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Manual de Formação em Ciência Aberta

Objetivos do Manual: 

divulgar os conceitos e princípios da 

Ciência Aberta de forma eficaz, e

apoiar os formadores em Ciência Aberta 

fornecendo um conjunto de métodos, 

técnicas e práticas
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Open Science Training Handbook

Book Sprint em Hannover na Alemanha – Fevereiro 2018
 1 semana

 14 especialistas (selecionados de entre 29 candidatos)

 10 países

 primeiro rascunho ficou disponível para comentário público 

durante quinze dias

 dezenas de comentários recebidos

 nova versão, posteriormente disponibilizada em vários 

formatos (Gitbook, PDF, ePub. Mobi) a partir do endereço 

book.fosteropenscience.eu.



Autores do Handbook original
Sonja Bezjak (University of Ljubljana, Slovenia)

Philipp Conzett (Arctic University of Norway) 

Pedro L. Fernandes (Instituto Gulbenkian de Ciência, Portugal)

Edit Görögh (University of Göttingen, Germany)

Kerstin Helbig (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)

Bianca Kramer (Utrecht University, Netherlands)

Ignasi Labastida (Universitat de Barcelona, Spain)

Kyle Niemeyer (Oregon State University, USA)

Fotis Psomopoulos (Center for Research and Technology Hellas, Greece)

Tony Ross-Hellauer (Know-Center GmbH, Austria)

René Schneider (Geneva School of Business Administration, Switzerland)

Jon Tennant (Open Science MOOC, Germany) 

Ellen Verbakel (4TU.Centre for Research Data, Netherlands)

April Clyburne-Sherin (Code Ocean, USA)

https://open-science-training-handbook.gitbook.io/book/about-the-authors-and-facilitators#authors-at-the-sprint-event

https://open-science-training-handbook.gitbook.io/book/about-the-authors-and-facilitators#authors-at-the-sprint-event


Open Science Training Handbook

• Licença CC 0 para 

facilitar a reutilização

• Disponível no Zenodo

https://doi.org/10.5281/

zenodo.1212496

book.fosteropenscience.eu

https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496
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Tradução do OSTH para Português

Book Sprint português

 23 tradutores convidados

 3 revisores 

 3 semanas

 primeira release na semana do Acesso Aberto 

(Outubro 2018)

Release como Gitbook 14 Dezembro 2018

 Pdf a disponibilizar brevemente no Zenodo



Tradutores da versão portuguesa

Ana Miguéis 

Bella Nolasco

Carla Marques

Carlos Catalão

Carlos Lopes   

Cecília Reis

Clara Boavida

Cristina Sousa Lopes

Maria da Luz Antunes

Maria João Amante

Rosário Duarte

Sofia Fernandes

Susana Ambrósio

Susana Lopes

Tatiana Sanches

Diana Silva 

Filomena Bastos

Gonçalo Praça

Graça Gabriel

Isabel Andrade

Liliana Gonçalves

Manuel Montenegro

Margarida Vargues

https://book.fosteropenscience.eu/pt/08FichaTecnica/

https://book.fosteropenscience.eu/pt/08FichaTecnica/


Manual de Formação em Ciência Aberta

1. Introdução ao Manual 

2. Introdução à Ciência Aberta

3. Sobre Aprendizagem e 

Formação

4. Aspetos Organizativos

5. Exemplos e Orientação Prática

6. Glossário

7. Referencias

8. Ficha Técnica

https://book.fosteropenscience.eu/pt/

https://book.fosteropenscience.eu/pt/
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Introdução à Ciência Aberta
Objetivo: contextualizar e apresentar os pontos principais dos 

componentes mais relevantes da Ciência Aberta. 

Estrutura comum:

• descrição do tópico

• explicação da sua relevância para a Ciência Aberta

• principais objetivos de aprendizagem

• principais componentes (conhecimentos e competências) 

• equívocos mais frequentes no âmbito desse tópico

• resultados esperados de uma sessão de formação

• sugestões de leitura adicional.



Capítulos

2.1 - Conceito e Princípios da Ciência Aberta

2.2 - Dados e Materiais de Investigação Abertos

2.3 - Software Aberto na Investigação

2.4 - Investigação Reprodutível e Análise de Dados

2.5 - Acesso Aberto a Publicações

2.6 - Licenciamento Aberto e Formatos de Ficheiros



Capítulos

2.7 - Plataformas Colaborativas

2.8 - Revisão por Pares Aberta, Métricas e Avaliação

2.9 - Políticas de Ciência Aberta

2.10 - Ciência Cidadã

2.11 - Recursos Educativos Abertos

2.11 - Defesa e Promoção da Ciência Aberta



Sobre Aprendizagem 

e Formação
4



Aprendizagem e Formação

Criar contexto acerca de estratégias de 

formação, orientação prática na 

elaboração de um curso e fornecer uma 

visão geral das teorias pedagógicas.

Três conceitos-chave do ensino e 

formação:

- Preparação

- Execução

- Reflexão
A formação é o processo de ensinar ou aprender uma 

competência ou trabalho e os formadores ensinam, de 

facto, algo. A formação pode ser considerada como uma 

atividade mais ampla que pode englobar o ensino.



Expectativas sobre um formador

• Seja entusiasta em relação aos tópicos que está a 

ensinar.

• Compreenda a importância de fatores como a 

transparência e reprodutibilidade da investigação e as 

implicações sociais mais amplas dos mesmos.

• Demonstre familiaridade com o processo de 

investigação, incluindo o planeamento da investigação, 

produção de resultados de investigação e a comunicação e 

publicação desses resultados.



Expectativas sobre um formador
• Tenha conhecimento sobre os diferentes tipos de processos e de 

resultados da investigação que podem ser partilhados (dados, código e 

software, “papers”, comunicação, fluxos de trabalho, candidaturas a financiamentos e 

planos de gestão de dados).

• Esteja ciente das políticas, regulamentos e leis que podem afetar 

os investigadores ao fazer Ciência Aberta;

• Compreenda as pressões que resultam das políticas institucionais, 

ou da falta delas, que moldam a forma como os investigadores lidam 

com dados e resultados, desde a fase de aquisição até às fases da 

partilha e disseminação.

• …
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Formação em ciência aberta – aspetos de 

organização

FORMATO

Decidir o tipo de evento que se quer 
coordenar é o primeiro passo para o 
planeamento da formação.

Aspetos a considerar:

Formato: workshop, seminário, lição 
(presencial), curso online, webinar, blended
learning.

Participativo, formal, informal.

Evento integrado nos curricula.

Com convidados externos (especialistas).

Formação como requisito obrigatório dos 
participantes, participação voluntária.

Os participantes vão receber créditos pela 
frequência da formação?

AUDIÊNCIA, ESPECIALISTAS 
CONVIDADOS, PARCEIROS

Antes de assumir o compromisso da 

organização do evento, deve assegurar-se 

que o público alvo está definido com 

clareza,

– e que as necessidades do público são 

conhecidas.

Definir o público, o nº de participantes,

– e as áreas de competência dos 

formadores.



Formato

https://book.fosteropenscience.eu/pt/

04AspetosOrganizativos/

https://book.fosteropenscience.eu/pt/04AspetosOrganizativos/


Formação em ciência aberta – aspetos de 

organização

COLABORAÇÕES

Colaboração com outros especialistas
(oradores).

Apoio de outras instituições, serviços, 
etc. (livestream, impressão...)

Parcerias com outras 
unidades/departamento na nossa 
instituição,

Integrar o evento de formação numa 
conferência de maior dimensão ou 
reconhecimento.

Identificar oradores que podem ser 
convidados.

REPRESENTATIVIDADE

Questões de género na equipa de 

formadores.

Dependendo do tipo de evento, ter 

em consideração representação:

– Geográfica

– Disciplinar

– Grupos/departamentos…



Formação em ciência aberta – aspetos de 

organização

LOCAL

Considerar: 

Acessibilidade (transportes, 

elevadores, rampas...)

Equipamentos disponíveis 

(media, wifi, tomadas...)

Checklists, ex. SPARC

https://sparcopen.github.io/opencon-

dei-report/checklist.html

DURAÇÃO

A duração depende do formato e 
conteúdos:

Estimar o tempo para cada parte da 
formação;

Ser razoável com a hora de início e 
fim;

Numa universidade, ter em conta os 
horários das aulas;

Evitar finais de tarde e fins-de-
semana.

https://sparcopen.github.io/opencon-dei-report/checklist.html


Formação em ciência aberta – aspetos de 

organização

ORÇAMENTO

Pode ser necessário suporte 
financeiro para o evento, para:

Local (sala)

Despesas de viagem e alojamento de 
formadores

Materiais (impressões, badges...)

Equipamentos

Custos cobertos:

Pela normal atividade do serviço

Por financiamento externo ou da 
própria instituição

Por valor de inscrição no evento

INSCRIÇÕES

Ponderar recursos para processo de registo 
e cobrança das inscrições.

Cobrar valores de inscrição pode ser 
complicado administrativamente: 
considerem usar serviços online 

(Eventbrite, Event Smart))

Pode ser necessário contratar serviços 
externos.

NOTA: não esquecer que o pagamento de 
inscrição diminui a hipótese de ausência 
no evento.



Formação em ciência aberta – aspetos de 

organização

FINANCIAMENTO

Procurar financiamento:

na própria instituição, ou

orçamento de projetos internos,

Em patrocinadores externos

(empresas), 

ou o pagamento de inscrição.

Tarefas de Organização

Equipamentos & Multimedia

Estratégia de Marketing;

Registo;

Comunicação;

Refeições;

Código de Conduta;

Certificação de participação;

Sinalética;

Redes sociais e notas;

Encerramento do evento.



Exemplos e 

Orientação Prática
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Exemplos e Orientação Prática

Neste capítulo listamos um conjunto de exercícios sobre 

várias temáticas abordadas no capítulo 2

• Objetivo: envolver os seus formandos numa reflexão 

crítica sobre os assuntos relativos à Ciência Aberta. 

• Lema: "Adote, adapte, desenvolva" objetivo é reutilizar 

ou adaptar o que já existe

• Possibilidade de propor novos exercícios – contacte-nos! 



Escolas de Verão Ciência Aberta (5 dias)



Alinhar!

Exercicio de grupo 5–10 minutos

Tópico: Icebreaker

Objectivos: fazer os participantes descontrair

Desenhem uma linha imaginária na sala, do grau

“concordo fortemente” ao “discordo fortemente”

O moderador ou um participante diz uma frase e os

participantes colocam-se ao longo dessa linha

imaginária. O moderador pede a alguns participantes

para explicar o seu ponto de vista

Materiais e ferramentas requeridos: Nenhum

Conhecimentos anteriores requeridos: Nenhum

Não esquecer: todos devem dar a sua opinião.



Priorizar as necessidades de aprendizagem

Exercicio de plenário: 10 minutos

Tópico: Princípios e Conceitos da Ciência Aberta

Objectivos: identificar pontos fortes e necessidades

de formação

Primeiro individualmente e depois em grupo, 

identificar com pontos de diferentes cores as áreas

em que necessita de formação, e aquelas que 

conhece melhor

Materiais e ferramentas requeridos: research cycle

with activities impresso; autocolantes de diferentes 

cores

Conhecimentos anteriores requeridos : Nenhum

https://www.dropbox.com/s/l6wvhxm0rj6pdiy/OS-handbook_exercise_BK-1.png?dl=0


Café com Ciência Aberta

Exercicio em grupos 6-8 pessoas 1h30m

Tópico: Conceitos e Princípios da Ciência Aberta

Objectivos: Obter conhecimentos de diferentes 

aspectos da ciência aberta; partilhar opiniões e 

pontos de vista sobre as declarações e tópicos 

com outros stakeholders

O moderador ou um participante lê uma carta 

com afirmações sobre tópicos da Ciência Aberta; 

o relator toma notas das opiniões expressadas e 

preenche as cartas de mapas mentais e  “ideias

luminosas”

Materiais e ferramentas requeridos: Baralho de 

cartas Open Science Cafe

Conhecimentos anteriores requeridos : Nenhum

Não esquecer: todos devem dar a sua opinião



Outros recursos no 

Portal FOSTER
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Cursos

https://www.fosteropenscience.eu/courses

https://www.fosteropenscience.eu/courses


Trainer‘s corner: Materiais para reutilizar

https://www.fosteropenscience.eu/trainers-materials

 Apresentações 

padrão:

 Why OS?

 What is OS? 

 FOSTER Plus

 Autocolantes

 Canal do Youtube

 Ilustrações

https://www.fosteropenscience.eu/trainers-materials


Eventos e Formadores

https://www.fosteropenscience.eu/events

https://www.fosteropenscience.eu/events


Para saber mais

www.fosteropenscience.eu

http://www.fosteropenscience.eu/


BOOTCAMP

LUSO-ESPANHOL
25 e 26 de Março

Salamanca



Obrigada! Questões?

www.fosteropenscience.eu

Twitter: @fosterscience

Facebook: fosteropenscience

antoniacorreia@sdum.uminho.pt

http://www.fosteropenscience.eu/
mailto:antoniacorreia@sdum.uminho.pt

