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aferição da maturidade em Ciência Aberta

1. Coordenador: Embrapa

2. Equipe:

i. Embrapa - Juliana Meireles Fortaleza, Patrícia Bertin, Massayuki Okawachi,  

Márcia Cardoso e Débora Drucker

ii. CNPq – Rosana Maria Figueiredo

iii. Open Knowledge Brasil – Fernanda Campanugcci e Camille Moura 

iv. UnB – Michelli Costa

v. MCTIC – Maíra Murrieta

vi. Ibict – Bianca Amaro

3. Data de Início: 01/09/2019

4. Data de Fim: 31/07/2020

5. Objetivo: Determinar indicadores para aferir a abertura de dados de pesquisa no 

âmbito da Ciência Aberta

6. Resultado esperado: Conjunto de indicadores publicados 
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Avanços no último bimestre (12 de dezembro de 2019 a 14 de fevereiro de 2020)

i. Complementação da pesquisa 

• FAIR data maturity model Working Group (RDA).

• The State of Open Data 2017: A selection of analyses and articles about open data, curated 

by Figshare. Disponível em: 

https://figshare.com/articles/The_State_of_Open_Data_Report_2017/5481187/1

• Wiley Open Science Researcher Insights. Disponível em: 

https://figshare.com/articles/Wiley_Open_Science_Researcher_Survey_2016_Infographic/4

910714

• Facts and Figures for open research data. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-

policy/open-science/open-science-monitor/facts-and-figures-open-research-data_en

ii. Compilação dos eixos e indicadores encontrados na pesquisa

https://figshare.com/articles/The_State_of_Open_Data_Report_2017/5481187/1
https://figshare.com/articles/Wiley_Open_Science_Researcher_Survey_2016_Infographic/4910714
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/facts-and-figures-open-research-data_en
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Eixo Resultado esperado

Aspecto cultural Compreensão comum sobre os benefícios gerados 

pelo compartilhamento e reuso de dados científicos

Infraestrutura tecnológica Garantia de uma infraestrutura confiável para 

possibilitar a reutilização de dados e sua 

integridade permanente

Padrões Adoção do princípios FAIR

Governança Existência de políticas e/ou estratégias específicas 

e estruturas de governança que promovam o 

compartilhamento e reuso de dados científicos

Gestão de dados Gestão efetiva dos dados de pesquisa que dará 

suporte ao acesso e reutilização de dados de 

pesquisa

Impacto Geração de benefícios social, econômico e político
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Indicadores para Aspectos Culturais

Compartilhamento dos dados de pesquisa por modalidade: % de pesquisadores que 

compartilham dados, por modalidade (como um apêndice de uma publicação, em repositório 

de dados, publicação independente de dados, etc.)

Compartilhamento dos dados científicos: % de pesquisadores que compartilharam 

diretamente os dados de pesquisa do seu último projeto (com pesquisadores do mesmo 

projeto, com pesquisadores conhecidos, com pesquisadores desconhecidos, com órgãos 

parceiros do projeto)

Benefícios dos dados científicos: % de pesquisadores por benefícios (colaboração, 

reprodutibilidade, maior citação dos artigos, etc.)

Consequências do compartilhamento dos dados científicos: contato feito com pesquisadores 

externos à equipe de pesquisa depois do compartilhamento de dados, % de 

pesquisadores por tipo de organização

Esforço dispendido para a reutilização dos dados de científicos: % de pesquisadores por 

quantidade de esforço

Gestão dos dados científicos: % de pesquisadores que seguem os passos para gerenciar 

seus dados de pesquisa e/ou os arquivam de forma que possam ser reutilizados por eles 

mesmos ou por outros

Fonte: Comissão Europeia. Facts and Figures for open research data. 
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Indicadores para Padrão

Os (meta) dados recebem um 

identificador globalmente único e 

eternamente persistente

Nenhum identificador global único

Global identificador único

Nenhum identificador persistente

Identificador persistente

Identificador não resolve

Identificador resolve

Os dados são descritos com metadados 

ricos

Sem metadados

Com metadados

Nenhuma página de destino

Pagina de destino

Sem padrão de metadados

Padrão de metadados

(Meta) dados são registrados ou 

indexados em um recurso pesquisável

Não coletado por um mecanismo de pesquisa

Coletado por um mecanismo de pesquisa

Fonte: Research Data Alliance. FAIR data maturity model Working Group 
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Indicadores para Governança

Possui mecanismo de recompensa que incentive o compartilhamento e reuso dos dados 

científicos

Promove treinamentos para criar especialistas certificados em gestão e análise de dados 

científicos: tempo médio investido em treinamento e desenvolvimento por colaborador e por 

nível organizacional 

Possui política relacionada ao compartilhamento e reuso dos dados científicos

Possui estrutura de governança de dados científicos

Indicadores para Gestão de Dados

Exigência de Plano de Gestão de Dados de Pesquisa

Indicadores para Infraestrutura Tecnológica

Possui uma plataforma de dados específica
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Indicadores para Impactos

% de conjuntos de dados que geraram serviços, aplicativos e produtos e tecnologias

% de conjuntos dados abertos são usados nos processos de formulação de políticas, por 

exemplo, como evidência para identificação de problemas e formulação de políticas

% de conjuntos de dados que são reutilizados para o desenvolvimento de novas pesquisas
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Próximos passos

Ação Resultado esperado Prazo % para 

conclusão

1. Realizar uma pesquisa sobre o 

que já existe em relação a 

indicadores de maturidade 

relacionados a dados científicos

Lista de documentos com as 

iniciativas já existentes e uma 

com os indicadores utilizados 

para dados científicos

17/12/2019 

Concluído 

10%

2. Construir a pré-proposta de 

um conjunto de indicadores para 

dados de pesquisa com foco na 

Ciência Aberta

Conjunto de indicadores 

proposto

31/03/2020

Em 

andamento

(16%)

25%

3. Realizar o teste piloto dos 

indicadores em repositórios de 

dados (PDA do MCTIC e outro 

repositório de dados de 

pesquisa)

Relatório sobre o teste 

elaborado

31/05/2020 30%

4. Realizar consulta pública no 

Participa BR

Sugestões coletadas e 

compiladas

15/06/2020 20%

5. Realizar os ajustes ao 

conjunto de indicadores 

propostos

Conjunto de indicadores 

construídos e publicados

31/07/2020 15%
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Obrigada


