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Ciência Aberta

● Contexto institucional

● Estratégias

● Programa de Formação Modular em Ciência Aberta

● Próximas ações planejadas no Marco 4



Contexto institucional

• Política de Acesso Aberto ao 

Conhecimento (2014)

Ampliação do escopo para acesso além 

dos resultados de pesquisa na forma de 

artigos, mas também aos dados de 

pesquisa.

• Compromisso da gestão (2017/20)

Eixo 7:  “promover o debate e estabelecer 

diretrizes para a política institucional de 

Ciência Aberta.

• VIII Congresso Interno (2018)

“Formulação de uma política institucional de 

dados abertos que assegure o 

compartilhamento dos dados primários das 

pesquisas, respeitando-se todas as 

restrições legais, os imperativos éticos e os 

interesses institucional e social para o país”.

• Caráter estratégico 
Ser propositivo frente o cenário 

internacional e suas repercussões na 

Fiocruz. 



DESAFIO

Ciência Aberta na Fiocruz

Qual Ciência Aberta queremos?

O que é a Ciência Aberta no campo da Saúde?

● Abrir diálogo com a comunidade científica para reflexão crítica

● Se apropriar de forma propositiva e não reativa à políticas externas

● Construção de diretrizes alinhadas aos nossos interesses



ESTRATÉGIA:

Definição de diretrizes

● Constituição do Grupo de 

Trabalho de Ciência Aberta 

(março 2017)  

Coordenado pela VPEIC e constituído 

por profissionais de diferentes 

unidades. Com financiamento parcial 

pelo projeto “Plataforma de vigilância de 

longo prazo para zika vírus e 

microcefalia no âmbito do SUS”, do 

Cidacs.

PRINCIPAIS 
PESQUISAS:

• Termo de Referência para a 

Gestão, compartilhamento e 

abertura de dados para pesquisa

Promoção de debates para a construção 

de uma visão coletiva de diretrizes 

institucionais a serem analisada pelo 

Conselho Deliberativo no primeiro 

semestre de 2019. Conta com sistema 

de governança constituído por Pontos 

Focais e Comitês Executivos Locais. 



DESTAQUE:

Termo de referência

Apresentado em 15/jun/18, com 577 downloads no Arca em jan/18 . Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/26803

Sete princípios e conjunto de diretrizes

1 - Interesse público

2 - Gestão e abertura de dados

3 - Marcos regulatórios

4 - Desenvolvimento de capacidade e sustentabilidade

5 - Ambiente de pesquisa digital e integrado e 

sustentável

6 - Ciência cidadã, democracia e desenvolvimento

7 - Avaliação de pesquisa e impacto societal



● Programa de Formação 

Modular sobre Ciência Aberta

Promoção: VPEIC, Escola Corporativa, 

Campus Virtual e Universidade do 

Minho.

*(Mais de 2 mil alunos no primeiro mês)

● Oficinas “Gestão de Dados” 

(UMinho)

○ Abordagem estratégica sobre 

Gestão de Dados

○ “Formação de Formadores”

ESTRATÉGIA:

Capacitação

● Oficina “Marcos Legais” 

● Oficina Plano de Gestão de 

Dados

○ Abordagem instrumental 

sobre ferramentas

*Adoção do curso como disciplina transversal aos Programas de Pós-Graduação



● (?) Possibilidade de edital interno ou 

participação por adesão para apoio a 

gestão, compartilhamento e abertura 

de dados de projetos de pesquisa da 

Fiocruz

1) Pesquisa Clínica;

2) Saúde Pública;

3) Pesquisa Biomédica;

4) Epidemiologia;

5) Ciências Sociais e Humanas;

6) Inovação tecnológica; (Bio e Far)

7) Programa de Pós Graduação; (Far)

8) Revista científica. (ICTB)

ESTRATÉGIA:

Projetos piloto

● Plataforma Zika/Cidacs

○ Estabelecer um modelo de gestão 

e abertura de dados para pesquisa 

em saúde, principais fluxos, 

expertises e etapas deste 

processo.



• Mapear situação atual da 

gestão, compartilhamento e 

abertura de dados para 

subsidiar planejamento

ESTRATÉGIA:

Diagnóstico







Objetivo

Fomentar a cultura da Ciência Aberta em seus diferentes âmbitos, visando 

ampliar o conhecimento e desenvolver nos participantes da Fiocruz e da 

comunidade a capacidade para aplicação e disseminação desses 

conceitos.

• MOOC: Massive Open Online Courses

• Formato modular: permite expandir e facilita a atualização 

• Basecamp: plataforma para interação de equipe de conteudistas e designers 

• Padrões abertos e cursos responsivos (acesso via celular, tablets etc)



Enquete de abertura

Indicadores gerais
Curso 1 – lançado em 14/12/18, com mais de 2.000 inscritos
Curso 2 – Lançado em 19/01/19, com 700 inscritos





24%

43%

33%

Sugestões - campo de resposta aberta

Elogios

Críticas e sugestões de ordem
técnica / tecnológica

Críticas e sugestões  sobre o
conteúdo



Críticas e sugestões de 

ordem técnica / tecnológica

Críticas e sugestões  sobre o 

conteúdo 

• “(...) incorporação das redes sociais e/ou fóruns 

envolvendo os participantes para que haja troca de 

ideias e interação (...)”

• “Colocar legenda em português nos vídeos em inglês”

• “(...) possibilidade ampliar a janela das aulas e não 

somente na rolagem.”

• “(...) a aula em que eu parei entre um dia e outro não 

ficou salva, como não me atentei a esse risco não 

memorizei onde parei e no dia seguinte tive que ir 

clicando nas aulas para descobrir onde parei.”

• “(...) tive dificuldade de acessar as aulas diariamente. 

Fiquei preocupada se iriam me desligar do curso. Acho 

que poderiam explanar por quanto tempo o curso ficaria 

disponível para o aluno.”

• “Tive algumas dificuldades quanto ao acesso da 

avaliação, pois, ao terminar o curso, clicando na opção 

de avaliação, não ocorria o redirecionamento para a 

área da mesma.(...)”

• “Baixar apostila.”

• “Maior utilização de casos e menos vídeos, no meu 

trabalho não consegui vizualizá-los.”

• “(...)Sugiro para a discussão no curso sobre Ciência 

Aberta as questões relacionadas aos recursos e serviços 

de acessibilidade para pessoas com deficiência e o 

idioma na busca de dados e publicações.”

• “(...) trazer cases de instituições públicas e privadas que 

estejam fazendo este movimento, e "como" estão 

fazendo este movimento sem quebrar questões éticas e 

legais de sigilos de dados, principalmente no que diz 

respeito ao sigilo de dados de participantes de pesquisa 

clínica para pesquisas na área da saúde.”

• “Sugiro trazer mais referências de autores da área”

• “(...) esperava um nível de aprofundamento maior, com 

video aulas e execícios de fixação(...)”

• “(...) usar mais exemplos nas áreas científica, acadêmica 

e cidadã. Gostaria de saber mais sobre Educação Aberta 

(...)”

• “Fazer um projeto com os discentes do curso sobre a 

temática.”

• “Poderia registrar um estudo de caso sobre periódico, por 

exemplo, o registro, DOI, publicação, indexação; como 

forma de promoção da ciência aberta.”



Próximas ações planejadas no Marco 4



Obrigada!

https://portal.fiocruz.br/ciencia-aberta

ciencia.aberta@fiocruz.br


