
 

MARCO 7: Implantação de infraestrutura 

federada piloto de repositórios de dados de 

pesquisa – PLANO DE AÇÃO 2019/2020 

 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT) 



 

2 

 

Introdução 

Nos últimos anos, as novas tecnologias de processamento, armazenamento e compartilhamento de 

informações online possibilitaram o surgimento de iniciativas de promoção do acesso aberto a dados de 

pesquisa (AADP) em todo o mundo. De maneira geral, as iniciativas de disponibilização de dados resultantes 

de atividades de pesquisa em plataformas de acesso aberto têm como principais motivações: a) o 

intercâmbio de informações entre grupos de pesquisa em determinadas áreas do conhecimento; b) o 

aumento da visibilidade dos resultados das pesquisas a nível institucional; c) a democratização do acesso aos 

dados, o aumento da eficiência do gasto, bem como a transparência na prestação de contas do fomento 

público à atividade científica. Diante disso, governos, comunidades de prática, instituições nacionais e 

regionais passaram a identificar o valor estratégico desse compartilhamento, fomentando o 

desenvolvimento de infraestruturas e tecnologias que estimulassem a disponibilização dos dados e 

facilitassem o intercâmbio e a interoperabilidade entre os diferentes sistemas. 

No Brasil, as iniciativas de promoção do AADP são incipientes, desarticuladas e pouco padronizadas, 

restringindo-se à parcas ações encabeçadas por algumas instituições ou grupos de pesquisa. Soma-se a isso 

a baixa participação brasileira na comunidade internacional Research Data Alliance (RDA – https://www.rd-

alliance.org) nos últimos anos. Diante desse cenário, é importante que sejam conduzidas estratégias visando 

a articulação de atores e instituições nacionais no estabelecimento de um Programa Brasileiro de Acesso 

Aberto a Dados de Pesquisa (PBAADP), assim como, realizados esforços no sentido de se propor uma solução 

técnica para o compartilhamento de dados considerando-se as idiossincrasias das diferentes esferas de 

produção do conhecimento no País. 

Neste cenário, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), em parceria com o Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), lançaram em 15/03/2017 uma chamada para financiar um grupo 

de pesquisa em acesso aberto a dados de pesquisa (AADP). O Grupo de Trabalho em Rede de Dados de 

Pesquisa Brasileira (GT-RDP Brasil) foi o selecionado com o objetivo de colaborar com a RNP e IBICT no 

mapeamento de práticas de AADP já existentes, além de elaborar uma portal web para reunir a comunidade 

nacional acadêmica em torno do assunto e desenvolver uma solução tecnológica que poderá ser o embrião 

de um futuro serviço de AADP no país. A seguir, mais detalhes sobre a execução do GT. 

O GT-RDP Brasil 

O Grupo de Trabalho em Rede de Dados de Pesquisa Brasileira (GT-RDP Brasil) é executado com a 

coordenação dos Profs. Drs. Rafael Port da Rocha e Sônia Elisa Caregnato, ambos da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), no âmbito do Centro de Documentação e Acervo Digital de Pesquisa (CEDAP) 

e do Centro de Processamento de Dados (CPD), em parceria com o Prof. Dr. Eduardo Nunes Borges, da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), em seu Grupo de Pesquisa em Gerenciamento de Informações 

do Centro de Ciências Computacionais (C3) da Universidade. 

O GT-RDP Brasil iniciou os trabalhos em 01/03/2018 e tem previsão de finalização da fase 1 em 28/02/2019. 

Nesses 12 meses de execução, além do objetivo mencionado acima, acordou-se pelas seguintes entregas, 

com seus respectivos prazos: 

 

https://www.rd-alliance.org/
https://www.rd-alliance.org/
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Período de Execução: 01/03/2018 a 28/02/2019 

Prazos 

(dia/mês/ano) 

Entregas 

30/06/2018 Publicação de website da comunidade nacional de interessados em AADP em máquina 

virtual fornecida pela RNP 

20/08/2018 Relatório com identificação de práticas de AADP em instituições brasileiras 

selecionadas 

30/08/2018 Relatório de planejamento do website, contendo informações sobre as páginas a serem 

desenvolvidas, arquitetura da informação, plataforma utilizada no desenvolvimento, 

requisitos técnicos etc. 

30/08/2018 Manual de manutenção e atualização do website 

15/09/2018 Relatório de mapeamento de potenciais usuários, dos principais requisitos e 

funcionalidades para um serviço de AADP aplicado aos usuários selecionados 

30/09/2018 Relatório do tipo “survey” com levantamento dos serviços e soluções tecnológicas 

existentes para compartilhamento de dados, com identificação de lacunas e adaptações 

necessárias para atender aos usuários mapeados 

30/10/2018 Relatório de planejamento do protótipo, contendo requisitos técnicos, escopo do 

desenvolvimento, arquitetura da solução, mapeamento de licenças dos softwares 

utilizados etc. 

30/12/2018 Implantação do protótipo, incluindo entrega do código-fonte, executáveis, scripts, 

arquivos de configuração, documentação técnica, manuais de instalação e manuais de 

uso 

28/02/2019 Relatório final apresentando o protótipo 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 

 

O Marco 7: Implantação de infraestrutura federada piloto de repositórios de dados de pesquisa 

Em 29 de outubro de 2018, foi lançado, durante a 1ª Reunião Geral de Coordenadores de Compromissos, o 

4º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto (OGP.br), uma iniciativa a ser monitorada pela Controladoria 

Geral da União (CGU) e executada por voluntários, em parceria, em um Grupo de Trabalho da Sociedade Civil. 

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), em parceira com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), dentro 

dessa iniciativa de Ciência Aberta no OGP.br, responsabilizaram-se pela execução do Marco 7: Implantação 

de infraestrutura federada piloto de repositórios de dados de pesquisa. Para tal execução, planeja-se o 

atingimento de 2 objetivos básicos: (i) provimento de serviço de busca de dados de pesquisa em uma 

http://governoaberto.cgu.gov.br/noticias/2018/4o-plano-de-acao-brasileiro-e-lancado-em-reuniao-com-coordenadores/4o-plano-de-acao-nacional_portugues.pdf
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infraestrutura federada piloto de repositórios; (ii) provimento de serviço de armazenamento de dados de 

pesquisa para a comunidade de rede de pesquisa de computadores. Além dos 2 objetivos básicos, deseja-se 

ainda atingir um objetivo desejável: (iii) mapeamento de uso de dados de pesquisa em publicações científicas. 

Para o atingimento do objetivo básico de provimento de serviço de busca de dados de pesquisa em uma 

infraestrutura federada piloto de repositórios planeja-se uma aproximação com o Grupo de Trabalho de 

Rede de Repositórios de Dados da FAPESP com o intuito de agregar na sua missão de estabelecer sua rede 

proposta. Hoje, tal rede é composta pelas seguintes Universidades: UFSCar, UNIFESP, USP, UNESP, ITA, 

UFABC e UNICAMP, onde os respectivos dados de pesquisa são armazenados nos repositórios institucionais 

locais, mas sua busca é realizada em uma interface única, que percorre todos os repositórios da federação. 

Para o atingimento do objetivo básico de provimento de serviço de armazenamento de dados de pesquisa, 

planeja-se começar pela a comunidade de rede de pesquisa de computadores, onde a RNP disponibiliza 

dados de conectividade da Rede Ipê – a rede acadêmica federada. O repositório de dados de conectividade 

da Rede Ipê da RNP é uma das entregas do GT-RDP Brasil, fase 1. Planeja-se que o GT, em sua fase 2, avance 

com o desenvolvimento do repositório, adicionando-o na federação de busca de dados de pesquisa da 

FAPESP e traga soluções de curadoria e preservação de dados de pesquisa. 

Para o atingimento do objetivo desejável de mapeamento de uso de dados de pesquisa em publicações 

científicas planeja-se avançar na investigação e integração de soluções tecnológicas em prol de repositórios 

que sigam o modelo de Referência OAIS – Open Archival Information System1 (ISO 1472:2003), os princípios 

de compartilhamento FAIR2 (localizáveis (Findable), acessíveis (Accessible), interoperáveis (Interoperable) e 

Reusáveis (Reusable)) e identificadores persistentes, como o Digital Object Identifier (DOI) ou Handle. 

A citação de dados é mais ampla que a citação de publicações científicas, pois questiona referências mais 

granulares aos dados, incluindo subconjuntos de observações, variáveis ou outros componentes, assim como 

subconjuntos de um conjunto maior de dados. Essas referências granulares são frequentemente necessárias 

no texto para descrever o suporte probatório preciso para uma tabela de dados, figura ou análise. Os 

atributos da citação são: Importância, Crédito e Atribuição, Evidência, Identificação Única, Acesso, (aos 

dados, metadados e documentação), Persistência (identificadores e metadados que permanecendo mesmo 

quando os dados tornam-se indisponíveis); Especificidade e Verificabilidade, (informações de proveniência 

e fixidez suficientes para a verificação de que fatia de tempo, versão ou parte granular dos dados obtidos 

subsequentemente é a mesma que a que foi originalmente citada); Interoperabilidade e Flexibilidade.  

Proveniência dos dados é enfatizada tanto nos princípios FAIR como de citação. Implica em prover 

instrumentos para documentar como os dados foram produzidos, que envolvem gerenciar as versões dos 

dados, identificar unicamente os conjuntos de dados (incluindo suas versões ou subconjuntos), e até mesmo 

registrar automaticamente o fluxo da produção dos dados, quando os mesmos são produzidos a partir de 

sistemas de workflow.  

Os princípios FAIR e de Citação, o modelo OAIS e os critérios de certificação de repositórios confiáveis são 

direcionados à implementação de repositórios de dados de pesquisa com busca científica. 

                                                           
1Reference Model for an Open Archival Information System https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf  
2 Princípios FAIR. https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples  

https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
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Diante do exposto, planeja-se que o GT-RDP Brasil realize as seguintes entregas, com seus respectivos prazos: 

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

Prazos 

(dia/mês/ano) 

Entregas 

31/01/2019 Apresentação do protótipo desenvolvido de repositório de dados de pesquisa, com os 

resultados alcançados, avaliação de impacto na comunidade beneficiada 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 

08/02/2019 Aproximação com o Grupo de Trabalho da FAPESP de rede de repositórios de dados 

22/02/2019 Apresentação de uma possível integração com a federação de busca de dados de 

pesquisa da FAPESP 

27/05/2019 Relatório do tipo “survey” com levantamento de possibilidades tecnológicas para busca 

federada em repositórios de dados de pesquisa 

07/06/2019 1ª apresentação dos resultados preliminares da federação de repositórios de dados de 

pesquisa 

28/06/2019 Apresentação das incorporações dos feedbacks recebidos dos resultados preliminares 

da federação de repositórios de dados de pesquisa 

26/07/2019 Relatório de mapeamento de potenciais repositórios de dados de pesquisa a serem 

federados 

23/08/2019 Relatório de planejamento para a federação de repositórios de dados de pesquisa 

13/11/2019 Avaliação da proposição de padrões de interoperabilidade para repositórios de dados 

de pesquisa – Marco 08, liderado pelo IBICT 

07/01/2020 2ª apresentação dos resultados preliminares da federação de repositórios de dados de 

pesquisa 

28/01/2020 Apresentação das incorporações dos feedbacks recebidos dos resultados preliminares 

da federação de repositórios de dados de pesquisa 

01/04/2020 Implantação do piloto, incluindo entrega do código-fonte, executáveis, scripts, arquivos 

de configuração, documentação técnica, manuais de instalação e manuais de uso 

01/06/2020 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 

30/06/2020 Apresentação final do 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 
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Para todo o período de execução do GT-RDP Brasil, as atividades de sua fase 2 serão acompanhadas pela 

RNP, como Instituição Responsável. Para as atividades que contribuem para a execução do Marco 7: 

Implantação de infraestrutura federada piloto de repositórios de dados de pesquisa, planeja-se as 

seguintes atividades de acompanhamento, com seus respectivos prazos estimados, instituições responsáveis 

e participantes: 

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

Atividades Prazos 

(dia/mês/ano) 

Instituições 

Responsáveis 

Participantes 

Reunião de kick-off 16/01/2019 RNP - CNPq - IBICT GT e 

participantes 

da iniciativa 

Ciência Aberta 

na OGP.br 

Reunião com a FAPESP 08/02/2019 RNP GT e FAPESP 

RA1: Reunião de Acompanhamento 1 10/04/2019  RNP GT 

Apresentação de trabalhos/resultados no 

WRNP 2019 

 XX/05/2019 RNP GT 

RA2: Reunião de Acompanhamento 2 07/06/2019  RNP GT 

1o Relatório Bimestral de Status de Execução 

(RSE) para a CGU 

28/06/2019  RNP - CNPq - IBICT - 

1a Reunião periódica para acompanhamento do 

marco com a CGU 

17/07/2019  RNP - CNPq - IBICT CGU 

RA3: Reunião de Acompanhamento 3 14/08/2019 RNP GT 

RA4: Reunião de Acompanhamento 4 13/11/2019 RNP GT 

2o Relatório Bimestral de Status de Execução 

(RSE) para a CGU 

06/12/2019 RNP - CNPq - IBICT - 

2a Reunião periódica para acompanhamento do 

marco com a CGU 

20/12/2019 RNP - CNPq - IBICT CGU 

RA5: Reunião de Acompanhamento 5 23/03/2020 RNP GT 

Apresentação de trabalhos/resultados no 

WRNP 2020 

 XX/05/2020 RNP GT 

3o Relatório Bimestral de Status de Execução 

(RSE) para a CGU 

26/06/2020 RNP - CNPq - IBICT - 

3a Reunião periódica para acompanhamento do 

marco com a CGU 

17/07/2020 RNP - CNPq - IBICT CGU 
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