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A	 expressão	 ciência	 aberta	
(CA)	 	 geralmente	 se	 refere	
aos	esforços	para	tornar	os	
resultados	 das	 pesquisas,	
financiadas	 com	 recursos	
públicos,	 mais	 acessível	
p a r a	 a	 c om u n i d a d e	
cientí f ica,	 o	 setor	 de	
negócios	 e	 a	 sociedade	 em	
geral.		

A	 CA	 é	 um	marco	 geral	 de	
pressupostos	 sobre	 como	
deveria	 ser	 a	 disseminação	
do	conhecimento	e	abrange	
áreas	 como	 ciência	 cidadã,	
dados	 científicos,	 revisão	
por	 pares,	 novas	 métricas	
alternativas,	etc.		
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Dados	governamentais	
abertos	visam	colocar	
dados	do	governo	em	uma	
forma	acessível	a	todos	os	
cidadãos.		

Dados	científicos	abertos	
possuem	complexidades	
especiais,	devido	à	
necessidade	de	padrões	de	
metadados,	privacidade,	
interoperabilidade,	
identificadores	persistentes,	
reprodutibilidade	e	
preservação.	
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I	Workshop	institucional	sobre	Ciência	Aberta	

	
Da	infraestrutura	(que	lida	com	a	
arquitetura	tecnológica)	

	
	
Das	políticas	públicas	(que	lidam	

com	o	acesso	ao	
conhecimento)		

	
	
Da	mensuração	(impacto	e	métricas	

alternativas)	
	 	

A	democrática	(que	se	refere	ao	
acesso	ao	conhecimento)	

	 	
A	pragmática	(pesquisa	

colaborativa)	
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As	 estratégias	 e	 linhas	 de	
trabalho,	 em	 CA,	 têm	
como	 princípio	 básico	 a	
conv i c ção	 de	 que	 o	
conhecimento	 é	 um	 bem	
público	e	que	grande	parte	
de	 seus	 resultados	 tem	
s ido	 f i nanc iada	 com	
recursos	públicos.	
	

O	 compartilhamento	
de	 dados	 é	 o	 ato	 de	
disponibilizá-los	 para	
sua	reutilização.		
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Os	 dados	 da	 pesquisa	 abrangem	 todas	 as	 disciplinas	 e,	 portanto,	 a	
definição	 pode	 variar	 em	 relação	 às	 abordagens	 dos	 diferentes	 atores	
(pesquisadores,	 instituições,	 órgão	 de	 fomento,	 etc.)	 e	 aos	 diferentes	
contextos	nacionais.	

Dados	de	pesquisa	são	as	informações	registradas	ou	produzidas	por	
qualquer	forma	ou	meio	durante	o	processo	de	investigação.	

Até	então	os	pesquisadores	
precisam	localizar	documentos	
em	diferentes	fontes,	como	
repositórios	e	bases	de	dados.	

Hoje	 cresce	 a	 demanda	 por	
dados	 de	 investigação,	 os	
pesquisadores	e	as	instituições	
querem	 ter	 acesso	 aos	 dados	
em	si.	
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E m	 t o d o	 o	 m u n d o , 	 h á	
declarações	 de	 apoio	 ao	 AA	 a	
dados	 de	 pesquisa,	 desde	 o	
Global	 Research	 Council,	 o	 G8	
Science	Ministers	 	 e	 a	 Comissão	
Européia.		

Ao	 mesmo	 tempo,	 as	 agências	
de	 fomento,	 de	 diversos	 países,	
declaram	 explicitamente	 como	
condição	 de	 financiamento	 que	
seus	 resultados	 devem	 ser	
publicados	em	AA.		

O	 Horizonte	 2020	 da	 União	
Europeia	exige	que	os	resultados	
e	 dados	 científicos	 resultantes	
de	 pesqu i sas	 f inanc iadas		
estejam	 disponíveis	 para	 todos	
os	cidadãos.	

A	 Agencia	 Estatal	 Consejo	
Superior	 de	 lnvestigaciones	
Científicas	 da	 Espanha	 (2019)	
so l i c i t a	 que	 o s	 datase t s	
associados	 às	 publicações	 sejam	
divulgados	em	AA	e	orienta	que		
os	dados	devem	ser	FAIR.	
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I	Workshop	institucional	sobre	Ciência	Aberta	

Reproduzir	e	
validar	os	
resultados		

Gerar	novas	
pesquisas	e	

conhecimento	

Maior	
transparência	
na	aplicação	
dos	recursos	

Preservar	a	
integridade	da	
investigação	

Evitar	a	
duplicação	de	

esforços	
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No	Brasil	o	IBICT		lançou,	em	2016,	o	Manifesto	
de	Dados	Abertos.	Em	2011,	a	FAPESP	publicou	
o	Código	de	Boas	Práticas,	que	estabelece	que	
os	 pesquisadores	 devem	 disponibilizar	 os	
registros	resultantes	de	suas	pesquisas.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		

As	legislações	nacionais	de	AA,	do	México	
(2014),	do	Peru	(2015)	e	da	Argentina	(2016)	
incluem	dados	científicos	como	parte	da	política.	
A	Colômbia,	em	dez.	de	2018,	publicou	
intenções	nacionais	para	a	Ciência	Aberta.	
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*https://www.re3data.org/browse/by-country/	Acesso	em:	09/04/2019	

	
	
	
	
	
	

	*	https://www.re3data.org/browse/by-country/	em:	09/04/2019	

País	 Número	de	repositórios*	

Argentina	 1	

Brasil	 8	

Chile	 1	

Colômbia	 2	

México	 11	

Panamá	 2	

Peru	 2	
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O	projeto	 RDP-Brasil	 foi	 selecionado	 pela	 Rede	Nacional	 de	 Ensino	 e	

Pesquisa	 (RNP),	em	parceria	com	o	 Instituto	Brasileiro	de	 Informação	

em	Ciência	e	Tecnologia	(IBICT),	por	atender	a	carta-convite	RNP/IBICT	

de	01/2017,	que	buscou	a	seleção	de	um	Grupo	de	Trabalho	(GT)	para	

atuar,	 em	 parceria,	 na	 identificação	 de	 práticas	 de	 Acesso	 Aberto	 a	

Dados	 de	 Pesquisa	 no	 Brasil	 e	 no	 desenvolvimento	 de	 experimentos	

tecnológicos	visando	um	futuro	serviço	de	AADP.		
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O	 projeto	 foi	 desenvolvido	 por	 pesquisadores	 ligados	 ao	 Centro	 de	

Documentação	e	Acervo	Digital	da	Pesquisa	(CEDAP/FABICO/UFRGS)	e	

ao	Centro	de	Ciências	Computacionais	(C3)	da	FURG.		

	

Teve	 como	 objetivo	 geral	 realizar	 um	 levantamento	 de	 informações	

que		subsidiassem	as	primeiras	ações	no	âmbito	do	Acesso	Aberto	a		

Dados	de	Pesquisa	(AADP)	no	país,	visando	à	identificação	de	práticas	

de	AADP	e	para	o	desenvolvimento	de	um	futuro	serviço	de	AA.	

12	



Objetivos e Metodologia 

1)  Identificar	as	iniciativas	brasileiras	no	diretório	internacional	
Research	Data	Repositories	Information	(Re3data);	

2)  aplicar	 questionário	 “Práticas	 e	 percepções	 sobre	 acesso	
aberto	a	dados	de	pesquisa	no	Brasil”;	

3)  identificar	as	soluções	tecnológicas	mais	utilizadas,	por	meio	
dos	 dados	 coletados	 no	 Re3data	 e	 nas	 respostas	 do	
questionário	e	

4)  desenvolver	 um	 protótipo	 de	 solução	 tecnológica	 para	
atender	a	um	conjunto	de	usuários	selecionados.	
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Objetivo 1 – Resultados  
(15	repositórios)	

a)  Quatro	repositórios	de	abrangência	internacional;	
b)  Onze	nacionais,	sendo	cinco	multi-institucionais;	
c)  predominam	 as	 áreas	 de	 geociências	 e	 ciências	

biológicas	e	agrárias;		
d)  cinco	divulgam	políticas;		
e)  quadro	informam	os	padrões	de	

	metadados	usados	e	
f)  dois	utilizam	o	DSpace	e	um	o	Dataverse.	
	

I	Workshop	institucional	sobre	Ciência	Aberta	
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Objetivo 2 – Resultados  
(4.735	respostas)	

68%	

compartilharam	dados	
de	alguma	maneira	

utilizaram	dados	abertos	
compartilhados	por	

outros	grupos	

39,5% 

utilizaram	algum	repositório	
para	acessar	dados	

31,7% 

31,9%	 	apontam	a	falta	de	infraestrutura	como	dificuldade	para	compartilhamento	
e	21,4%	indicam	a	falta	de	padronização	dos	dados	

	

47,7%	 	apontam	que	a	instituição	do	pesquisador	deve	oferecer	serviços	de	apoio	à	
gestão	dos	dados	de	pesquisa	

	

25,0%	 	já	elaboraram	um	plano	de	gestão	de	dados	
15	



Objetivo 3 - Resultados	
Principais atributos 

Ferramentas estudadas 
DSpace Dataverse CKAN 

Código aberto     

Ambiente web       

Desenvolvimento Java        

Interface multilíngue       

Princípios OAIS       

Desenvolvimento específico para dados de pesquisa       

Inclusão de qualquer tipo de material digital       

Hierarquização de conteúdos       

Organização dos dados em datasets        

Registro e autenticação de usuários       

Políticas específicas por comunidade, usuários, submissão e 
acesso 

      

Data Research and Information Management (DRIM)       

Busca e a interoperabilidade semântica       

Protocolo OAI-PMH       

Princípios FAIR       

Metadados de citação       

Versionamento de dados de pesquisa       

Identificador persistente (DOI, Handle)       

Esquemas de metadados específicos (Perfil de Aplicação)       

Application programming interface (API) para facilitar: pesquisa, 
depósito, acesso e visualização dos dados armazenados 

      

Comunidade no Re3data (no. de repositórios) 61 69 51 



Objetivo 4 - Resultados 
	(Protótipo	-	https://dadosabertos.rnp.br/)	
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Para	 prover	 ações	 de	 Acesso	 Aberto	 a	 Dados	 de	 Pesquisa	
(AADP)	deve-se:	
	

Identificar	as	práticas	institucionais	

Identificar	potenciais	usuários	

Levantar	e	experimentar	serviços	e	
soluções	tecnológicas	
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O	 desenvolvimento	 de	 repositório	 deve	 seguir	 uma	 série	 de	
modelos	 de	 referência	 e	 princípios,	 para	 manter	 o	 máximo	 de	
compatibilidade	e	padronização	como,	por	exemplo:	
	
	

II	Simpósio	Internacional	Network	Sicence,	Rio	de	Janeiro	2018	

Modelo	de	Referência	OAIS	-	Open	Archival	Information	
System	(ISO	1472:2003)	

Identificadores	persistentes,	como	o	Digital	Object	
Identifier	(DOI)	ou	Handle	

Certificação	CoreTrustSeal	Data	Repository		

Princípios	FAIR	
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Os	princípios	FAIR	indicam	que	os	dados	devem:		
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Localizáveis	(Findable)	

Acessíveis	(Accessible)	

Interoperáveis	(Interoperable)	

Reusáveis	(Reusable)	

Possuir identificadores únicos, persistentes 
e globais. 
Ser descritos por metadados indexáveis e 
ricos. 

Ser recuperáveis pelo seu identificador, por 
meio de protocolo de comunicação 
padronizado, aberto e gratuito. 

Ser representados em linguagens formais. 
Usar vocabulários controlados que sigam 
princípios FAIR.  
Ligar (meta)dados.  

Ser aceitos pela comunidade. 
Conter atributos relevantes, precisos e úteis, 
Incluir metadados de proveniência. 
Conter licenças claras e acessíveis.  
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A	CA	é	o	encontro	da	antiga	tradição	de	abertura	na	ciência	e	as	
ferramentas	das	 tecnologias	de	 informação	e	comunicação	 (TICs)	
que	 reformularam	 o	 fazer	 ciência	 e	 exigem	 um	 olhar	 crítico	 dos	
responsáveis	pela	elaboração	de	políticas	que	buscam	promover	a	
pesquisa	a	longo	prazo	e	também	a	inovação.	

Governos,	 comunidades	 e	 instituições	 nacionais	 e	 regionais	
passarão	 a	 identificar	 o	 valor	 estratégico	 do	 compartilhamento,	
fomentando	 o	 desenvolvimento	 de	 infraestruturas	 e	 tecnologias	
que	estimulem	a	disponibilização	dos	dados.	
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Está	 claro	 que	 a	 CA	 não	 é	 uma	 questão	 tecnológica,	 mas	 uma	
mudança	 cultural	 na	 qual	 os	 dados	 científicos	 devem	 ser		
reconhecidos	 como	 um	 resultado	 significativo	 no	 processo	 da	
pesquisa.	
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Relatórios do projeto: 
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“Os dados são preciosos e 
durarão mais que os próprios 

sistemas”  
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