Chamada Aberta: Incubação de
Repositórios de Dados de Pesquisa
Formulário para a apresentação de propostas

* Obrigatória

Dados do Proponente
O proponente deverá ser o membro da equipe responsável pela gestão do repositório de dados de
pesquisa e por liderar a sua oferta como um serviço para os pesquisadores da ICT após o período de
incubação.

1. Nome completo *

2. Instituição (ICT) *

3. Cargo *

4. e-mail de contato *

6/18/2021

5. Telefone de contato

6/18/2021

Gestor de TI que dará anuência à proposta
Só serão aceitas propostas que apresentem a anuência do gestor de TI da instituição em apoiar as
atividades de migração do repositório de dados para a infraestrutura de TI gerida pela ICT após o
período de incubação. Os requisitos técnicos mínimos necessários são apresentados no Anexo I da
chamada. A anuência deverá ser enviada para o e-mail "editaldadosdepesquisa@rnp.br
(mailto:editaldadosdepesquisa@rnp.br)" até o dia 02/08/2021

6. Nome do gestor que enviará a anuência *

7. Cargo *

8. e-mail *

6/18/2021

Dirigente da alta gestão que dará anuência à proposta
Só serão aceitas propostas que apresentem manifestação favorável da alta gestão da instituição (reitor,
pró-reitor ou chefe de unidade) em apoio à proposta. A anuência deverá ser enviada para o e-mail
"editaldadosdepesquisa@rnp.br (mailto:editaldadosdepesquisa@rnp.br)" até o dia 02/08/2021

9. Nome do gestor que enviará a anuência *

10. Cargo *

6/18/2021

Equipe executora - responsável técnico
Pessoa com perfil técnico para receber capacitações sobre instalação, manutenção e operação do
software Dataverse

11. Nome *

12. Cargo *

13. e-mail *

6/18/2021

Equipe executora - administrador do repositório de dados de
pesquisa
Pessoa responsável pela gestão do repositório de dados de pesquisa. Informe caso seja pessoa diferente
do proponente da proposta. Se deixado em branco, será considerado que o proponente terá essa
função.

14. Nome

15. Cargo

16. e-mail

6/18/2021

Equipe executora - pesquisadores parceiros
Pesquisadores da ICT que deverão colaborar com o projeto por meio do fornecimento de datasets para
testes e participação no processo de validação da organização dos datasets no repositório e dos termos
e condições assumidas pelo pesquisador e pela infraestrutura de testes fornecida.

17. Pesquisador 1: informar nome, link para CV Lattes e área de conhecimento dos
datasets *

18. Pesquisador 2: informar nome, link para CV Lattes e área de conhecimento dos
datasets *

6/18/2021

19. Pesquisador 3: informar nome, link para CV Lattes e área de conhecimento dos
datasets *

6/18/2021

Equipe executora - outros
20. Informe caso a ICT deseje alocar mais pessoas para contribuir com o projeto

6/18/2021

Grau de maturidade da ICT no processo de abertura dos dados
científicos da instituição
21. Política ou Norma de abertura de dados científicos implementada institucionalmente
*
Minha instituição possui uma Política/Norma que promove e garante a abertura de dados
científicos
Minha instituição não possui uma Política/Norma de Dados Abertos, mas implementa
ações/estratégias que promovem a abertura dos dados científicos
Minha instituição não possui uma Política/Norma de Dados Abertos e nem está
implementando ações/estratégias que promovam a abertura dos dados científicos

22. Estrutura, funções e responsabilidades no processo de abertura dos dados *
A estrutura, as funções e responsabilidades de cada membro/unidade/departamento ou outro
serviço dentro da instituição envolvido no processo de abertura dos dados científicos estão
bem definidos institucionalmente
Alguns componentes da estrutura, das funções e responsabilidades de cada parte envolvida no
processo de abertura de dados científicos estão definidos institucionalmente, mas há lacunas a
serem preenchidas para assegurar a integridade do processo
A estrutura, as funções e responsabilidades necessários no processo de abertura dos dados
científicos não estão definidos institucionalmente

23. Conscientização dos empregados, em todos níveis organizacionais, sobre a
importância da abertura dos dados científicos *
Minha instituição divulga informações e promove ações de sensibilização sobre a abertura dos
dados científicos de forma frequente e regular
Minha instituição promove poucas ações de divulgação e de sensibilização sobre a abertura de
dados científicos
Minha instituição não executa ações de divulgação e sensibilização sobre abertura de dados
científicos

6/18/2021

24. Competências desenvolvidas para a pesquisa científica intensiva em dados, gestão
de dados e ciência de dados *
Minha instituição oferece oportunidades de cursos sobre pesquisa intensiva em dados, gestão
de dados e ciência de dados os quais levam à concessão de certificações específicas
Minha instituição oferece algumas oportunidades de cursos sobre pesquisa intensiva em
dados, gestão de dados e ciência de dados através de workshops ad hoc e outros eventos, mas
estes não levam à concessão de certificações específicas
Minha instituição não oferece oportunidades de cursos sobre pesquisa intensiva em dados

25. Sistema de recompensas e incentivos implementado *
Minha instituição definiu a abertura dos dados científicos como um dos critérios formais em
procedimentos de avaliação profissional e de pesquisa
Minha instituição incentiva a abertura dos dados científicos, mas tal prática não está
incorporada como critério formal em procedimentos de avaliação profissional e de pesquisa
Minha instituição não possui mecanismo/estratégia para incentivar ou recompensar
pesquisadores engajados em práticas de abertura de dados científicos

26. Processo de gestão de dados científicos definido institucionalmente *
Os dados científicos produzidos na minha instituição são devidamente gerenciados ao longo
do seu ciclo de vida por meio de processo de gestão de dados científicos definido
Minha instituição possui ações/estratégias em desenvolvimento para promover a adequada
gestão dos dados científicos, porém sem um processo de gestão de dados científicos definido
Minha instituição não possui ações/estratégias em desenvolvimento que promovam a
adequada gestão de dados científicos

6/18/2021

27. Projetos de pesquisa devidamente acompanhados do Plano de Gestão de Dados
Científicos *
Minha instituição exige que os projetos de dados de pesquisa sejam acompanhados por um
Plano de Gestão de Dados e oferece suporte para sua elaboração
Minha instituição recomenda que os projetos de dados de pesquisa sejam acompanhados por
um Plano de Gestão de Dados e oferece um modelo que orienta os pesquisadores na
construção
Minha instituição não exige ou recomenda que os pesquisadores elaborem um Plano de
Gestão de Dados

28. Infraestrutura tecnológica: hardware e software adequados *
Os equipamentos de TI e os sistemas operacionais da minha instituição são apropriados para
garantir o adequado serviço de abertura dos dados científicos, passando por evolução
tecnológica contínua e sendo substituídos periodicamente, ou por meio do uso de
infraestrutura computacional como serviço de provedores de nuvem pública
Os equipamentos de TI e os sistemas operacionais da minha instituição são apropriados para
garantir o adequado serviço de abertura dos dados científicos, porém não são atualizados
continuamente ou substituídos periodicamente
Os equipamentos de TI e os sistemas e aplicativos não são apropriados para garantir o serviço
de abertura dos dados científicos

6/18/2021

Informações complementares sobre a ICT proponente
29. Descreva a experiência prévia da instituição com a implantação e operação de
repositórios institucionais. Informe a URL do repositório institucional de publicações
científicas, caso exista. *

30. É necessário estar ciente e de acordo com as condições abaixo *
Declaro a inexistência de repositório de dados de pesquisa implantado em âmbito institucional
na minha instituição
Estou de acordo com as regras e restrições descritas no edital
Entendo que minha proposta será considerada apenas após o recebimento por e-mail, até o
dia 02/08/2021, das manifestações de apoio do Gestor de TI e do Dirigente da alta gestão

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.
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