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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 – 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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aferição da maturidade em Ciência Aberta 
Avanços no último 

bimestre (18 de outubro a 

12 de dezembro de 2019) 

 

1) Busca de 

documentos 

referencias para 

a construção dos 

indicadores 

 

Documentos 

encontrados estão 

disponíveis em um 

grupo no Zotero 
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European 

Comission 

Número de repositórios de dados 

disponíveis 

Número de repositórios de dados disponiveis no Re3data 

Número de repositórios de dados por tipo de acesso (aberto, restrito, 

fechado) 
Número de repostórios por país 

Número de políticas de agência de 

fomento que tratam sobre 

arquivamento de dados 

Número dos tipos de mandatos estabelecidos (exige, encoraja, sem 

política para o arquivamento de dados) 

Número de políticas sobre dados abertos por tipo de mandato e país 

Número de políticas dos 

periódicos 

Número de periódicos por modalidade de compartilhamento de dados 

(exigido como condição para publicação, exigido mas sem nenhum 

estatuto explicito sobre as decisões de publicação/editoriais, menção 

indireta, encorajamento explícito mas não exigido, sem qualquer 

menção) 

Atitude dos pesquisadores em 

relação ao compartilhamento de 

dados 

Como os pesquisadores compartilham seus dados (como um apêndice 

de uma publicação, em repositório de dados, como uma publicação de 

dados independente) 
% de pesquisadores que compartilharam os dados do seu último projeto 

de pesquisa (entre pesquisadores dentro do mesmo projeto, entre 

pesquisadores que não trabalharam no mesmo projeto mas que 

conhecem pessoalmente, entre pesquisadores que não trabalharam no 

mesmo projeto e que não conhecem pessoalmente) 
Benefícios (mais possibilidades de colaboração, reprodutibilidade da 

pesquisa, encorajamento de outros pesquisadores em compartilhar os 

seus dados, reuso dos dados, maior citação do artigo, em conformidade 

com os periódicos, em conformidade com as políticas das agências de 

fomento) 
Consequências  
Esforços para fazer os dados disponíveis 
Gestão dos dados de pesquisa 
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Próximo passo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Resultado esperado Prazo 

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 

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 


