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Agenda:

1. Definição de dados científicos

3. Infraestruturas disponíveis

4. Planos de Gestão de Dados 

2. Ciclo de vida dos dados



O que são e que 
importância tem os 
dados científicos? 





BIG
SCIENCE

GRANDES INSTRUMENTOS  
CUSTOS ALTOS 
LONGA DURAÇÃO 
MUITOS COLABORADORES 
PESQUISA DISTRIBUÍDA

PEQUENOS INSTRUMENTOS 
CUSTOS BAIXOS  
CURTA DURAÇÃO EQUIPES 
PEQUENAS  PESQUISA LOCAL

SMALL 

SCIENCE



Quais 
Dados?





Matriz de dados registrados por um especialista em AVC isquêmico

Neste caso, um médico especialista avalia a gravidade de seus pacientes em uma escala de 0 a 6. 

As filas correspondem ao número de pacientes (41 observações) que foram avaliados e as 

colunas ao valor do curso de cada um dos pacientes em 6 articulações do corpo.



Imagem de um acidente vascular cerebral isquêmico



Exemplo de processamento de dados primários:



AGÊNCIAS FINANCIADORAS DE PESQUISA 
Garantem que os pesquisadores se comprometam com a preservação digital desde a coleta até a disponibilização dos dados. 

PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 
Os periódicos exigem cada vez mais que os dados que sustentam a pesquisa sejam depositados em um banco de dados ou repositório 

acessível.

INSTITUIÇÕES DE PESQUISA 
Financiam / desenvolvem infraestruturas para a gestão e os serviços de dados para facilitar o uso compartilhado dentro de domínios 
específicos.                                                       

Dados científicos 
se tornam parte da infraestrutura  
mundial de pesquisa

 PESQUISADORES 
Desempenhas um papel vital na integridade dos dados científicos



Nos últimos anos, várias organizações 
científicas nacionais e internacionais 
emitiram declarações e políticas que 

evidenciam a necessidade de um 
imediato arquivo dos dados.



Thompson Reuters 
Data Citation 
Index

 
Como encontrar 

o repositório adequado? 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/dci/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/dci/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
https://datasearch.elsevier.com/


O re3data é um serviço oferecido pela DataCite, uma organização global composta por 
20 países. 



Como reutilizar os dados centíficos?



É um mecanismo de busca científica? Uma calculadora? Um dicionário?  
NÃO É um mecanismo de conhecimento computacional

O poder dos dados:



•Alguns recursos da Wolfram:

• Não é o Google, então não trate como o Google 
• É como um monte de dados misturados com análise 

computacional 
• Obtêm os dados de bases públicas 
• Armazena 10 trilhões de dados, +50000 algoritmos e modelos 
• As pesquisas são feitas por linguagem natural, embora seja 

necessário saber a maneira correta de inserir a pergunta 
• Apresenta e prepara os dados de maneira gráfica e a URL da 

resposta pode ser copiada e compartilhada



Exemplo: é possível visualizar a estrutura 3D de uma molécula



Exemplo: 

Conhecer a fórmula da 
Aspirina



Os repositórios de dados + Wolfram Alpha



Como utilizaremos os dados científicos no futuro?



  Combinação:  
     dados científicos + Redes colaborativas

hubzero.or
g



hubzero.or
g





Como ajudar nossos usuários a 
preparar seus dados para 

compartilhamento e depósito?



O OSF é um repositório 
de gerenciamento de 
projetos gratuito e de 
código aberto que 
oferece suporte a 
pesquisadores durante 
todo o ciclo de vida do 
projeto.

https://cos.io/our-products/osf/



• Vantagens: 

• - Permite trabalhar diretamente com arquivos Excel 
• - Gráficos interativos 
• - Possibilita criar relatórios 
• - Possibilita compartilhamento 
• - Bem incorporado na web 
• - Exportação através de urls



Painel do Swiwel



Como adotar uma auditoria sobre a 
Preservação Digital dos dados 

científicos?



• Verificar onde os dados são gerados, 
de que tipo são, como são 
armazenados, gerenciados e 
compartilhados. 

• Identificar problemas: perdas, uso 
indevido, localizar dados em risco, 
formatos desatualizados. 

• Conhecer as atitudes dos 
pesquisadores ao criar e 
compartilhar dados. 

• Sugerir procedimentos para o 
gerenciamento de dados.



A iniciativa DAF, algumas conclusões das auditorias

• Não existe uma política clara entre os pesquisadores sobre como preservar seus 
dados 

• Os dados são geralmente espalhados por CDs, DVDs, discos rígidos externos, PCs 
(trabalho e casa). 

• Há perdas irrecuperáveis e, às vezes, é difícil identificar a versão mais recente ou 
encontrar a pessoa responsável 

• Pesquisadores não usam nenhuma regra para nomear seus arquivos, nem criam 
catálogos de coleções de dados 

• Não levam em conta sua preservação a longo prazo e, embora pesquisadores 
pensem a respeito, não conhecem as ferramentas e os procedimentos para lidar 
com o problema.



A iniciativa DAF: formulário de controle



Qual a melhor escola da Cidade de São 
Paulo considerando a estrutura e nota do 
Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB)? 



Censo escolar 

6823 registros para SP

Prova Brasil 

1547 registros para SP
Taxa de rendimento  3139 registros em 

SP



Censo Escolar Prova Brasil Taxa de aprovação

IDEB

Índice

Ordenação Filtro Melhor 
escola



Exemplos de publicadores de dados abertos



Qual bairro apresenta o maior índice 
de  habitantes por escola? 

Qual o bairro que tem mais 
estabelecimentos 
de saúde? 

Quais bairros de Maceió não possuem 
delegacias?

fonte:http://dados.al.gov.br/dataset/bairros-de-alagoas/resource/86a10827-
fd51-46ec-aca7-9f65583dfa80

Exemplo

http://dados.al.gov.br/dataset/bairros-de-alagoas/resource/86a10827-fd51-46ec-aca7-9f65583dfa80
http://dados.al.gov.br/dataset/bairros-de-alagoas/resource/86a10827-fd51-46ec-aca7-9f65583dfa80
http://dados.al.gov.br/dataset/bairros-de-alagoas/resource/86a10827-fd51-46ec-aca7-9f65583dfa80


Censo

DADOS.GOV

CNES.

DATASUSSEPLAG

É preciso conectar outras fontes



Conversão de dados



Conversão de dados



Conversão de dados



Estamos arquivando os 
dados em repositórios. 

Porém, estamos 
preocupados com sua 

recuperação ? 



Identificadores persistentes

O quê é um identificador persistente? 

É um método de resolução de endereços (URL) que procura garantir 
o acesso a objetos na Internet, mesmo quando eles mudam de 
local (URL de acesso). 

Handle: hdl.handle.net/123456789/1234 
DOI: dx.doi.org/10.4100/jhse.2010.52.15 
PURL: purl.org/net/example/purlName



Identificadores persistentes 
Algumas alternativas disponíveis



Como funciona o DOI?



Os metadados que estamos 
utilizando não são universais. 

Os números são.



A única coisa que falta no "canivete suíço" dos identificadores 
persistentes é demonstrar o estado da arte dos dados que registram.

http://search.crossref.org

Vamos fazer um 
teste:

Português 
Inglês 

Castelhano 
Tailandês  
Italiano 

Grego 
Francês 
Mandarim 

Alemão 
Japonês  
Holandês 

Norueguês 
Polaco 
Hebreu 
Romano 
Russo 
Turco 

Coreano … 



Como as bibliotecas podem 
organizar tudo isso?  
(e auxiliar os pesquisadores) 

Dados Informação Conhecimento



Primeiro desenvolva um Plano de gestão de dados



Seleção da 
mostra

Coleta dos 
dados

Preparação 
dos dados

Análise  
exploratória

Definição 
dos 

indicadores

Visualização 
gráfica

Divulgação dos 
 resultados



● 1. Revise os requisitos do órgão financiador

● 2. Identifique os dados: tipos, procedência, volume, formatos e 
ficheiros 

● 3. Defina como os dados serão organizados e gerenciados: 
nomes dos arquivos, controle das versões, software necessário 

• 4. Explique como os dados serão documentados: identifique os 
dados que serão processados, consulte se existem formatos ou 
esquemas de metadados; identifique ferramentas que possibilitem sua 
gestão 

▪ 5. Descreva os processos que garantam a qualidade dos dados  



● 6. Prepare uma estratégia para o depósito (durante o processo) e 
preservação dos dados (repositório)

• 8. Descreva como os dados serão divulgados: onde, o que, quando 
serão divulgados. Se você publicar os dados em um repositório, como 
informações suplementares do artigo ou como um “data paper”.

• 7. Defina as políticas de dados do projeto: questões sobre a 
propriedade intelectual e como os dados sensíveis e pessoais serão 
tratados.

• 9.  Atribua papéis e responsabilidades para as pessoas e 
organizações que participam do projeto

• 10. Prepare um orçamento realista: gerenciamento de dados custa 
tempo e dinheiro em termos de software, hardware, serviços e pessoal.



Torne seus recursos disponíveis na Web (tanto faz o formato) sob uma 
licença aberta1

Open data: 5 Estrelas (Tim Berners-Lee)

Torne seus recursos disponíveis como dados estruturados (ex. excel 
no lugar de imagem escaneada)

Utilize formatos não-proprietários (ex. CSV e não excel)

Utilize URLs para identificar recursos. Isso vai ajudar as pessoas a 
apontarem para eles

Conecte seus dados com outros para prover contexto (dados linkados)



Existem ferramentas na forma de um portal da web que facilitam a tarefa de 
escrever um Plano de Gestão de Dados:

https://dmponline.dcc.ac.uk/

https://dmptool.org 

http://dmp.consorciomadrono.es



Quem possui os dados?
Quais requisitos são impostos por outras pessoas?
Quais dados devem ser mantidos e por quanto tempo?
Como os dados digitais devem ser preservados?
Existem considerações éticas?
Como os dados são acessados?
Como os dados devem ser oferecidos?
Como os custos serão tratados?

O que deve ser levado em conta?



Resumindo…

Criar o Plano de Gestão de Dados 
 • DMP Tool. https://dmp.cdlib.org/
•  PGD Online http://dmp.consorciomadrono.es
•  DMPonline. http://dmponline.dcc.ac.uk/

Publicar dados abertos

1. Verifique se você tem um repositório temático adequado. Consulte re3data.org

2. Publicar dados no repositório apropriado

3. Outros repositórios multidisciplinares (Zenodo, Dryad, Dataverse, 
Figshare, Mendeley Data ...)

http://dmp.consorciomadrono.es
http://dmponline.dcc.ac.uk/
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