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Apresentação

Em 30 segundos…

O vosso “adjetivado nome”

Instituição

Função principal

O que esperam desta formação



Resultados de aprendizagem

• Aprofundar os conhecimentos sobre as diferentes dimensões 

e componentes da ciência aberta e os materiais disponíveis 

para serem usados em contexto de formação.

• Conhecer métodos, técnicas, modelos e ferramentas que 

facilitam a realização de ações de formações eficazes.

• Desenvolver as capacidades como formador sobre ciência 

aberta 

• Utilizar em ambientes de formação real os resultados do 

projeto FOSTER Plus



Materiais de formação

• Todos os materiais desta formação estão disponíveis nesta 

pasta do Google Drive:

• http://goo.gl/rSaEwY

http://goo.gl/rSaEwY


Agenda - http://goo.gl/fzempm

09:00-10:15 1ª parte: Introdução ao Curso e à Ciência Aberta

Breve apresentação do curso, do projeto FOSTER Plus e dos principais recursos de 

formação disponíveis.

•Apresentação do Open Science Toolkit, das “especializações” e “learning paths”

•Apresentação de 5 cursos do Toolkit: i) What is Open Science?; ii) Open access

publishing; iii) Best practices; iv) Managing and Sharing Research Data; v) Data 

Protection and Ethics.
Atividade: Preenchimento da matriz de interesses de formação 

https://docs.google.com/document/d/1H0KYL7zsSCJBOt0yfoC3K_8IfDCLq27TwQoxVfMn

x2w/edit?usp=sharing

Consultar: https://www.fosteropenscience.eu/toolkit

10:15-10:45 Atividade - Discussão sobre Ciência Aberta

10:45-11:00 Pausa para café

http://goo.gl/fzempm
https://docs.google.com/document/d/1H0KYL7zsSCJBOt0yfoC3K_8IfDCLq27TwQoxVfMnx2w/edit?usp=sharing
https://www.fosteropenscience.eu/toolkit


Agenda - http://goo.gl/fzempm

11:00-12:30 2ª parte: Da teoria à prática da formação

Discussão sobre métodos, técnicas e ferramentas para organizar ações de formação mais 

eficazes, participadas e interativas, recorrendo ao FOSTER Open Science Training 

Handbook. Aspetos pedagógicos e organizativos da formação, e ainda exemplos de ações 

e exercícios: 

•Planeamento >> Ação de formação >> Avaliação e follow-up
Atividade: Analisar, comentar e melhorar a checklist dos aspetos práticos de 

organização de uma ação de formação 

https://docs.google.com/document/d/1B_OVd9QJZduDHh-fTA8n2JpAbd-

_QEFec2JpNVRa2kU/edit?usp=sharing

Consultar: https://book.fosteropenscience.eu/; 

https://doi.org/10.5281/zenodo.1341022

12:30-14:00 Almoço

http://goo.gl/fzempm
https://docs.google.com/document/d/1B_OVd9QJZduDHh-fTA8n2JpAbd-_QEFec2JpNVRa2kU/edit?usp=sharing
https://book.fosteropenscience.eu/
https://doi.org/10.5281/zenodo.1341022


Agenda - http://goo.gl/fzempm

14:00-15:30 3ª parte: Conceção e planeamento de uma ação de formação em CA

•Grupos de trabalho
Atividade: constituição de 5 ou 6 grupos para conceção e planeamento de uma ação de 

formação sobre ciência aberta, ou sobre algum(ns) dos seus componentes.

15:30-15:45 Pausa para café

15:45-16:45 Apresentação e discussão dos trabalhos dos grupos (ações de formação)

16:45-17:00 Conclusões e próximas ações do FOSTER

http://goo.gl/fzempm


Fostering the practical implementation of 

Open Science in Horizon 2020 and beyond



VISÃO

Expandindo o trabalho do projeto FOSTER anterior, apoiar

os investigadores individuais e as organizações de 

investigação a passarem de estar simplesmente

conscientes delas, para serem capazes de aplicar as 

metodologias de Ciência Aberta no seu dia-a-dia.



Facilitating Open Science Training in 

European Research
“Spread the seeds of Open Access and Open Science”

Fevereiro de 2014 a Julho 2016



http://fosteropenscience.eu

+2000 recursos de formação categorizados no Portal FOSTER

Taxonomia de Ciência Aberta

Objectivos de Aprendizagem para grupos específicos

Mais de 100 eventos de formação 

presenciais em 28 países e 25 

cursos online, abrangendo mais 

de 6300 participantes.

http://fosteropenscience.eu/


FOSTER Plus
Estratégia em 2 eixos:

1. Realização de um programa de formação abrangente, 

recorrendo a diversas abordagens: materiais e cursos de 

elearning - auto-aprendizagem, com moderação/tutoria 

ou (blended learning), bem como diversas ações e cursos 

presenciais, em parceria com OpenAIRE, o FIT4RRI ou o 

OpenMinted.



FOSTER Plus
Estratégia em 2 eixos:

2. Criação e desenvolvimento de uma rede de 

formadores, através da formação de formadores e do 

seu acompanhamento e incentivo usando mecanismos 

de gamification e atribuindo badges e certificados 

digitais que reconheçam e estimulem a sua 

contribuição.



Plano de trabalho

Ano 1 (Maio 2017-Abril 2018) foco no desenvolvimento do Open 

Science Toolkit, atualização do Portal FOSTER para dar suporte a 

aprendizagem moderada, badging e gamification, realização do Open 

Science Bootcamp e formação presencial inicial. 

Ano 2  (Maio 2018-Abril 2019) desenvolver e apoiar a rede de 

formadores FOSTER, realizar um intenso calendário de formação,  

incluindo aprendizagem moderada no  Portal FOSTER, disponibilizar o 

Open Science Toolkit e o Open Science training Handbook.



Open Science Training Handbook

•Recurso para apoiar formadores de Ciência Aberta

•Organização de um Book Sprint

•Fevereiro 2018, Alemanha

•14 especialistas convidados para serem autores (39 

candidatos)



Open Science Training Handbook

• Book sprint: assegurou um livro completo em alguns dias

• Foram escritas 200 páginas em cinco dias

• No último dia versão beta online para comentário da comunidade



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



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 Toolkit

• Direcionado para investigadores

• Focado em conteúdo prático e de nível intermédio

• Exemplos disciplinares (ciências da vida, ciências 

sociais e humanidades) 

• Serão atribuídos badges aos que completem os cursos



Open Science Toolkit

www.fosteropenscience.eu/toolkit

http://www.fosteropenscience.eu/toolkit


Toolkit – Estrutura dos cursos
Estrutura comum

Definições e informação breve sobre cada um dos temas

Pretende responder a algumas das perguntas mais comuns 

sobre como colocar a ciência aberta em prática (burning

questions)

• 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: questionários no final. 



Adapt
Cursos do Toolkit foram desenvolvidos 

usando a ferramenta de autoria Adapt

https://www.adaptlearning.org/

Principais vantagens de utilização:

- Facilidade de criação dos cursos

- Interface web

- Criação de conteúdos de elearning

apelativos e interativos

- Exportação para plataformas 

compatíveis com SCORM. 

https://www.adaptlearning.org/


Especializações
Cada learning path é uma conjugação de 

vários cursos que atribui uma determinada 

especialização.

Média 2-4 horas de conteúdo/trabalho

• The reproducible research practitioner

• The responsible data sharer

• The open access author

• The open peer reviewer

• The open innovator

Para mais informação, ver www.fosteropenscience.eu/learning-paths

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


Learning Management System

Learning Management System (LMS) 

https://lms.fosteropenscience.eu/moodle/

irá apoiar a realização de cursos de elearning, em regime 

de auto-aprendizagem ou com moderação

• Possibilidade de incorporar cursos do toolkit e outros 

recursos.

• Potencial de reutilização dos cursos.

https://lms.fosteropenscience.eu/moodle/


Criar e apoiar uma rede de formadores de 

Ciência Aberta

• OS Trainer Bootcamp



Rede de formadores – OS trainer’s corner

www.fosteropenscience.eu/trainers-materials

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


Obrigado! Questões?
www.fosteropenscience.eu

Twitter: @fosterscience

Facebook: fosteropenscience

http://www.fosteropenscience.eu/


Open Science Toolkit



www.fosteropenscience.eu/learning/what-is-open-science/

http://www.fosteropenscience.eu/learning/what-is-open-science/


What is Open Science?
Objetivos de aprendizagem

• Entender por que a ciência aberta é uma questão que não pode 

ignorar

• Entender como fazer sua própria investigação mais aberta

• Aprender a como progredir na sua carreira através da prática da 

ciência aberta



What is Open Science? 



What is Open Science? 



What is Open Science? 



What is Open Science? 



What is Open Science? 



What is Open Science? 



Atividade - Discussão sobre Ciência Aberta

Formem grupos de 5 pessoas. 

Escolham um dos tópicos/questões. 

Assinalem o número do vosso grupo na tabela. 

Discutam o tema durante 10 minutos.

Escolham uma pessoa para reportar um sumário/conclusões da vossa discussão 

em dois minutos.

https://goo.gl/AyRZTX

https://goo.gl/AyRZTX


Atividade – Conceção e planeamento de uma ação de 

formação em CA

https://goo.gl/cyfVBc

https://goo.gl/cyfVBc

