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Marco 9 - Proposição de conjunto de indicadores 

para 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 – Adriana Tonini

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 



Marco 9 - Proposição de conjunto de indicadores 

para aferição da maturidade em Ciência Aberta

Avanço bimestral

i. Levantamento de fontes e referências sobre indicadores para abertura de dados científicos.

ii. Compilação dos eixos e indicadores encontrados na pesquisa.

iii. Construção da proposta de conjunto de indicadores.

iv. Aplicar o conjunto de indicadores às instituições de pesquisa parceiras do compromisso e 

aguardar sugestões

v. Fazer os ajustes e publicar. 



Metodologia para construção 

da proposta

• Onde aferir o grau de maturidade da abertura dos 

dados científicos = nas instituições de pesquisa.

• Proposta que seja fácil de obter respostas.

• Os indicadores foram distribuídos em 4 eixos, os 

quais possuem uma descrição dos resultados 

esperados

• Pontuação para cada indicador – 2, 1 ou 0



Eixos

• Governança

• Aspecto cultural

• Gestão dos dados de pesquisa 

• Infraestrutura tecnológica



Eixo Governança (Pontuação máxima = 6)

Resultado esperado Indicadores Valor

Existência de políticas, 

definição de estrutura, 

funções e 

responsabilidades e 

monitoramento do 

cumprimento da política 

ou de ações que 

promovam a abertura 

dos dados científicos

1. Política

A. Minha instituição possui uma Política/Norma implantada que promove e 

garante a abertura de dados científicos 2

B. Minha instituição não possui uma Política/Norma, mas implementa 

ações/estratégias que promovam a abertura dos dados científicos 1

C. Minha instituição não possui uma Política/Norma e nem está 

implementando ações/estratégias que promovam a abertura dos dados 

científicos

0

2. Estrutura, funções e 

responsabilidades

A. A estrutura, as funções e responsabilidades de cada 

membro/unidade/departamento ou outro serviço dentro da instituição 

envolvido no processo de abertura dos dados científicos estão bem definidos 

institucionalmente

2

B. A estrutura, as funções e responsabilidades de cada parte envolvida no 

processo de abertura dos dados científicos estão vagamente definidos 

institucionalmente
1

C. A estrutura, as funções e responsabilidades necessários no processo de 

abertura dos dados científicos não estão definidos institucionalmente 0

3. Monitoramento de 

adoção da política

A. Minha instituição possui mecanismo para monitorar o cumprimento da 

política/norma, incluindo sanções em caso de não conformidade

2

B. Minha instituição possui um mecanismo para monitorar o cumprimento da 

política/norma ou a implementação das ações/estratégias que promovem a 

abertura dos dados científicos, mas não há ações previstas no caso de não 

conformidade

1

C. Minha instituição não possui mecanismo para monitorar o cumprimento da 

política/norma ou a implementação das ações/estratégias que promovem a 

abertura dos dados científicos 

0



Eixo Aspecto Cultural (Pontuação máxima = 8)

Resultado esperado Indicadores Valor

Compr eensão

comum sobre os 

benefícios gerados 

pela abertura dos 

dados científicos e 

desenvolvimento de 

habilidades para 

aumentar capacidade 

analítica e promover 

o reuso dos dados

1. Divulgação e 

sensibilização

A. Minha instituição divulga informações e promove ações de sensibilização, de 

forma frequente e regular, sobre a abertura dos dados científicos 2

B. Minha instituição promove poucas ações de divulgação e de sensibilização 

sobre a abertura de dados científicos
1

C. Minha instituição não executa ações de divulgação e sensibilização sobre 

abertura de dados científicos
0

2. Formação e 

profissionalização em 

pesquisa científica 

intensiva em dados(1)

A. Minha instituição oferece oportunidades de cursos sobre pesquisa intensiva 

em dados, os quais fazem parte do currículo e levam à concessão de títulos 

específicos

2

B. Minha instituição oferece algumas oportunidades de cursos sobre pesquisa 

intensiva em dados através de workshops ad hoc e outros eventos, mas estes 

não fazem parte do currículo e não levam à concessão de um título específico
1

C. Minha instituição não oferece oportunidades de cursos sobre pesquisa 

intensiva em dados
0

3. Aperfeiçoamento

A. Minha instituição oferece regularmente cursos e/ou treinamentos sobre 

diferentes temas relacionados à abertura de dados científicos, visando todos os 

atores envolvidos no processo e levando em consideração as diferenças por 

área de conhecimento

2

B. Minha instituição oferece cursos e/ou treinamentos relacionados à abertura de 

dados científicos, mas são cursos gerais, não regulares e de escopo limitado 1

C. Minha instituição não oferece cursos treinamentos sobre temas relacionados à 

abertura dados científicos
0

4. Recompensas e 

Incentivos

A. Minha instituição definiu a abertura dos dados científicos como um dos 

critérios formais em procedimentos de avaliação profissional e de pesquisa
2

B. Minha instituição incentiva a abertura dos dados científicos, mas tal prática 

não está incorporada como critério formal em procedimentos de avaliação 

profissional e de pesquisa

1

C. Minha instituição não possui mecanismo/estratégia para incentivar ou 

recompensar pesquisadores engajados em práticas de abertura de dados 

científicos

0

(1) A Pesquisa científica intensiva em dados pode ser caracterizada como a tentativa de extrair conhecimento científico de grandes quantidades
de dados produzidos por outras pesquisas, ou seja, a capacidade de reutilizar os dados científicos para gerar novo conhecimento.



Eixo de Gestão de dados científicos (Pontuação máxima = 6)

Resultado esperado Indicadores Valor

Dados científicos 

adequadamente 

gerenciados ao longo 

do seu ciclo de vida, 

desde a criação até a 

preservação ou o 

descarte, para 

permitir que o valor 

dos dados seja 

maximizado e 

facilitar descobertas, 

inovação e 

reutilização

1. Processo de 

gestão de dados 

científicos(2)

A. Os dados científicos produzidos na minha instituição são 

devidamente gerenciados ao longo do seu ciclo de vida 2

B. Minha instituição possui ações/estratégias para promover a 

adequada gestão dos dados científicos 1

C. Minha instituição não possui ações/estratégias que promovam 

a adequada gestão de dados científicos 0

2. Plano de 

Gestão de 

Dados 

Científicos(3)

A. Minha instituição exige que os projetos de dados de pesquisa 

sejam acompanhados de um Plano de Gestão de Dados 

Científicos

2

B. Minha instituição recomenda que os projetos de dados de 

pesquisa sejam acompanhados de um Plano de Gestão de 

Dados Científicos e oferece um modelo que orienta os 

pesquisadores na construção

1

C. Minha instituição não possui um modelo de Plano de Gestão 

de Dados Científicos e não exige que os pesquisadores 

elaborem um. 

0

3. Padrões

A. Os dados científicos abertos pela minha instituição atendem 

todos os princípios FAIR(4)
2

B. Os dados científicos abertos pela minha instituição atendem 

parcialmente os princípios FAIR 1

C. Os dados científicos abertos pela minha instituição não 

atendem nenhum dos princípios FAIR 0

(2) Gestão de dados científicos diz respeito à organização dos dados, desde a sua entrada no ciclo de pesquisa até a disseminação e o arquivamento dos
resultados. (3)O Plano de Gestão de Dados científicos consiste em documento onde a equipe responsável pela elaboração da proposta do projeto descreve
como os dados são coletados, tratados, organizados, curados, preservados e compartilhados. (4) Princípios FAIR determinam que os dados sejam encontráveis,
acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis (do inglês, Findable, Accessible, Interoperable e Reusable).



Eixo Infraestrutura Tecnológica (Pontuação Máxima = 8)

Resultado esperado Indicadores Valor

Infraestrutura 

tecnológica confiável 

para garantir a 

reutilização e 

preservação a longo 

prazo dos dados 

científicos

1. Repositório de 

dados

A. Minha instituição possui um repositório corporativo para o depósito e gerenciamento dos 

dados científicos que atende a padrões de qualidade confiáveis(5) 2

B. Minha instituição possui iniciativa para o desenvolvimento e implementação de repositório 

corporativo, ou há iniciativas de departamentos/setores/grupos de pesquisa/unidades para 

implantação de repositórios locais de dados científicos ou minha instituição não possui 

repositórios de dados científicos, mas oferece aos pesquisadores uma lista de repositórios 

confiáveis onde devem armazenar os seus dados científicos 

1

C. Minha instituição não possui repositórios de dados científicos e nem faz recomendações de 

repositórios confiáveis para depósito dos dados científicos
0

2. Segurança e 

proteção dos dados

A. Minha instituição aplica práticas avançadas de segurança da informação para garantir a 

confidencialidade, confiabilidade, integridade, disponibilidade e autenticidade dos dados 

científicos

2

B. Minha instituição aplica práticas básicas de segurança da informação para garantir a 

confidencialidade, confiabilidade, integridade, disponibilidade e autenticidades dos dados 

científicos

1

C. Minha instituição não aplica práticas de segurança da informação efetivas 0

3. Hardware e 

software(6)

A. Os equipamentos de TI e os sistemas operacionais da minha instituição são apropriados 

para garantir o adequado serviço de abertura dos dados científicos, passando por evolução 

tecnológica contínua e sendo substituídos periodicamente

2

B. Os equipamentos de TI e os sistemas operacionais da minha instituição são apropriados 

para garantir o adequado serviço de abertura dos dados científicos, porém não são atualizados 

continuamente ou substituídos periodicamente

1

C. Os equipamentos de TI e os sistemas e aplicativos não são apropriados para garantir o 

serviço de abertura dos dados científicos
0

4. Sustentabilidade

A. Minha instituição possui programação recursos orçamentário e financeiro, de TI e de equipe 

para garantir o melhor serviço de abertura dos dados científicos a médio e longo prazo (três a 

cinco anos)

2

B. Minha instituição possui recursos orçamentário e financeiro, de TI e de equipe para garantir 

o melhor serviço de abertura dos dados científicos a curto prazo (no máximo dois anos) 1

C. Minha instituição não possui programação de recursos orçamentário e financeiro, de TI e de 

equipe para garantir o melhor serviço de abertura dos dados científicos 0

(5) Padrões de qualidade confiáveis: CoreTrustSeal, princípios FAIR, metadados OpenAIRE, plano de continuidade, termos de uso, missão, licenças aplicáveis,
entre outros. (6) Hardware - máquinas servidoras; memória, capacidade de armazenamento, processador etc.; infraestrutura de rede: roteadores, largura de
banda; software: ambiente operacional, servidor Web, banco de dados, linguagens, ferramentas de indexação e de busca etc.



Grau de maturidade

Nível Descrição Pontuação

1. Inativo As iniciativas não são suficientes para a promoção de abertura dos dados científicos na minha 

instituição

0–4

2. Inicial As iniciativas estão sendo iniciadas, porém com baixo efeito na adoção das práticas de abertura 

dos dados científicos

5–11

3. 

Implementado

As iniciativas estão sendo implementadas em nível institucional, com impacto mediano na adoção 

das práticas de abertura dos dados científicos

12-18

4. Efetivo As iniciativas de abertura de dados científicos estão sendo amplamente implementadas em nível 

institucional, com impacto alto na adoção das práticas de abertura dos dados científicos 

19-25

5. Otimizado A instituição tenta otimizar e aperfeiçoar as iniciativas para aumentar a eficiência na abertura dos 

dados científicos

24–28



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

Concluído

60%

3. Submeter a proposta para 

avaliação dos parceiros

Sugestões recebidas e 

organizadas

31/05/2020 10%

4. Realizar os ajustes ao 

conjunto de indicadores 

propostos

Conjunto de indicadores 

construídos e publicados

30/07/2020 20%

% de conclusão do marco: 70%



Marco 9 - Proposição de conjunto de indicadores para 

aferição da maturidade em Ciência Aberta

Obrigada


