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Marco 5: Articulação com agências de fomento para 

a implantação de ações de apoio à Ciência Aberta 

1. Coordenadora: Adriana Maria Tonini – CNPq  

 

2. Data de Início: 01/03/2019 

 

3. Data de Fim: 31/12/2019 

 

4. Conquistas: 

i. Aprovação pelo Fórum de Coordenadores e Procuradoria Federal do CNPq 

no modelo do texto padrão de chamada do incentivo a publicação em 

acesso aberto; 

ii. Trabalho de Sensibilização dos Comitês de Assessoramento do CNPq; 

iii. Curso de capacitação dos servidores do CNPq, voltado à Ciência Aberta; 

iv. Articulações e elaboração do acordo de cooperação CNPq/IBICT em 

Ciência Aberta - ação voltada ao lançamento da Plataforma Lattes Data, o 

que resultou no alcance de 100% das entregas previstas no marco 5 da 

OGP. 

 



Marco 5: Articulação com agências de fomento para 

a implantação de ações de apoio à Ciência Aberta 

Sobre o Lattes Data: 

 

•expansão dentro da Plataforma Lattes, será um repositório para 

armazenamento de dados de pesquisa, constituindo-se numa das dimensões 

necessárias para implementação da Ciência Aberta no Brasil, com a finalidade 

de disponibilizar o acesso ao conhecimento, compartilhamento e reuso de 

dados pela comunidade científica e acompanhamento pela sociedade  

 

•permitirá armazenar os dados gerados pelas pesquisas científicas financiadas 

com recursos públicos oriundos do CNPq, de modo a manter sua preservação 

no longo prazo, e assentar institucionalmente a governança dos dados 

científicos.  

•utilização do Dataverse como modelo 

de estrutura e acordo validado junto ao 

DataCite para o fornecimento dos 

identificadores digitais persistentes – 

DOI.  



 

 

 

 

Plataforma Lattes 

CV Lattes 

OASISBR 

LA Referencia OpenAIRE 
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Brasil 
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Portugal 

Glossário 

Lattes Data = Repositório de Dados de Pesquisa 

CV Lattes = Currículo Lattes 

DGP = Diretório de Grupos de Pesquisa 

OASISBR =  Portal brasileiro de publicações científicas em 

acesso aberto  

LA Referencia = Rede Federada de Repositórios Institucionais 

de Publicações Científicas  

OpenAIRE = Open Access Infrastructure for Research in 

Europe 

RCAAP - Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal  

CNPq 

IBICT 

FCCN/FCT 

Red Clara 

European Open Science 

network. 
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Marco 5: Articulação com agências de fomento para 

a implantação de ações de apoio à Ciência Aberta 

Resultados esperados da arquitetura de integração e disseminação: 
 

•Validação e acesso ao texto completo de teses e dissertações, registradas no 

OASISBR pelas bibliotecas universitárias e de instituições de pesquisa, no CV 

Lattes; 
 

•Validação e acesso ao texto completo de publicações, registradas no 

OASISBR pelas instituições cooperantes, no CV Lattes;  
 

•Inclusão de publicações presentes no CV Lattes no OASISBR, acarretando 

sua disseminação para os repositórios LaReferencia, RCAAP e OpenAIRE; 

•Inclusão no CV Lattes de registros 

relativos a dados de pesquisa 

depositados no Lattes Data; 
 

•Disseminação, nos repositórios LA 

Referencia, RCAAP e OpenAIRE,  dos 

dados de pesquisa de positados no 

Lattes Data. 



Marco 5: Articulação com agências de fomento para 

a implantação de ações de apoio à Ciência Aberta 

Desafios Futuros - continuidade: 

 

•Sensibilização: difundir e propor iniciativas de ações para a Ciência Aberta 

entre servidores do CNPq e outras instituições de interesse e comunidade 

científica; 

 

•Procedimentos Operacionais: aprofundamento da articulação com 

parceiros, discutindo questões sobre a disponibilização dos relatórios de 

pesquisa e dos dados abertos (foi viabilizado um novo modelo de relatório 

contendo estrutura de dados a serem catalogados no repositório de ciência 

aberta, em conjunto com RNP/IBICT, no âmbito do Marco 7);  

 

•Regulamentação: ainda trabalhamos na elaboração do instrumento que 

definirá a Política Nacional para a Ciência Aberta. Internamente ao CNPq, o 

modelo de Chamadas Públicas do CNPq foi alterado para conter diretrizes 

incentivando a inclusão dos dados de pesquisa produzidos no repositório 

Lattes Data. 


