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Grande número de
projetos científicos  que geram 
pequenas quantidades de dados

uma grande parte não 
está publicado ou está 
armazenado nos 
laboratórios

Número de datasets

Big dados 
organizados

Dados da cauda 
longa da ciênciaVolume 

dos dados

Pequeno número de
Grandes projetos 
científicos que geram 
muitos dados

A MAIORIA DAS COLEÇÕES DE DADOS
PRODUZIDAS PELA PESQUISA CIENTÍFICA
É GERADO/COLETADO POR PEQUENOS 
LABORATÓRIOS E PESQUISADORES 
INDIVIDUALMENTE NAS UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS DE PESQUISA, QUE 
DESENVOLVEM  UM GRANDE NÚMERO DE 
PROJETOS CIENTÍFICOS

A CAUDA 

LONGA 

DA CIÊNCIA



LADO
OCULTO
DOS
DADOS

DADOS
NÃO

PUBLICADOS

RESULTADOS DE 
EXPERIMENTOS QUE
NÃO DERAM CERTO

HIPÓTESES 
QUE NÃO SE 
CONFIRMARAM

DADOS  ANCILARES
NOTAS DE LABORATÓRIO
BASES DE DADOS ISOLADAS

+50%

DOS ACHADOS 
NÃO FORAM
PUBLICADOS

O COMPARTILHAMENTO PODE REVELAR VALORES IMPORTANTES OCULTOS NESSES DADOS

FALTA DE 
INFRESTRUTURA
PARA PUBLICAÇÃO 
DOS DADOS

FALTA DE INCENTIVO;
NÃO ESTÁ AFIM DE 
COMPARTILHAR
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A IMPORTÂNCIA DOS DADOS SUBJACENTES ÀS PUBLICAÇÕES

REPRODUÇÃO

Os dados apoiam a:



COLEÇÕES
DIGITAIS
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DADOS DE PESQUISA SÃO PARA 
SEREM REUSADOS



PESQUISA 

TESE

?

PUBLICAÇÃO

DADOS

DIGITAIS

DADOS DE PESQUISA SÃO MUITO SUSCETÍVEIS A PERDAS

BIBLIOTECA 

CONVENCIONAL

BIBLIOTECA DE TESES 

E DISSERTAÇÕES

REPOSITÓRIOS
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MINHA TESE

O TEXTO ACADÊMICO 

APRESENTA APENAS OS 

DADOS DE PESQUISA DE 

FORMA CONDENSADA  

UMA VISÃO DOS DADOS!!!

[revisão por pares]

[validação da pesquisa]

VISÍVEL INVISÍVEL
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A ABERTURA DOS DADOS E  O SEU IMPACTO NA 

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
• Publicação ampliada
• Data journal
• Periódico de resultados 

negativos
• Cadernos eletrônicos de 

laboratório

Encurtamento do ciclo de 
comunicação científica

• Compartilhamento
• Reuso
• Organização dos dados
• Novas formas de 

socialização

• Consulta aos dados
• Revisão em rede
• Revisão interativa
• Anotações
• Revisão dos dados



• Ainda  é um fac-símile da publicação 
impressa tradicional – isolada e 
independente dos outros objetos digitais 
ao qual a pesquisa está vinculada.

• Ignora a diversidade e a riqueza dos 
conteúdo dos produtos de pesquisa 

• Não consegue expressar as relações que 
se estabelecem entre as entidades 
intervenientes no processo de geração 
de conhecimento científico, o que 
dificulta a compreensão da pesquisa 
como um todo complexo. 

A  PUBLICAÇÃO DIGITAL ENQUANTO 
PRINCIPAL VEICULO DE COMUNICAÇÃO 
CIENTÍFICA ...



NOVOS MODELOS DE PUBLICAÇÕES

Os dados curados podem adicionar 
valor aos resultados de pesquisa de 
publicações



Novos Modelos de Publicação

Publicação Composta - encapsula 
vários conjuntos de dados (datasets) e 

recursos gerados ou utilizados 
durante a realização de um 

experimento científico, ou descoberta 
do processo, dentro de um único 

objeto composto para publicação e 
intercâmbio

Publicação Sobreposta - publicação 
que não publica nenhum artigo 
original, mas seleciona artigos 
existentes em outros lugares, 

acrescenta certo valor e publica os 
resultados como um serviço para os 

usuários de sua base

Publicação Semântica - publicação 
que combina documentos e 

ontologias permitindo que usuários 
acessem o conhecimento de várias 

maneiras.

Definições



PUBLICAÇÃO AMPLIADA: DEFINIÇÃO

Objetos digitais 

complexos que 

combinam e-Prints com 

um ou mais recursos de 

dados, um ou mais 

registros de metadados, 

ou qualquer combinação 

deles (VERHAAR, 2008, 

p.11)



Uma publicação periódica científica  cujo 

objetivo principal é descrever coleções 
de dados ao invés de reportar uma 
investigação científica

DESCREVE
os dados em forma legível por humanos

A metodologia sobre a qual os dados 
forma criados;

Detalha o potencial de reuso dos dados

DESCREVE OS DADOS e não hipóteses ou 
argumentos desenvolvidos sobre os dados

Oferecer uma publicação que pode ser 
citada  e que dá credito ao autor e o 
outros envolvidos no processo;

Assegura que os dados estejam 

documentados para o reuso;

Aumenta a visibilidade dos dados na 
comunidade científica

A novidade interessante introduzida pelos data journals é que o 
modelo propõe um processo de publicação para dados que remete 

a publicação tradicional [...] A revisão por pares objetiva mensurar 
a originalidade e qualidade dos dados, ela é aplicada aos dados ao 
invés da publicação, e a sua “benção” é mandatória para os que os 
dados sejam publicados (CASTELLI et al, 2013)

DATApaper

“
journal



O “viés de publicação do positivo” preocupa há décadas 
diversos pesquisadores. Partindo da ideia de que a comunidade 
científica só pode aprender com os resultados negativos se os 

dados forem publicados, existem alguns periódicos 
científicos que investem na publicação do que não deu 
certo em diversas áreas. Tais periódicos têm como premissa 
a concepção de que o suposto “fracasso” é tão importante na 
ciência como em outros aspectos da vida, e que o progresso 
científico não depende apenas das realizações de indivíduos 
isolados, mas requer colaboração, trabalho em equipe e 
comunicação aberta com todos os resultados, sejam eles 
positivos ou negativos.
Fonte: http://www.enago.com.br/blog/motivos-para-publicar-resultados-negativos/

Periódico de Resultado Negativo





EXISTEM CÓDIGOS INTERNACIONAIS, NACIONAIS E 
INSTITUCIONAIS QUE DETALHAM AS ESPECIFICAÇÕES E 
GUARDA DESTES CADERNOS 

Caderno de laboratório

Cadernos 
convencionais

Cadernos 
Eletrônicos
auditoria | certificação

Sistemas
complexos
integração com os 
equipamentos do lab

Cadernos abertos
disponibilização dos  dados 
acontece em tempo real, à 
medida que a pesquisa vai sendo 
feita

O caderno de laboratório é uma ferramenta de organização 
e de memória que serve de registro primário da pesquisa 
científica e das atividades relacionadas. O caderno de 
pesquisa registra as hipóteses, experimentos e análises 
iniciais ou interpretações dos experimentos; serve também 
como o registro legal da propriedade intelectual das ideias 
e dos resultados obtidos pela pesquisa (SCHNELL, 2015).
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Considerações 
Finais

A nova forma de fazer ciência é reconfigurada pela uso e 
reuso de dados de diversas naturezas coloca em voga a 
necessidade de novos modelos de publicação

Os editores científicos tem um papel fundamental no 
apoio à preservação dos dados de pesquisa e no apoio 
ao reuso

A tecnologia atual permite que novas formas de 
comunicação científica sejam criadas

Os editores científicos, assim como demais profissionais 
que lidam com informação científica devem atentar para 
novas possibilidades em relação à revisão por pares



CARACTERÍSTICAS PUBLICAÇÃO SOBREPOSTA PUBLICAÇÃO 
COMPOSTA

PUBLICAÇÃO 
SEMÂNTICA

Liga dados x x x

Utiliza metadados x x x

Divide o documento em fragmentos menores 
(granularidade)

x x

Reúne documentos já existentes
x

Informação descentralizada
(distribuída por diversos repositórios)

x

Utiliza Ontologias x

Permite anotação x

Gera novos serviços x

A publicação dá significado aos dados 
(contextualiza)

x

Componentes possuem URI x x



O QUE É UMA 
PUBLICAÇÃO AMPLIADA

• Um objeto digital complexo formado 

• Um veículo de comunicação científica

• Uma agregação  SEMÂNTICA da pesquisa (com 
dados, documentos ou outras mídias que 
possibilitem o registro da memória técnico-
científica)

• Um veículo agregador de informações de uma 
mesma temática, porém distribuídas por 
diversos sistemas

• Uma forma de garantir a autoria dos dados a 
quem de direito



O QUE É UMA 
PUBLICAÇÃO AMPLIADA

• Um artefato para preservação da 
memória digital da pesquisa científica

• Um mecanismo de contextualização dos 
dados de pesquisa

• Um mecanismo de integração semântica 
de repositórios

• Mecanismo que deve propiciar por meio 
do uso de normas e padrões 
internacionais  oriundos da Web 
Semântica o processamento de seu 
conteúdo, possibilitando respostas à 
perguntas inteligentes.

• Um serviço de informação a ser  
oferecido pelas Bibliotecas científicas



• Um documento em PDF

• Um conjunto de hipermídias

• Um texto em html com links para partes dos 
artigos

• Um texto com links para dados não curados ou 
sem validação

• Um texto criado sem o uso de normas e padrões 
oriundos da Web Semântica

• Um texto criado sem informações sobre os 
autores

• Um texto que não integre a informação com outra 
informação contida em um repositório

• Um documento que não tenha possibilidade de 
ser navegável

• Um conjunto de recursos ligados sem semântica 
explícita.

O QUE NÃO É UMA PUBLICAÇÃO AMPLIADA 



Vantagens da 
publicação 
ampliada

1) É um veiculo de comunicação científica que agrega valor às 
publicações científicas tradicionais;

2) Possibilita a preservação da memória digital de pesquisa;

3) Possibilita aos avaliadores da publicação verificar a veracidade dos 
dados publicados;

4) No que tange às citações dos dados, assegura o contexto  para 
compreensão dos mesmos e assegura a autoria dos dados; 

5) Possibilita a recuperação e a visualização da pesquisa como um todo, 
preservando o histórico da pesquisa e revelando seus componentes; 

6) Possibilita o diálogo entre repositórios de e-prints  e repositórios de 
dados; 

7) Possibilita a agregação de outros recursos que podem enriquecer a 
pesquisa, como por exemplo, blogs, currículos dos pesquisadores; 

8) Permite explicitar a pesquisa com maior riqueza em seus detalhes; 
entre outras.


