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Resumo
O presente resumo visa contextualizar um modelo científico contemporâneo de Ciência
Aberta desenvolvido a partir de uma tese de doutoramento e propor, por conseguinte,
outras intervenções/projeções. A pesquisa de base foi conduzida metodologicamente a
partir das referências de Bufrem (2013) e com o apoio da análise de conteúdo de
Bardin (2011), por uma via, e, por outra, de caráter experimental, através da
modelagem de um protótipo denominado e-Quilt Prototype. É representado por um
artigo ampliado e dados de pesquisa compartilhados refletindo a essência da práxis da
e-Science. Para nortear a estruturação da ciberinfraestrutura que apoiou o e-Quilt
Prototype, adotou-se o modelo científico denominado de data lifecycle. O Data
Lifecycle do DataONE foi utilizado como elemento norteador para entender a
sistematização metodológica e tecnológica necessárias para o gerenciamento de
projetos de dados. O e-Quilt Prototype é um experimento constituído por dados
primários de natureza científica e aberta. Os dados científicos que constituíram o

arcabouço teórico foi originado de uma pesquisa de campo desenvolvida no período de
2013-2015, pelo Departamento de Clínica e Odontologia Social da Universidade Federal
da Paraíba (UFPB), Campus I, João Pessoa, Paraíba, Brasil. O projeto originário é
denominado Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal de Escolares dos
Municípios de Caaporã e João Pessoa. Numa primeira fase, não executamos todos os
estágios do modelo, conduzindo a experimentação para uma modelagem conceitual.
Num segundo momento, a iniciativa está sendo remodelada para uma implantação
como projeto de ações integradas, a partir de 2018, no âmbito da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, Brasil. Como intervenções/projeções futuras, a médio-longo
prazo, a perspectiva é, na ótica do “deslocamento de conceitos” de uma área para a
outra, ampliar a equipe de trabalho e conduzir outras experimentações no universo do
Turismo e da Comunicação.
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Designação do projeto/iniciativa
e-Quilt Prototype e outras intervenções/ projeções

Público-alvo
O trabalho se destina a pesquisadores, professores, alunos, cientistas da informação, de dados
e de computação, bibliotecários, gestores de repositórios, curadores de dados, e profissionais
de outras áreas interdisciplinares, como Direito, Engenharias, Economia, Ciência da Informação,
entre outros, e instituições de ensino e pesquisa.
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