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Acesso Aberto/ Ciência Aberta
2002- Declaração de Budapeste (Budapest Open 
Access Initiative/BOAI)
- movimento em prol do acesso aberto ao 

conhecimento científico
- teve como marco decisivo as estratégias para o 

acesso aberto por intermédio da Via Dourada e 
da Via Verde. (1)

- Via dourada: publicação em periódicos com acesso aberto

- Via verde: auto-arquivamento de artigos em repositórios 



Ciência Aberta
2007- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), publica documento que teve por 
objetivo fomentar a cooperação internacional voltada ao 
acesso e compartilhamento de dados de pesquisas 
financiadas com recursos públicos.
• A abertura dos dados científicos é uma das principais 

propostas da Ciência Aberta – prioridade no âmbito 
internacional, com intenso debate sobre princípios e 
padrões para o acesso aos dados de pesquisas. (1)



Dimensões da Ciência Aberta (2)



� Acessível, Disponível, Gratuita e Transparente

� Acelerar a difusão  do conhecimento 

� Avaliação do uso do dinheiro publico em ciência

� Possibilidade de acesso aos dados da pesquisa
� checar análise feita
� usar parte dos dados

Ciência Aberta 



� Acesso a comunidade acadêmica as pesquisa 
publicadas (todo processo):
� permite que os dados, as ferramentas e as metodologias 

utilizadas sejam examinados, analisados, discutidos, 
validados ou rejeitados, definindo quais dessas etapas 
cumprem as exigências para passar a constituir parte do 
corpo comum de conhecimento

� necessidade de revisão e criação de um novo modelo 
de organização da ciência pautado numa perspectiva 
mais colaborativa e aberta. (1)
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� Ciência Aberta fortalece as redes de colaboração entre 
pesquisadores em prol do avanço do conhecimento

� Principais benefícios: 
� capacidade de reprodutibilidade da pesquisa, 
� maior transparência do financiamento público
� aumento da velocidade de circulação da informação
� reuso de dados em novas pesquisas, 
� ciência de maior qualidade, com progressos mais 

rápidos e alinhados às necessidades das sociedades (1)

.
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2017- TOP – Transparency and Openness
Promotion



2017- TOP – Transparency and Openness Promotion
� Diretrizes de Transparência e Promoção da 

Abertura criadas para alinhar os ideais científicos às 
práticas reais de publicação e gestão de dados de 
pesquisa. 

� Estabelece níveis de adesão 
nível 1 - recomenda 
nível 2 - exige adesão  
nível 3 - condiciona a publicação 

Ciência Aberta 



� 1. Citação 
� 2. Transparência de dados 
� 3. Transparência de métodos analíticos (código)
� 4. Transparência de materiais de pesquisa 
� 5. Transparência do desenho e análise 
� 6. Pré-registro ou preprint
� 7. Pré-registro de planos de análise  
� 8. Replicação
Top Fator- aderência do periódico a politica da Ciência 
Aberta (3)

TOP – Transparency and Openness
Promotion



1. Citation Standards – Padronização de 
Citação
� Padrões semelhantes de citação podem ser 

aplicados ao preprint, artigo, banco de dados, 
códigos e materiais para reconhecê-los e creditá-
los como contribuições intelectuais originais

� DOI, Orcid, How to cite... 

TOP 



2. Transparência de Materiais de Pesquisa, Métodos 
Analíticos (Código) e Dados

� orientações de transparência dos dados, métodos analíticos e 
materiais de pesquisa devem ser conceitualmente distintas. 

� Nível 1, o artigo publicado indica se o banco de dados, o código e os 
materiais estão disponíveis e, se disponíveis, como acessar. 

� Nível 2, banco de dados, códigos e materiais devem ser postados em 
um repositório confiável* identificados na submissão do artigo. 

� * repositório com política definida, requisitos para publicar dados, 
metodologia , confiabilidade, limitações, permissões para 
reutilização (preservação digital)

� Nível 3 adiciona verificação independente de análises reportadas ao 
nível 2. (3)

TOP 



3. Transparência do Desenho e Análise da 
Pesquisa

� padrões para relatar o desenho, tamanho da amostra e a 
análise da pesquisa para maximizar a transparência sobre o 
processo de pesquisa e minimizar o potencial para relatos 
vagos ou incompletos da metodologia.

� Sugere formulários 
� Por exemplo: como o tamanho da amostra foi determinado, os 

autores copiam e colam no formulário o texto do artigo que 
descreve como o tamanho da amostra foi determinado. (3)

� (REBEn: template para construção do método e exige 
citação de ferramentas como Equator, RYYAN e outros) 
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4. Pré-Registro de Estudos (Preprint)
� O Preprint é um meio de tornar a pesquisa mais detectável, 

mesmo que não seja publicada. 
� Ao incentivar ou exigir o preprint, os periódicos aumentam a 

probabilidade de descoberta de pesquisas que não são 
publicadas em última instância. 

� Nível 1, os periódicos incentivam o preprint e exigem links no 
texto para o preprint

� Nível 2, os periódicos verificam se o preprint segue os padrões 
e indica a certificação para atender a esses padrões.

� Nível 3 exige que todo processo dos estudos tenham sido 
depositados em servidor preprint.

� REBEn- nível 1 e nível 2 (3)
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5. Pré-registro de Planos de Análise
� Nível 1, os periódicos incentivam o registro com planos 

de análise e exigem links. 
� Nível 2, os periódicos verificam se o pré-registro segue 

os padrões e indica a certificação para atender a esses 
padrões. 

� Nível 3 exige que todas as etapas dos estudos tenham 
sido pré-registrados. 

� pode incluir relatórios pre-registrados como uma opção 
de envio para revisão por pares (3).

� REBEn- 2021 e 2022
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6. Replicação
� compartilhamento de informações suficientes para conduzir 

uma replicação do estudo. 
� Embora não seja formalmente um padrão de transparência 

para os autores, esta seção trata das diretrizes da revista 
para a consideração de replicações independentes para 
publicação. 

� Nível 1 incentiva a submissão de estudos de replicação. 
� Nível 2 conduz resultados de revisão cega de estudos de 

replicação. 
� Nível 3 usa os Relatórios Registrados como uma opção de 

submissão para replicações para obter revisão por pares antes 
de observar os resultados do estudo. (3)
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2020 nível 1
� Publicação do nome dos Editores;
� Fluxo continuo de publicação 
� Aceita artigos já disponibilizados em preprint
� Aceita de referências a artigos depositados em preprint (1% 

das referências)
� Fornece templates com orientação para construção 

ordenada do método (www.equator.org , RYYAN e outros) 
� Redes sociais
� Contribuição explicita dos autores 
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2021-2022 nível 2
� Permuta de pareceres entre os revisores
� Avaliação não cega (autores e pareceristas)
� Publicação dos pareceres com identificação do peer

review junto com artigo
2022- nível 3 
- submissão do artigo e dos dados do estudo depositado 
e referendado em repositório, condicionado a publicação
- Preservação digital: Archivematic-IBICT
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� Aben Nacional - www.abennacional.org.br

� Scielo Preprint -
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/about

� SciELO DATA: https://data.scielo.org

� Emerging Researcher Information (EmeRI)  
https://preprints.ibict.br/

- Abec, Ibict e Unesco criaram o EmeRI, em que basta a revista se 
indexar para ganhar o espaço para publicar as submissões recebidas 
antes da revisão por pares - seus preprints.

Parcerias 

http://www.abennacional.org.br/
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� Não tem volta 
� Preprints
� Pareceres abertos nos periódicos
� Deposito dos de dados da pesquisa (projeto, banco de 

dados e artigo)
Desafio: preservação digital 

� Para aonde vamos? 

� Melhorar a ciência 
� Pesquisas de melhor qualidade
� Integridade em pesquisa

Só o tempo poderá dizer   

Ciência aberta 





MUITO OBRIGADA!!!!
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