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Módulo: Gestão e partilha de dados de investigação

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A investigação orientada por dados é cada vez mais comum numa grande 

variedade de áreas disciplinares, desde a arqueologia ou zoologia, das artes ou 

outras áreas temáticas da ciência também. Para apoiar a boa investigação, é 

necessário assegurar que os investigadores possuem acesso a bons dados.

Compreender quais os dados que podem ser abertos e quais os que 

devem ser protegidos;

Saber porquê e como elaborar um plano de gestão de dados;

Compreender os princípios dos dados FAIR;

Estar habilitado para identificar o tipo de dados para preservar e para 

selecionar um repositório apropriado;

Aprender como obter o máximo impacto para os dados de investigação.



Visão geral dos conteúdos do módulo
 O que são dados de investigação

 Dados abertos, fechados e partilhados

 Abertos vs Fechados

 Quem decide se os dados devem ser abertos, fechados 
ou outro tipo de acesso restrito

 Planeamento da gestão de dados

O que são planos de gestão de dados?

 Porquê elaborar um plano de gestão de dados?

 Requisitos dos financiados para o planeamento e 
partilha de dados

 Produzir dados FAIR

 Porque precisamos dados FAIR

 Quando se deve partilhar os dados?

 Formas de partilhar os dados

 Benefícios da partilha de dados 

 Que dados devem ser guardados e preservados



Visão geral dos conteúdos do módulo

FOCADO NA PRÁTICA
Planos

 Ferramentas para planos de gestão de dados

 Exemplos de planos de dados para disciplinas 
especificas

 “Elaborar um PGD ajuda a evitar alguns pesadelos 
na gestão de dados”

 Ferramentas para planos de gestão de dados

FAIR

 Ferramentas de avaliação FAIR

 Casos de estudo (ciências da vida, ciências sociais…)

Partilha e preservação de dados

 Boas práticas em repositórios

 Casos de estudo na partilha de dados

 Dicas sobre como obter mais impacto para os dados 



Alguns aspetos relevantes (1/5)
Conteúdos de valor 

acrescentado



Alguns aspetos relevantes (2/5)

• Integridade da investigação

• Potencial de abertura e 

partilha

• Sucesso da Investigação -

benefícios 

Argumentação 
para a prática



Alguns aspetos relevantes (3/5)
Vários casos 
de estudo



Alguns aspetos relevantes (4/5)
Vídeos de 
qualidade



Alguns aspetos relevantes (5/5)
Dicas 

práticas



Obrigado! Questões?
www.fosteropenscience.eu

Twitter: @fosterscience

Facebook: fosteropenscience

http://www.fosteropenscience.eu/

