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VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS) 

Com vistas a promover o bom andamento dos Marcos e a execução do Compromisso, a instituição coordenadora realizou, 
no último bimestre: 

 

1) Reunião bimestral com os todos os coordenadores de Marcos: 
✓ 8ª Reunião Bimestral do Compromisso 3, que teve como objetivo o relato sobre o andamento do 

compromisso e de todos os marcos. A reunião aconteceu no dia 12 de dezembro de 2019, no Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 

 

2) Atualização da wiki ‘Ciência Aberta na OGP Brasil’ (https://wiki.rnp.br/display/ogpbrasil). 
 

3) Reunião, via webconferência, no dia 11 de novembro de 2019, com o novo ponto-focal da Open Knowlegde Brasil 
– Fernanda Campagnucci, Diretora Executiva da OKBr. Objetivo da reunião: apresentar o Compromisso 3 e 
fortalecer a colaboração em torno do Marco 9. 

 

 

https://wiki.rnp.br/display/ogpbrasil
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VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

MARCOS 
% 
CONCLUSÃO 

DATA PARA 
CONCLUSÃO 

RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES E EVIDÊNCIAS 

1 – Implantação de 
uma rede 
interinstitucional pela 
Ciência Aberta 

100% 31/03/2019 MCTIC*  

Embrápá 

Ibict 

Fiocruz 

 

2 – Realização de 
diagnóstico nacional e 
internacional da 
Ciência Aberta 

100% 31/03/2019 UnB*  

Fiocruz  

RNP 

 

3 – Definição de 
diretrizes e princípios 
para políticas 
institucionais de apoio 
à Ciência Aberta 

100% 30/11/2019 Ibict*  

MCTIC 

Fiocruz  

Embrápá 

JBRJ 

1) Documento contendo 
princípios e diretrizes 
construído. Disponível na wiki 
da Ciência Aberta: 
https://wiki.rnp.br/pages/view
page.action?pageId=10895726
3  

4 – Promoção de 
ações de 
sensibilização, 
participação e 
capacitação em 
Ciência Aberta 

67% 31/07/2020 Fiocruz* 

Ibict 

Capes 

 

1) 1º Encontro Nacional de 
Governo Aberto e Ciência 
Aberta realizado em 27 de 
novembro de 2019, na Fiocruz 
Brasília, DF 

2) 2º Encontro  Capes de Ciência 
Aberta: Direitos de 
Propriedade Intelectual e 
Políticas Institucionais 
realizado em 13 de novembro 
de 2019, na Capes, Brasília, DF. 
Disponível em: 
https://www.capes.gov.br/cont
eudo/2-encontro-capes-de-
ciencia-aberta/  

3) Glossário da Ciência Aberta: 
em fase de representação do 
domínio em ontologia. 

5 – Articulação com 
agências de fomento 
para a implantação de 
ações de apoio à 
Ciência Aberta 

100% 31/03/2020 CNPq*  

Capes  

Embrapa 

1) Acordo de Cooperação 
assinado entre o CNPq e o Ibict, 
para o desenvolvimento do 
repositório de dados científicos 
Lattes Data. Matéria de 
divulgação publicada em: 
http://www.ibict.br/sala-de-
imprensa/noticias/item/1952-
ibict-e-cnpq-assinam-acordo-
de-cooperacao-para-o-
repositorio-lattes-data. 

6 – Articulação com 
editores científicos 
para a implantação de 
ações em apoio à 
Ciência Aberta 

25% 31/07/2020 Abec* 

Ibict  

Capes 

Scielo/Fapesp 

1) E-book 2 sobre ciência aberta 
para editores científicos em 
produção. A instituição 
coordenadora do Marco 
solicitou a extensão do prazo 
para julho de 2020. 

https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=108957263
https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=108957263
https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=108957263
https://www.capes.gov.br/conteudo/2-encontro-capes-de-ciencia-aberta/
https://www.capes.gov.br/conteudo/2-encontro-capes-de-ciencia-aberta/
https://www.capes.gov.br/conteudo/2-encontro-capes-de-ciencia-aberta/
http://www.ibict.br/sala-de-imprensa/noticias/item/1952-ibict-e-cnpq-assinam-acordo-de-cooperacao-para-o-repositorio-lattes-data
http://www.ibict.br/sala-de-imprensa/noticias/item/1952-ibict-e-cnpq-assinam-acordo-de-cooperacao-para-o-repositorio-lattes-data
http://www.ibict.br/sala-de-imprensa/noticias/item/1952-ibict-e-cnpq-assinam-acordo-de-cooperacao-para-o-repositorio-lattes-data
http://www.ibict.br/sala-de-imprensa/noticias/item/1952-ibict-e-cnpq-assinam-acordo-de-cooperacao-para-o-repositorio-lattes-data
http://www.ibict.br/sala-de-imprensa/noticias/item/1952-ibict-e-cnpq-assinam-acordo-de-cooperacao-para-o-repositorio-lattes-data
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7 – Implantação de 
infraestrutura 
federada piloto de  
repositórios de dados 
de pesquisa 

70% 30/06/2020 RNP*  

CNPq  

Ibict 

Embrapa 

1) Parceria formalizada com a 
Fiocruz para compor a 
federação de repositório 
pilotos, o que fecha a proposta 
do Marco de construção de 3 
repositório pilotos: os 
repositórios institucionais da 
RNP, do CNEN e da Fiocruz. 
O repositório da Fiocruz foi 
disponibilizado para testes 
pelos membros do GT-Fiocruz, 
incluindo os diversos perfis de 
usuários, a saber: TI, 
bibliotecários, arquivistas, 
usuários, administradores de 
informação. Com isso, há um 
avanço da fase de instalação 
para a fase de uso do Dataverse 
por seus usuários. 

2) Parceria firmada com a GDCC 
(Consórcio de Comunidade 
Global do Dataverse) para a 
aquisição e uso de DOIs como 
identificadores únicos a serem 
utilizados pelo repositório 
institucional da RNP. 

3) Solucionada a autenticação 
institucional no Dataverse, de 
forma que bases locais de 
usuários possam ser utilizadas 
em vez de novas contas serem 
criadas, específicas para o 
Dataverse. Guia de instalação 
disponibilizado como uma 
recomendação no ambiente da 
RDA Brasil (https://www.rd-
alliance.org/groups/rda-brazil). 

8 – Proposição de 
padrões de 
interoperabilidade 
para repositórios de 
dados de pesquisa 

82% 31/03/2020 Ibict*  

Open 
Knowledge RNP 

CNEN 

1) Manual do Dataverse 
publicado. Disponível em: 
https://doi.org/10.5281/zenod
o.3571293  

2) Oficina sobre o Dataverse 
realizada em 28 de novembro 
de 2019, no workshop do 1º 
Encontro Nacional de Governo 
Aberto e Ciência Aberta. 

3) Haversting dos repositórios 
pilotos. 

9 – Proposição de 
conjunto de 
indicadores para 
aferição da 
maturidade em 
Ciência Aberta 

15% 31/07/2020 Embrapa*  

Open 
Knowledge 
CNPq 

1) Busca de documentos 
referenciais para a construção 
dos indicadores finalizada. 

 

https://www.rd-alliance.org/groups/rda-brazil
https://www.rd-alliance.org/groups/rda-brazil
https://doi.org/10.5281/zenodo.3571293
https://doi.org/10.5281/zenodo.3571293
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RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

- - - 

   

   

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS 

Mais um Marco foi concluído dentro do prazo – o Marco 3. Apesar da entrega do resultado, no entanto, o documento 
resultante desse Marco continuará em validação e atualização periódica, por meio da colaboração dos demais parceiros 
do compromisso e também daqueles externos ao compromisso que tenham interesse no tema.  

 

O Marco 5 também está 100% concluído, uma vez que as articulações executadas pela instituição coordenadora do Marco 
resultaram na assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para a construção do repositório Lattes Data. 

 

Por fim, a instituição coordenadora do Marco 6 solicita prorrogação de prazo para julho de 2020, aspecto para o qual 
chamamos a atenção desta equipe de coordenação do Plano de Ação Nacional em Governo Aberto.  

 


