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Agenda

•Ciclo de vida dos dados 

•Gestão de dados de pesquisa 

•DMPTool

•Plano de Gestão de Dados

•Compartilhamento de dados
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PGD

Plano Gestão Dados

Diagrama, fichamento de 
processos, formulários, entrevistas,
questionários, diários, anotações, 

observações, simulações, 
planilhas...

Estratégias para organizar 
os dados

Reduzir 
tempo e 
esforços

Maximizar 
produtivi -

dade

Ação 
sistematizada

Atingir um 
objetivo

Digital
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Fonte: SAYÃO; SALES, 2015

Fonte: SANT’ANA, 2016

CICLO DE VIDA DOS DADOS
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Fonte: SANT’ANA, 2016

CICLO DE VIDA DOS DADOS
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A gestão de dados é mais do que uma tarefa operacional que apoia a organização e

documentação de pesquisa. Ela é uma atividade que considera os aspectos técnicos e

legais, define a abertura ou sigilo dos dados, mas, sobretudo, se vincula a estratégia

da instituição de modo a garantir as condições ao desenvolvimento científico e

tecnológico e a promoção de melhorias tangíveis na qualidade de vida da sociedade.

Termo de Referência - Gestão e Abertura de Dados para Pesquisa na Fiocruz

https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/26803/2/TERMO_REFERENCIA_LANCAMENTO.pdf
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(SALES; SAYÃO, 2019)

Disponível em: https://livroaberto.ibict.br/bitstream/123456789/1083/2/cartilha%20dados%20de%20pesquisa.pdf
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DMPTool X Gestão de dados
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DMPTool X Gestão de dados
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https://dmptool.org

CC BY

https://dmptool.org/
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Documento dinâmico -
atualizado
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Com o propósito de fazer uso mais eficaz dos 
investimentos, as agências de financiamento estão 
exigindo cada vez mais o compartilhamento de dados de 
pesquisa.
A ideia é que, se os dados possam ser compartilhados, 
usados e reutilizados por pesquisadores, isso tornará a 
ciência mais eficaz; os resultados podem ser verificados 
e novos insights podem ser extraídos dos próprios 
dados.

(COUSIJN; ALLAGNAT, 2016)

Disponível em: https://www.elsevier.com/connect/managing-your-research-data-to-make-it-reusable

Agências de fomento
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Compartilhamento
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1

Verifique os requisitos de dados de pesquisa de sua agência

de financiamento e campo de pesquisa.

2

Liste os vários tipos de dados que se planeja produzir.

3

Defina formatos de arquivo de dados. 

DICAS PARA 

ELABORAR O 

PGD
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4

Decida quais dados e materiais de pesquisa exigem 

arquivamento e faça uma previsão de quanto espaço de 

armazenamento precisará.

5

Fornecer metadados que permitam aos outros entender, citar 

e reutilizar seus conjuntos de dados.

6

Procure repositórios de dados usados  por sua comunidade de 

pesquisa ou por sua instituição.

DICAS PARA 

ELABORAR O 

PGD
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7

Deposite o PGD junto com os conjuntos de dados no repositório.

8

Deixe claro como e quando seus dados podem ser compartilhados

com cientistas de fora do seu grupo.

9

Se a sua pesquisa envolver dados confidenciais, explique quaisquer

restrições legais e éticas ao acesso e reutilização de dados.

DICAS PARA 

ELABORAR O 

PGD
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1 0

Revise seu plano com freqüência e atualize-o, se necessário.

1 1

Se utilizou ou consultou outros PGD, os mesmos devem ser 

citados.

1 2 1 2

Se a pesquisa tem participantes humanos, informe que há o 

Consentimento Livre Esclarecido. 

DICAS PARA 

ELABORAR O 

PGD
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1 3

Indique que no Consentimento Livre Esclarecido tem a 

informação que os dados serão compartilhados.

1 4

Indique como manterá a privacidade dos sujeitos da 

pesquisa.

1 5 1 2

Procure ajuda de bibliotecários para o desenvolvimento do 

PGD.

DICAS PARA 

ELABORAR O 

PGD
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