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Ciência Aberta e Gestão de Dados de Pesquisa



Gestão de Dados de Pesquisa FAIR - Profa. Luana

I. Por que fazer gestão de dados de pesquisa é importante? https://www.youtube.com/watch?v=tMxkWqLwjKA

▪ O quarto paradigma científico: 1h53’

▪ Ciência aberta: 1h55’ 

▪ A cauda longa da ciência: 1h57’

▪ Ciência invisível: 1h58’

▪ Humanidades digitais: 2h03’ 

▪ Big data:2h05’

▪ Melhores dados - Melhores pesquisas: 2h11’

▪ Descontinuidade na memória científica das instituições: 2h13’

▪ Atores interessados na gestão dos dados: 2h14’ 

▪ Aumento no valor dos dados de acordo com o tempo: 2h17’

▪ O que é gestão de dados de pesquisa: 2h18’

II. Como gerenciar dados de pesquisa? https://youtu.be/tMxkWqLwjKA?t=8318

▪ Metadados: 2h36’

▪ Curadoria de dados: 2h39’ 

III. Dados FAIR https://youtu.be/tMxkWqLwjKA?t=9752

IV. Passos para o pesquisador que quer começar a fazer a gestão dos seus dados: https://youtu.be/tMxkWqLwjKA?t=11752

▪ Planeje: 3h17’

▪ Afinal, o que é dado de pesquisa: 3h21’

▪ Escolha um repositório: 3h34’

▪ Identifique, Descreva, Documente, Proteja, Licencie, Compartilhe, Publique: 3h36’

https://www.youtube.com/watch?v=tMxkWqLwjKA
https://youtu.be/tMxkWqLwjKA?t=8318
https://youtu.be/tMxkWqLwjKA?t=9752
https://youtu.be/tMxkWqLwjKA?t=11752




https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-8

OS DADOS NUNCA DORMEM!!! 

▪ Em um mundo cada vez mais digital, intensificado pelo surto de COVID-19, 2020
introduziu uma nova era em que a tecnologia e os dados assumiram papéis mais
significativos em nossas vidas diárias.

▪ Os dados são gerados constantemente em cliques em anúncios, reações em mídias
sociais, compartilhamentos, viagens, transações, conteúdo de streaming e muito
mais. Quando examinados, esses dados nos ajudam a entender melhor um mundo que
está se movendo a velocidades crescentes.

▪ Data Never Sleep – Quantidade de dados gerados a cada minuto em 2020



https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-8



As diretrizes/as políticas de periódicos para dados e software 

estão evoluindo para melhor apoiar a ciência aberta. O uso de 

citações, declarações de disponibilidade e identificadores 

persistentes reconhecem o valor dos conjuntos de dados e 

códigos como contribuições para o registro científico.

DADOS DE PESQUISA – Protagonismo dos dados



▪ Os dados primários e processados usados para sua pesquisa devem ser
preservados e disponibilizados.

▪ Geralmente, os dados subjacentes são os tipos de dados preservados em
repositórios de domínio para cada disciplina.

▪ Podem incluir dados brutos, mas geralmente são os dados processados ou
refinados que dão suporte e levam aos resultados descritos e permitem que
outros leitores avaliem suas conclusões e desenvolvam seu trabalho.

DADOS DE PESQUISA – Autor O que fazer?



▪ Esses objetos digitais incluem... dados de observações coletadas em campo; dados de 

satélites; dados de experimentos de laboratório; softwares utilizados para análise e 

visualização dos dados/para produzir saída 

▪ Dados, softwares, códigos... são os blocos de construção da pesquisa publicada nos 
periódicos.

▪ Esses objetos digitais precisam ser acessíveis, compreensíveis e abertos o máximo 
possível para reutilização para oferecer suporte à transparência e replicabilidade.

▪ Esses objetos digitais incluem... dados de observações coletadas em campo; dados de 
satélites; dados de experimentos de laboratório; softwares utilizados para análise e 
visualização dos dados/para produzir saída 

DADOS DE PESQUISA – Protagonismo dos dados



▪ Algoritmos

▪ Amostras

▪ Arquivos de áudio

▪ Arquivos de log

▪ Artefatos

▪ Cadernos de campo

▪ Cadernos de laboratório

▪ Códigos

▪ Contribuições em redes 
sociais

▪ Diários

▪ Documentos textuais

▪ Entrevistas

▪ Estatísticas

▪ Fotografias / Imagens

▪ Metodologias e fluxos de 
trabalho

▪ Modelos

▪ Padrões

▪ Planilhas

▪ Procedimentos operacionais

▪ Protocolos

▪ Questionários

▪ Scripts

▪ Sequências de genéticas ou 
de proteínas

▪ Simulações

▪ Softwares

▪ Transcrições

▪ Vídeos

▪ Workflows

DADOS DE PESQUISA – exemplos de dados



▪ A taxa de compartilhamento de dados subjacentes
aos artigos está crescendo: de cerca de 0% em
2000 para quase 20% em 2018 (S. Serghiou et al.
PLoS Biol. 19, e3001107; 2021).

▪ Os princípios FAIR estipulam que os dados
compartilhados devem ser "localizáveis, acessíveis,
interoperáveis e reutilizáveis".

▪ Uma análise de 2020 de 15 periódicos de
psicologia concluiu que a maioria dos conjuntos de
dados "não eram completos nem reutilizáveis“ (J.
N. Towse et al. Behav. Res. Https://doi.org/gkzk;
2020).

DADOS DE PESQUISA



Disponibilizar os dados subjacentes necessários para entender, avaliar e desenvolver a 
pesquisa relatada inclusive no momento da revisão por pares e publicação.

Isso implica:

1. Depositar/compartihar os dados, softwares, .... em um repositório confiável e aceito 
pela comunidade (FAIR);

2. Incluir Declaração de Disponibilidade como um parágrafo separado na seção 
explicando ao leitor onde e como acessar os dados, softwares, etc (Autor/Editor);

3. Citar e incluir a(s) citação(ões) aos dados, softwares... depositados e/ou utilizados 

(seus ou de outros), na Seção de Referências.

É possível que boa parte de suas perguntas sobre dados seja respondida  por recursos 
elaborados e publicamente disponibilizados, tais como...

DADOS DE PESQUISA – Autor o que fazer?



https://www.scielo.org



FAQ SciELO Data – FAQ



FAQ SciELO Data – Glossário



▪ Escolher um repositório confiável. Os dados subjacentes que apoiam a pesquisa 
relatada em seu artigo devem ser depositados em um repositório confiável e aceito 
pela comunidade. 

A confiabilidade é demonstrada por meio de evidências - os repositórios devem 
fornecer evidências transparentes, honestas e verificáveis   de sua prática. Dessa 
forma, as partes interessadas podem ter certeza de que os repositórios garantem a 
integridade, autenticidade, precisão, confiabilidade e acessibilidade dos dados no 
longo prazos.

Dados Abertos– Autor o que fazer?

Disponível em: https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Lista-de-Repositorios-Recomendados_pt.pdf

https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Lista-de-Repositorios-Recomendados_pt.pdf


Fonte... repositórios e portais para armazenamento permanente e 
acesso de conjuntos de dados de pesquisa para pesquisadores, 
financiadores, editores e instituições acadêmicas



Filtros

Ícones

Caixa de busca

Assunto, país, tipo de conteúdo





Detalhes: Geral

Áreas/Disciplinas:
lista controlada de termos

Palavras-chave: 
Texto Livre

Tipos de repositório:
▪ Disciplinar

▪ Governamental

▪ Institucional

▪ Multidisciplinar

▪ relacionado ao projeto

▪ outro



Detalhes: Termos

Acesso Banco
▪ Aberto

▪ Embargado

▪ restrito

▪ fechado

Depósito

▪ aberto

▪ restrito

▪ fechado

Livre

Adesão 
institucional

Registro

Acesso dados
▪ Open

▪ restricted

▪ closed



DADOS DE PESQUISA – Autor o que fazer?

Stall, Shelley, Martone, Maryann E., Chandramouliswaran, Ishwar, Crosas, Mercè, Federer, Lisa, Gautier, Julian, Hahnel, Mark, Larkin, Jennie, Lowenberg, Daniella, Pfeiffer, Nicole, Sim, Ida, Smith, Tim, Van Gulick, Ana E., Walker, 
Erin, Wood, Julie, Zaringhalam, Maryam, & Zigoni, Alberto. (2020). Generalist Repository Comparison Chart. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3946720



DADOS DE PESQUISA – Autor o que fazer?
Há indicação do SciELO de repositórios repositórios de dados confiáveis/recomendados
em 8 grandes áreas do conhecimento e subáreas quando aplicável.

Disponível em: https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Lista-de-Repositorios-Recomendados_pt.pdf

https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Lista-de-Repositorios-Recomendados_pt.pdf


✓Dados devem ser

DADOS DE PESQUISA – Autor o que fazer?

✓Repositórios devem ser



DADOS DE PESQUISA – Autor o que fazer?

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). 
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

FINDABLE (Encontrável) 

 

  

ACESSIBLE (Acessível) 

 

 

 

F1. [meta]dados devem possuir identificadores persistentes e únicos 

globalmente;  

F2. dados descritos por metadados ricos;  

F3. metadados que incluam clara e explicitamente os identificadores 

dos dados que descrevem;  

F4. [meta]dados registrados e indexados por mecanismos de busca;   

 

A1.  [meta]dados devem ser recuperáveis por meio de seus 

identificados utilizando um protocolo de comunicação padronizado;  

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

A1.2. o protocolo deve possibilitar procedimentos de 
autenticação e autorização, quando necessários;  

A2. metadados devem estar acessíveis mesmo quando os dados não 

estejam mais disponíveis;  

INTEROPERABLE (Interoperável) 

 

  
  

REUSABLE (Reutilizável) 

 

 

I1. [meta]dados usam linguagens de representação de conhecimentos 

formais, acessíveis, compartilháveis e amplamente aplicáveis.  

I2. [meta]dados usam vocabulários que seguem os princípios FAIR; 

I3. [meta]dados incluem referências qualificadas para outros 

(meta)dados. 

  

R1. [meta]dados ricamente descritos com pluralidade de atributos 

relevantes e precisos; 

R1.1. [meta]dados possuem licenças de uso claras e 
acessíveis;  
R1.2. [meta]dados são associados a procedências 
detalhadas;  
R1.3. [meta]dados seguem padrões considerados relevantes 

para as comunidades/domínios;  

 



DADOS DE PESQUISA – Autor o que fazer?

Princípio Orientação para Repositórios

Transparência Ser transparente sobre serviços específicos e acervos de dados 
que são verificáveis por evidências publicamente acessíveis.

Responsabilidade Ser responsável por garantir a autenticidade e integridade dos 
dados e pela confiabilidade e persistência de seu serviço.

Foco no Usuário Garantir que as normas de gerenciamento de dados e as 
expectativas das comunidades de usuários-alvo sejam atendidas.

Sustentabilidade Sustentar os serviços e preservar os acervos de dados a longo 
prazo.

Tecnologia Fornecer infraestrutura e recursos para oferecer suporte a serviços 
seguros, persistentes e confiáveis.

Fonte: Lin et al., 2020. The TRUST Principles for Digital Repositories. Dados científicos https://doi.org/10.1038/s41597-020-0486-7

https://doi.org/10.1038/s41597-020-0486-7


a | Compartilhamento público, os pesquisadores
disponibilizam os dados sem restrições de uso.

b | Compartilhamento - acesso controlado, os 
pesquisadores colocam algumas condiciones para o acesso e 
a reutilização, mas idealmente não discriminam com base 
em projetos ou proponentes individuais.

c | Clique Sharing ocorre quando os pesquisadores formam
consorcios e compartilham dentro dos consórcios
(compartilhadores de dados são mostrados com um fundo 
rosa) mas têm políticas muito restritivas para 
compartilhamento externo, o que dificulta o engajamento e 
o impacto.

d | Compartilhar por solicitação Compartilhar mediante 
solicitação alivia o fardo de negociar procedimentos de 
compartilhamento até que haja demanda, mas quando há 
várias solicitações, essa abordagem pode se tornar 
demorada para gerenciar.

Byrd, J.B., Greene, A.C., Prasad, D.V. et al. Responsible, practical genomic data sharing that accelerates research. Nat Rev Genet 21, 615–629 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41576-020-0257-5

Níveis de abertura dos dados



Pesquisadores - O que fazer?

Passo 1. Preparar os seus dados de pesquisa e a documentação
Verificar se sua afiliação institucional ou agência financiadora exige a elaboração de um Plano de Gestão de
Dados (para consultar um exemplo acesse: https://fapesp.br/gestaodedados); se informar sobre as melhores
práticas de preparação de dados e documentação.
Para consultar o Guia de preparação de dados de pesquisa do SciELO Data, clique aqui.

Passo 2. Escolher o repositório para o depósito dos dados e documentação
Verificar quais repositórios são recomendados pelo periódico; se informar a respeito dos termos e condições de
uso do repositório; se cadastrar no repositório.
Para consultar os Termos e condições de uso do repositório SciELO Data, clique aqui.

Passo 3. Depositar os seus dados de pesquisa e documentação
Acessar instruções de depósito do repositório escolhido; certificar-se de que o conjunto de dados está de acordo
com as diretrizes do periódico e do repositório e, se necessário, adequá-lo.
Para consultar o Guia de depósito de dados de pesquisa do SciELO Data, clique aqui.

Passo Adicional. Otimizar sua presença digital
Usar este checklist (em inglês) para conectar sua pesquisa a seus dados, software, instituição, etc, melhorar a
descoberta de seu trabalho por colaboradores em potencial e para receber crédito quando outros usarem seu
trabalho.

https://fapesp.br/gestaodedados
https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guia_preparacao_pt.pdf
https://www.scielo.org/pt/sobre-o-scielo/scielo-data-pt/termos-data/
https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guia_deposito_pt.pdf
https://doi.org/10.5281/zenodo.5520043


SciELO Data – Guias e Manuais de apoio

www.scielo.org



SciELO Data – Guias e manuais



SciELO Data – Preparação de dados

▪ Fluxo do SciELO Data;
▪ Princípios FAIR;
▪ Nomeação dos arquivos;
▪ Formato dos arquivos;
▪ Tamanhos dos arquivos;
▪ Descrição dos dados;
▪ Templates arquivo README

DADOS DE PESQUISA – Autor o que fazer?



SciELO Data – Guia de Depósito do dados

Dados de Pesquisa – Autor o que fazer?



▪ Política editorial – o posicionamento do periódico sobre  abertura dos dados de pesquisa
Encoraja? Exige? Não diz nada?

Abel L Packer and Solange Santos, 2019, CC-BY

▪ Instruções aos autores  – orientar claramente sobre os procedimentos  para citar e 
referenciar e disponibilizar os dados, códigos, programas, outros materiais. Três
comprometimentos: 

(a) incentivar/promover a citação e referenciamento; 
(b) exigir a citação e referenciamento e indicar norma para citar dados; e, 
(c) exigir que os conteúdos citados e referenciados sejam disponibilizados livremente

exceto em casos especiais. 
- Publicar artigos com “seção” declaração de disponibilidade de dados

Periódicos – Por onde começar?



Hrynaszkiewicz, I., Simons, N., Hussain, A., Grant, R. and Goudie, S., 2020. Developing a Research Data Policy Framework for All Journals and Publishers. Data Science Journal, 19(1), p.5. 
DOI: http://doi.org/10.5334/dsj-2020-005

▪ Define e descreve 14 características 
das políticas de dados de pesquisa 
que podem ser adotadas por 
periódicos e editores para promover 
o compartilhamento de dados de
uma forma que incentive as boas 
praticas e seja apropriada para o seu 
público e necessidades.

▪ Foram analisadas as políticas de 
10.000 periódicos (Interest Group da 
Research Data Alliance).

▪ As diretrizes de implementação para 
as políticas de dados e com 
MODELOS DE TEXTOS de políticas 
que podem ser implementados por 
periódicos em suas informações 
para autores e fluxos de trabalho de 
publicação.

Periódicos – Por onde começar?

http://doi.org/10.5334/dsj-2020-005


Informa sobre a obrigatoriedade do tópico “Declaração de
disponibilidade “de dados” / “Data” availability statement”
(especifica se os dados da pesquisa estão disponíveis, onde e como
acessá-los) em todos os artigos e fornecer modelos padrões de
preenchimento do tópico.

Periódicos - O que fazer?

Declaração de disponibilidade “de dados” no artigo

Periódicos – O que fazer?



Modelos para preenchimento da seção/tópico “Declaração de 
disponibilidade de dados” no artigo:

▪ “Additional File”: https://datascience.codata.org/article/10.5334/dsj-2020-
005/

▪ “Data availability statement”: https://www.agu.org/Publish-with-
AGU/Publish/Author-Resources/Data-for-Authors

▪ Disponibilidade - Tópico 2.2: https://wp.scielo.org/wp-
content/uploads/Guia_TOP_pt.pdf

Periódicos - O que fazer?

Declaração de disponibilidade “de dados”

Periódicos – O que fazer?

https://datascience.codata.org/article/10.5334/dsj-2020-005/
https://www.agu.org/Publish-with-AGU/Publish/Author-Resources/Data-for-Authors
https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guia_TOP_pt.pdf


“Seção” declaração de disponibilidade de dados

Periódicos – O que fazer?



Indicar nas instruções sobre a necessidade de fornecer a declaração 
sobre a disponibilidades dos dados e metadados no momento da 
submissão indicando a conformidade com a política adotada pelo 
periódico e se a recusa em fornecê-los será ou não considerada motivo 
de rejeição.

Instruções aos autores: sobre os dados abertos durante o 
processo de revisão por pares

Periódicos – O que fazer?



Incluir uma lista de repositórios recomendados pelo periódico com:

▪ Repositórios de dados específicos da comunidade / disciplina

▪ Repositórios de dados multidisciplinares / generalistas

▪ Exemplos de repositórios de dados multidisciplinares / generalistas:
https://www.agu.org/-/media/Files/Publications/Generalist-Data-
Repository-Grid.pdf

Periódicos - O que fazer?
Periódicos – O que fazer?

https://www.agu.org/-/media/Files/Publications/Generalist-Data-Repository-Grid.pdf


Além de inclusão nas instruções aos autores também é possível criar uma 
página no FAIRsharing - portal pesquisável  que reúne e descreve de padrões, 
bancos de dados e políticas de dados com curadoria

Instruções aos autores: Repositórios recomendados

Disponível em: https://fairsharing.org/

Dados Abertos – periódicos o que fazer?

https://fairsharing.org/


Disponível em: https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability

PLOS journals require authors to make all data underlying the findings described in
their manuscript fully available without restriction at the time of publication. When
specific legal or ethical requirements prohibit public sharing of a dataset, authors must
indicate how researchers may obtain access to the data.

Disponibilidade de dados: Obrigatório

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability


Disponível em: https://fairsharing.org/recommendation/PLOS

Repositórios recomendados

Periódicos – O que fazer?

https://fairsharing.org/recommendation/PLOS


When submitting a manuscript, authors must provide a Data Availability Statement
describing compliance with PLOS's policy […] Refusal to share data and related
metadata and methods in accordance with this policy will be grounds for rejection.

Disponibilidade de dados: Revisão por pares  

Disponível em: https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability


[...] we do understand that ethical and legal restrictions may prohibit this. […] authors
should make these limitations clear in the Data Availability Statement at the time of
submission. Possible exceptions to making data publicly available include:

✓ Data cannot be made publicly available for ethical or legal reasons, e.g., public
availability would compromise patient confidentiality or participant privacy.

✓ Data deposition could present some other threat, such as revealing the locations of
fossil deposits, endangered species, or farms/other animal enclosures etc.

Disponibilidade de dados: exceções aceitáveis

Disponível em: https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability


Disponibilidade de dados: importância

Disponível em: https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability


✓ Para facilitar o depósito dos dados em repositório integram seu sistema de submissão
com alguns repositórios integrado com Dryad e FlowRepository.

Disponibilidade de dados: integração com sistema de Submissão

Disponível em: https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability

✓ O ScholarOne tem planos de integração com o figshare, Dryad e Code Ocean, mas
ainda não há uma previsão

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability


We encourage authors of all research articles in The BMJ to link
their articles to the raw data from their studies. For clinical
trials, we require data sharing on request as a minimum and- if
authors of such trials are willing to go further and share the
data openly, so much the better.

Disponível em: https://www.bmj.com/about-bmj/resources-authors/article-types

Disponibilidade de dados: encoraja para todos e exige para clinical trials

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://www.bmj.com/about-bmj/resources-authors/article-types


"Data Availability": To maintain high standards of research reproducibility, and to 
promote the reuse of new findings, eLife requires all datasets associated with an article 
to be made freely and widely available (unless there are strong reasons to restrict 
access, for example in the case of human subjects data), in the most useful formats, 
and according to the relevant reporting standards.
Disponível em: https://submit.elifesciences.org/html/elife_author_instructions.html#policies >

eLIFE

Gestão de dados de pesquisa

Disponibilidade de dados – Obrigatória

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://submit.elifesciences.org/html/elife_author_instructions.html#policies


Disponível em: https://www.elsevier.com/authors/author-
resources/research-data/data-statement

Disponibilidade de dados:  Agricultura

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://www.elsevier.com/authors/author-resources/research-data/data-statement


Elsevier Journals

Disponível em: https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability

This journal encourages and enables you to share data that supports your research
publication where appropriate, and enables you to interlink the data with your
published articles. Research data refers to the results of observations or
experimentation that validate research findings. To facilitate reproducibility and data
reuse, this journal also encourages you to share your software, code, models,
algorithms, protocols, methods and other useful materials related to the project.

Disponibilidade de dados: incentivam/encorajam

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability


Disponível em: https://www.elsevier.com/authors/author-resources/research-data/data-base-linking

Disponibilidade de dados: Revisão por pares - encorajam

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://www.elsevier.com/authors/author-resources/research-data/data-base-linking


“Seção” declaração de disponibilidade de dados

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?



Disponível emhttps://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/20483694/homepage/forauthors.html
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/13652338/homepage/forauthors.htm
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/13653180/homepage/forauthors.html

Disponibilidade de dados: Exigem

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/20483694/homepage/forauthors.html
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/13652338/homepage/forauthors.htm
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/13653180/homepage/forauthors.html


Disponível em: https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability

All accepted manuscripts are required to publish a data availability statement to confirm the
presence or absence of shared data. […]. If you cannot share the data described in your
manuscript, for example for legal or ethical reasons, or do not intend to share the data then
you must provide the appropriate data availability statement. Food and Energy Security notes
that FAIR data sharing allows for access to shared data under restrictions (e.g., to protect
confidential or proprietary information) but notes that the FAIR principles encourage you to
share data in ways that are as open as possible (but that can be as closed as necessary).

Disponibilidade de dados: Exigem

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://journals.plos.org/plosntds/s/data-availability


Disponível

https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/1439037x/homepage/forauthors.html

Disponibilidade de dados:  Encorajam

Journal of Agronomy and Crop Science encourages data sharing wherever possible, unless 
this is prevented by ethical, privacy, or confidentiality matters. Authors publishing in the 
journal are therefore encouraged to make their data, scripts, and other artefacts used to 
generate the analyses presented in the paper available via a publicly available data 
repository; however, this is not mandatory. 

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/1439037x/homepage/forauthors.html


Disponível https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/20531095/homepage/forauthors.html

Disponibilidade de dados:  Encorajam

Veterinary Medicine and Science encourages authors to share the data and other artefacts 
supporting the results in the paper by archiving it in an appropriate public repository. Authors 
should include a data accessibility statement, including a link to the repository they have used, in 
order that this statement can be published alongside their paper.

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/20531095/homepage/forauthors.html


Disponível https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/17447976/homepage/forauthors.html

Disponibilidade de dados:  encoraja/exige

The journal expects that data supporting the results in the paper will be archived in an 
appropriate public repository. Whenever possible the scripts and other artefacts used to generate 
the analyses presented in the paper should also be publicly archived. Exceptions may be granted 
at the discretion of the editor for sensitive information such as human subject data or the location 
of endangered species. Authors are expected to provide a data accessibility statement, including a 
link to the repository they have used, to accompany their paper.

Dados Abertos – O que estão fazendo os periódicos?

https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/17447976/homepage/forauthors.html


1997-1998 projeto piloto

1998-2013 coleção núcleo

2013-2018 biblioteca Web

2018- ciência aberta

Critérios de 
Indexação

- Profissionalização
- Internacionalização
- Sustentabilidade

Comitê Consultivo – SciELO Brasil

SciELO Brasil

Modelo de Publicação

Programa SciELO – Fazes de evolução 



Programa SciELO – modus operandi de ciência aberta
– determinantes e desafios

Políticas 
Recomendações

Sistemas de 
avaliação

Infraestruturas

Educação e 
disseminação

Governo aberto
Agências
Un., Inst., Soc., Ass.

Agências - auxílios 
Qualis
Un., Inst., Soc., Ass.

Agências - auxílios 
Un., Inst. – portais

reposit.

Projeto SciELO
Linhas de ação

Indexação
Indicadores 

Coleções de 
objetos de com. 
de pesquisas

Guias
Webinarios
Cursos

Un., Inst.– textos
cursos
eventos

Sobre
Instruções aos  
Autores

Check list
Desktop review
Peer review

Repositório

Check list
Guias
Webinarios

determinantes instâncias PeriódicosSciELO



dados 
dados 

Coleções

preprint 
preprint 

biblioteca web de objetos de comunicação de pesquisas

artigo publicado 

parecer 

SciELO Brasil

SciELO Preprints

SciELO Data

Modelo SciELO de Publicação

periódico 

manuscrito 

dados 

preprint 
preprint 

SciELO Postprints

preprint postprint 
artigos não SciELO  

preprint 

SciELO Livros

preprint 
livros / capítulos 



dados 
dados 

Coleções

preprint 
preprint 

artigo publicado 

parecer

periódico 

manuscrito 

dados

preprint
preprint 

preprint artigos não SciELO 
indexados 

preprint 
preprint 

livros / capítulos 

biblioteca web de objetos de comunicação de pesquisas
Modelo SciELO de Publicação



Dados Abertos – Objetos de comunicação da pesquisa
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https://data.scielo.org

Solange Santos, SciELO, CC-BY, 09 de junho 2022

O SciELO Data pode ser utilizado 
por autores que submetem 
manuscritos aos periódicos da 
Rede SciELO e ao servidor SciELO 
Preprints. 



O SciELO Data oferece à comunidade de autores e editores dos periódicos da Rede SciELO e
usuários do SciELO Preprint um repositório multidisciplinar (é parte da infraestrutura comum)
para:

✓ DEPOSITAR

✓ DESCREVER

✓ DISSEMINAR

✓ CITAR

✓ PRESERVAR

▪ Dados abertos de artigos submetidos, aprovados, ou já publicados em periódicos da Rede SciELO
ou depositados no SciELO Preprints (todo conjunto de dados deve estar associado à um artigo ou
a um preprint).

▪ Adoção das melhores práticas na gestão de repositórios de dados (Princípios TRUST e FAIR, DOI,
preservação de longo prazo, curadoria, etc.)

▪ Espaço comum de aprendizagem e apoio operacional da equipe SciELO Data.

▪ Plataforma de código aberto Dataverse criada e mantida pela Harvard University (Global
Dataverse Community)



Periódicos – Por onde começar?

Passo 1. Atualizar a política editorial sobre abertura dos dados
Instruções aos autores – orientar claramente sobre a exigência de abertura dos dados e os procedimentos
para disponibilizar os dados, códigos, programas, outros materiais (exceções e casos especiais). Orientar sobre
a necessidade de citação e referenciamento dos dados., etc.

Passo 2. Criar “repositório” do periódico
Solicitar criação do dataverse do periódico por meio do data@scielo.org. Informar membros da equipe editorial
com perfis usuários (curadores) e gestores do repositório (admin)

Passo 3. Definir procedimentos iniciais e momento da curadoria dos dados
Em que momento os dados deverão ser depositados (antes, durante peer review, após aprovação)? Quais os
padrões adotados na área?, etc

Solange Santos, SciELO, CC-BY, 11 de Dezembro 2020

mailto:data@scielo.org


Autor – Como depositar? 

Passo 1. Prepare os seus dados de pesquisa e a documentação informativa (contexto)
Certificar-se de que o (s) conjunto(s) de dados estão de acordo com as diretrizes do repositório e do periódico.
Verificar quais dados devem disponibilizados e preparar os datasets (nomeação dos arquivos, descrição dos
dados, palavras-chave, metadados, licenças que permitam reuso dos dados, etc)

Passo 2. Criar conta ou  Login no SciELO Data
O depositante (autor, grupo de pesquisa, pessoa autorizada) seleciona o Dataverse do periódico ou preprint
onde o manuscrito foi submetido e/ou aprovado para publicação.
FAQ SciELO Data

Passo 3. Upload dos dados associados ao manuscrito
Autor clica em “Add Data” → Preenche campos formulário (metadados) de forma mais detalhada possível
→ faz upload dos arquivos + códigos + documentação (meu "um conjunto de dados tem informação suficiente
para ser entendido e utilizado por aqueles que não o criaram?) → "Save Dataset“.

Passo 4. Termos de Uso
→ Editar página com os termos de uso dos dados
O conjunto de dados como “draft” é disponibilizado/transferido para gestão e revisão do periódico publicação

Solange Santos, SciELO, CC-BY, 11 de Dezembro 2020



SciELO Data – Guia de Depósito do dados

▪ Fluxo do SciELO Data;
▪ Princípios FAIR;
▪ Nomeação dos arquivos;
▪ Formato dos arquivos;
▪ Tamanhos dos arquivos;
▪ Descrição dos dados;
▪ Templates arquivo README

Dados de Pesquisa – Autor/pesquisador o que fazer?



SciELO Data – Guia de Depósito do dados

Dados de Pesquisa – Autor o que fazer?



Periódico - Curadoria e gestão dos dados de pesquisa

Passo 1. Curadoria inicial dos dados pela equipe editorial no SciELO Data 
Equipe recebe notificação sobre deposito de conjunto de dados → Verifica se os arquivos estão de fato 
relacionados com o artigo → Verifica os metadados (exemplo: título, autores, contato, descrição, palavras-
chave, etc) →Verificar os termos de uso (licença CC, possíveis informações sobre embargo, acesso restritos aos 

Passo 2. Esclarecimento de dúvidas e pendências
Entrar em contato com autor para resolução de pendência / esclarecimento de dúvida(s)
FAQ SciELO Data
Entrar em contato com equipe SciELO para solicitar apoio e esclarecimento de dúvida(s)

Passo 3. Disponibilidade pública dos dados e/ou metadados
Equipe editorial publica os dados e/ou metadados associados ao artigo com atribuição de DOI para o 
conjunto de dados.

Passo 4. Publicar artigos com dados associados
Publicar artigos com “seção” declaração de disponibilidade de dados.
Citação e referenciamento dos dados subjacentes à pesquisa



SciELO Data – Guia de Depósito do dados

Dados de Pesquisa – Periódicos



Periódicos – Informação de apoio à curadoria

https://www.dcc.ac.uk/about



▪ Autoria; 
✓pessoal

✓institucional 

▪ Data de depósito dos dados de pesquisa

▪ Nome do repositório; 

▪ Identificador eletrônico; 
✓Link DOI ou URL dos dados de pesquisa

▪ Qualificador [dataset] 

▪ Título dos dados de pesquisa; 

▪ Versionamento

Dados de Pesquisa: Citação

Dados Abertos – periódicos o que fazer?



Guia SciELO: Citação de dados

Disponível em: Guia de citação de dados de pesquisa SciELO

Dados Abertos – periódicos o que fazer?

https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/guia-de-citacao-de-dados_pt.pdf


Guia de Citação de dados

Disponível em: Guia de citação de dados de pesquisa SciELO

Dados Abertos – periódicos o que fazer?

https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/guia-de-citacao-de-dados_pt.pdf


Data Journals - São periódicos especializados na publicação de artigo de dados

Disponível em: https://bdj.pensoft.net

Artigo de Dados  e Periódicos de dados – Tendências

https://bdj.pensoft.net/


▪ O artigo de dados é um tipo de publicação cujo principal objetivo é descrever uma coleção/conjunto de dados 
de pesquisa, em lugar de relatar uma pesquisa estendendo-se a interpretações, deduções e conclusões a partir 
dos dados, como ocorre em artigo convencional. Os artigos de dados somente contêm informação sobre os 
dados e não hipóteses ou argumentos.

▪ Destinam-se exclusivamente a relatar as etapas metodológicas de obtenção dos dados científicos e a detalhar a 
descrição dos dados a composição, o formato, a localização e as formas de acesso e manipulação dos dados, 
sistemas e softwares para processamento, entre outros de modo a permitir maior contextualização para 
ampliar a reusabilidade dos dados.

▪ Em alguns aspectos, são semelhantes a um artigo científico convencional, podendo incluir itens como: 
resumo, introdução e contextualização, procedimentos metodológicos e conflito de interesses, 
agradecimentos e referências. 

Artigos de dados

Artigo de Dados  e Periódicos de dados – Tendências



Disponível em: https://bdj.pensoft.net/article/36754/

Artigo de Dados descreve conjunto de dados (dataset) sem se estender a sua interpretação 
destinando-se exclusivamente a relatar as etapas metodológicas de obtenção dos dados científicos e a 
detalhar os metadados de forma a permitir maior contextualização para ampliar a reutilização dos 
dados

Artigo de Dados  e Periódicos de dados – Tendências

https://bdj.pensoft.net/article/36754/


Seções de um artigo de dados

Artigo de Dados  e Periódicos de dados – Tendências



Pesquisadores - O que fazer?

Passo 1. Preparar os seus dados de pesquisa e a documentação
Verificar se sua afiliação institucional ou agência financiadora exige a elaboração de um Plano de Gestão de Dados
(para consultar um exemplo acesse: https://fapesp.br/gestaodedados); se informar sobre as melhores práticas de
preparação de dados e documentação.
Para consultar o Guia de preparação de dados de pesquisa do SciELO Data, clique aqui.

Passo 2. Escolher o repositório para o depósito dos dados e documentação
Verificar quais repositórios são recomendados pelo periódico; se informar a respeito dos termos e condições de
uso do repositório; se cadastrar no repositório.
Para consultar os Termos e condições de uso do repositório SciELO Data, clique aqui.

Passo 3. Depositar os seus dados de pesquisa e documentação
Acessar instruções de depósito do repositório escolhido; certificar-se de que o conjunto de dados está de acordo
com as diretrizes do periódico e do repositório e, se necessário, adequá-lo.
Para consultar o Guia de depósito de dados de pesquisa do SciELO Data, clique aqui.

Passo Adicional. Otimizar sua presença digital
Usar este checklist (em inglês) para conectar sua pesquisa a seus dados, software, instituição, etc, melhorar a
descoberta de seu trabalho por colaboradores em potencial e para receber crédito quando outros usarem seu
trabalho.

https://fapesp.br/gestaodedados
https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guia_preparacao_pt.pdf
https://www.scielo.org/pt/sobre-o-scielo/scielo-data-pt/termos-data/
https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guia_deposito_pt.pdf
https://doi.org/10.5281/zenodo.5520043


Periódicos – Por onde começar?

Passo 1. Atualizar a política editorial sobre abertura dos dados
Instruções aos autores – orientar claramente sobre a exigência de abertura dos dados e os procedimentos para
disponibilizar os dados, códigos, programas, outros materiais (exceções e casos especiais). Orientar sobre a
necessidade de citação e referenciamento dos dados., etc.

Passo 2. Lista de repositórios recomendados/Criar “repositório” do periódico
Solicitar criação do dataverse do periódico por meio do data@scielo.org. Informar membros da equipe editorial
com perfis usuários (curadores) e gestores do repositório (admin)

Passo 3. Definir procedimentos iniciais e momento da curadoria dos dados
Em que momento os dados deverão ser depositados (antes, durante peer review, após aprovação)? Quais os
padrões adotados na área?, etc

mailto:data@scielo.org


https://data.scielo.org

Solange Santos, SciELO, CC-BY, 09 de junho 2022

▪ Google

▪ Google Dataset Search (específico para Dados de pesquisa).

▪ Re3Data (repositórios e Portais de dados)

▪ Repository Finder;

▪ FairSharing;

▪ Data Repositories;

▪ Data Citation Index (Clarivate/WoS em andamento)

Indexação



Obrigada!!!
Solange Santos
@RedeSciELO             @asolsantos


