
Diretrizes para gestão, 
compartilhamento e 
abertura de dados para pesquisa

Consulta interna sobre Termo de Referência



Apresentação

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está realizando entre 17 de junho e 10 de setembro (última 
ampliação do prazo) uma consulta interna à sua comunidade sobre o Termo de Referência: 
Gestão e Abertura de Dados para Pesquisa, disponível no Arca. O seu objetivo é  subsidiar a 
construção coletiva de diretrizes alinhadas às prioridades estratégicas da instituição e da 
sociedade brasileira. 

A perspectiva da abertura de dados de pesquisa é uma das principais linhas de ação do 
movimento global por uma Ciência Aberta, que faz convergir políticas e investimentos de 
governos, agentes financiadores de pesquisa e revistas científicas para o estabelecimento de um 
novo ecossistema de pesquisa, agora orientado para a colaboração aberta. 

Atenta às transformações estruturais no panorama mundial da pesquisa, a Fiocruz pretende 
estabelecer diretrizes que orientem, capacitem e salvaguardem seus colaboradores neste novo 
contexto. Por isso, promove este importante debate com a sua comunidade.  



O que é a consulta interna?
A consulta interna sobre o Termo de Referência pretende promover um debate qualificado de modo a 
subsidiar o Conselho Deliberativo da Fiocruz na definição de diretrizes institucionais sobre gestão, 
compartilhamento e abertura de dados para pesquisa. 

Após o seu encerramento em 10 de setembro, o Grupo de Trabalho de Ciência Aberta (GTCA) irá 
consolidar as contribuições dos participantes em um relatório final. Além disso, será elaborado um 
documento com a proposta de diretrizes institucionais a ser apreciado pelo Comitê de Regulação da 
Ciência Aberta e submetido à aprovação pelo Conselho Deliberativo da Fiocruz.
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Quem pode participar?

Podem participar da consulta interna todas as pessoas com acesso à Intranet Fiocruz. 

• SERVIDORES

• PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS

• BOLSISTAS DE PESQUISA

• ESTAGIÁRIOS



Como participar?
As contribuições podem ser: 

Coletivas 
Recomendamos que as contribuições sejam feitas de forma coletiva, quando os participantes registram 

uma visão consensuada entre eles. Geralmente, registrando visões da unidade onde trabalham ou de 

grupos temáticos transversais (marcos legais, ética em pesquisa, etc). Cabe aos diretores das unidades 

definirem  as estratégias de mobilização, que podem se dar por reuniões de Câmaras Técnicas, 

Assembléias, Conselho Deliberativo, entre outras instâncias colegiadas. Entre em contato com o Ponto 

Focal da sua unidade para saber mais. 

Individuais 
As contribuições também podem ser individuais, quando o participante prefere expressar um ponto 

de vista particular.



Onde participar?

A ferramenta “Consulta pública Fiocruz”, elaborada pelo Icict, é o espaço para registrar 
contribuições.

• Acesse a Intranet Fiocruz e faça seu login

• Clique em "Acontece na Fiocruz" no menu lateral esquerdo. 

• Clique em "Consulta pública"

• Clique em "Ciência Aberta - consulta interna"

• Leia as informações e clique na ferramenta "Consulta pública 

Fiocruz”

• Clique em “Termo de referência: gestão e abertura de 

dados”

• Clique novamente em “Termo de referência: gestão e abertura 

de dados”

• Acesse o Termo de referência e faça suas contribuições



Como as contribuições serão incorporadas?

O GTCA irá sistematizar as contribuições enviadas para a consulta interna, seguindo a 

metodologia criada para a deliberação das contribuições enviadas para a Política de 

Comunicação: 

● As contribuições serão ordenadas por seção do documento e seguirão a data de 

postagem da contribuição na plataforma.

● Será preservado o anonimato das contribuições, com a supressão do nome, unidade, e 

indicações no corpo do texto que permitam a identificação do autor.



Como serão consolidadas as contribuições?
As contribuições serão classificadas em 3 tipos: 

1. Supressão - Quando solicitada retirada de um trecho. 

2. Adição - Quando solicitada a inclusão de novo trecho ao texto.  

3. Modificação - Quando solicitada a alteração de um trecho. 

E serão analisadas pelo GTCA que indicará o grau de incorporação na segunda versão do Termo 

de Referência e sua respectiva justificativa. 

a. Incorporada 

b. Incorporada com redação alternativa

c. Incorporada parcialmente

d. Não incorporada



Exemplo 

1. Contribuição que sugere INCLUSÃO de novo trecho ao texto é INCORPORADA. 

Relatório informa:

JUSTIFICATIVA

STATUS



Exemplo 

1. Contribuição sugere RETIRADA de trecho ao texto é INCORPORADA COM REDAÇÃO ALTERNATIVA. 

Relatório informa:

JUSTIFICATIVA
STATUS



Exemplo

1. Contribuição sugere MODIFICAÇÃO de trecho do texto é INCORPORADA PARCIALMENTE. 

Relatório informa:

JUSTIFICATIV
A

STATUS



Exemplo

1. Contribuição sugere MODIFICAÇÃO de trecho e NÃO É INCORPORADA

Relatório informa:

JUSTIFICATIVA
STATUS



Problemas no uso da plataforma?

A ferramenta on-line “Consulta pública Fiocruz”, disponibilizada pelo Icict, é muito similar a utilizada em 

Congressos Internos. 

Em caso de dúvida sobre a consulta interna:

● Acesse o Guia do Usuário, disponível no Arca,  para conhecer suas funcionalidades. 

● Tire dúvidas com o Ponto Focal da sua unidade.

● Participe de debates públicos nas unidades.

● Envie um e-mail para ciencia.aberta@fiocruz.br 

Em caso de dúvida ou problema no uso da plataforma: 

● Envie um e-mail para pedro.miloski@icict.fiocruz.br



Fale conosco

Grupo de Trabalho de Ciência Aberta da Fiocruz

Site: https://portal.fiocruz.br/ciencia-aberta
E-mail: ciencia.aberta@fiocruz.br

Este conteúdo pode ser utilizado para todos os 
fins não comerciais, respeitados e reservados os 
direitos morais dos autores.


