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Vamos interagir?



https://www.curatore.es/uc3m2OpenScience/wp-content/uploads/2021/07/Imagen1.gif

Ciência Aberta é o modo de

fazer ciência de forma

colaborativa e aberta. O
caderno de laboratório, os

dados de pesquisa, o processo

de construção da pesquisa

(incluindo métodos e

ferramentas) e seus resultados
são disponibilizados

abertamente para reuso e

reprodução.





A ciência nasceu para 
ser comunicada

"A comunicação situa-se no próprio coração da ciência. É para
ela tão vital quanto a própria pesquisa, pois esta não cabe
reivindicar com legitimidade este nome enquanto não houver
sido analisada e aceita pelos pares. Isso exige,
necessariamente, que seja comunicada. Ademais, o apoio às
atividades científicas é dispendioso, e os recursos financeiros
que lhes são alocados serão desperdiçados a menos que os
resultados das pesquisas sejam mostrados aos públicos
pertinentes. Qualquer que seja o ângulo pelo qual a
examinemos, a comunicação eficiente e eficaz constitui parte
essencial do processo de investigação científica”. (Meadows,
1999)



Fonte: Jon Tennant and Melanie Imming. h"ps://zenodo.org/record/1285575#.XqURYVNKhQJ

https://zenodo.org/record/1285575




CIÊNCIA ABERTA

AcessoAberto
aosDados de Pesquisa 

Acesso Aberto
às publicações



Processo complexo, mas necessário, precisamos enfrentar!!

Questões de infraestrutura 
(tecnológica, humana, financeira)

Questões políticas 

Questões sociais 



Implementação das práticas de Ciência Aberta nos periódicos científicos

Processo progressivo de construção de
consensos, nos diferentes domínios e
contextos, em prol da implementação das
práticas da Ciência Aberta



Principais ações dos periódicos no âmbito das praticas de ciência aberta

• Dados de pesquisa. Obrigatoriedade de
disponibilização dos dados de pesquisa em
repositórios de dados para os artigos submetidos
no processo de avaliação;

• Publicação contínua. Fluxo contínuo de
publicação dos artigos dos periódicos científicos

• Avaliação e interação contínua. Propicia o 
diálogo contínuo com a comunidade científica ou 
não sobre os textos publicados através de 
comentários.• Preprints. Disponibilização de artigos em

servidores de eprints antes da avaliação por pares

• Avaliação por pares aberta ou amplamente
aberta. Propicia diálogo e transparência no
processo, participação de outros atores
interessados pelo tema.

• Publicação ampliada. Artigo com dados de 
pesquisa e recursos adicionais com objetivo 
de ilustrar ou clarificar.

• Data paper/Data journal. Publicação de artigo de
dados.



Revisão por pares aberta

• Identidades abertas:
Autores e revisores sabem da identidade um do outro.

FONTE: Ross-Hellaeur (2017) apud Amaral e Principe (2019) 

• Pareceres abertos: Os pareceres são publicados
juntamente com os artigos.

• Participação aberta: A comunidade em geral
pode contribuir no processo de revisão por pares.

• Interação aberta: A discussão direta e
recíproca entre autores e revisores é permitida e
encorajada.

• Comentários na versão final: revisar ou
comentar as versões finais de uma publicação.

• Manuscritos abertos imediatamente: Os
manuscritos são imediatamente disponibilizados (por
exemplo, por meio de servidores preprint como arXiv)
antes de qualquer procedimento formal de revisão por
pares.

• Plataformas abertas: A revisão por pares é 
dissociada do periódico e é facilitada por uma 
entidade organizacional. 



https://www.curatore.es/uc3m2OpenScience/wp-content/uploads/2021/07/Imagen1.gif

Research
Data



O que são Dados de pesquisa?

“Dados de pesquisa” são definidos 
como registros factuais usados como 
fontes primárias de pesquisa e que 
são comumente aceitos na 
comunidade científica como 
necessários para validar os resultados 
da investigação. 

(OECD, 2017)





Artigo científico e dados de pesquisa



QUAIS PROBLEMAS ESTE VÍDEO APRESENTA? 



BENEFÍCIOS PARA A INSTITUIÇÃOBENEFÍCIOS PARA O PESQUISADOR

Gestão de dados no contexto da Ciência Aberta

• Favorece a reprodutibilidade da pesquisa

• Promove a visibilidade da pesquisa e dos pesquisadores.

• Otimiza tempo e recursos do próprio pesquisador e de 
outros que utilizem os dados (reuso).

• Registra informações sobre os dados da pesquisa, 
padronizando-as, o que facilita a organização, o acesso, 
o compartilhamento, a interpretação e o reuso dos 
dados.

• Documenta lições aprendidas (positivas e negativas)

• Inibe o plágio

• Favorece novas parcerias

• Identifica a produção de seus pesquisadores

• Promove a visibilidade institucional
• Favorece novas parcerias

• Mitiga possíveis riscos

• Promove maior capacidade de melhor 
utilização de recursos (financeiros e 
humanos)
BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE

• Favorece novas descobertas e o 
"encontro" de soluções, com maior
rapidez e eficácia.

• Promove rapidez no avanço da ciência

• Salva vidas



Illustration by David Parkins



Reprodutibilidade em crise

Estudos mostram uma baixa reprodutibilidade de 
pesquisas em medicina, economia e ciência da 
computação

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0038234.g004

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1016/j.jbi.2016.10.011



Reprodutibilidade 
em crise C. Glenn Begley, chefe da pesquisa global de 

câncer na Amgen, identificou 53 publicações 
"marcantes"

47 das 53 publicações não puderam ser 
reproduzidas



Reprodutibilidade da pesquisa

v Para poder repetir e verificar 
a pesquisa, é necessário 
documentar bem o processo 
de pesquisa. 

v Todo o material necessário 
para reproduzir a pesquisa 
(por exemplo, dados, código 
e software) deve estar 
acessível ao público. 

v A pesquisa reproduzível 
requer uma preparação 
completa na fase de 
planejamento.



TRANSPARÊNCIA



Diretrizes TOP

Transparency and Openness Promo/on



https://www.cos.io/initiatives/top-guidelines



CRITÉRIO
NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO

Nível 0 Nível 1 Expor Nível 2 Exigir Nível 3 Comprovar

CITAÇÕES Periódico encoraja a 
citaça ̃o de dados, 
códigos e materiais 
ou na ̃o diz nada.

Periódico descreve 
como citar dados, 
códigos e materiais 
nas instruções aos 
autores com regras 
claras e exemplos.

Artigo fornece 
citaça ̃o apropriada 
para dados, códigos
e materiais de 
acordo com as 
instruções aos 
autores.

Artigo na ̃o e ́
publicado ate ́
fornecer citaça ̃o
apropriada para 
dados, códigos e 
materiais de acordo 
com as instruções
aos autores.

TRANSPARÊNCIA 
DADOS

Periódico encoraja o 
compartilhamento 
de dados ou não diz 
nada.

Artigo indica se os 
dados esta ̃o
disponíveis e, se 
sim, onde acessa ́-
los.

Dados devem ser 
depositados em um 
repositório
confia ́vel. Exceções
devem ser indicadas 
na submissa ̃o do 
artigo.

Dados devem ser 
depositados em um 
repositório
confia ́vel, as 
ana ́lises relatadas 
sera ̃o reproduzidas 
independentemente 
antes da publicaça ̃o
do artigo e o 
periódico atribui 
badge por atender 
os requisitos.



CRITÉRIO
NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO

Nível 0 Nível 1 Expor Nível 2 Exigir Nível 3 Comprovar

TRANSPARÊNCIA

MÉTODOS 
ANALÍTICOS 
(CÓDIGOS)

Periódico encoraja o 
compartilhamento 
de códigos ou na ̃o
diz nada.

Artigo indica se os 
códigos esta ̃o
disponíveis e, se 
sim, onde acessa ́-
los.

Códigos devem ser 
depositados em um 
repositório
confia ́vel. Exceções
devem ser indicadas 
na submissa ̃o do 
artigo.

Códigos devem ser 
depositados em um 
repositório confia ́vel
e as ana ́lises
relatadas sera ̃o
reproduzidas 
independentemente 
antes da publicaça ̃o
do artigo.

TRANSPARÊNCIA

MATERIAIS DE 
PESQUISA

Periódico encoraja o 
compartilhamento 
de dados ou não diz 
nada.

Artigo indica se os 
dados esta ̃o
disponíveis e, se 
sim, onde acessa ́-
los.

Materiais devem ser 
depositados em um 
repositório
confia ́vel. Exceções
devem ser indicadas 
na submissa ̃o do 
artigo.

Materiais devem ser 
depositados em um 
repositório
confia ́vel, as 
ana ́lises relatadas 
sera ̃o reproduzidas 
independentemente 
antes da publicaça ̃o
do artigo e o 
periódico atribui 
badge por atender 
os requisitos.



CRITÉRIO
NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO

Nível 0 Nível 1 Expor Nível 2 Exigir Nível 3 Comprovar

TRANSPARÊNCIA

DO PROJETO E 
ANA ́LISE

Periódico encoraja o 
compartilhamento de 
códigos ou na ̃o diz 
nada.

Periódico descreve 
padra ̃o para 
transpare ̂ncia do 
projeto e ana ́lise.

Periódico exige 
adesa ̃o ao padra ̃o
para transpare ̂ncia do 
projeto e ana ́lise.

Periódico exige 
adesa ̃o ao padra ̃o
para trans- pare ̂ncia
do projeto e ana ́lise
para revisa ̃o e 
publicaça ̃o do artigo.

PRÉ-REGISTRO DE
ESTUDOS

Periódico na ̃o diz 
nada.

Artigo indica
se existe um pre ́-
registro de estudo e, 
se sim, onde acessa ́-
lo.

Artigo indica se 
existe um pre ́-
registro de estudo e, 
se sim, permite o 
acesso pelo periódico
durante a revisa ̃o por 
pares para 
verificaça ̃o.

Periódico exige pre ́-
regis- tro de estudo e 
fornece link e badge
por atender os 
requisitos.

PRÉ-REGISTRO DO 
PLANO DE ANA ́LISE

Periódico na ̃o diz 
nada.

Artigo indica se 
existe um pre ́-
registro com os 
planos de ana ́lise e, 
se sim, onde acessa ́-
lo.

Artigo indica se 
existe um pre ́-
registro com os 
planos de ana ́lise e, 
se sim, permite o 
acesso pelo periódico
durante a revisa ̃o por 
pares para 

Periódico exige pre ́-
registro de estudo 
com planos de 
ana ́lise e fornece link 
e badge por atender 
os requisitos.



CRITÉRIO
NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO

Nível 0 Nível 1 Expor Nível 2 Exigir Nível 3 Comprovar

REPLICAÇA ̃O Periódico
desestimula
a submissa ̃o de 
estudos de 
replicaça ̃o ou na ̃o
diz nada.

Periódico estimula a 
submissa ̃o de 
estudos de 
replicaça ̃o.

Periódico estimula a 
submissa ̃o de 
estudos de 
replicaça ̃o e realiza 
a revisa ̃o por pares 
cega.

Periódico usa 
Registered Reports
como uma opça ̃o de 
submissa ̃o para es-
tudos de replicaça ̃o
com revisa ̃o por 
pares cega antes de 
observar os 
resultados do 
estudo.



Principais editores com diretrizes para dados de pesquisa



https://www.nature.com/articles/537138a



Políticas para compartilhamento de dados

Financiadores nacionaisFinanciadores internacionais

http://eprints.rclis.org/38560/1/Artigo_EDICIC_preprint_Versao_E-Lis.pdf

http://eprints.rclis.org/38560/1/Artigo_EDICIC_preprint_Versao_E-Lis.pdf


Modelos de Ciclo de vida dos dados

Harvard Medical School Library of University of Virginia DataOne



Repositórios de dados no ecossistema da pesquisa

https://dataverse.org/files/
dataverseorg/files/force20
16poster-castrocrosas.pdf

https://dataverse.org/files/dataverseorg/files/force2016poster-castrocrosas.pdf


Repositórios de dados e Princípios FAIR



ECOSSISTEMA FAIR

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf

Repositórios de dados no ecossistema da pesquisa

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf


• Todas as publicações de pesquisa revisadas por pares, relevantes para o 
surto, sejam disponibilizadas de imediato em acesso aberto ou disponibilizadas 
gratuitamente pelo menos durante a duração do surto;

• As descobertas da pesquisa sejam disponibilizadas via servidores de preprint antes da publicação do 
periódico ou por plataformas que tornam os documentos acessíveis ao público antes da revisão por 
pares, com declarações claras sobre a disponibilidade dos dados subjacentes;

Afirmamos o compromisso com os princípios estabelecidos na Declaração de 2016 sobre compartilhamento 
de dados em emergências de saúde pública e procuraremos garantir que a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) tenha acesso rápido a descobertas emergentes que possam ajudar a resposta global.

• Dados ou preprints compartilhados antes da submissão não impeçam sua 
publicação nesses periódicos.

• Os resultados da pesquisa, relevantes ao surto, sejam compartilhados 
imediatamente com a OMS pelo periódico, com o conhecimento do autor;

• Os pesquisadores compartilhem dados de pesquisa intermediários e finais 
relacionados ao surto, juntamente com protocolos e padrões usados para 
coletar os dados, o mais rápida e amplamente possível - inclusive com a saúde 
pública, as comunidades de pesquisa e a OMS

Especificamente, nos comprometemos a trabalhar juntos para ajudar a garantir que:

https://wellcome.ac.uk/coronavirus-covid-19/open-data

Importância dos repositórios de dados de pesquisa para a sociedade 

https://wellcome.ac.uk/coronavirus-covid-19/open-data


Periódicos e editores – acordo de abertura de 
dados e publicações

Esses periódicos / editores também concordaram em tornar todas as suas publicações relacionadas ao 
COVID-19 e ao coronavírus, e os dados disponíveis que os suportam, acessíveis imediatamente no 

PubMed Central (PMC) e licenciá-lo de maneira a facilitar a reutilização.
• Assistant Secretary for Preparedness and

Response / Biodefense Advanced Research
and Development Authority, USA

• Australian and New Zealand Intensive Care
Society (ANZICS)

• Austrian Science Fund (FWF)
• Ayass Bioscience LLC
• BenevolentAI
• Bernhard Nocht Institute for Tropical 

Medicine (BNITM)
• Bill & Melinda Gates Foundation
• Biochemical Society & Portland Press
• BioRxiv
• The British Medical Journal (BMJ)*
• Broad Institute of MIT and Harvard
• Brunel University
• Bulletin of the World Health Organization*
• CABI
• Calouste Gulbenkian Foundation –

Gulbenkian Science Institute
• Cambridge University Press (CUP)*
• Canada Foundation for Innovation
• Canadian Institutes of Health Research
• Canadian Science Publishing
• Cancer Research UK
• Cell Press*
• Center for Biomedical Research

Transparency (CBMRT)
• Centers for Disease Prevention and Control

(CDC), USA
• CEPI
• Certara
• Chinese Centre for Disease Control and

Prevention
• Chinese Journal of Lung Cancer*
• CIFAR
• Cochrane
• Cold Spring Harbor Laboratory Press
• Company of Biologists*
• CONCYTEC – National Council for Science, 

Technology and Technological Innovation, 
Peru

•

•

• Department of Biotechnology, Ministry
of Science & Technology, Government
of India

• The Department for International
Development (DFID), UK

• Dutch Research Council (NWO)
• EATRIS – European Infrastructure for 

Translational Medicine
• EDP Sciences
• eLife*
• EcoHealth Alliance
• Elsevier*
• EMBO
• EMBO Press*
• Emerald Publishing*
• Epicentre – MSF
• European Commission
• European Institute for Systems Biology & 

Medicine (EISBM)
• European Respiratory Society*
• European University Association (EUA)
• F1000 Research Limited*
• Fondation Merieux
• Fonds de recherche du Québec, Canada
• Food & Drug Administration, USA
• French National Research Agency (ANR)
• Frontiers*
• Future Science Group (FSG)*
• Genome Canada
• Génome Québec
• GeoVax
• Global Alliance for Genomics and Health 

(GA4GH)
• The Global Health Network
• Global Virus Network
• GLOPID-R
• Good Clinical Practice Alliance – Europe
• Healthcare Infection Society*

•

•

• Génome Québec
• GeoVax
• Global Alliance for Genomics and Health 

(GA4GH)
• The Global Health Network
• Global Virus Network
• GLOPID-R
• Good Clinical Practice Alliance – Europe
• Healthcare Infection Society*
• Health Research Board, Ireland
• Hindawi*
• Indiana University
• Indiana University – Purdue University

Indianapolis (IUPUI)
• Infectious Diseases Data Observatory (IDDO)
• Inserm (Institut national de la santé et de la

recherche médicale), France
• Institute of Tropical Medicine, Antwerp, 

Belgium
• The Institut Pasteur
• International Forum for Acute Care Trialists

(InFACT)
• International Severe Acute Respiratory and

emerging Infection Consortium (ISARIC)
• International Society for Infectious Diseases

(ISID)
• International Society on Thrombosis and

Haemostasis (ISTH)
• IOP Publishing*
• The JAMA Network
• Japan Agency for Medical Research and

Development (AMED)
• JMIR Publications*
• Johnson & Johnson
• Kaohsiung Journal of Medical Sciences
• Karger Publishers*
• Kent Ridge Health Singapore
• The Lancet*
• Life Science Alliance*
• Luxembourg National Research Fund (FNR)

• MDPI*
• Médecins Sans Frontières/Doctors

Without Borders (MSF)
• MedRxiv
• Merck Research Laboratories
• Michael Smith Foundation for Health 

Research
• Microbide Limited
• Microbiology Society*
• National Academy of Medicine, USA
• National Institute for Health Research

(NIHR), UK
• National Institutes of Health (NIH), USA
• National Institute for Infectious

Diseases Lazzaro Spallanzani, Italy
• National Research Foundation 

Singapore (NRF Singapore)
• National Science Centre, Poland
• Natural Sciences and Engineering

Research Council of Canada (NSERC) 
/ Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG)

• New England Journal of Medicine 
(NEJM)*

• Office of Global Affairs, Department of
Health and Human Services, USA

• Oxford University Press*
• Partners in Digital Health*
• PeerJ*
• Penn State University
• PLOS*
• PNAS – Proceedings of the National

Academy of Sciences of the USA*
• Portuguese Society of Mental Health 

Nursing
• "Project HOPE"
• ProMED

• The Research Council of Norway
• Research Square
• Rockefeller University Press (RUP)*
• The Royal Society*
• SAGE Publishing*
• Science Europe
• Science Foundation Ireland
• Science Journals – American Association 

for the Advancement of Science*
• ScienceOpen
• Sciencepaper Online
• SciLifeLab – Science for Life Laboratory, 

Sweden
• Society for Applied Microbiology
• South African Medical Research Council
• SPARC Europe
• Springer Nature*
• SSRN
• STM
• Strategic Initiative for Developing Capacity 

in Ethical Review (SIDCER)
• Swedish Research Council
• Takeda
• Taylor & Francis*
• UNIMED – Mediterranean Universities

Union
• University of Bristol
• University College London
• UK Research and Innovation (UKRI)
• Vivli
• Volkswagen Foundation 

(VolkswagenStiftung)
• Wellcome Trust
• WikiJournal User Group*
• Wiley*
• Wolters Kluwer*
• World Scientific Publishing
• XPRIZE Foundation
• ZonMW – The Netherlands Organisation for 

Health Research and Development

https://wellcome.ac.uk/coronavirus-covid-19/open-data

https://wellcome.ac.uk/coronavirus-covid-19/open-data


Repositórios de dados e a Covid-19



https://www.nature.com/articles/s41597-020-0486-7.pdf

PRINCÍPIOS TRUST

Repositórios de dados e Princípios TRUST

https://www.nature.com/articles/s41597-020-0486-7.pdf


Repositórios de dados genéricos



REPOSITÓRIOS DE DADOS



CITAÇÃO DE DADOS



Citação e impacto

v Autor;

v Ano;

v Título do conjunto de dados;

v Repositório;

v Versão;

v Identificador persistente (PID), 
precedido pelo URL.



https://www.springernature.com/la/authors/research-data-policy/repositories-socsci/19540364



https://www.springernature.com/la/authors/res
earch-data-policy/repositories-bio/12327160



https://www.springernature.com/la/authors/res
earch-data-policy/repositories-bio/12327160



https://www.springernature.com/la/authors/res
earch-data-policy/repositories-bio/12327160



https://www.springernature.com/la/authors/res
earch-data-policy/repositories-bio/12327160



https://www.springernature.com/la/authors/res
earch-data-policy/repositories-bio/12327160



Diretórios para pesquisar repositórios temáticos



“O dado de pesquisa deve estar “tão aberto quanto

possível, e tão fechado quanto necessário”

(EUROPEAN COMMISSION, 2016, tradução nossa)



O
p
e
n
n
e
s
s

Compartilhados de forma aberta
Compartilhados com embargo

Abertura de dados de pesquisa

Compartilhados de forma restrita

Compartilhamento de dados de pesquisa 
para um grupo de pesquisa ou indivíduo

Compartilhamento dos metadados dos 
dados de pesquisa

Compartilhados de forma fechada

Retenção dos dados de pesquisa

Graus de Abertura dos Dados de pesquisa



Política e Ética na publicação de dados

CODATA
Committee on Data of the International Council for 
Science

COPE: Committee on Publication Ethics
Core Practices: Data & Reproducibility

FORCE 11
FORCE 11: Data Citation Principles

JISC: Open Access
Policy Compliance

RDA
Research Data Alliance

https://zenodo.org/record/27872%23.XFz2ICBOnD5
https://publicationethics.org/core-practices
https://www.force11.org/datacitationprinciples
https://www.jisc.ac.uk/content/open-access
https://zenodo.org/record/27872%23.XFz2ICBOnD5


GLOBAL OPEN FAIR
Internet de Dados e Serviços FAIR

27de junho 2019



PILARES do GO FAIR





Manifesto da Rede
Brasileira de Implementação
do Campo da Saúde



Profa. Dra. Viviane Veiga
viviane.veiga@icict.fiocruz.br

https://bit.ly/GOF©AIRBRASILSAUDE



OBJETOS DIGITAIS FAIR

só podem existir em um

ecossistema FAIR

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf


Para saber mais..

Profa Dra. Viviane Veiga
viviane.veiga@icict.fiocruz.br

Dúvidas


