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Visão
Ser uma instituição de reconhecida excelência na promoção da
Ciência, da Tecnologia e da Inovação como elementos centrais do
pleno desenvolvimento da nação brasileira.

O CNPq – Missão e Visão

Missão
Fomentar a Ciência, Tecnologia e Inovação 

e atuar na formulação de suas políticas 
contribuindo para:
o avanço das fronteiras do conhecimento,
o desenvolvimento sustentável e
a soberania nacional.



“Ser uma instituição de reconhecida excelência na 
promoção da Ciência, da Tecnologia e da Inovação 

como elementos centrais do pleno 
desenvolvimento da nação brasileira.” 

Visão Estratégica 2025



•Transversalidade na Promoção da Pesquisa e na Formação e 
Capacitação de Pessoas;

•Mobilidade Internacional de Estudantes e Pesquisadores;
•Cidadãos Qualificados em C,T&I;
•Brasil em Destaque entre os Países Inovadores;
•C,T&I Impulsionando o Desenvolvimento Social, a Preservação do 
Meio Ambiente e a Sustentabilidade; 

•Geração de Conhecimentos, Novas Tecnologias, Produtos e 
Processos Inovadores. 

Resultados



ü Apoiar e incentivar a editoração e a publicação de
periódicos científicos brasileiros em todas as áreas de
conhecimento,

ü priorizando o apoio às revistas divulgadas por meio
eletrônico, na internet, em modo de acesso aberto, ou de
forma impressa/eletrônica simultaneamente.

Programa Editorial - CNPq

Objetivos



Parceria CNPq/CAPES desde 2006

CNPq CAPES Total
2019 1 0 1 222 51
2018 2 2 4 245 196
2017 2,5 2 4,5 216 186
2016 2,5 0 2,5 186 153
2015 3 3 6 243 157
2014 3 3 6 261 202
2013 3 3 6 273 187
2012 3 3 6 298 192
2011 3 3 6 384 264
2010 3 3 6 386 237
2009 2,5 2,5 5 394 191
2008 2,5 2,5 5 352 246

Ano Submissões Aprovações
Investimento (R$mi)



Chamada CNPq 19/2019 – Programa Editorial

Critérios de análise e julgamento Peso Nota

A
Qualificação do editor-chefe e abrangência do corpo editorial

2 0 a 5

B
Avaliação do periódico nas bases de dados indexadas

2 0 a 5

C
Qualificação do periódico (Abrangência nacional/internacional, 

tempo de existência, raridade/singularidade temática, percentual de 
artigos científicos e/ou técnico-científicos de pesquisas inéditas)

4 0 a 5

D Acesso Aberto 
2 0 ou 5



GRANDE ÁREA Não Recomendada Recomendada Total Global
Ciências Agrárias 7 14 21
Ciências Biológicas 1 10 11
Ciências da Saúde 7 31 38
Ciências Exatas e da Terra 4 11 15
Ciências Humanas 5 63 68
Ciências Sociais Aplicadas 11 27 38
Engenharias 2 10 12
Lingüística, Letras e Artes 3 9 12
Outra 2 5 7
Total Global 42 180 222

PARECER DE RECOMENDAÇÃO

Chamada CNPq 19/2019 – Programa Editorial

Valor Total Solicitado: R$9.804.130,56
Concessão: R$1.000.000,00



Ciência Aberta no CNPq

Ainda em 2005, o Conselho Deliberativo do CNPq manifestou formalmente seu apoio
à publicação em acesso aberto e fazendo recomendações que gradualmente vêm
sendo implementadas, como por exemplo:
•Apoio a bibliotecas eletrônicas, como a SciELO;
•Acordos institucionais de integração da Plataforma Lattes com a ScieLO, SCOPUS,
entre outros, permitindo acesso integrado de informações de pesquisadores, grupos
de pesquisa e publicações;
•A inclusão do critério de acesso aberto nas chamadas do Programa Editorial;
•Repositório de Publicações Científicas, Tecnológicas e de Inovação, cuja ideia foi
aprovada em 2007 o que veio a gerar o OASIS-BR, mesmo que fora do CNPq;
•Atualmente caminhamos para o início de implementação de um Repositório de
Dados Científicos, o Lattes Data.



Parceria para Governo Aberto e Ciência Aberta

• Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership – OGP) – 2011

• Atualmente finalizando o 4º Plano de Ação

• Dentro do 4º Plano de Ação, o Compromisso 3 consiste em em estabelecer 
mecanismos de governança de dados científicos para o avanço da Ciência 
Aberta no Brasil, abrangendo 9 diferentes marcos.

• O CNPq, na pessoa da Profª. Drª. Adriana Maria Tonini, coordenou o Marco 5 -
Articulação com agências de fomento para a implantação de ações de 
apoio à Ciência Aberta

• Período das atividades do marco 5: 01/03/2019 a 31/03/2020

• Finalização das atividades do compromisso 3: 31/07/2020 



Marco 5: Articulação com agências de fomento para a
implantação de ações de apoio à Ciência Aberta

Conquistas:

i. Aprovação pelo Fórum de Coordenadores e Procuradoria Federal do CNPq
no modelo do texto padrão de chamada do incentivo a publicação em
acesso aberto;

ii. Trabalho de Sensibilização dos Comitês de Assessoramento do CNPq;

iii. Curso de capacitação dos servidores do CNPq, voltado à Ciência Aberta;

iv. Articulações e elaboração do acordo de cooperação para o lançamento da
Plataforma Lattes Data, o que resultou no alcance de 100% das entregas
previstas no marco 5 da OGP;

v. Formação de Consórcio Nacional para Ciência Aberta entre CNPq (líder),
IBICT, EMBRAPA e FIOCRUZ



Marco 5: Articulação com agências de fomento para a
implantação de ações de apoio à Ciência Aberta

Demais Articulações:

•Publicação de capítulo “A Ciência Aberta no CNPq: acesso aberto aos dados e
resultados de pesquisas”, no livro “Tópicos sobre dados abertos para editores
científicos”, publicado pela ABEC;

•Parceria para gravação e lançamento da Série Compromisso pela Ciência Aberta,
composta por seis vídeos que tratam sobre diferentes temas da Ciência Aberta.
Esses vídeos fazem parte dos resultados entregues pelo Marco 4.

Compromisso pela Ciência Aberta: A Ciência 
Aberta na Perspectiva das Agências de Fomento

https://www.youtube.com/watch?v=FVfAIpUp30Y


Marco 5: Articulação com agências de fomento para a
implantação de ações de apoio à Ciência Aberta

Desafios - continuidade:

• Sensibilização: difundir e propor iniciativas de ações para a Ciência Aberta
entre servidores do CNPq e outras instituições de interesse e comunidade
científica;

• Procedimentos Operacionais: aprofundamento da articulação com parceiros,
discutindo questões sobre a disponibilização dos relatórios de pesquisa e dos
dados abertos (novo modelo de relatório contendo estrutura de dados a
serem catalogados no repositório de ciência aberta, em conjunto com
RNP/IBICT, no âmbito do Marco 7);

• Regulamentação:
• elaboração do instrumento que definirá a Política Nacional para a

Ciência Aberta.
• No CNPq, o modelo de Chamadas Públicas do CNPq alterado para

conter diretrizes incentivando a inclusão dos dados de pesquisa
produzidos no repositório Lattes Data.



•Expansão dentro da Plataforma Lattes, será um repositório para armazenamento de
dados de pesquisa, constituindo-se numa das dimensões necessárias para
implementação da Ciência Aberta no Brasil, com a finalidade de disponibilizar o acesso ao
conhecimento, compartilhamento e reuso de dados pela comunidade científica e
acompanhamento pela sociedade.

• permitirá armazenar os dados gerados pelas pesquisas científicas financiadas com
recursos públicos oriundos do CNPq, de modo a manter sua preservação no longo prazo,
e assentar institucionalmente a governança dos dados científicos.

• utilização do Dataverse como modelo de estrutura
e acordo validado junto ao DataCite para o
fornecimento dos identificadores digitais persistentes
– DOI.

Lattes Data



Resultados esperados da arquitetura de integração e disseminação:

•Validação e acesso ao texto completo de teses e dissertações, registradas no OASISBR
pelas bibliotecas universitárias e de instituições de pesquisa, no CV Lattes;

•Validação e acesso ao texto completo de publicações, registradas no OASISBR pelas
instituições cooperantes, no CV Lattes;

•Inclusão de publicações presentes no CV Lattes no OASISBR, acarretando sua
disseminação para os repositórios LaReferencia, RCAAP e OpenAIRE;

•Inclusão no CV Lattes de registros relativos a dados de pesquisa depositados no Lattes
Data;

•Disseminação, nos repositórios LA Referencia, RCAAP e
OpenAIRE, dos dados de pesquisa depositados no Lattes
Data.

Lattes Data



Plataforma Lattes

CV Lattes

OASISBR

LA Referencia OpenAIRE

Lattes Data DGP

RCAAP

Brasil

América Latina União Europeia

Portugal

Glossário

Lattes Data = Repositório de Dados de Pesquisa

CV Lattes = Currículo Lattes

DGP = Diretório de Grupos de Pesquisa

OASISBR = Portal brasileiro de publicações científicas em 
acesso aberto 

LA Referencia = Rede Federada de Repositórios Institucionais 
de Publicações Científicas 

OpenAIRE = Open Access Infrastructure for Research in 
Europe

RCAAP - Repositórios Científicos de Acesso Aberto de PortugalCNPq

IBICT

FCCN/FCT

Red Clara

European Open Science 
network.

Arquitetura de Integração: Acesso Aberto a Publicações e Dados de Pesquisa

Fontes de 
Publicações



Lattes Data



Ciência Aberta no CNPq

Para maior avanço são necessários mudanças de paradigmas,
referenciais e modelos avaliativos, num processo contínuo e
consistente, não apenas com investimentos em infraestrutura mas,
principalmente, em conscientização e em desenvolvimento de
políticas institucionais e de modelos para publicação e avaliação das
pesquisas que valorizem a disponibilização e compartilhamento de
dados e resultados em acesso aberto.



Obrigada!
adriana.tonini@cnpq.br


