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Algumas visões da ciência aberta

Fecher B., Friesike S. (2014) Open Science: One Term, Five Schools of 

Thought. In: Bartling S., Friesike S. (eds) Opening Science. Springer, Cham

Questões 

tecnológicas e 

ferramentas

Tornar o 

conhecimento 

acessível e 

compreensível a 

sociedade (não 

cientistas) , de 

forma a que possa 

ser um processo 

de criação 

participativo

Formas 

alternativas de 

mensuração

Acesso a dados e 

produtos da 

pesquisa para 

qualquer 

interessado

Colaboração 

na ciência



Considerando a ideia de 
uma rede colaborativa
nacional para 
desenvolvimento de um 
ecossistema para 
abertura de dados para 
pesquisa, quais seriam os
principais desafios e 
oportunidades
percebidos?

INTEGRAÇÃO de ferramentas/plataformas 
multi-institucionais

PADRÕES Padrão nacional e com referências 
internacionais de metadados e tecnologias

Uso de identificadores persistentes

DADOS ABERTOS, principalmente quando a 
pesquisa tiver financiamento público 

COLABORAÇÃO, não somente entre os 
agentes públicos, mas também com todos os 
atores interessados. 



O “ECOSSISTEMA” DA INFORMAÇÃO NA PESQUISA

Iniciativa privada

Agências 
financiadoras

Sistemas e Bancos de 
Dados

Editores científicos

Compartilhamento e 
gestão do conhecimento

Acesso aberto

Internacionalização

Redes

Parcerias, 
Compartilhamento

Financiamento para 
pesquisa

Projetos de pesquisa

Produções científicas

Pesquisadores

Dados de pesquisa

Infraestrutura, 
equipamentos de 

pesquisa

Instituições e PPGs

Gestão

Avaliação



Outros

Reforçar ações de 

compartilhamento 

de infraestrutura 

de pesquisa, a 

exemplo do 

Solidariedade 

criado pela 

UNICAMP e que o 

CONECTI está 

apoiando

•Pensar em algum 

tipo de métrica 

que incentive e dê 

bônus a 

programas que 

pratiquem ciência 

aberta

Dados abertos da 

CAPES

•Reforçar a ação de 

Dados Abertos da 

CAPES

https://dadosabertos.c

apes.gov.br/

Política de ciência 
aberta da CAPES

•Montar o grupo de 

discussão para 

redigir a portaria 

•Considerar 

determinar publicar 

aberto o que é 

financiado com 

recursos públicos

•Fortalecimento de 

ações e 

mecanismos de 

ciência aberta, via 

CONECTI 

•A integração de 

dados entre vários 

agentes permitirá, 

dentro do que for 

permitido pela Lei 

Geral de Proteção 

de Dados, 

disponibilizar maior 

quantidade de 

informações em 

acesso aberto

https://www.conectib
rasil.org/

•Repositório de 

acesso aos 

produtos da pós-

graduação, 

preferencialmente 

em formato aberto

•A ser lançado no 

início de 2020, 

inicialmente com 

produtos técnico-

tecnológicos

•Associado à meta 

OGP – criação de 

infraestrutura 

federada de 

repositórios

Quais as principais iniciativas e ações desenvolvidas em sua instituição que 
contribuem para criação de uma cultura de compartilhamento e abertura
de dados?

https://dadosabertos.capes.gov.br/
https://www.conectibrasil.org/


Obrigada!
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