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Apresentação

▰ BIBLIOTECÁRIO E DOCUMENTALISTA-UFS

▰ GRADUANDO EM ADMNISTRAÇÃO- UNIASSELVI

▰ ME. EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO-
UFS

▰ DOUTORANDO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO -UFBA

MAKSON DE JESUS REIS
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PORQUE APRENDER 
DADOS ?
WHY LEARN DATA?
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ENTENDENDO 
ALFABETIZAÇÃO DE 
DADOS ?
UNDERSTANDING 
DATA LITERACY?



DEFINIÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE DADOS
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▰ A CAPACIDADE DE LER, TRABALHAR, ANALISAR E DISCUTIR  COM OS DADOS.

• TER PODER• TÉCNICA

• MÚLTIPLOS 
SIGNIFICADOS

• COMPREENDER

• HABILIDADE

LER TRABALHAR 
COM 

DISCUTIR 
COM

ANALISAR



Você fala a língua 
dos dados?
Do you speak the 
language of the 
data?
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“

1111

Bons Hábitos de dados a partir 

do momento em que você 

começa a planejar sua 

pesquisa”

Good Data Habits from the 

moment you start planning your 

research. ”
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CARACTERÍSTICAS DE UMA CULTURA COM 
CONHECIMENTO DE DADOS

CHARACTERISTICS OF A DATA KNOWLEDGE 
CULTURE



4.3 Data Literacy ou alfabetização de dados para 
o bibliotecário no Brasil
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Web sites para alfabetização em dados 
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OFICINA
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1. PLANEJAMENTO DE GERENCIAMENTO DE DADOS
2. ORGANIZANDO E DOCUMENTANDO DADOS
3. ARMAZENAMENTO DE DADOS E SEGURANÇA
4. ÉTICA E DIREITOS AUTORAIS
5. COMPARTILHAMENTO DE DADOS
6. AVALIAÇÃO DA OFICINA



OFICINA
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1. DATA MANAGEMENT PLANNING
2. ORGANIZING AND DOCUMENTING DATA
3. DATA STORAGE AND SECURITY
4. ETHICS AND COPYRIGHT
5. DATA SHARING
6. WORKSHOP EVALUATION



OFICINA -OBJETIVOS

▰ Facilidade para profissionais trabalharem com dados

▰ Exercícios Interativos em grupo

▰ Exercícios de lição de casa para reforçar aprendizagem

▰ Escrita Reflexiva para pensar 
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OFICINA -OBJETIVOS

▰ Ease for professionals to work with data

▰ Interactive group exercises

▰ Homework exercises to reinforce learning

▰ Reflective writing to think
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O QUE SÃO DADOS ?

WHAT ARE DATA?
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O QUE SÃO DADOS?

▰ Dados digitais são tudo o que é criado ou manipulado em um 
computador:

▰ Correspondência de e-mail

▰ Arquivos de texto

▰ Imagens - de digitalizações digitais de objetos físicos a fotos e 
imagens 3D complexas

▰ Áudio

▰
20



O QUE SÃO DADOS

▰ Vídeo

▰ Planilhas e bancos de dados - dados numéricos e textuais

▰ Dados da pesquisa - desde pesquisas simples sobre EDM até 
análises Lidar e pesquisas geofísicas

▰ Mensagens de texto

▰ Sites - até o Youtube pode ser um dado de pesquisa.

▰ Etc…
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PROBLEMAS COM OS DADOS?
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PROBLEMAS COM DADOS

▰ VOLUME

▰ Seleção e retenção: o que você joga fora e o que guarda

▰ MANEJO E PRESERVAÇÃO

▰ Fragilidade de dados digitais, formatos e custos

▰ LEGAL 

▰ Autenticidade dos dados digitais

▰ Direitos autorais (material online por exemplo: tese eetroônica) ou 
dados confidenciais ( dados pessoais) 23



O QUE SÃO DADOS

▰ REUSO

▰ Conhecendo os detalhes técnicos dos dados digitais

▰ Compreendendo o contexto de dados digitais
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ABORDAGEM AO GERENCIAMENTO 
DE DADOS

DATA MANAGEMENT APPROACH
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ABORDAGEM AO GERENCIAMENTO DE DADOS

• Entenda os problemas maiores relacionados ao uso e 

arquivamento de dados digitais;

• Conhecer os requisitos e recursos de gerenciamento de dados 

de sua universidade;

• Estar ciente dos recursos on-line nacionais no gerenciamento 

de dados de pesquisa;

• Esteja preparado para o gerenciamento de dados no mundo 

real.
26



EXERCÍCIO 1

EXERCISE 1
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EXERCÍCIO 1 

▰ Qual é o conjunto de 
dados principais do seu 
projeto de pesquisa?

▰ O que acontecerá com 
os dados: dados físicos 
e digitais?

▰ Você tem autoridade 
para arquivar os dados 
digitais em que trabalha?

▰ Algum problema ético ?

▰ What is the core data set 
for your research project?

▰ What will happen to data: 
physical and digital data?

▰ Do you have the authority 
to archive the digital data 
you work for?

▰ Any ethical issues?



DISCUSSÃO DO 
EXERCÍCIO 1

DISCUSSION OF EXERCISE 1
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EXERCÍCIO 1

▰ Pontos chave

▰ Pense nos dados digitais no início do planejamento do projeto

▰ O gerenciamento de dados anda de mãos dadas com os 

resultados da pesquisa

▰ Torne seus dados de pesquisa compreensíveis para outras 

pessoas
30



CICLO DE VIDA DOS DADOS
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Projeto

Planejamento

Dados

Coelção

Dados 

Análise

Dados

Distribuição/

Arquivamento

Dados

Descoberta

Reuso

Dados

Reanálise
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4.

Depositar

5.

Preservar e 

Re-usar

1.

Criar

2.

Usar

3.

Selecionar

1. Quais dados vou produzir?

2. Como vou organizar os dados?

3. Meu gerenciamento de dados está 

funcionando bem? Quais dados vou 

manter?

4. Quais dados serão depositados e onde?

5.  Quem estará interessado em reutilizar os 

dados?
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1. Quais dados vou produzir?

2. Documentos de texto

3. Análise de artefatos

4. Análise da amostra

5. Dados de pesquisa

6. Desenhos

7. Fotografias

8. Entrevistas gravadas

9. Etc ..

4.

DEPOSITAR

5.

Preservar e

Re-usar

1.

Criar

2.

USAR

3.

Selecionar
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1. Estrutura de arquivo

2. Nomeação de arquivo

3. Quais formatos de arquivo vou usar?

4. Qual software vou usar?

5. Aproximadamente quantos arquivos?

6. Como vou descrever e documentar meus 

dados?

4.

DEPOSITAR

5.

Preservar e

Re-usar

1.

Criar

2.

USAR

3.

Selecionar
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1. Avaliando o gerenciamento de dados:

2. A estrutura / nomeação de arquivos é 

compreensível para outras pessoas?

3. São necessários dados adicionais?

4. São necessários novos tipos de dados?

5. Quais dados serão mantidos?

6. Quais dados podem ser descartados?

4.

DEPOSITAR

5.

Preservar e

Re-usar

1.

Criar

2.

USAR

3.

Selecionar
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1. Quais dados serão depositados e onde?

2. Definir o conjunto de dados principais do projeto

3. Quais dados serão incluídos na tese?

4. Quais dados são complementares?

5. Vou produzir uma tese eletrônica?

6. Onde vou depositar minha tese eletrônica?

7. Vou depositar dados suplementares?

4.

DEPOSITAR

5.

Preservar e

Re-usar

1.

Criar

2.

USAR

3.

Selecionar
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1. Preservação e Reutilização

2. Quem estará interessado em reutilizar os dados?

3. Existem informações suficientes para permitir a 

fácil reutilização dos dados?

4.

DEPOSITAR

5.

Preservar e

Re-usar

1.

Criar

2.

USAR

3.

Selecionar



EXERCÍCIO 2 

▰ O que você quer / tem a ver com seus dados de pesquisa após 

concluir seu doutorado?

▰ Algum dos dados é sensível?

▰ Quem é o proprietário dos seus dados de pesquisa e você terá 

autoridade para arquivá-los?
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EXERCÍCIO 2 

▰ Descreva qualquer material protegido por direitos autorais que 

você planeja incluir em sua tese, p. imagens.

▰ Você trabalhará com formatos de arquivo incomuns ou 

grandes?

▰ Descreva o conjunto de dados principal de sua pesquisa.

40



PLANEJAMENTO DE 
GERENCIAMENTO DE DADOS

41



OFICINA -OBJETIVOS

▰ Por que o RDM é importante?

▰ O que é o Gerenciamento de Dados de Pesquisa (RDM)?

▰ O que os financiadores esperam? 

▰ O que a UEFS espera? 

▰ Criando Planos de Gerenciamento de Dados Questões?

42



O QUE É GERENCIAMENTO DE DADOS DE 
PESQUISA?

▰ Um termo abrangente para descrever todos os 
aspectos do planejamento, organização, 
documentação, armazenamento e 
compartilhamento de dados. Também leva em 
conta questões como proteção de dados e 
confidencialidade. 
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O QUE É GERENCIAMENTO DE DADOS DE 
PESQUISA?

▰ Ele fornece uma estrutura que suporta 
pesquisadores e seus dados ao longo de suas 
pesquisas e além.

44



O QUE É GERENCIAMENTO DE DADOS DE 
PESQUISA?

45

CollaborateConceber Design Experiment Publish ExposeAnalyseDesign

Dados

Gestão

Planejamento

Gerenciamento de dados de 

pesquisa

Plataforma

Colaborar
Experime

ntar PublicarAnalisar Expor

Repositório Nacional

Jornal Eletrônico ou Portal da 

Comunidade



O QUE É GERENCIAMENTO DE DADOS DE 
PESQUISA?

▰

O bom GD oferece vários benefícios para os pesquisadores e sua 
instituição, garantindo: pesquisadores atendem aos requisitos do 
financiador / universidade / indústria os dados são precisos, completos, 
autênticos e confiáveis - de acordo com a boa prática de pesquisa 
integridade e replicação de pesquisa segurança de dados e minimizar o 
risco de perda Maior eficiência - economizando tempo e recursos os 
dados estão disponíveis para uso futuro

46



CRIANDO PLANOS DE GERENCIAMENTO DE 
DADOS?
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▰ Tipos de dados, formatos, padrões e métodos de captura

▰ Ética e Propriedade Intelectual

▰ Acesso, compartilhamento de dados e reutilização

▰ Armazenamento de Curto Prazo e Gerenciamento de Dados

▰ Depósito e Preservação a Longo Prazo

▰ Recursos

▰ Mas irá variar de acordo com as perguntas e requisitos exatos do aplicador a ser 
aplicado.



CRIANDO PLANOS DE GERENCIAMENTO DE 
DADOS?
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▰
Tipos de dados, formatos, padrões e métodos de captura 

▰ Quais saídas de dados sua pesquisa gerará?

▰ Descrever volume, tipo, conteúdo, qualidade e formato do conjunto de dados final

▰ Delinear os metadados, documentação ou outro tipo de material de apoio que deve 
acompanhar os dados para que sejam interpretados corretamente

▰ Quais padrões e metodologias serão utilizados para coleta e gerenciamento de dados



CRIANDO PLANOS DE GERENCIAMENTO DE 
DADOS?
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▰ Ética e Propriedade Intelectual

▰ Demonstrar que você procurou orientação e abordou todos os 
problemas de direitos autorais e gerenciamento de direitos que 
se aplicam ao recurso

▰ Fazer menção explícita de consentimento, confidencialidade, 
anonimização e outras considerações éticas, quando 
apropriado



CRIANDO PLANOS DE GERENCIAMENTO DE 
DADOS?
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▰ São necessárias restrições ao compartilhamento de dados - por 
exemplo, para proteger os participantes da pesquisa ou para 
obter proteção adequada à propriedade intelectual?

▰ Os pesquisadores devem ser capazes de apresentar um 
argumento forte para quaisquer restrições ao compartilhamento

▰ Garantir que eles tenham toda a aprovação ética necessária em 
vigor

▰ Esclarecer problemas relacionados à propriedade de dados



CICLO DE VIDA DOS DADOS
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Acesso, compartilhamento de dados e 
reutilização

52

▰ Acesso, compartilhamento de dados e reutilização

▰ Quais são os usos de pesquisa pretendidos e / ou previstos 
para o (s) conjunto (s) de dados completo (s)?

▰ Como você tornará o recurso acessível ao público potencial 
identificado.

▰ Onde você disponibilizará os dados?

▰ Como outros pesquisadores poderão acessar os dados?



Acesso, compartilhamento de dados e 
reutilização
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▰ Será necessário um acordo de compartilhamento de 
dados?

▰ Qual é o cronograma para o lançamento público dos 
dados?



Acesso, compartilhamento de dados e 
reutilização
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▰ Afirme quaisquer dificuldades esperadas no compartilhamento 
de dados, juntamente com causas e possíveis medidas para 
superar essas dificuldades.

▰ Como o compartilhamento de dados fornecerá oportunidades 
para coordenação ou colaboração?

▰ Antecipar e planejar a reutilização de dados



Acesso, compartilhamento de dados e 
reutilização
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▰ Tranquilizar os financiadores por serem muito claros sobre 
onde, quando e como os dados serão disponibilizados

▰ Use a infraestrutura existente, por ex. repositórios 
institucionais, nacionais ou internacionais



Acesso, compartilhamento de dados e 
reutilização

56

▰ VIDEO

▰ https://www.youtube.com/watch?v=WHrrLP6v9NI&list=P
L2XF5RiVI7GPXEhdylRmJjjSXXjsOQpT7&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=WHrrLP6v9NI&list=PL2XF5RiVI7GPXEhdylRmJjjSXXjsOQpT7&index=2


RECURSOS
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▰ Recursos

▰ Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

▰ Descrever hardware, software e conhecimentos técnicos 
adicionais, suporte e treinamento que provavelmente serão 
necessários e como serão adquiridos



Vídeo 
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▰ LINKS

▰ https://www.youtube.com/watch?v=PXr14Urf268&list=P
L2XF5RiVI7GOyWMmvh9Lcyi1JZ0rJ-Ldo

https://www.youtube.com/watch?v=PXr14Urf268&list=PL2XF5RiVI7GOyWMmvh9Lcyi1JZ0rJ-Ldo


RECURSOS
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▰ Delinear e justificar os custos

▰ Seja realista quanto ao tempo e esforço humanos requeridos

▰ Mostre que os fundos serão utilizados de forma eficiente e 
eficaz



Vídeo 
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▰ LINKS

▰ https://www.youtube.com/watch?v=FLL74eXcl8c&list=P
L2XF5RiVI7GNz2TSe3kG9uHd3UtsiV_t6

https://www.youtube.com/watch?v=FLL74eXcl8c&list=PL2XF5RiVI7GNz2TSe3kG9uHd3UtsiV_t6


ATIVIDADES 
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ORGANIZANDO E DOCUMENTANDO 
DADOS

62



ORGANIZANDO SEUS DADOS

63

▰ A RDM é uma das áreas essenciais da conduta responsável da 
pesquisa.

▰ Os arquivos e pastas de dados de pesquisa precisam ser 
organizados de maneira sistemática para serem:

▰ identificável e acessível para você,

▰ identificáveis e acessíveis para os colegas e para futuros 
usuários.



ORGANIZANDO SEUS DADOS
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▰ Por isso, é importante planejar a organização dos seus dados 
antes do início de um projeto de pesquisa.

▰ Isso evitará qualquer confusão enquanto a pesquisa estiver em 
andamento ou quando vários indivíduos estiverem editando e / 
ou analisando os dados.



CONVEÇÕES DE NOMENCLATURA DE ARQUIVOS

65

▰ Nomear conjuntos de dados de acordo com as convenções 
acordadas deve facilitar a nomeação de arquivos para os 
colegas, porque eles não precisarão "repensar" o processo a 
cada vez.

▰ Os nomes de arquivos devem fornecer contexto para o 
conteúdo do arquivo, tornando-o distinguível de arquivos com 
assuntos semelhantes ou versões diferentes do mesmo 
arquivo.



CONVEÇÕES DE NOMENCLATURA DE ARQUIVOS
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▰ Muitos arquivos são usados independentemente de sua 
estrutura de arquivos ou diretórios, portanto forneça uma 
descrição suficiente no nome do arquivo.

▰ Estratégias sugeridas: identificar o projeto; evite caracteres 
especiais; use sublinhados, em vez de espaços; incluir data de 
criação ou modificação em um formato padrão (por exemplo, 
YYYY_MM_DD ou YYYYMMDD): use o número do projeto

▰ Ser consistente! Evite ser enigmático!



ORGANIZANDO DADOS
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▰ Também há vários elementos comuns que devem ser considerados ao desenvolver uma 
estratégia de nomeação de arquivos, incluindo:

- Número da versão
- Data da criação
- Nome do criador
- Descrição do conteúdo
- Nome da equipe / departamento de pesquisa associado aos dados
- Data da publicação
- Projeto número



ORGANIZANDO DADOS
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▰ Também há vários elementos comuns que devem ser considerados ao desenvolver uma 
estratégia de nomeação de arquivos, incluindo:

- Número da versão
- Data da criação
- Nome do criador
- Descrição do conteúdo
- Nome da equipe / departamento de pesquisa associado aos dados
- Data da publicação
- Projeto número



ORGANIZANDO DADOS
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▰ As convenções de nomenclatura de arquivos e pastas são essenciais para manter 
diretórios eletrônicos bem organizados e estruturas de unidade.

Um nome de arquivo é o identificador principal de um arquivo de dados de pesquisa. Na 
maioria dos casos, a política para nomear um arquivo é deixada para indivíduos ou para 
grupos de indivíduos.



DICAS
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▰ Mantenha os nomes dos arquivos curtos e 
relevantes - geralmente cerca de 25 caracteres 
têm tamanho suficiente para capturar 
informações descritivas suficientes para 
nomear um arquivo de dados

▰ Não use caracteres especiais em um nome de 
arquivo como: & *% $ £] {! @, pois geralmente 
são usados para tarefas específicas em 
diferentes sistemas operacionais



Convenções de nomenclatura para arquivos de 
dados de pesquisa 2
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▰ Use sublinhados em vez de pontos ou espaços, porque, como caracteres especiais, eles 
são analisados de maneira diferente em sistemas diferentes.

▰ O nome do arquivo deve incluir tantas informações descritivas que ajudarão na 
identificação, independentemente de onde estão armazenadas.

▰ Se incluir datas, formate-as de forma consistente.

▰ Não suponha que o aplicativo ou instrumento de software use dependência de caso ao 
nomear ou renomear arquivos no utilitário mencionado acima - suponha que TANGO, 
Tango e tango sejam iguais, mesmo que alguns sistemas de arquivos possam considerá-
los diferentes.



Convenções de nomenclatura para arquivos de 
dados de pesquisa 2
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▰ Sempre que possível, use extensões de arquivo (geralmente padrões) para refletir com 
precisão o ambiente de software no qual o arquivo foi criado e o formato físico do 
arquivo. Por exemplo, use .por para arquivos portáteis do SPSS, .xls ou .xlsx para 
arquivos do Excel, .ssd ou .sas7bdat conforme apropriado para arquivos SAS, .txt para 
arquivos de texto, etc.



ATIVIDADES 
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NOMENADO ARQUIVO
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• Nomeando arquivos por cronologia -
se estiver usando uma data, use o 
formato Ano-Mês-Dia: AAAA-MM-DD 
ou AAAA-MM ou AAAA-AAAA. Isso 
manterá a ordem cronológica dos 
seus arquivos.

• Sim. Os arquivos que usam essa 
convenção de nomenclatura são 
fáceis de distinguir um do outro, 
mais fáceis de navegar e localizar 
cronologicamente

Escolha o nome do arquivo mais 

apropriado da seguinte lista:

1. 2006-03-24_Attachment

2. 24 de março de 2006 Anexo

3. 240306attch



NOMENADO ARQUIVO
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• Nomeação descritiva de arquivos

• Mantenha os nomes de arquivos curtos e 
relevantes - usando caracteres 
suficientes para capturar informações 
descritivas suficientes

• Sim. Data em formato uniforme e fácil de 
distinguir dos arquivos usando a mesma 
convenção de data. Nome do arquivo 
representa o conteúdo com mais 
precisão. O uso de uma convenção de 
número de versão também facilita a 
distinção de outras versões do mesmo 
arquivo.

Escolha o nome do arquivo mais 

apropriado da seguinte lista:

1. labtox_recent_110810_old version.sps

2. 2010-08-11_bioassay_toxicity_V1.sps

3. FFTX_3776438656.sps



https://www.youtube.com/watch?v=RhxVmYtKqIY
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https://www.youtube.com/watch?v=RhxVmYtKqIY


Versionamento

77

• É importante identificar e distinguir 
versões dos arquivos de dados de 
pesquisa de forma consistente. Isso 
garante que exista uma trilha de 
auditoria clara para rastrear o 
desenvolvimento de um arquivo de 
dados e identificar versões anteriores, 
quando necessário.

• Assim, você precisará estabelecer um 
método que faça sentido para você, 
indicando a versão dos seus arquivos de 
dados



Versionamento
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▰ Uma forma comum de expressar versões 
de arquivos de dados é usar números 
ordinais (1,2,3 etc.) para alterações 
principais de versão e decimais para 
alterações menores, por exemplo, v1, 
v1.1, v2.6

▰ Cuidado ao usar rótulos confusos: 
revision, final, final2, definitive_copy, 
pois você pode achar que esses

▰ Registre todas as alterações, 
independentemente de quão pequenas 
elas sejam.



BENEFÍCIOS DA ROTULAGEM CONSISTENTE DE 
ARQUIVOS DE DADOS SÃO:
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• Arquivos de dados podem ser classificados 

em seqüência lógica

• Diferentes versões de arquivos de dados 

podem ser identificadas

• Se os arquivos de dados forem movidos para 

outra plataforma de armazenamento, seus 

nomes manterão o contexto útil



BENEFÍCIOS DA ROTULAGEM CONSISTENTE DE 
ARQUIVOS DE DADOS SÃO:
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• Arquivos de dados são mais fáceis de 

localizar e navegar

• Arquivos de dados podem ser recuperados 

pelo criador e por outros usuários



Vídeo 
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▰ LINKS

▰ https://www.youtube.com/watch?v=oQiIZEHNf1Y&list=P
L2XF5RiVI7GNc9FkCvhfLyk46nxBgttUF

https://www.youtube.com/watch?v=oQiIZEHNf1Y&list=PL2XF5RiVI7GNc9FkCvhfLyk46nxBgttUF


ATIVIDADES 
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ARMAZENAMENTO DE DADOS E 
SEGURANÇA-

COMPARTILHAMENTO

83



COMPARTILHAMENTOS DE DADOS
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• O que é isso

• “… A prática de fazer dados usados em 

pesquisas acadêmicas

• pesquisa disponível para os outros. 

”[Wikipedia]



COMPARTILHAMENTO DE DADOS
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• Quem está envolvido

• o compartilhador de dados

• o repositório de dados

• o usuário de dados secundário

• equipe de suporte!



Drivers para compartilhamento
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• Abertura

• Ciência aberta, código aberto, padrões 

abertos

• conhecimento aberto, governo aberto, 

arquitetura aberta, conteúdo aberto e….



Drivers para compartilhamento
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• Dados abertos!

• “… Uma filosofia e prática que exigem que 

certos dados estejam livremente disponíveis 

para todos, sem restrições de direitos 

autorais, patentes ou outros mecanismos de 

controle.” [Wikipedia & other]



Drivers para compartilhamento
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• Por que não!

• “… Temos as tecnologias para permitir a 

disponibilidade mundial e o processo 

distribuído de dados científicos, ampliando a 

colaboração e acelerando o ritmo

• e profundidade de descoberta… ”[John 

Willbanks, VP de Ciência, Creative Commons -

na Wikipedia]



Drivers para compartilhamento
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• “Os cientistas preferem compartilhar sua 

escova de dentes do que seus dados!” [Carole

Goble, discurso de abertura, Conferência 

EGEE (Possibilitando Grids para EscienceE) 

“06”.]
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• … Research & Society

• Evita a duplicação de esforços e recursos.

• Torna disponível publicamente aquilo que foi financiado publicamente.

• Maximiza o retorno do investimento em pesquisa.

• Integridade acadêmica e científica

• Aumenta a transparência e a responsabilidade



Drivers para compartilhamento
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• Facilita o escrutínio dos resultados da pesquisa

• Evita fraudes

• Amplia o alcance da pesquisa original.

• Facilita e promove novas linhas de pesquisa.

• Promove a colaboração.

• Permite a criação de novos conjuntos de dados

• Fornece conjuntos de dados para educação e treinamento



Drivers para compartilhamento
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• … o pesquisador

• Facilita o cumprimento dos requisitos do conselho de financiamento

• Autentica / valida pesquisas

• Melhora a reputação através de maior alcance e impacto

• Alcança maior visibilidade da pesquisa

• Assistências com armazenamento de dados a longo prazo

• Permite a recuperação futura dos dados pelo pesquisador e futuros 

pesquisadores



Formas de compartilhar dados
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Research-funder repository

▻ e.g. ESRC Data Store

http://store.data-archive.ac.uk/store/

Institutional repository

▻ e.g. Edinburgh DataShare

http://datashare.is.ed.ac.uk/

Discipline-specific repository

▻ e.g. Figshare

http://figshare.com/

http://store.data-archive.ac.uk/store/
http://datashare.is.ed.ac.uk/
http://figshare.com/


Vídeo 
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▰ LINKS

▰ https://www.youtube.com/watch?v=n_1XFKYAcoI&list=P
L2XF5RiVI7GOLsLiInXnvT8L6XHC02byD

https://www.youtube.com/watch?v=n_1XFKYAcoI&list=PL2XF5RiVI7GOLsLiInXnvT8L6XHC02byD
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Ética da coleta de dados sobre seres humanos
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• O propósito e a natureza da pesquisa em si

• A natureza do consentimento obtido (por 

exemplo, participação em opt-in versus opt-

out)

• Quais dados precisam ser salvaguardados 

durante a análise e destruídos após o seu uso



Quais pesquisas estão sujeitas a revisão ética?
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• Usando participantes humanos ou animais 

vivos

• Referenciando sujeitos individuais (pessoas)

• Mantendo identificadores para indivíduos



Quais pesquisas estão sujeitas a revisão ética?
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• Usando participantes humanos ou animais 

vivos

• Referenciando sujeitos individuais (pessoas)

• Mantendo identificadores para indivíduos



ISENTO da revisão de ética
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• livremente disponível no domínio público, ou

• obtido através de estudos puramente 

observacionais de comportamento público:
• são de ação humana que ocorre em um fórum aberto ao público em 

geral

• são não-invasivos

• não requer interação com os participantes

• não identifique participantes



Privacidade e pesquisa
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• Os indivíduos são normalmente considerados 

como tendo um "direito à privacidade" - o 

estado de estar livre de intrusão ou 

perturbação na vida ou nos assuntos 

pessoais.



Privacidade e pesquisa
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• As propostas de pesquisa precisam indicar 

como os dados serão coletados sobre os 

seres humanos.



Privacidade e pesquisa
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• Revisões éticas considerarão o quão intrusivo 

isso é para os sujeitos.

• O direito à privacidade implica a necessidade 

de obter consentimento dos sujeitos de 

pesquisa.



Confidencialidade e pesquisa
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▰ Muitas vezes o formulário de consentimento incluirá uma 
promessa ao sujeito de que o pesquisador não divulgará 
informações confidenciais.

▰ Manter esse contrato implica controles no armazenamento, no 
manuseio e no compartilhamento de dados pessoais.



Confidencialidade e pesquisa
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▰ Estratégias podem incluir

▰ Se possível, colete os dados necessários sem usar informações de 
identificação pessoal.

▰ Se for necessária a identificação pessoal, desidentifique seus 
dados após a coleta ou o mais rápido possível.

▰ Evite transmitir eletronicamente dados pessoais não 
criptografados.



Confidencialidade e pesquisa
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▰ Melhor criar um conjunto de dados de uso público que você se 
sinta confortável em usar, se estiver on-line.

▰ E não se esqueça de que a Lei de Liberdade de Informação e 
legislação relacionada pode obrigar você a divulgar dados, 
especialmente se for do interesse público!



Vídeo 
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▰ LINKS

▰ https://www.youtube.com/watch?v=M0tRSQx-
cfQ&list=PL2XF5RiVI7GMGCrHWwCYgW5Nnm_xwpvmP

https://www.youtube.com/watch?v=M0tRSQx-cfQ&list=PL2XF5RiVI7GMGCrHWwCYgW5Nnm_xwpvmP


Vídeo 
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▰ LINKS

▰ https://www.youtube.com/watch?v=FLL74eXcl8c&list=P
L2XF5RiVI7GNz2TSe3kG9uHd3UtsiV_t6

https://www.youtube.com/watch?v=FLL74eXcl8c&list=PL2XF5RiVI7GNz2TSe3kG9uHd3UtsiV_t6


CASES DE SUCESSO DE USO DOS DADOS
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VIDEO

▰ https://www.youtube.com/watch?v=pQFWZV8g3jU&list=PL2
XF5RiVI7GMXjS2Q93PZo43OPwNzvwht.
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https://www.youtube.com/watch?v=pQFWZV8g3jU&list=PL2XF5RiVI7GMXjS2Q93PZo43OPwNzvwht
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MUITO OBRIGADO!
ORGANIZE SEUS DADOS! 
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