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Plano de ação do Marco 4 
 

 

 

O Marco 4 refere-se a “Promoção de ações de sensibilização, participação e capacitação 

em Ciência Aberta” do Compromisso “Estabelecer mecanismos de governança de dados 

científicos para o avanço da ciência aberta no Brasil” do 4º Plano de Ação Nacional / OGP 

 

Instituições participantes da formulação das ações do Marco 4: 

 

Fiocruz – Coordenação 

IBICT 

CAPES 

Embrapa 

 

O planejamento das atividades foi desenvolvido a partir da colaboração entre os 

pontos focais das instituições, considerando as necessidades e barreiras encontradas em 

ações de promoção da temática da ciência aberta e dos dados científicos abertos pelas 

instituições governamentais. Diante deste contexto, destaca-se a importância estratégica 

deste Marco para o estabelecimento de mecanismos de governança de dados científicos 

para o avanço da ciência aberta no Brasil. Ações de sensibilização, capacitação e 

participação são fundamentais tanto para o grupo de participantes deste Compromisso, 

como para os diversos atores do campo científico brasileiro. 

Visando executar estas ações foram listadas atividades, com responsáveis, prazos e 

algumas observações pertinentes para o entendimento da atividade, conforme tabela 

abaixo. Alguns prazos não puderam ser descritos com precisão, pois envolvem variáveis e 

incertezas não esclarecidas neste momento de elaboração do plano de ação. A proposta é 

que os prazos sejam atualizados logo que tenhamos as informações necessárias para tal. 

Porém, afirma-se o compromisso de execução das atividades planejadas para o 4º Plano de 

Ação Nacional. 
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Atividade Responsáveis Prazo Observações 

Evento nacional sobre ciência aberta e governo aberto, 

com foco na abertura de dados  

Fiocruz 1o semestre de 2019 O evento contempla o debate científico por meio 

de conferências e, de forma associada, a 

realização de oficinas técnicas sobre gestão de 

dados e marcos legais. 

Evento nacional sobre ciência aberta e governo aberto, 

com foco na abertura de dados 

Fiocruz 1o semestre de 2020 O evento contempla o debate científico por meio 

de conferências e, de forma associada, a 

realização de oficinas técnicas sobre gestão de 

dados e marcos legais. 

Programa de formação modular em Ciência Aberta 

(curso EAD) 

 

Fiocruz Série 1 - a partir de 

22/11/2018 

Série 1 

Fundamentos da Ciência Aberta 

(Percurso obrigatório, sequencial e pré-requisito 

para as demais séries) 

Série 2 – 2º semestre 

de 2019 

Série 2 

Pesquisa Aberta 

Série 3 – 1º semestre 

de 2020 

Série 3 

Educação Aberta 

I Encontro CAPES de Ciência Aberta: repositórios digitais Capes 18 e 19 de agosto de 

2018 

 

II Encontro CAPES de Ciência Aberta: enfoque a definir Capes 2019  

Seminário de Bibliotecas Científicas CNEN - IBICT Maio de 2019  

Curso de Gestão de Dados CNEN - IBICT 1º curso – maio de 

2019 

Será oferecido durante o Seminário de Bibliotecas 

Científicas 

2º curso – agosto de 

2019 

Será oferecido durante o 10º CONFOA 
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Atividade Responsáveis Prazo Observações 

Elaboração de documentos para divulgação científica 

sobre ciência aberta 

CNEN - IBICT 2020 Guias de Gestão de Dados de Pesquisa – 1 edição 

voltada para o pesquisador feita em parceria entre 

a CNEN e o MCTIC 

Guias de Gestão de Dados de Pesquisa – 1 edição 

voltada para bibliotecários feita em parceria entre 

a CNEN e o IBICT 

4 cartilhas sobre ciência aberta e gestão de dados 

feitas com parceria entre CNEN e IBICT  

Elaboração de vídeo sobre ciência 

aberta e dados científicos abertos 

Embrapa 2020  

Elaboração de glossário  Embrapa 2020  

 

 

 


