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Por que fazer gestão dados de 
pesquisa é importante?

E o mundo mudou...
O Recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo, mas os dados (The Economist, 2017)

14/09/2021 luanafsales@gmail.com  luisferandosayao@gmail.com 16

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SAEsta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

• O mundo mudou – dados são 
muito valiosos



Por que fazer gestão dados de 
pesquisa é importante?

CAPTURA GESTÃO/CURADORIA ANÁLISE

BASE DE DADOS

COMPUTAÇÃO

PADRÕES
RELAÇÕES
HIPÓTESES
TEORIAS

NOVAS
DESCOBERTAS

Combinação de múltiplas fontes de dados 
provenientes de domínios diferentes,
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• O mundo mudou – dados são 
muito valiosos

• Há uma quantidade muito 
grande de dados sendo gerado 
o tempo todo

• A forma de fazer ciência 
também mudou



eScience
O QUARTO PARADIGMA CIENTÍFICO

O MODO DE FAZER CIÊNCIA MUDA....
A computação não é mais meramente um suporte para o padrão 
tradicional de se conduzir a investigação científica em determinadas 
disciplinas, mas pode mudar fundamentalmente o desenvolvimento 
dessas disciplinas.

Ao invés de hipóteses serem testadas e 
desenvolvidas a partir de dados coletados para 
este propósito, hipóteses são construídas 
após a identificação relações nos 
conjuntos de dados. Neste abordagem os 
dados vem primeiro, incorporados numa 
sequencia de captura de dados, curadoria e 
análises
[FORMULAÇÃO 

DE HIPÓTESES



Ciência aberta

Quando há 
compartilhamento de ideias 
e abertura do conhecimento a 
ciência avança mais 
rapidamente

O compartilhamento e o 
intercâmbio permitem 
descobrir conexões no que 
estava antes desconectado



Reprodutibilidade dos experimentos científicos é um dos fundamentos da ciência.

Os dados científicos devem estar disponíveis para qualquer pessoa sem restrições de 
copyright, patentes ou outros mecanismos de controle. Dados abertos incentivam o 
reuso em outras áreas diferentes da original, o que pode levar a descobertas 
surpreendentes.

Os pesquisadores devem divulgar suas descobertas de forma que elas 
estejam acessíveis para todos os usuários potenciais sem qualquer barreira.

Colaboração crescente entre cientistas efetivada por meio das mídias sociais e da internet. Um 
número crescente de cientistas estão encontrando novas estratégias para comunicar seus 
trabalhos usando wikis, blogs, twitter

Códigos fontes para reproduzir dos dados; Uso de software livres e formatos abertos; Ferramentas 
de pesquisa abertas; Dados de entrada e metadados Cadernos de pesquisa abertos

CIÊNCIA
ABER

TA

A avaliação pelas instituições de pesquisa, bem como a aprovação de financiamento pelas agências deve levar em conta 
a preparação dos dados para disponibilidade na mesma escala em que considera artigos de periódicos e outras 
publicações, ou seja o nível de transparência.



Grande número de
projetos científicos  que geram 
pequenas quantidades de dados

uma grande parte não 
está publicado ou está 
armazenado nos 
laboratórios

Número de datasets

Big dados 
organizados

Dados da cauda 
longa da ciênciaVolume 

dos dados

Pequeno número de
Grandes projetos 
científicos que geram 
muitos dados

A MAIORIA DAS COLEÇÕES DE DADOS
PRODUZIDAS PELA PESQUISA CIENTÍFICA
É GERADO/COLETADO POR PEQUENOS 
LABORATÓRIOS E PESQUISADORES 
INDIVIDUALMENTE NAS UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS DE PESQUISA, QUE 
DESENVOLVEM  UM GRANDE NÚMERO DE 
PROJETOS CIENTÍFICOS

A CAUDA 
LONGA 
DA CIÊNCIA



LADO
OCULTO
DOS
DADOS

DADOS
NÃO

PUBLICADOS

RESULTADOS DE 
EXPERIMENTOS QUE
NÃO DERAM CERTO

HIPÓTESES 
QUE NÃO SE 
CONFIRMARAM

DADOS  ANCILARES
NOTAS DE LABORATÓRIO
BASES DE DADOS ISOLADAS

+50%
DOS ACHADOS 
NÃO FORAM
PUBLICADOS

O COMPARTILHAMENTO PODE REVELAR VALORES IMPORTANTES OCULTOS NESSES DADOS

FALTA DE 
INFRESTRUTURA
PARA PUBLICAÇÃO 
DOS DADOS

FALTA DE INCENTIVO;
NÃO ESTÁ AFIM DE 
COMPARTILHAR

C
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Transformando dados da nossa herança cultural,
arquivos históricos, arte, literatura e mídias sociais em

novos conhecimentos sobre o mundo que vivemos



COMPUTAÇÃO

PADRÕES
RELAÇÕES
HIPÓTESES
TEORIAS NOVAS

DESCOBERTAS

BIG DATA

DADOS  ESTRUTURADOS E NÃO ESTRUTURADOS
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DADOS
BASES DE DADOS
REPOSITÓROS
ACESSO
GESTÃO
CURADORIA
MINERAÇÃO
PRIVACIDADE

REDES
REDES  DE 
PESQUISA/EDUCAÇÃO 
NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS;
SEGURANÇA

RECURSOS
COMPUTACIONAIS

SUPERCOMPUTADORES
NUVEM, GRID, CLUSTER;
VISUALIZAÇÃO;
CENTROS DE COMPUTAÇÃO

INSTRUMENTOS
CIENTÍFICOS

TELECÓPIOS
SATÉLITES
COLISORES
SENSORES

SOFTWARE
APLICAÇÕES;
DESENVOLVIMENTO
E SUPORTE

EXPERTISES
PESQUISADORES
CIENTISTAS DE DADOS
BIBLIOTECARIOS DE DADOS
ARQUIVISTAS

ORGANIZAÇÕES
UNIVERSIDADES
INSTITUTOS DE PESQUISA
AGÊNCIAS DE FOMENTO
BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEUS
ORGANIZAÇOES VIRTUAIS;
COMUNIDADES

CIBERINFRAESTRUTURA
DE PESQUISA
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[O MODELO DE GERAÇÃO DE CONHECIMENTO MUDOU]

A GERAÇÃO DE CONHECIMENTO NÃO ESTÁ CONCENTRADA SOMENTE NAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE 
PESQUISA

O CONHECIMENTO CIENTÍFICO  É GERADO DE FORMA COLABORATIVA, DISTRIBUÍDA  E 
INTERDISCIPLINAR

REDUÇÃO DO CICLO DE COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA (Acesso Aberto)

GERAÇÃO INTENSIVA E REUSO DE DADOS CIENTÍFICOS DIGITAIS
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Por que fazer gestão dados de 
pesquisa é importante?

DADOS DE PESQUISA SÃO MUITO SUSCETÍVEIS A PERDAS
• O mundo mudou – dados são 

muito valiosos

• Há uma quantidade muito 
grande de dados sendo gerado 
o tempo todo

• Dados são muito suscetíveis a 
perda



Por que fazer gestão dados de 
pesquisa é importante?

GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA
COMPARTILHAMENTO

REUSO
PRESERVAÇÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO
PROVENIÊNCIA
AUTENTICIDADe

• O mundo mudou – dados são 
muito valiosos

• Há uma quantidade muito 
grande de dados sendo gerado 
o tempo todo

• Dados são muito sucetíveis a 
perda

• Dados são a base para 
construção de novas 
informações e geração de 
conhecimento através do reuso



Por que fazer gestão dados de 
pesquisa é importante?

Há uma parcela dos produtos de 
pesquisa que necessita de 
infraestruturas
INFORMACIONAIS
TECNOLÓGICAS
POLÍTICAS
GERENCIAIS

Para se tornarem
visíveis  para as comunidades 

acadêmicas, Instituições de pesquisa,
agências de fomento e para o cidadão comum.

• O mundo mudou – dados são muito 
valiosos

• Há uma quantidade muito grande de 
dados sendo gerado o tempo todo

• Dados são muito sucetíveis a perda

• Dados são a base para construção de 
novas informações e geração de 
conhecimento através do reuso

• No entanto, muitos dados não podem 
reusados porque não são 
encontrados. Eles existem, mas estão 
invisíveis



Por que fazer gestão dados de 
pesquisa é importante?

MINHA TESE

O TEXTO ACADÊMICO 
APRESENTA APENAS OS 
DADOS DE PESQUISA DE 
FORMA CONDENSADA  

UMA VISÃO DOS DADOS!!!

VISÍVEL INVISÍVEL • O mundo mudou – dados são muito 
valiosos

• Há uma quantidade muito grande de dados 
sendo gerado o tempo todo

• Dados são muito sucetíveis a perda

• Dados são a base para construção de novas 
informações e geração de conhecimento 
através do reuso

• No entanto, muitos dados não podem 
reusados porque não são encontrados. Eles 
existem, mas estão invisíveis

• Outras dados estão visíveis mais não são 
compreensíveis

• A gestão de dados de pesquisa acelera a 
produção de novos conhecimentos à 
medida que um dado bem gerenciado pode 
ser encontrado, acessado, compreendido e 
reusado.



Aumento do potencial de compartilhamento/reuso
de dados de pesquisa, minimizando a necessidade de 
duplicar trabalho no laboratório, no campo  ou na 
biblioteca.

Assegura  que os dados obtidos  por meio de altos custos não 
sejam perdidos ou inadvertidamente  destruídos e 
mantenham sua integridade, autenticidade e confiabilidade.

Permitir que a recuperação, comparação e meta 
análise dos dados  proveniente de múltiplas fontes possa 
levar a novos importantes conhecimentos.

Possibilita a verificação ou repetição de experimentos, 
validação de trabalhos acadêmicos e a verificação de 
descobertas, particularmente importante  em meio a 
preocupação nacional e internacional  sobre integridade da 
pesquisa.

Novos temas de pesquisa – em particular temas 
interdisciplinares – podem emergir a partir da reanálise 
de dados existentes ou comparações  com novos 
dados:  crescentemente dados podem se tornar  ponto de 
partida para novas pesquisas, bem como um produto para 
as pesquisas correntes.

SÃO SIGNIFICANTES OS 
BENEFÍCIOS POTENCIAIS  
PARA O MUNDO 
ACADÊMICO DA GESTÃO 
DE DADOS DE PESQUISA

MELHORES DADOS  >> MELHORES PESQUISAS



DUPLICAÇÃO DE ESFORÇOS E RECURSOS
PRINCÍPIO DA REPRODUTIBILIDADE DOS EXPERIMENTOS
VALIDAÇÃO E AUTOCORREÇÃO DA PESQUISA
TORNAR PÚBLICO OS RESULTADOS DAS PESQUISAS 
FINANCIADAS POR VERBAS PÚBLICAS
AVANÇO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO
NOVAS VISÕES SOBRE ESSES DADOS



VALIDAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

AUTOCORREÇÃO

AVALIAÇÃO POR PARES

REPRODUTIBILIDADE

BASE PARA NOVAS PESQUISAS



PESQUISADORES
Iniciativas como o DataCite - que atribui identificador persistente (DOI) aos dados de pesquisa -
ajudam o cientista a tornar seus dados citáveis, rastreáveis e acessíveis de modo que os dados 
de pesquisa, bem como as publicações baseadas nesses

AGÊNCIAS FINANCIADORAS DE PESQUISA
PLANOS DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS 
POLÍTICAS MANDATÓRIAS
Isso garante que os pesquisadores se comprometem a cuidar  dos dados durante e 
após a pesquisa no sentido de  otimizar o compartilhamento de dados. 

PERIÓDICOS CIENTÍFICOS
Os periódicos exigem cada vez mais que os dados que sustentam a 
pesquisa publicada depositado dentro em  uma base de dados ou 
repositório acessível . 

INSTITUIÇÕES DE PESQUISA
Financiam/desenvolvem  infraestruturas para gestão e serviços de 
dados para facilitar o compartilhamento dentro de domínios específicos.



PESQUISADORES
Iniciativas como o DataCite - que atribui identificador persistente (DOI) aos dados de pesquisa -
ajudam o cientista a tornar seus dados citáveis, rastreáveis e acessíveis de modo que os dados 
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AGÊNCIAS FINANCIADORAS DE PESQUISA
PLANOS DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS 
POLÍTICAS MANDATÓRIAS
Isso garante que os pesquisadores se comprometem a cuidar  dos dados durante e 
após a pesquisa no sentido de  otimizar o compartilhamento de dados. 
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dados para facilitar o compartilhamento dentro de domínios específicos.



O PRINCIPAL OBJETIVO DA 
GESTÃO DE DADOS DE 
PESQUISA É O REUSO, SEJA 
POR PARTE DOS SEUS 
PRÓPRIOS CRIADORES OU POR 
OUTROS PESQUISADORES DE 
DIFERENTES ÁREAS  



PRESERVAÇÃO

VERSIONAMENTO

DOCUMENTAÇÃO

COMPARTILHAMENTO

CURADORIA

ACESSO

ORGANIZAÇÃO

ESCOLHA DE TECNOLOGIAS

ARMAZENAMENTO
PRESERVAÇÃO

SEGURANÇA

CONJUNTO DE ATIVIDADES 
GERENCIAIS E 
TECNOLÓGICAS, APOIADAS  
POR POLÍTICAS GERAIS 
E ESPECÍFICAS DESTINADAS 
A GARANTIR:
ARQUIVAMENTO
CURADORIA,
IDENTIFICAÇÃO, 
CONTEXTO,   
PRESERVAÇÃO,
ACESSO CONTINUO E 
CONFORMIDADE LEGAL E 
ÉTICA AOS DADOS DE 
PESQUISA

PÚBLICO-ALVO

ÉTICA

CONFORMIDAEDE 

LEGAL



Como gerenciar dados de pesquisa?

CICLO DE VIDA DOS DADOS DE PESQUISA

PLANEJAMENTO

GERAÇÃO/COLETA

PROCESSAMENTO

ANÁLISE PRESERVAÇÃO

REUSOPUBLICAÇÃO

• Dados de pesquisa devem ser 
gerenciados durante todo o seu 
ciclo de vida



Como gerenciar dados de pesquisa?

Planejamento:
Projeto de pesquisa
Plano de Gestão de Dados

Coleta/geração de dados
Processamento
Controle de qualidade
Metadados disciplinares
Armazenamento seguro
Backups
Análise

Avaliação
Catalogação 
Contextualização
Questões éticas e legais
Publicação
Preservação de longo prazo
Compartilhamento/
acesso/reuso

ANTES DA PESQUISA COMEÇAR DURANTE A PESQUISA PESQUISA FINALIZADA

GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA
• Dados de pesquisa devem ser 

gerenciados durante todo o seu 
ciclo de vida

• A gestão de dados começa 
antes da pesquisa começar



Como gerenciar dados de pesquisa?

• Dados de pesquisa devem ser 
gerenciados durante todo o seu 
ciclo de vida

• A gestão de dados começa 
antes da pesquisa começar

• No planejamento da pesquisa, 
o pesquisador gera junto com o 
seu projeto um plano de gestão 
de dados



Como gerenciar dados de pesquisa?

DADO DE PESQUISA NÃO FALA POR SI PRÓPRIO

Dados de pesquisa são 
incompreensíveis  e portanto inúteis 

a menos que haja uma descrição 
detalhada e clara de como e quando 

eles foram obtidos e de como os 
dados derivados foram produzidos !!!

Para entender os dados os usuários futuros necessitam de metadados, caso 
contrário eles não saberão  os detalhes de como os dados foram obtidos e 
preparados : 1) como os instrumentos foram projetados e construídos; 2) 
quando, onde e como os dados foram coletados; e 3) e não terão uma 
descrição dos processos que levaram aos dados derivados, que são 
tipicamente usados para analises científicas de dados.

Gray, 2002

• Dados de pesquisa devem ser 
gerenciados durante todo o seu 
ciclo de vida

• A gestão de dados começa 
antes da pesquisa começar

• No planejamento da pesquisa, 
o pesquisador gera junto com o 
seu projeto um plano de gestão 
de dados

• Durante a pesquisa os dados se 
modificam e precisam ser 
gerenciados. Isso se dá por 
meio de registros.





Tabela periódica

001100011100011010100010110001011101001011001010011111010100100010100001110001001010001000101



Tabela periódica

001100011100011010100010110001011101001011001010011111010100100010100001110001001010001000101



SIGNIFICADO
ESTRUTURA

IDENTIFICAÇÃO
CONTEXTO

PROVENIÊNCIA



METADADOS QUE DOCUMENTAM OS ELEMENTOS SEMÂNTICOS, AS PARTES DOS
OBJETOS E SUAS RELAÇÕES, AS DEPENDÊNCIAS TÉCNICAS, A PROVENIÊNCIA, A
IDENTIFICAÇÃO PERSISTENTE, AS RESTRIÇÕES E DIREITOS ASSOCIADOS AOS DADOS, AS
POSSÍVEIS INTERVENÇÕES SOFRIDAS E SEUS EFEITOS. OU SEJA, OS METADADOS DEVEM
REGISTRAR IDEALMENTE TUDO QUE DEVE SER DE INTERESSE DO PESQUISADOR,
INCLUINDO MODELOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ESPECIAIS, ESPECIFICAÇÃO DA
INSTRUMENTAÇÃO, LINHAGEM DOS DADOS E MUITO MAIS.
[



SIGNIFICADO
ESTRUTURA

IDENTIFICAÇÃO
CONTEXTO

DESCRITIVOS

METADADOS

PROJETO DE
PESQUISA

DOCUMENTAÇÃOOBJETO DE 
DADOS

OBJETO DE 
INFORMAÇÃO

ADMINISTRTIVOS
TÉCNICOS

ESTRUTURAIS
DISCIPLINARES

+ =

GUIA DE 
ENTREVISTAS DICIONÁRIO 

DE DADOS
CODIFICAÇÃO

MÉTODOS 
USADOS 

ANOTAÇÕES

CADERNO DE
LABORATÓRIO

QUESTIONÁRIO



Como gerenciar dados de pesquisa?

ANOTAÇÕES

DATA PAPER

DISCIPLINARES

GERAIS

DESCRITIVOS
ADMINISTRATIVOS
ESTRUTURAIS
TÉCNICOS
PRESERVAÇÃO

CADERNO DE LABORATÓRIO

CADERNO DE CAMPO

ROTEIRO DE ENTREVISTA

PROJETO

ARQUIVO “LEIA-ME”

INFORMAÇÕES DE 
REPRESENTAÇÃO

METADADOS

DOCUMENTAÇÃO

• Dados de pesquisa devem ser gerenciados 
durante todo o seu ciclo de vida

• A gestão de dados começa antes da pesquisa 
começar

• No planejamento da pesquisa, o pesquisador 
gera junto com o seu projeto um plano de 
gestão de dados

• Durante a pesquisa os dados se modificam e 
precisam ser gerenciados. Isso se dá por 
meio de registros.

• Esses registros acontecem em cadernos de 
laboratórios, de pesquisa, em sistemas 
através de anotações e metadados



Como gerenciar dados de pesquisa?

RECURSOS 
INTERNACIONAIS 

RELEVANTES

WORDWILDE PROTEIN DATABANK
LARGE HADRON COLLIDER

EUROPEN BIOINFORMATICS INSTITUTE

CENTROS DE DADOS 
NACIONAIS

REPOSITÓRIOS 
MULTIDICIPLINARES/INSTITUCIONAIS

COLEÇÕES 
INDIVIDUAIS

INFRAESTRUTURA
PADRÕES, 
SUSTENTABILIDADE
PROVENIÊNCIA
REAPONSABILIDADE
DEMANDA POR ACESSO
VALOR SOCIAL
CONFIABILIDADE
ESTABILIDADE

REFERÊNCIAS 
NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 
IMPORTANTES

COLEÇÕES DE DADOS 
INSUBISTITUÍVEIS

COLEÇÕES DE 
COMUNIDADES 
ESPECÍFICAS

MEMÓRIA CIENTÍFICA

COLEÇÕES 
DE UM GRUPO DE
PESQUISADORES

PERMANÊNCIA
USABILIDADE

COMPARTILHAMENTO
REUSO

CARPE DIEN

PIRÂMIDE DE GESTÃO DE DADOS

NATIONAL BIODIVERSITY
NETWORK

REPOSITÓRIOS
TEMÁTICOS/DISCIPLINARES

• Dados de pesquisa devem ser gerenciados 
durante todo o seu ciclo de vida

• A gestão de dados começa antes da pesquisa 
começar

• No planejamento da pesquisa, o pesquisador gera 
junto com o seu projeto um plano de gestão de 
dados

• Durante a pesquisa os dados se modificam e 
precisam ser gerenciados. Isso se dá por meio de 
registros.

• Esses registros acontecem em cadernos de 
laboratórios, de pesquisa, em sistemas através de 
anotações e metadados

• Quando a pesquisa é finalizada esses dados, 
juntamente com seus metadados são depositados 
em repositórios para serem preservados. 



Curadoria de Dados

INFRAESTRUTURA TI 
Processamento
Armazenamento
Networking
Padrões 
SEGURANÇA
POLÍTICA
PESSOAL
ADMINSITRAÇÃO
SUSTENTABILIDADE

ADICIONAR VALOR

AVALIAÇÃO
ARQUIVAMENTO
PRESERVAÇÃO
PROMOÇÃO
CRIAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
DESCRIÇÃO
ANOTAÇÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO
QUALIDADE
COMUNIDADE-ALVOCURADORIA

GESTÃO

GESTÃO &
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• Quando a pesquisa é finalizada 
esses dados, juntamente com 
seus metadados são 
depositados em repositórios 
para serem preservados. Neste 
momento o dado passa por 
um processo de 

curadoria para que 
possa ser encontrado, 
acessado.



Como gerenciar dados de pesquisa?

TAXONOMIA

PLATAFORMA DE GESTÃO DE 
DADOS DE PESQUISA

NORMAS E PADRÕES
METADADOS
ARQUIVAMENTO E 
PRESERVAÇÃO
INFRAESTRUTURAS 

COMPREENDER OS TIPOS DE 
DADOS E SEUS CICLOS DE VIDA

Nível de 
gestão e 

curadoria SERVIÇOS

F

A

I
R

• Quando a pesquisa é finalizada 
esses dados, juntamente com 
seus metadados são depositados 
em repositórios para serem 
preservados. Neste momento o 
dado passa por um processo de 
curadoria para que possa ser 
encontrado, acessado.

• Mas para que o dado possa ser 
compreendido em reusado é 
preciso se valer de normas e 
padrões, que devem ser gerais 
(para todas as áreas) e 
específicas (para uma área). Os 
dados precisam ser FAIR



Afinal, o que são dados FAIR?

• Dados FAIR são aqueles que 
adotam os quinze princípios 
criados para as melhores 
práticas de gestão, 
compartilhamento e reuso de 
dados, respeitando todas as 
questões éticas, legais e 
restrições contratuais. 



Principios FAIR

Ø Criados no Jointly designing a 
data FAIRPORT Conference, por 
especialistas de diversas áreas 
do conhecimento, que estavam 
interessados no reuso de 
dados, no contexto da e-
Science em 2014

Ø Publicados em 2016



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY

https://www.ands.org.au/working-with-data/fairdata/training
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


LOCALIZÁVEIS

• Os dados devem ser fáceis 
de serem encontrados. 

• Metadados ricos devem  
estar disponiveis em uma 
ferramenta de busca online

• Devem ser associados a um 
identificador persistente 
(DOI)



© GO FAIR 2019

F1. (meta)dados devem ter identificadores globais, únicos e persistentes

Adotar identificador único persistente tanto para o conjunto de dados quanto
para os metadados (ex: DOI, handle, orcid, PID)

F2. dados devem ser descritos utilizando metadados ricos (impacta diretamente R1)

O conjunto de dados deve ser descrito por metadados ricos o suficiente para que,
uma vez indexados em um mecanismo de busca, possam ser encontrados mesmo
sem o seu identificador único persistente

LOCALIZÁVEL
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F3. (meta)dados devem incluir clara e explicitamente os identificadores dos dados que descrevem

Como não podemos prever que os dados e seus metadados estejam sempre juntos, a
associação entre eles deve ocorre pela inclusão do identificador persistente dos dados
nos metadados.

F4. (meta)dados devem ser registrados ou indexados em mecanismos de busca

Para que os dados sejam encontrados, seus metadados devem ser indexados em
mecanismos de busca (search engine), que possibilitem aos computadores e usuários
encontrá-los com facilidade.

LOCALIZÁVEL



ACESSÁVEL

Homens e máquinas devem ter 
acesso aos dados sob condições 
específicas ou restritas, quando 
for apropriado. 

“Tão aberto quanto possível e tão 
fechado quanto necessário”
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A1. (meta) dados devem ser recuperáveis pelos seus identificadores usando protocolo de
comunicação padronizado

A1.1 o protocolo deve ser aberto, gratuito e universalmente implementável

Com o identificador persistente do conjunto de dados e/ou de seus metadados, o usuário
deverá recuperá-los mais facilmente por meio de protocolos de comunicação
padronizados. (ex: HTTP ou FTP)

Independente de licenciamento dos dados e dos metadados, o protocolo de
comunicação usado para dar acesso a eles deve ser aberto, gratuito e passível de ser
implementado por qualquer interessado. (ex: HTTP ou FTP)

ACESSÁVEL
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A2. metadados devem ser acessíveis, mesmo quando os dados não estiverem mais disponíveis.

É preciso existir um conjunto de estratégias de preservação para dados e metadados. Os
metadados devem ser sempre acessíveis, possibilitando a criação de índices para o
conjunto de dados atuais vigentes e aqueles não mais disponíveis.

A1.2. o protocolo deve permitir procedimentos de autenticação e autorização, quando necessário

Dependendo das restrições de acesso aos dados e/ou metadados, um mecanismo de
autenticação e autorização para o acesso deve ser liberado pelo protocolo de
comunicação. (Ex: os repositórios confiáveis oferecem essa opção)

ACESSÍVEL



DADO 
INTEROPERÁVEL
•Usar padrões internacionais 
genéricos, sem esquecer dos 
modelos disciplinares
• Metadados
• Taxonomias
• Ontologias



OUTRAS INTEROPERABILIDADES POSSÍVEIS 

REPOSITÓRIOS 
INSTITUCIONAISSISTEMAS DE 

PERIÓDICOS

REPOSITÓRIOS 
CONFIÁVEIS

SISTEMAS  CRIS
GESTÃO DE  PESQUISA
GESTÃO ACADÊMICA
PLATAFORMA LATTES

CLOCKSS

REPOSITÓRIOS 
DE DADOS



INTEROPERÁVEIS

Os dados e os metadados devem 
estar em conformidade com 
formatos e padrões reconhecidos 
para permitir que sejam 
combinados e trocados entre 
sistemas.
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I1. (meta) dados devem ser representados por meio de uma linguagem formal, acessível,
compartilhada e amplamente aplicável para a representação do conhecimento

I2. (meta) dados devem usar vocabulários de acordo com os princípios FAIR

Para que se possa representar dados e metadados devem ser adotadas linguagens de
representação do conhecimento que sejam padronizadas, acessíveis e amplamente
aplicáveis. (Ex: RDF, XML, DICOM, etc.)

Dados e metadados devem possuir referências a vocabulários e/ou ontologias que os
descrevem. Devemos garantir que esses também sigam os princípios FAIR.

INTEROPERÁVEL
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I3. (meta) dados devem incluir referências qualificadas para outros (Meta) dados

É necessário referenciar o conjunto de dados, possibilitando que aqueles gerados a
partir de outros conjuntos, sejam interligados. Assegurando a ligação semântica
entre eles.

INTEROPERÁVEL



REUSÁVEIS 

É necessário  documentação 
apropriada para apoiar a 
interpretação e reutilização de 
dados.

Os dados devem estar em 
conformidade com as normas da 
comunidade e ter uma licença 
clara para que outros saibam 
quais tipos de reuso são 
permitidos.



Agregações

Espaço 
Colaborativo

Curadoria Online

Educação

Aplicativos 
Computacionais

Serviços 
Comerciais

Pesquisa Científica

Recriação

POSSÍVEIS 
CATEGORIAS DE 
REUSOS
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R1. (meta) dados são descritos com uma pluralidade de atributos precisos e relevantes.

R1.1. (meta) dados devem ser disponibilizados com licenças de uso claras e acessíveis

Prover metadados descritos com alto nível de detalhes que permita ao pesquisador avaliar a
possibilidade do seu reuso bem como adequação às suas necessidades.

É fundamental que o responsável pelos dados e metadados defina explicitamente quem
pode ter acesso a eles, com que finalidade e sob quais condições. Essas informações são
definidas por meio de licenças de uso.

REUSAVEL
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R1.2. (meta) dados devem estar associados à sua proveniência

Especificar a proveniência (linhagem) dos dados é importante não só para que o pesquisador possa
avaliar a utilidade dos dados ou metadados, mas também para que possa atribuir o devido crédito a
quem produziu, manteve ou editou esses dados. Dentre as informações relativas à proveniência
destacam-se:

a) A linhagem dos dados, ou seja, o processo de obtenção dos dados (gerado ou coletado);
b) Particularidades ou limitações sobre os dados que outros pesquisadores devem conhecer;
c) Data da geração do conjunto de dados, condições de laboratório, quem preparou os dados,
configurações de parâmetros, nome e versão do software utilizado;
d) Explicitar se são dados brutos ou processados;
e) A versão dos dados arquivados e/ou reutilizados deve ser claramente especificada e documentada.

REUSAVEL
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R1.3. (meta) dados devem estar alinhados com padrões relevantes do seu domínio

Além de atender aos padrões específicos da área de cada comunidade deve-se dar atenção as boas 
práticas de arquivamento e compartilhamento específicos da área de pesquisa.

REUSAVEL



PESQUISADOR

PLANEJE SEUS DADOS 
JUNTO COM O 

PLANEJAMENTO DE SUA 
PESQUISA

ESCOLHA UM REPOSITÓRIO
ESPECÍFICO DE ACORDO COM A 

SUA ÁREA OU TIPO DE PESQUISA  
– ESSE REPOSITÓRIO PODE 

SERVIR PARA SUA COLETA DE 
DADOS E PARA SEU DEPÓSITO E 

COMPARTILHAMENTO

DEPOSITE SEUS DADOS
IDENTIFIQUE SEUS 

DADOS

DESCREVA SEUS DADOS 
COM METADADOS 

ESPECÍFICOS E 
VOCABULÁRIOS 
PADRONIZADOS

DOCUMENTE OS DADOS – USE 
LIVROS DE CÓDIGOS, ARQUIVOS 
LEIA-ME E OUTROS ARTEFATOS 

QUE POSSAM GARANTIR A 
COMPREENSÃO DE SEUS DADOS

LINK SEUS DADOS COM 
DOCUMENTOS RELEVANTES E 

ASSOCIADOS AO PROJETO
PROTEJA SEUS DADOS –

LICENCIE SEUS DADOS –

DEFINA O TIPO DE ACESSO 
DE ACORDO COM QUESTÒES 

ÉTICAS , LEGAIS E DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL

COMPARTILHE SEUS DADOS

PUBLIQUE SEUS DADOS, OU 
PELO MENOS, SEUS 
METADADOS
•ESPECIFIQUE COMO CITAR SEUS DADOS
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2 3 4
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1
PLANEJE SEUS DADOS JUNTO COM O PLANEJAMENTO DE 
SUA PESQUISA



A gestão de dados de 
pesquisa começa pelo 
planejamento. 
Esta é uma fase essencial 
que deve se iniciar quando a 
pesquisa ainda está sendo 
delineada e deve considerar 
como os seus dados serão 
cuidados durante o 
desenvolvimento do projeto

PLANEJE SEUS DADOS



Muitas perguntas já podem ser formuladas 
e respondidas nesse momento

• Que tipo de dados vamos gerar?
• Como serão processados?
• Onde serão arquivados e preservados?
• Como serão descritos?
• Onde serão publicados? 

A resposta a essas perguntas deve 
considerar as condições do pesquisador, 
das instituições envolvidas, bem como os 
padrões éticos e legais

PLANEJE SEUS DADOS



É bom lembrar que este planejamento 
tem outro objetivo: servir de base para 
a elaboração de um documento muito 
importante exigido pela maioria das 
agências de fomento que vão financiar 
o seu projeto de pesquisa e às vezes 
pela sua instituição:
trata-se do PLANO DE GESTÃO DE 
DADOS (PGD)

PLANEJE SEUS DADOS

REGISTRE O QUE VOCÊ 
PRETENDE FAZER COM OS SEUS 
DADOS !

USE UMA FERRAMENTA DE PGD 
disponível!! Ex: DMPtool



• IDENTIFIQUE QUE DADOS DE PESQUISAS SERÃO 
GERADOS DURANTE A SUA PESQUISA

• CARACTERIZE SEU DADO DE ACORDO COM O 
MÉTODO DE SUA PESQUISA

• IDENTIFIQUE SE OS DADOS SERÃO MODIFICADOS 
AO LONGO DA PESQUISA

• IDENTIFIQUE SE OS DADOS SERÃO DIFERENTES 
EM DETERMINADOS PROCEDIMENTOS

• DEFINA COMO OS DADOS SERÃO LEVANTADOS 
OU COLETADOS

• ESTIME A QUANTIDADE DE DADOS A SER 
GERADA E ARAMAZENADA? 

• DEFINA OS FORMATOS DE ARQUIVO QUE SERÃO 
USADOS

• DEFINA UM PADRÃO PARA NOMEAR OS 
ARQUIVOS

• POSSUI DADOS PESSOAIS, SENSÍVEIS OU QUE 
NECESSITAM DE ALGUM TIPO DE EMBARGO?

• PREVEJA CUSTOS PARA ARMAZENAMENTO A 
LONGO PRAZO E DESPESAS COM EQUIPE PARA 
CURADORIA

PLANEJE SEUS DADOS



ENTREVISTAS
ANOTAÇÕES

DADOS DE PESQUISA SÃO GERADOS PARA DIFERENTES 
PROPÓSITOS, POR DIFERENTES COMUNIDADES 
CIENTÍFICAS E POR MEIO DE DIFERENTES PROCESSOS

AFINAL, O QUE É DADO DE PESQUISA?



Informação é um conceito complexo com 
centenas de definições [...]. Dado [por sua vez] 
é um conceito simples com poucas definições, 
porém sujeito a muitas e diferentes 
interpretações
“

O que dificulta atribuir uma definição consensual ao dado de pesquisa é o fato idiossincrático que 
ele pode ser muitas coisas diferentes para pessoas e circunstancias diferentes. Isto 
acontece porque dado de pesquisa é dependente de interpretação

CRISTINE BORGMAN (2007, P.9)



AFINAL, O QUE É DADO DE PESQUISA?
uma sequencia de bits proveniente de um sensor sísmico é dado de 
pesquisa para os sismólogos; 

amostras de rochas são dados de pesquisa para um geomorfologista; 

conversas gravadas são dados de pesquisa para sociólogos; 

e inscrições em cuneiformes são dados de pesquisa para quem 
estuda linguagens do Oriente Próximo. 



Porém, os cuneiformes podem ser
também dados para o arqueólogo ou
para o ambientalista que buscam
padrões climáticos históricos; de forma
similar, os dados sísmicos podem ser
úteis para biólogos que estudam
comportamento animal.

Borgman (2007, p.119) 

~~

cuneiformes

dados sísmicos 

biólogos

arqueólogos

ambientalistas

... mas podem ser 
reinterpretados em outros 
contextos

“Dados são sempre registrados tomando como base de algum interesse,
perspectiva, tecnologia e prática que determinam seus significados e
utilidades em diferentes contextos”
Nielsen e Hjorland (2014, p.225)



“As letras iniciais ilustradas 
de manuscritos medievais 
destinavam-se a ser 
decorativas, mas se tornaram 
uma fonte importante sobre 
roupas medievais e utensílios” 
(BUCKLAND, 1999, p.355)



... fatos, registros e situações cotidianas podem, também, 
se transformar em inputs para a pesquisa.



O PESQUISADOR É UM INTERPRETADOR DE DADOS



TICHO BRAHE

DADOS EXPERIMENTAIS TEORIA

TICHO BRAHE JOHANNES KEPLER

Dados de pesquisa sempre 
foram valorizados na ciência   



OBSERVACIONAIS

COMPUTACIONAIS

EXPERIMENTAIS

PRIMÁRIOS DERIVADOS
SUJOS

LIMPOS

ESTÁVEIS
DINÂMICOS

TERCIÁRIOSÊFEMEROS

Alguns aspectos da atividade de curadoria variam  
amplamente  de acordo com o TIPO DE DADOS, 
TECNOLOGIAS SUBJACENTES AOS DADOS, e, 
sobretudo, com o DOMÍNIO DISCIPLINAR ESPECÍFICO. 

TEXTO
SIMULAÇÃO

VIDEO

NÚMEROS

SOFTWARE

FÓRMULA
GRÁFICOS

ASTRONOMIA
FÍSICA

MEDICINA

ECOLOGIA
CIÊNCIAS SOCIAIS

HISTÓRIA

TIPOS
TE

CN
OLO

GIA
S

DISCIPLINAS



FÍSICA

CIÊNCIAS SOCIAIS

MODELOS, EQUAÇÕES, SIMULAÇÕES, GRÁFICOS, TABELAS, SOFTWARE, CADERNOS DE LABORATÓRIOS, VISUALIZAÇÕES

ENTREVISTAS, QUESTIONÁRIOS, DIÁRIOS, ANOTAÇÕES, 

OBSERVAÇÕES, CORRESPONDÊNCIA, GRÁFICOS ESTATÍSTICOS...

IMAGENS, PRONTUARIOS, RESULTADOS DE EXAMES, 

RELATÓRIOS DE PATOLOGIA, ENSAIOS CLÍNICOS...

MEDICINA

BIOLOGIA

AMOSTRAS, ESPÉCIMES, MODELOS, WORKFLOW, 

DIAGRAMAS, BASES DE DADOS, ANOTAÇÕES

CIÊNCIAS SOCIAIS
ARTES

CADERNOS DO ARTISTA, ROTEIROS, MARGINÁLIA, 

ESBOÇOS, ESTUDOS DA OBRA, DIÁRIOS, FOTOS 



ENTREVISTAS
ANOTAÇÕES

DADOS DE PESQUISA SÃO GERADOS PARA DIFERENTES PROPÓSITOS, POR 
DIFERENTES COMUNIDADES CIENTÍFICAS E POR MEIO DE DIFERENTES PROCESSOS

AFINAL, O QUE É DADO DE PESQUISA ?
o termo “dado de pesquisa” tem uma 
Dados digitais de pesquisa ocorrem na forma 
de diferentes tipos de dados, como números, 
figuras, vídeos, softwares; com diferentes 
níveis de agregação e de processamento, 
como dados crus ou primários, dados 
intermediários e dados processados e 
integrados; e em diferentes formatos de 
arquivos e mídias. Essa diversidade que 
vai sendo delineada pelas 
especificidades de cada disciplina, 
suas condicionantes metodológicas, 
protocolos workflowse seus objetivos, 
se torna um desafio, mesmo para o 
pesquisador, pelo alto grau de 
contextualização necessário, definir 
precisamente o que é dado de pesquisa de 
uma forma transversal aos diversos domínios 
disciplinares (BORGMAN, 2010; PAMPEL et 
al., 2013). 



REGISTRO DE FATOS USADOS 

COMO FONTES PRIMÁRIAS NA 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E 

QUE GERALMENTE SÃO 

ACEITOS NA COMUNIDADE 

CIENTÍFICA COMO 

NECESSÁRIOS PARA A

VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

DE PESQUISA

(OCDE, 2007).

“Registros, arquivos de computador 

ou outras evidências, 

independentemente do seu 

conteúdo ou forma (por exemplo, 

em formas impressas, digitais, 

físicas ou outras), que 

compreendem observações de 

pesquisa, resultados ou 

descobertas, incluindo materiais 

primários e dados analisados".

"Os dados de pesquisa são definidos como registro factual comumente mantido e aceito na comunidade científica como necessário para validar os resultados de pesquisas; embora a maioria desses dados seja criada em formato digital, todos os dados da pesquisa são incluídos 
independentemente do formato em que o dado  é criado."

"Os dados são fatos, observações ou 

experiências sobre os quais um argumento ou 

uma teoria é construído ou testado. Os dados 

podem ser numéricos, descritivos, auditivos ou 

visuais. Os dados podem ser crus, abstraídos ou 

analisados, experimentais ou observacionais. Os 

dados incluem, entre outros, cadernos de 

laboratório; cadernos de campo; dados de 

pesquisa primária (incluindo dados de pesquisa 

em formato impresso ou em forma legível por 

computador); questionários; fitas de áudio; fitas 

de vídeo; modelos; fotografias; filmes; respostas 

de teste. As coleções de pesquisa podem incluir 

slides; artefatos; espécimes; amostras ".



ASPECTOS LÓGICOS (o que é o objeto)
Tipo de registro, coletado, criado, observado ou utilizado no âmbito da pesquisa científica

ASPECTOS ONTOLÓGICOS (a relação do objeto com o mundo científico, considerando sua 
função, aplicação e objetivos)
interpretado, tratado e aceito pela comunidade científica como evidência para analisar, 
validar e produzir resultados de pesquisa

Dado de pesquisa é todo
e qualquer tipo de registro

coletado, observado, gerado
ou utilizado no âmbito da

pesquisa científica, que pod
e ser interpretado, tratado e

aceito como evidência pela comunidade científica e

necessário para analisar, val
idar e produzir resultados de

pesquisa.



O QUE E DADO DE PESQUISA?

QUANDO E DADO DE 

PESQUISA?

´

´



UMA PROPOSTA DE TAXONOMIA PARA
arri
sca
da



TAXONOMIA

PLATAFORMA DE GESTÃO DE 
DADOS DE PESQUISA

NORMAS E PADRÕES
METADADOS
ARQUIVAMENTO E 
PRESERVAÇÃO
INFRAESTRUTURAS 

COMPREENDER OS TIPOS DE 
DADOS E SEUS CICLOS DE VIDA

Nível de 
gestão e 

curadoria SERVIÇOS

F

A

I

R



DADOS OBSERVACIONAIS são obtidos de observações diretas, tais como 

erupção de um vulcão numa data específica, a atitude dos eleitores ou 

fotografia de uma supernova – que constituem enfim registros históricos que 

não podem ser coletados uma segunda vez e, portanto,  devem ser 

arquivados para sempre

DADOS EXPERIMENTAIS são provenientes de situações controladas em
bancadas de laboratórios. Em tese, dados experimentais provenientes de
experimentos que podem ser precisamente reproduzidos e não precisam ser
armazenados indefinidamente; entretanto, nem sempre é possível reproduzir
precisamente todas as condições experimentais.

DADOS COMPUTACIONAIS – resultados da execução de modelos computacionais 

ou de simulações; devem ser submetidos a uma abordagem distinta que 

pressupõe o arquivamento de um grande número de informações, expressos por 

um conjunto robusto de metadados, que incluem descrição de hardware, software 

e dados de entrada



DADOS GOVERNAMENTAIS
Dados provenientes de recenseamento, seguro social, levantamentos de 
agências governamentais etc. são críticos para as pesquisas nas áreas de 
saúde, ciências sociais e humanidades.

DADOS  ACUMULADOS POR REDES SOCIAIS, MÁQUINAS DE 
BUSCA, ETC.
Big data
Comércio Transacional baseado em dados de negócios. Humanidades digitais

REGISTROS
Registros médicos críticos para as pesquisas nas áreas de saúde e ciências 
sociais. Registros arquivísticos, históricos, jornalísticos, administrativos, 
etc



DADOS COMPUTACIONAIS – resultados da execução de modelos computacionais 

ou de simulações; devem ser submetidos a uma abordagem distinta que 

pressupõe o arquivamento de um grande número de informações, expressos por 

um conjunto robusto de metadados, que incluem descrição de hardware, software 

e dados de entrada

Dados computacionais geralmente não precisam de preservação de longo prazo em repositório ou 
centros de dado, posto que os programas podem ser executados novamente e os dados reproduzidos. 
Porém é necessário que esteja disponível uma grande quantidade de informações sobre o modelo 
–incluindo uma completa descrição do hardwaree do software dados de entrada, especialmente na forma de 
metadados. “Algumas vezes, a cópia do código usado para criar ou processar os dados é tão imprescindível 
para o uso dos dados que o código deve ser quase que pensado como parte dos ‘metadados’ que 
descrevem os dados” (GOODMAN et al,2014, p.1). Assim, as saídas de um modelo não precisam ser 
preservadas, porém é essencial o arquivamento do modelo propriamente dito e de um conjunto 
robusto de metadados.





ABSTRAÇÃO 
MODELO 
MATEMÁTICO

ALGORÍTMO
NUMÉRICO

SOFTWARE
PREDIÇÕES 
CLIMÁTICAS

REALIDADE

SIMULAÇÃO POR COMPUTADOR
É análogo a um experimento físico, mas usa equações matemáticas para representar o 
mundo real

No eScience a simulação deixa de ser uma ferramenta que auxilia  o pesquisador a faze r ciência 
para transformar  o modo de fazer ciência e definir um novo modo de fazer ciência.

O poder de uma simulação ou sua capacidade de representar uma realidade depende de vários fatores, como: da acurácia da 
aproximação a uma formulação teórica do problema; do algoritmo numérico usado para resolvê-lo; e da precisão numérica do 
computador. Os modelos propriamente ditos, em algumas áreas como ciências biológicas, são considerados dados de pesquisa e 
podem estar disponíveis em repositórios, como por exemplo o BioModels1

Muitos dados!!!





VIRTUAL SIMULATION OF A NUCLEAR 
POWER PLANT'S CONTROL ROOM AS A 
TOOL FOR ERGONOMIC EVALUATION. 

Leandro Barbosa S. Gatto a, Antônio Carlos A. Mól a,b,c, Isaac 
J.A. Luquetti dos Santos a,
Carlos Alexandre F. Jorge a,*, Ana Paula Legey c

INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR  - CNEN/IEN

EXEMPLO 
DE 
RESULTADO 
DE 
PESQUISA 
NA ÁREA 
NUCLEAR
(CNEN/IEN)



BIOLOGIA COMPUTACIONAL
BIOLOGIA

BIOINFORMÁTICA
Coleta a analisa dados e informações 
provenientes de muitos e diferentes 
experimentos 

BIOLOGIA COMPUTACIONAL
Simula como funcionam os sistemas 
biológicos e as vias metabólicas ou o 
comportamento de uma célula ou a 
forma como uma proteína é construída.

Nós estamos testemunhando a evolução de 
dois ramos de cada disciplina (GRAY, 2007)“



BIOINFORMÁTICA é um campo 
interdisciplinar que desenvolve
métodos e ferramentas de 
software para compreender
dados biológicos. 
Como um campo interdisciplinar
da ciência, a bioinformatica
combina ciência da computação, 
estatistica, matemática, e 
engenharia para processar, 
analisar e interpretar dados 
biológicos .

BIOINFORMÁTICA



Em tese, estes dados são provenientes de experimentos que podem ser precisamente
reproduzidos e não precisam ser armazenados indefinidamente (Borgman, 2012). Entretanto,
nem sempre é possível reproduzir precisamente todas as condições experimentais,
especialmente quando algumas condições e variáveis experimentais podem não ser
conhecidos; e quando o custo de reproduzir a pesquisa é proibitivo. Na maioria das
vezes, o custo de gerenciar os dados é apenas uma fração do custo de refazer o
experimento



Observações de fenômenos naturais e sociais

Únicos e não se repetem

Dados brutos são coletados por percepção humana, 
por instrumentos in sito ou por sensoriamento 
remoto

Depois de coletado são processados em diferentes 
níveis de complexidade

Observações cobrindo longos períodos são mais 
valiosas

Para guarda permanente precisam ser avaliados:

Autenticidade, confiabilidade, integridade e   
usabilidade (potencial de reuso);

Qualidade e completeza dos metadados



É preciso notar que as 
fronteiras entre as categorias 
são permeáveis, permitindo 
que haja uma profícua 
articulação transversal 
entre os diversos tipos de 
dados. Por exemplo, dados 
observacionais podem ser 
usados como input para 
experimentos e para refinar 
modelos computacionais; 
achados obtidos por meio de 
experimentos e modelos são 
usados para aperfeiçoar 
métodos de observações, 
numa interlocução 
virtualmente ilimitada 
(NATIONAL SCIENCE 
BOARD, 2005).

DADOS OBSERVACIONAIS

DADOS EXPERIMENTAIS

MODELOS COMPUTACIONAIS

input

refina

Aperfe
içoa

métodos



QUANTO À ORIGEM

Dados de pesquisa

Dados para a pesquisa

Observacionais

Experimentais

Computacionais

Governamentais

Registros

Dados transacionais

1



DADOS BRUTOS 
ou
DADOS PRIMÁRIOS
Dados provenientes  
diretamente do 
instrumento científico

.PROCESSAMENTO
. CALIBRAÇÃO
.VALIDAÇÃO

.COMBINAÇÃO  COM OUTROS 
DADOS



INSTRUMENTO
CIENTÍFICO

DADOS
BRUTOS

PROCESSAMENTO
DOS DADOS

ANÁLISE DOS
DADOS

Selecionar subset
Mesclar mútiplos datasets
Conversão
Normalização
Limpeza dos dados

COMPUTAÇÃO EM NUVEM
COMPUTAÇÃO EM GRADE

Estatísticas
Simulação
Plotagem
Visualização
Modelos
Algoritmos
Publicações

A MAIOR PARTE DOS DADOS NÃO É DIRETAMENTE ÚTIL NO MOMENTO EM QUE COLETADA

FLUXO
DOS DADOS



UM EXEMPLO DE PROCESSAMENTO  DE DADOS BRUTOS

FLUXO
DOS DADOS





PROCESSO
DE PESQUISA

VÁRIOS NÍVEIS DE 
PROCESSAMENTO 

DOS DADOS

DADOS 
BRUTOS

DADOS 
DERIVADOS

LIMPEZA
REFINAMENTO

ANÁLISES

DADOS 
DERIVADOS

DADOS 
DERIVADOS

NOVOS DADOS
OBJETIVOS DAS 

PESQUISAS

INTEGRADOS A 
OUTROS DADOS

MAIS FACILMENTE 
USADOS POR 

OUTROS  
PESQUISADORES

OUTROS 
DADOS

FORMA MAIS
COMPLETA DE 
INFORMAÇÃO

DIFÍCEIS DE 
SEREM 

COMPREENDIDOS E 
REUSADOS E 

POUCO 
DOCUMENTADOS

CONHECIMENTO 
TÁCITO

OTIMOS PARA 
REANÁLISES

USO PRIMÁRIO USO SECUNDÁRIOS

Usos não científicos

Usos científicos

FAZENDEIROS USAM DADOS CLIMATOLÓGIGOS 
PARA DECIDIR SOBRE A SELEÇÃO DE CULTIVO

ENGENHEIROS USAM DADOS SÍSMICOS PARA 
PROJETAR FUNDAÇÕES DE USINAS NUCLEARES

EXPLORAÇÃO DOS DADOS DE OUTRAS MANEIRAS 
GERANDO NOVOS DADOSPROCESSADOS





Dados brutos/primários/crus

Dados intermediários/pré-
processados/secundários 

Dados analisados

Dados derivados

Dados limpos

Dados anonimizados

Dados finais/processado/
terciários

Dados publicados/arquivados

Dados de alta densidade

QUANTO AO GRAU 
DE PROCESSAMENTO

OU ESTÁGIO  DE GERAÇÃO
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QUANTO À NATUREZA

Medidas
Resultado de levantamento
Fórmula
Equação
Algoritmo

Imagem
Video
Audio
Animação
Filme
Fotografia 

Base de dados
Simulação
Códigos

Tabelas
Gráficos
Diagrams
Modelo em 3D
Modelo reduzido
Desenho

Metadado
Questionário
Entrevista
Anotação
Certificado
Caderno de laboratório
Transcrição
Correspondência
Diário
Caderno de campo

Espécime
Amostra
Maquete
Phanton/Manequim

Procedimento operacionais padronizados
Worflow
Protocolo
Teste

Número

Multimídia

Software

Visualização

Textual

Artefato

Processo

3

Retrata a grande diversidade e 
heterogeneidade de tipos de 
dados que podem ser originados 
no ambiente de pesquisa em 
termos de formatos, mídias, 
suportes, expressões, arcabouço 
tecnológico e outros.



ABORDAGEM DA PESQUISA

A importância dessa categoria está alinhada com o
tratamento distinto que os dados precisam receber de
acordo com a metodologia adotada no desenvolvimento

da pesquisa. Uma parcela relevante dos dados é
proveniente de estudos qualitativos originados nas

áreas das ciências sociais, humanidades, arte e cultura,
e mesmo das áreas das ciências exatas, que exigem
infraestruturas tecnológicas e práticas distintas dos

dados qualitativos.



DEFINIÇÃO

DADOS QUE 
PODEM SER 
EXPRESSO COMO 
UM NÚMERO OU 
PODEM SER 
QUANTIFICADOS

TIPOS DE 
DADOS

NÚMEROS
&
ESTATÍSTICAS

TIPOS DE 
DADOS

TEXTOS
OBJETOS
IMAGENS
OBSERVAÇÕES
SÍMBOLOS

QUESTÕES 
QUE OS DADOS 
RESPONDEM

QUANTOS?
COM QUE 
FREQUENCIA?

QUESTÕES 
QUE OS DADOS 
RESPONDEM

POR QUE E COMO 
ISTO 
ACONTECEU?

DADOS 
QUALITATIVOS

DADOS 
QUANTITATIVOS

DEFINIÇÃO

SÃO DADOS  QUE 
NÃO PODEM SER 
EXPRESSAS COMO 
UM NÚMERO

DÍGITOS

UNIDADES

PORCENTAGENS
PROPORÇÕES

OPINIÕES
PALAVRAS

SENTIMENTOS

IDEIAS
MOTIVAÇÕES

COMPORTAMENTOS

Histórias, experiências e 
sentimentos para medir 
uma mudança

Números precisos que 
podem ser analisados por 
métodos estatísticos



QUANTO Á ABORDAGEM

Dados qualitativos
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Dados quantitativos



Nesse contexto a compreensão de três tipos 
de dados se torna essencial: 

DADOS PESSOAIS 
São dados relacionados a indivíduos vivos, 
que podem ser identificados a partir desses 
dados ou a partir desses dados combinados 
com outras informações. 

DADOS CONFIDENCIAIS 
São dados que não estão em domínio 
público tais como informações sobre 
negócios, lucros, saúde, detalhes médicos e 
opiniões políticas, entregues em confiança 
ou que duas partes concordam em mantê-
los confidenciais, isto é, secretos. 

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS 
São dados sobre raça, origem étnica, 
opinião política, religião ou crenças 
similares, filiação sindical, doença física ou 
mental, vida sexual, etc.

SENSÍVEL

QUANTO AO NÍVEL DE SENSIBILIDADE - essa 
categoria explicita os níveis de abertura e 
compartilhamento durante o processo de gestão e 
curadoria, e a profundidade de intervenção que 
deve ser imposta às coleções, especialmente no 
caso das pesquisas que envolvem pessoas e 
informações pessoais sensíveis e informações 
confidenciais. Isto porque, nem todos os dados 
devem ser compartilhados sem tratamentos 
adequados, por exemplo, a submissão dos dados a 
processos de anonimização e armazenamento em 
sistemas off-line. Existem dados sensíveis, de grande 
utilidade para a ciência, que só poderão ser 
acessados por meios de condições controladas.



DADOS
PESSOAIS 
SENSÍVEIS



QUANTO AO NÍVEL DE 
SENSIBILIDADE

Dados não sensíveis/
ostensivos 

Dados confidenciais
dados pessoais anonimizados

dados pessoais sensíveis
Dados pessoais
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RECURSOS 
INTERNACIONAIS 

RELEVANTES

WORDWILDE PROTEIN DATABANK
LARGE HADRON COLLIDER

EUROPEN BIOINFORMATICS INSTITUTE

CENTROS DE DADOS 
NACIONAIS

REPOSITÓRIOS 
MULTIDICIPLINARES/INSTITUCIONAIS

COLEÇÕES 
INDIVIDUAIS

INFRAESTRUTURA
PADRÕES, 
SUSTENTABILIDADE
PROVENIÊNCIA
REAPONSABILIDADE
DEMANDA POR ACESSO
VALOR SOCIAL
CONFIABILIDADE
ESTABILIDADE

REFERÊNCIAS 
NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 
IMPORTANTES

COLEÇÕES DE DADOS 
INSUBISTITUÍVEIS

COLEÇÕES DE 
COMUNIDADES 
ESPECÍFICAS

MEMÓRIA CIENTÍFICA

COLEÇÕES 
DE UM GRUPO DE
PESQUISADORES

PERMANÊNCIA
USABILIDADE

COMPARTILHAMENTO
REUSO

CARPE DIEN

PIRÂMIDE DE GESTÃO DE DADOS

NATIONAL BIODIVERSITY
NETWORK

REPOSITÓRIOS
TEMÁTICOS/DISCIPLINARES



QUANTO À PERENIDADE

Dados canônicos/referenciais

Dados episódicos

Coleções individuais

Coleções comunitárias

Coleções institucionais
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Antes das práticas acadêmicas 
se deslocarem para o reino 
digital ou para o paradigma do 
big data, os  museus de 
história natural já tinham 
ampliado o seu conceito de 
curadoria antecipando a 
demanda por gestão e 
aprimoramento dos dados 
digitais (PALMER et al., 2013, 
p. 2).



As amostras físicas representam uma ampla variedade de dados de pesquisa. Elas são elementos básicos para referência, estudos e experimentação na pesquisa

científica. Testes e análises são realizados diretamente baseados em amostras, tais como espécimes biológica, rochas e minerais, solos, sedimentos, plantas e
sementes, artefatos arqueológicos, amostras de tecidos humanos e DNA; outros objetos físicos, como mapas e fotografias impressas são objetos diretos de

estudos (RESEARCH DATA ALLIANCE, 2018). Cada um desses tipos de dados necessita de processos de curadoria e cuidados

completamente diferentes, por exemplo, um herbário necessita de adubos, irrigação e níveis de temperaturas, humidade e insolação

controlados. Porém, a sua forma de representação para fins de recuperação continua se valendo de metadados. Neste caso, em bases de dados

referenciais.

ESPÉCIMES BIOLÓGICAS
ROCHAS E MINERAIS
SOLOS
PLANTAS
SEDIMENTOS
SEMENTES
ARTEFATOS ARQUELÓGICOS
AMOSTRAS DE TECIDO HUMANO 
e DNA
MAPAS
FOTOGRAFIAS

DADOS DE PESQUISA NÃO DIGITAIS



QUANTO À 
MATERIALIDADE

Dados digitais

Dados físicos

amostra

espécime

artefato
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Os dados podem ser coletados em qualquer localização – na superfície

da Terra, no fundo dos oceanos, na atmosfera ou no espaço interestelar.

Isso se dá por instrumentos automatizados, como sensores remotos ou

procedimentos manuais, como coleta de artefatos arqueológicos ou

entrevistas.

COLETA



QUANTO AO 
TIPO DE COLETA

Automática

Manual
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ESTRUTURADOS

NÃO E

0s dados estruturados estão organizados segundo modelos estruturalmente bem 
definidos, como bases de dados relacionais, planilhas ou tabelas, por exemplo, 
dados demográficos levantados no censo; já os dados não-estruturados são aqueles 
que podem ter sua própria estrutura interna no contexto de uma coleção, por 
exemplo, uma coleção de página web em que cada página tem uma estrutura 
diferente; outros exemplos: e-mails, tweets, texto de mensagens, músicas, vídeos e 
arquivos multimídia (KELLERHER; TIERNEY, 2018).



QUANTO À 
ESTRUTURA

Estruturado

Não estruturado

9

SemiestruturadoQUANTO À 
ESTRUTURA



QUANTO À 
ABERTURA

Grau de abertura

Tipo de licença
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Creative Commons

Outras

Fechado

Aberto

Parcialmente aberto

Embargado





Acurácia
Precisão
Correção
Granularidade

Proveniência
Rastreabilidade
Linhagem

Validade
Integridade
Legitimidade

Confiabilidade
Veracidade
Autenticidade

Timeliness

Completude
Modelo de dados

Relevância
Propósito 

Reprodutibilidade

Visibilidade

Autoria/reconhecimento

Capacitação

Planejamento

Cooperação

Segurança

Qualidade dos Dados



2
ESCOLHA UM REPOSITÓRIO ESPECÍFICO DE ACORDO COM A 
SUA ÁREA OU TIPO DE PESQUISA  – ESSE REPOSITÓRIO PODE 
SERVIR PARA SUA COLETA DE DADOS E PARA SEU DEPÓSITO E 
COMPARTILHAMENTO



Onde encontrar repositórios?

• Re3data

• fairsharing

• Figshare

• Datacite

• Dataone

• Zenodo

• Datavese

• Github

• Google Datset Search

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY

http://pngimg.com/download/73351
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://sociologiac.net/2018/09/14/google-dataset-search-un-buscador-de-base-de-datos/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


3
DEPOSITE SEUS DADOS



Onde encontrar 
repositórios?

• Re3data

• fairsharing

• Figshare
• Datacite

• Dataone
• Zenodo

• Datavese

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

https://cos.io/blog/announcing-joint-effort-improve-research-transparency-fairsharing-and-top-guidelines/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://de.wikipedia.org/wiki/DataCite
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


4
IDENTIFIQUE SEUS DADOS



As coleções de dados de pesquisa, assim como os artigos de periódicos, podem ser identificadas por esquemas de 
identificadores persistentes, padronizados e globalmente únicos. A identificação apropriada vai permitir que seus 
dados sejam recuperados, citados e preservados e a autoria creditada a você e aos seus colaboradores. 

A identificação pessoal do pesquisador torna ainda mais precisa a identificação das suas coleções de dados.



Como fazer?
Verifique que tipo de identificadores o repositório ou o banco de dados que você pretende usar usa algum 
identificador



5
DESCREVA SEUS DADOS COM METADADOS ESPECÍFICOS E 
VOCABULÁRIOS PADRONIZADOS



Os dados não falam por si próprio. 
Eles precisam de contexto! 

Documentar seus dados significa 
associar a eles informações que os 
descrevam na forma de 
METADADOS e DOCUMENTACAO 
que possibilitem que eles sejam 
entendidos por outros 
pesquisadores agora e no futuro. 



• O que fazer?

• 1) Identifique um padrão de 
metadados já utilizado! Ex: 
Dublin Core, DDI

• 2) Caso não existe, pode-se valer 
do Dublin Core e do Datacite, ou 
ainda pedir ajuda a um 
bibliotecário para ajudar a criar 
metadados específicos

• 3) Identifique também se 
existem vocabulários, dicionários, 
glossários ou ontologias na sua 
área que possam te ajudar a 
representar o conteúdo de seus 
dados

• Separe a documentação que você 
considere importante para dar 
contexto aos dados (projetos, 
livro de código, artigo, manuais, 
caderno delaboratório, etc)



6
DOCUMENTE OS DADOS – USE LIVROS DE CÓDIGOS, 
ARQUIVOS LEIA-ME E OUTROS ARTEFATOS QUE POSSAM 
GARANTIR A COMPREENSÃO DE SEUS DADOS



• Essas documentação dos dados 
ajudam também a atestar a 
proveniência, qualidade e 
integridade dos dados e apoiam a 
sua preservação.

• Anotações, cadernos de 
laboratório, livro de códigos, 
projeto de pesquisa são exemplos 
de documentação que adicionam 
valor aos dados. 

• Observe os padrões de 
metadados específicos para a sua 
área!

• Podem existir padrões de 
metadados específicos para 
áreas específicas e esses devem 
ser utilizados para uma boa 
gestão. 



7
LINK SEUS DADOS COM DOCUMENTOS RELEVANTES E 
ASSOCIADOS AO PROJETO



Linkando seus dados a outros recursos você vai permitir que seus
dados estejam contextualizados e sejam dessa forma
recuperados por várias vias e compreendidos mais facilmente. A
contextualização cria uma ecologia de dados e informações em
torno dos dados aumentando seu valor e visibilidade



Linkando seus dados a outros recursos você vai permitir que seus
dados estejam contextualizados e sejam dessa forma
recuperados por várias vias e compreendidos mais facilmente. A
contextualização cria uma ecologia de dados e informações em
torno dos dados aumentando seu valor e visibilidade



8
PROTEJA SEUS DADOS 



Os seus dados estão sujeitos a diversos 
riscos que os ameaçam todo o tempo: dano 
físico, perda, roubo, acesso indevido por 
hakers, por exemplo. Os dados em 
formatos digitais são objetos digitais que 
ainda sofrem com a obsolescência 
tecnológica! 

Para manter a integridade e a 
confidencialidade dos seus dados, é 
necessário que eles sejam protegidos 
adequadamente durante o andamento do 
seu projeto, até que sejam arquivados em 
um ambiente confiável, como um 
repositório ou centro de dados



Como proteger seus dados?

• Acesso Físico – controle o acesso de pessoas 
onde dados, computadores e mídias são mantidos. 

• Senhas – troque frequentemente as senhas para 
assegurar que somente os membros atuais do 
projeto possam acessar os dados. 

• Antivírus- mantenha versões atualizadas de 
proteção em todos os computadores. 

• Firewall – Se o seu computador está conectado à 
Internet, use firewall.

• Armazenamento de dados confidenciais – não 
armazene dados confidenciais em computadores 
ligados a redes externas. 

• Envio de arquivos – dados pessoais ou 
confidenciais devem ser criptografados antes de 
serem enviados



9
LICENCIE SEUS DADOS 



Quando você escolhe um repositório para 
publicar seus dados, a eles é atribuído 
uma licença. 

Esta licença é um acordo legal entre 
você, que é o criador dos dados ou o 
depositante, e o repositório que vai 
cuidar dos seus dados. 

A licença associada aos seus dados vai 
estabelecer o que um outro pesquisador, 
que tem a intenção de reusar os seus 
dados tem permissão para fazer. 



Os pressupostos da ciência aberta 
preconizam licenças que permitem: Que 
os dados estejam disponíveis para a mais 
ampla audiência possível; Que possam 
ser aplicados a uma ampla variedade de 
dados

As licenças Creative Commons fornecem 
uma ampla faixa de licenças que podem 
ser aplicadas a dados, coleções de dados 
e base de dados. Mas é importante 
lembrar que as licenças que você pode 
atribuir aos seus dados são 
determinadas ou limitadas pelo 
repositório que você escolher para 
publicar os seus dados. 

Como fazer? escolha um repositório que 
tenha licenças que você concorde
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DEFINA O TIPO DE ACESSO DE ACORDO COM QUESTÒES 
ÉTICAS , LEGAIS E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL



Coletar, usar e compartilhar dados 
no decorrer de uma pesquisa 
científica exige que padrões 
éticos e obrigações legais sejam 
respeitados. 

No âmbito da pesquisa, as leis 
mais relevantes são as 
concernentes à proteção de 
dados e à propriedade 
intelectual. Porém, tendo em 
vista o alcance das colaborações 
entre pesquisadores, as leis 
internacionais que porventura 
possam afetar um projeto de 
pesquisa devem também ser 
observadas. 



Observe as leis mais relevantes 
concernentes à proteção de 
dados e à propriedade 
intelectual, nacionais e 
internacionais.

Se você estive trabalhando com 
dados pessoais e sensíveis é 
preciso consentimento. Caso não 
tenha é melhor anonimiza-los!
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COMPARTILHE SEUS DADOS



Seus dados de pesquisa podem ser reusados agora e no futuro por outros pesquisadores de sua área e de outras
disciplinas, pois eles têm um valor que extrapola o seu valor original. São muitas as vantagens pra você e sua equipe,
vejamos algumas:



Como compartilhar?

Existem diversos níveis de compartilhamento:

Você pode começar compartilhando apenas com seus
orientandos ou com seu grupo de pesquisa

Você pode embargar seus dados por um período

Você pode dar acesso apenas à pesquisadores através
de identificação

Você pode limitar quem terá acesso através de senha

Você pode compartilhar em um repositório
institucional ou temático e definir o nível de acesso

Você pode compartilhar com o mundo em repositórios
genéricos e abertos (mas não se esqueça de atribuir
licença!!!)



PEN DRIVE
NOTEBOOK

WEBSITE DO PROJETO
OU DA INSTITUIÇÃO

PUBLICAÇÃO EM 
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL

PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICOS 
COMO MATERIAL SUPLEMENTAR

PUBLICAÇÃO EM DATA JOURNAL

PUBLICAÇÃO EM REPOSITÓRIO DE DADOS 
DISCIPLINAR/TEMÁTICO

PUBLICAÇÃO EM REPOSITÓRIO DE DADOS 
MULTIDISCIPLINAR

INVISIBILIDADE

PUBLICAÇÃO DE DADOS

VISIBILIDADE
REUSO

COMPARTILHAMENTO
VISIBILIDADE
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PUBLIQUE SEUS DADOS, OU PELO MENOS, SEUS METADADOS

ESPECIFIQUE COMO CITAR SEUS DADOS



• Você pode compartilhar seus dados na página Web do seu
projeto de pesquisa ou na do seu laboratório. Mas essas
páginas têm vida curta e não garantem a integridade e 
persistência dos seus dados.



• Se você quer que suas coleções de dados possam ser 
identificadas, documentadas, que mantenham-se íntegras, 
seguras, contextualizadas e preservadas, licenciadas e possam
ser compartilhadas dando mais visibilidade à sua pesquisa, o 
melhor é depositar num repositório de dados de pesquisa.



• O ideal é publicar os seus dados em um repositório de dados da sua
área de estudo, ou seja, um repositório disciplinar, que vai cuidar dos 
seus dados por longo prazo, mantendo-os íntegros e autênticos. Isso é 
verdade mesmo quando você não deseja torna-los públicos ainda. 



Um crescente número de novas modalidades de
publicação está surgindo como resposta ao desafio de
dar visibilidade e implementar estratégias de
compartilhamento de dados de pesquisa. É importante
observar que os mecanismos de publicação de dados
tomam como solução um alinhamento ao sistema de
reputação científica

As novas modalidades de publicação de dados e de suas
representações descritivas demonstram com clareza que é
possível de ancorar os sistemas de compartilhamento
de dados às formas tradicionais de publicação,
embora isso exija um alto grau de inovação e uma nova
dinâmica que imponha mais velocidade nos processos de
avaliação, que pode ser algo que se desenrole no tempo e se
distribua no espaço de forma menos exclusiva (PAMPEL;
DALLMEIR-TIESSEN, 2015).

A publicação dos dados de pesquisa como objeto 
de informação independente, em 
repositórios de dados ou centros de dados.

A publicação de documentação textual em 

data journal sobre dados de pesquisa na forma 

de data papers

A publicação de dados de pesquisa enriquecendo 
um artigo por meio de links que podem ter valor 
semântico, nas chamadas publicações 
ampliadas

Publicação de dados de pesquisas de 
experimentos que não deram certos e 
hipóteses não confirmadas em periódicos 
voltados para essa condição

PUBLICAÇÃO  DE DADOS



90%

10%



Uma publicação periódica científica  cujo objetivo 
principal é descrever coleções de dados ao invés 
de reportar uma investigação científica

DESCREVE
os dados em forma legível por humanos

A metodologia sobre a qual os dados forma criados;

Detalha o potencial de reuso dos dados

DESCREVE OS DADOS e não hipóteses ou argumentos 
desenvolvidos sobre os dados

Oferecer uma publicação que pode ser citada  e que 
dá credito ao autor e o outros envolvidos no 
processo;

Assegura que os dados estejam documentados para 
o reuso;

Aumenta a visibilidade dos dados na comunidade 
científica

DATASET

DATA 
PAPER

DATA 
JOURNAL

REVISÃO 
POR

PARES

<LINK>

A novidade interessante introduzida pelos data journals é que o modelo propõe 
um processo de publicação para dados que remete a publicação tradicional [...] 
A revisão por pares objetiva mensurar a originalidade e qualidade dos dados, ela 
é aplicada aos dados ao invés da publicação, e a sua “benção” é mandatória 
para os que os dados sejam publicados (CASTELLI et al, 2013)

DATApaper

REPOSITÓRIO DE 
DADOS

“
journal



O “viés de publicação do positivo” preocupa há décadas 
diversos pesquisadores. Partindo da ideia de que a comunidade 
científica só pode aprender com os resultados negativos se os 
dados forem publicados, existem alguns periódicos 
científicos que investem na publicação do que não deu 
certo em diversas áreas. Tais periódicos têm como premissa 
a concepção de que o suposto “fracasso” é tão importante na 
ciência como em outros aspectos da vida, e que o progresso 
científico não depende apenas das realizações de indivíduos 
isolados, mas requer colaboração, trabalho em equipe e 
comunicação aberta com todos os resultados, sejam eles 
positivos ou negativos.
Fonte: http://www.enago.com.br/blog/motivos-para-publicar-resultados-negativos/
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NOS ESTAMOS NOS AFOGANDO EM DADOS, MAS SEDENTOS DE 

INFORMAÇÃO & CONHECIMENTO



NOS ESTAMOS NOS AFOGANDO EM DADOS, MAS SEDENTOS DE 

INFORMAÇÃO & CONHECIMENTO

GESTÃO/CURADORIA



À GUISA DE CONCLUSÃO

PARA NÃO ESQUECER!!
• O planejamento é a parte mais importante da sua gestão de dados
• Escolha com atenção o repositório ou o banco de dados em que você depositará o 

seu dado
• Verifique se esse repositório possui licenças adequadas, se oferece identificador 

único e padrões de metadados adequados para o tratamento de seus dados
• Pense na possibilidade de contratar um assistente de pesquisa para se dedicar à 

gestão de seus dados durante o processo de pesquisa
• Verifique a existência de ferramentas que possam ajuda-lo a automatizar o seu 

processo de pesquisa e gerenciar seus dados. Apenas repositórios não são 
suficientes!!

• Ao depositar seus dados em repositórios, não se esqueça de linkar outras 
informações sobre sua pesquisa.

• Pense em outras formas de publicizar os dados disponíveis em repositórios! Data 
journals, Periódicos de Resultados Negativos, Outros formatos de publicação e até 
redes sociais podem ser úteis para divulgarem seus dados quando já estiverem 
gerenciados e disponíveis nos repositórios






