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Gestão 
articulada e 
colaborativa



Missão

Promoção do compartilhamento

de dados de pesquisa em 

enfermagem, apoiado nos 

princípios FAIR, bem como no 

reuso de dados de pesquisa.



Objetivos

1. Promover pesquisas na área de enfermagem 
sobre:

a. repositórios de dados de pesquisa 
nacionais e internacionais que poderão 
armazenar de forma confiável os dados de 
pesquisa em enfermagem;

b. metadados específicos;

c. padrões de interoperabilidade tecnológica 
e semântica dos dados;

d. modelos de plano de gestão de dados. 
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Metadados
BioCADDIE

Fonte: KIM, Hyeoneui et al. Explorative analyses of nursing research 

data. Western journal of nursing research, v. 39, n. 1, p. 5-19, 2017.



Objetivos

2. Desenvolver metodologias voltadas para as 
práticas dos produtos e serviços FAIR, que 
atendam às necessidades disciplinares e 
operacionais da área da enfermagem.

3. Promover encontros, cursos, workshops e 
seminários visando impulsionar e 
disseminar os princípios FAIR entre os 
membros da Rede GO FAIR Brasil Saúde 
Enfermagem.

4. Trabalhar de forma articulada e 
colaborativa com a Rede GO FAIR Brasil 
Saúde.



Ações PPG´s

Oferta de disciplinas temáticas:
 Inovação aberta e ciência aberta (2019)

 Ciência Aberta (2020.1)

 Dados de Pesquisa (2020.2)

 I Seminário Internacional de Gestão de 
Dados de Pesquisa

Submissão e publicação de artigos

Capítulo de livro sobre FAIR em andamento

Orientações em andamento



Pesquisa em 
andamento

Doutorado em andamento (PPGENFBIO) –
Solange Pereira Campos

 Compartilhamento e Reuso de Dados de 
Pesquisa em Enfermagem - entre a intenção e a 
prática



Público-
alvo

Desafio?

No Brasil

117 cursos de pós graduação  
39 doutorados acadêmicos

2 doutorados profissionais

52 mestrados acadêmicos

24 mestrados profissionais

Fonte: Plataforma Sucupira, 2020



• Falta de uma abordagem instrucional sistemática e pragmática  na maioria 
das faculdades/departamentos de enfermagem para gerenciar dados 
coletados por alunos de doutorado. 

• Quando ocorre é por meio de mentoria individual sob demanda. 
• Inclusão de conteúdo relacionado à gerenciamento de dados no currículo é 

uma raridade e quando é incluído, muitas vezes é limitado a aulas 
individuais.

Artigo no prelo
Foco em universidades americanas



Próximos 
passos

Criação de grupos de trabalho com 
interessados de todo o Brasil

Ampliação dos participantes nas 
pesquisas em andamento

Novos eventos para disseminação



Fonte: Sales,L. 2020



Manifesto GO FAIR Saúde 
Enfermagem:

Apoie a iniciativa!

https://bit.ly/InscricaoGOFAIRENF
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