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GO-FAIR

É  UM MOVIMENTO INTERNACIONAL  QUE V ISA  DISSEMINAR 
E  AUXI L IAR  A  I MPLEMENTAÇÃO DE  PRI NCI P IOS  QUE  
TORNAM OS  DADOS FA I R .





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 
respeitando todas as 
questões éticas, legais e 
restrições contratuais. 
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PARA QUÊ DADOS FAIR?

Para as agências de financiamento esses princípios  FAIR agregam maior valor e dão 
maior transparência ao resultado das pesquisas, por elas financiadas.

Para os editores melhoram o processo de revisão por pares, além de dar maior 
publicidade às investigações.

Para as universidades, eles dão maior integridade e visibilidade às pesquisas 

Para os pesquisadores eles servem para ajudá-los na organização e tratamento dos seus dados o que 
consequentemente reverterá em um melhor resultado de pesquisa e possibilidades de compartilhamento.

Para os bibliotecários de dados eles abrem uma nova possibilidade de trabalho
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O GO-FAIR  SE ORGANIZA EM TRÊS PILARES

GO CHANGE – foca nas prioridades, políticas e incentiva a
implementação do FAIR. Promove mudanças sócio-culturais que
envolvem importantes atores de todos os níveis, visando tornar os
princípios FAIR um padrão de trabalho na ciência.

GO TRAIN – trata da necessidade de definir currículos e programas

de treinamento sobre o gerenciamento de dados. A meta é facilitar

a capacitação de profissionais em gestão de dados.

GO BUILD – Trata da necessidade de criar infraestruturas para

dados interoperáveis, criando padrões, protocolos e serviços

compatíveis e possibilitando que o pesquisador deposite, acesse e

analise dados científicos de todas as áreas.



➢ Iniciado nos 30 anos do Scielo

➢ Liderado pelo IBICT

➢ Manifesto lançado pelo MCTIC em dezembro de 2018

➢ Organizado em redes de implementação temáticas

➢ A Primeira RI implementada no Brasil foi o GO-FAIR-
Saúde (2018)

➢ As RIs podem se dividir em subredes por domínio

➢ A primeira ramificação da GO-FAIR-Saúde é o GO-
FAIR Enfermagem



Nosso Plano 
de Ação



O que estamos fazendo?

Traduzindo material 
do FAIR para 
divulgação

Criação de Website
Organizando

governança e outros 
documentos internos

Divulgação do FAIR e 
seus princípios em 

palestras e cursos de 
gestão de dados

Organização de Livro sobre
princípios FAIR e as 
iniciativas nacionais

Estudo, pesquisa e 
publicação sobre 
princípios FAIR

Elaboração de Guia de 
Gestão de Dados para 

bibliotecários e 
pesquisadores inserindo os 
princípios FAIR (2.edição)

Organização de 
Redes de 

Implementação



O que estamos planejando?

Disseminar os princípios FAIR para toda a 
América Latina

Expandir as Redes de implementação:

Agropecuária
Ensino, Ciência, tecnologia e 

inovação



Algumas 
recomendações

• Conheça os seus dados! Quais dados são gerados e usados
nas pesquisas em Enfermagem?

• Uma dica: conheça as metodologias adotadas no 
desenvolvimento das pesquisas

• Conheça as tecnologias e padrões (metadados e 
vocabulários) já existentes no seu domínio

• Ofereça um repositório modelado de acordo com os
princípios FAIR

• Incentive o uso de Plano de Gestão de Dados aos
pesquisadores

• Incentive às instituições participantes a criarem sua
Política de Gestão de Dados



Considerações Finais

• Nem todos os dados podem ser 
abertos. Conheçam a LGPD 
brasileira!

• Os metadados podem e devem ser 
abertos!

• Invistam na curadoria dos dados! 
Abertos ou fechados – dados só
são úteis se bem curados



As pesquisas em Enfermagem
avançará muito nos próximos anos

com a fairificação dos dados de 
pesquisa
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