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Objetivo: Apoiar os investigadores 

individuais, e as organizações 

(universidades, centros de investigação e 

outras instituições) onde trabalham, a 

evoluir da simples consciência e 

conhecimento para a capacidade de 

incorporar as práticas da ciência aberta no 

seu trabalho diário.



A nossa visão

O portal FOSTER

Disponibiliza recursos, infraestrutura e materiais

de apoio para quem pretenda obter e melhorar os 

seus conhecimentos ou organizar eventos de 

formação nas suas instituições, de modo a promover

a implementação prática da Ciência Aberta e a 

mudança na forma como se faz investigação



Taxonomia Research Data 

Management e recursos 

disponíveis no portal
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Taxomia Research Data Management
Categoriza os recursos RDM disponíveis no portal FOSTER



Recursos disponíveis



Curso Managing and

Sharing Research Data –

Open Science Toolkit
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Open Science Toolkit

www.fosteropenscience.eu/toolkit

http://www.fosteropenscience.eu/toolkit


Open Science Toolkit

Pretende responder a algumas das perguntas mais comuns sobre 

como colocar a ciência aberta em prática e inclui Casos práticos

em três áreas disciplinares: Ciências da Vida, Ciências Sociais e 

Humanidades

• Definições e informação breve sobre cada um dos temas;

• Vídeos sobre cada uma das temáticas, pequenos blocos de 

texto, gráficos e imagens e indicação de leituras adicionais;

• Economia de esforço - cursos foram concebidos para requerer 

apenas uma a duas horas de estudo/trabalho; 

• Avaliação: questionário no seu final. 



Managing and Sharing Research Data

https://www.fosteropenscience.eu/learning/managing-and-sharing-research-data

Introdução: definições, nível de abertura 

dos dados

https://www.fosteropenscience.eu/learning/managing-and-sharing-research-data


Managing and Sharing Research Data

Planos de gestão de dados



Managing and Sharing Research Data

Princípios FAIR, disponibilização e questionário



Especialização

Responsible Data Sharer
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Especializações

Cada learning path é uma conjugação de vários cursos que atribui 

uma determinada especialização.

Média de 2-4 horas de estudo

• The reproducible research practitioner

• The responsible data sharer

• The open access author

• The open peer reviewer

• The open innovator

www.fosteropenscience.eu/learning-paths

http://www.fosteropenscience.eu/learning-paths


Responsible Data Sharer

https://www.fosteropenscience.eu/node/2223

https://www.fosteropenscience.eu/node/2223


Outros recursos4



Learning Management System

Serão disponibilizados em breve novos cursos eLearning

em regime de auto-aprendizagem e com moderação.

• Possibilidade de incorporar cursos do toolkit, bem como 

outros recursos, no seu próprio sistema moodle;

• Potencial de reutilização/ remix.

https://lms.fosteropenscience.eu

https://lms.fosteropenscience.eu/


Open Science Training Handbook

• Disponível como GitBook e para download (PDF, epub, mobi)

• Licença CC 0 para facilitar a reutilização

book.fosteropenscience.eu

https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496 

https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496


Open Science Training Handbook

• Open Science Basics

• Open Concepts & Principles

• Open Research Data & Materials
• Open Research Software & Open Source

• Reproducible Research & Data Analysis
• Open Access to Published Research Results

• Open Licensing & File Formats
• Collaborative Platforms

• Open Peer Review, Metrics & Evaluation

• Open Science Policies

• Citizen Science

• Open Advocacy

• Introduction

• On Learning & Training

• Organizational Aspects

• Examples & Practical Guidance

• Glossary

• References

• About the Authors & Facilitators



Manual de Formação em Ciência Aberta

Versão do Open Science Training Handbook em 

português
 book sprint: 23 tradutores convidados; 3 revisores; 3 semanas

 primeiro rascunho disponível em: https://github.com/Open-Science-

Training-Handbook/Open-Science-Training-Handbook_PT

 Gitbook prestes a ser lançado

https://github.com/Open-Science-Training-Handbook/Open-Science-Training-Handbook_PT


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


Façam parte da nossa 

rede! 
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Eventos e Formadores



Para saber mais

www.fosteropenscience.eu

http://www.fosteropenscience.eu/


Obrigada! Questões?

www.fosteropenscience.eu

Twitter: @fosterscience

Facebook: fosteropenscience

antoniacorreia@sdum.uminho.pt

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

