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Fonte: SAYÃO; SALES, 2015
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CICLO DE VIDA DOS DADOS

CC BY



Requisitos 

5CC BY



Requisitos 

6CC BY



Requisitos 

7CC BY



8CC BY



9CC BY



10CC BY



11CC BY



12CC BY



13

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

Bruto
Processado
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• Quais dados serão coletados ou criados?

• Como os dados serão coletados ou criados?

• Que tipo, formato e volume de dados? 

• Os formatos e softwares escolhidos permitem o compartilhamento 

• e o acesso de longo prazo aos dados?
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Plano de Gestão de dados: estrutura

Coleta de dados
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• Que documentação e metadados acompanharão os dados?

• Que informações são necessárias para que os dados sejam lidos e interpretados no futuro?

16

Plano de Gestão de dados: estrutura

Documentação e Medatados
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• Você obteve consentimento para preservação e compartilhamento de dados?

• Como você protegerá a identidade dos participantes, se necessário? por exemplo. via 

anonimização

• Como os dados serão licenciados para reutilização?

• Há alguma restrição à reutilização de dados de terceiros?

• O compartilhamento de dados será adiado / restrito, por exemplo publicar ou solicitar patentes?
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Plano de Gestão de dados: estrutura

Ética e Conformidade legal

CC BY 17



• Como os dados serão armazenados durante ou depois da pesquisa?

• Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

• Como será feito o backup dos dados?

• Quem será o responsável pelo backup e recuperação?

• Quais são os riscos para a segurança dos dados e como eles serão gerenciados?

• Como você controlará o acesso para manter os dados seguros?
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Armazenamento e Backup
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• Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou preservados?

• Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

• Quais dados devem ser mantidos / destruídos para fins contratuais, legais ou regulamentares?

• Quais são os usos de pesquisa previsíveis para os dados?
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Seleção e Preservação
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• Como você vai compartilhar os dados?

• São necessárias restrições ao compartilhamento de dados?

• Com quem você compartilhará os dados e em que condições?

• Quando você vai disponibilizar os dados?

• Por quanto tempo você precisa de uso exclusivo dos dados e por quê?

• Será necessário um acordo de compartilhamento de dados (ou equivalente)?
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Compartilhamento de dados
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• Quem será responsável por cada atividade da gestão dos dados?

• Quais recursos serão necessários para entregar seu plano?

• Será preciso hardware ou software adicional aos existentes?

• As cobranças serão aplicadas por repositórios de dados?
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Responsabilidades e Recursos
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Fonte: https://www.ands.org.au/working-with-data/fairdata/training

Princípios FAIR
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• Baseado no DMPOnline -DCC

• Acesso aberto

• Inglês e Português

• Cheklist

• Ajuda na gestão dos dados

• Fornece orientações sobre financiadores

• Fornece um guia para a elaboração

• Escrita colaborativa

• Opção em compartilhar o PGD publicamente

• Exporta em diferentes formatos de arquivos

• Propriedade intelectual vinculada o autor24

Universidade da Califórnia

CC BY



25

https://dmptool.org

CC BY



1
Verifique os requisitos de dados científicos de sua agência de 
financiamento e campo de pesquisa.

2
Liste os vários tipos de dados que você espera 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 instituição.

DICAS PARA 
ELABORAR O 

PGD
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7
Deposite o PGD junto com os datasets 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 nas bibliotecas para o desenvolvimento do 
PGD.

DICAS PARA 
ELABORAR O 

PGD
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