados dentre outros 
aspectos.

Deve ser implementada 
em várias etapas.

Nacional
Estadual
Municipal
Institucional
Relativa ao Projeto

Dado Ostensivo

Dado com Restrição

• Período de Carência

• Nível de Sensibilidade

Permissão para uso

Permissão para 

compartilhamento

Permissão para reutilização

Auditoria Individual

Auditoria Coletiva

Auditoria institucional

Período de Carência

Guarda Permanente

Prevenção de Longo Prazo

Identificação do usuário

Normas para download

Normas de citação

Formas de visualização

Tipologia / Classificação

• Quanto à natureza
• Quanto à origem
• Quanto à forma de pesquisa
• Quanto à fase de pesquisa
• Quanto ao nível de reprodutibilidade
• Quanto ao nível de processamento

Nível de processamento técnico

0, 1A, 1B, 2, 3, 4

Descrição de metadados

• Instrumento de coleta
• Período de coleta
• Local de coleta
• Fonte de dados
• Autor (coletador)
• Formato 
• Origem

Armazenamento e back-up

• Padrão de integração de metadados
• Padrão de interoperabilidade de dados
• Registro de DOI
• SGBD

Gestão Dados PesquisaPropriedade Intelectual

Temporalidade

Acesso

Nível de Abrangência

Nível de Acesso ao Dado

Nível de Utilização



Alguns dados da Pesquisa de Costa (2017)

As Políticas de Gestão de Dados de Pesquisa no Brasil

Museu Emílio Goeldi

Política de dados de 
coleções e acervos 
científicos biológicos –
18/05/2007

Possui o draft de uma 
política institucional.

Decreto nº 6.666 de 27/11/2008 
que institui, no âmbito do Poder 
Executivo Federal, a Infra 
Estrutura Nacional de Dados 
Espaciais – INDE e dá outras 
providências.

Repositório de Dados de Pesquisa – CarpeDIEN
(Dados e informações em engenharia nuclear)

Instituto de Pesquisas do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro

Portaria JBRJ Nº 077/2012, de 
19/07/2012 que institui a política de 
Acesso a Dados e Informações 
Científicas.

Instrução Normativa nº 33 de 
23 de agosto 2013.

Instrução Normativa nº 02 de 
25 de novembro de 2015.

Política de Dados do Programa de 
Pesquisas Ecológicas de Longa Duração –
PELD (RN-009/2016) Publicada no DOU de 
15/04/2016.

Portaria Nº 693, de 20/08/200+ que 
institui, no âmbito do Programa de 
Pesquisa em Biodversidade – PPBio, a 
Política de Dados.



Repositório de Dados do 
Programa de Pesquisa 
de Biodiversidade da 
Amazônia Ocidental 
(PPBIO), 

Repositórios de Dados no Brasil

Repositório de Dados do 
Programa de Pesquisas 
Ecológicas de Longa 
Duração (PELD), 

Portal GEOINFO de 
infraestrutura de dados 
espaciais da EMBRAPA 
(com 1.081 itens 
catalogados)

Portal da Biodiversidade 
(SISBio)

Fonte: Dados coletados em 2016 por  Costa (2017).



O sucesso de 
implementação de uma 
política interministerial 
dependerá das agências de 
fomento.

Principais interlocutores

O Brasil precisa de uma 
política nacional para a 
Gestão de dados científicos.

(...) uma política nacional voltada para a gestão de 
dados científicos traria enorme benefício para as 
pesquisas em andamento e para alimentar 
pesquisas e projetos futuros de interesse do país.90%

Alguns dados da Pesquisa de Costa (2017)

Política para a Gestão de Dados Científicos  no Brasil

(...) Mais do que a necessidade de existir uma 
política, talvez uma lei ou protocolo.

“(...) deve contemplar diferentes dimensões (política, 
normativa, legal, cultural, técnica, tecnológica e 
ética)... deve ser capitaneada por uma instituição 
federal e direcionada para a aplicação e 
normalização nas universidades públicas, instituições 
de ensino. Além de ser uma norma mandatária de 
regras para financiamento de projetos de pesquisa ".
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Fonte: Costa (2017)

Alguns dados da Pesquisa de Costa (2017)

Atividades para a gestão de dados científicos no Brasil

Desenvolver e disponibilizar um 
repositório de dados científicos.

Desenvolver diretrizes para a coleta, 
tratamento técnico, armazenamento, 
preservação dos dados científicos gerados 
por pesquisas financiadas pelo governo.

Desenvolver regras para o 
compartilhamento de dados em nível 
nacional.

Desenvolver mecanismos de 
reconhecimento ao pesquisador que coleta 
dados (a exemplo do pesquisador que 
publica artigos.

Desenvolver diretrizes para a reutilização dos dados, 
para além do contexto inicial em que foram criados, 
com o objetivo de poupar recursos públicos de 
financiamento.

Discutir com a comunidade acadêmica questões 
relacionadas à propriedade do dado (quem coletou é um 
técnico de coleta ou é autor do dado? Ou, ainda, o dado 
é de propriedade do governo brasileiro?

Desenvolver uma tabela de temporalidade 
para o prazo de carência dos dados (quando o 
dado pode ser divulgado) por área de 
conhecimento.

Desenvolver regras para o 
compartilhamento de dados em nível 

internacional.

Nível de Prioridade

1

2

3

4

5

6

7

8



Próximos passos para a gestão de

Dados Científicos no Brasil

Ciclo DocumentalDesenvolver diretrizes citação dos dados

Desenvolver diretrizes de acesso, uso, 
reuso, e compartilhamento dos dados

Desenvolver e disponibilizar um Repositório de Dados

Diretrizes para a preservação de longo prazo

Diretrizes para o processamento técnico do 
acervo de dados

Diretrizes para o desenvolvimento de
acervo de dados

Estudo de Dados produzidos pela instituição

Tratamento

Obtenção Distribuição
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o
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Quais os tipos de dados 
científicos o Brasil 

produz?

Reflexões Finais

O compartilhamento de 
dados pode ocorrer 
apenas com 
pesquisadores 
brasileiros (soberania 
nacional), ou pode 
ocorrer com 
pesquisadores 
estrangeiros? 

Qual o prazo de embargo dos 
dados de pesquisa que 
culminou com o 
desenvolvimento tecnológico? 

Como compartilhar 
dados de pesquisa 

com interesse 
econômico (ainda 

sem patente) ?



O Brasil deve produzir 
um repositório único de 
acesso aos dados 
científicos? 

Reflexões Finais

Se o pesquisador 
receber fomento de 
agências internacionais 
e elas exigirem o 
compartilhamento de 
dados como 
contrapartida do apoio, 
qual a orientação 
política do Brasil quanto 
ao caso?

Qual o tipo de dado 
científico iremos priorizar 
para armazenar e iniciar 
um programa de gestão 

de dados científicos?



Sugestão para o GT de Ciência Aberta do MCTIC

1. Selecionar uma Unidade de Pesquisa para elaborar um projeto piloto de uma 

política de gestão de dados científicos.

2. Elaborar um Guia de Gestão de Dados de Pesquisa para as Unidades do MCTIC 
que oriente o pesquisador, a exemplo do produzido pela CNEN.

O MCTIC deve 
incentivar a elaboração 
de políticas para a 
gestão de dados 
científicos nas suas 
respectivas unidades de 
pesquisa, bem como, 
cobrar do pesquisador 
uma postura proativa 
na administração de 
seus dados.




