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1. Curadoria em repositórios 
de dados de investigação
As tarefas essenciais na curadoria de dados: CURATION checklist

Preocupações e problemas comuns na curadoria de (meta)dados



Curadoria de Dados

Modelo do Digital Curation Center

Visão geral gráfica das etapas para 
uma gestão, curadoria e preservação 
bem sucedida dos dados.

Antes de mais:

 A curadoria ocorre em diferentes 
etapas do ciclo de vida da 
investigação e dos dados.

 É preciso assegurar diferentes 
tarefas de curadoria para diferentes 
propósitos (publicação, preservação



Planear e 
criar 

dados

Processar 
os dados

Analisar 
os dados

Preservar 
os dados

Dar 
acesso 

aos dados

Reutilizar 
os dados 

CRIAR OS DADOS: conceber a investigação, 
planos de gestão de dados, localizar datasets 
existentes, obter consentimentos, recolher e 
gerir dados, capturar e criar metadados.

REUTILIZAR OS DADOS: 
Ajudar a encontrar fontes de 
dados, catálogos de dados, 
repositórios de dados, 
aconselhamento à citação.

DAR ACESSO AOS DADOS: 
Repositórios de dados, registo 
de PIDs, apoiar a definição de 
licenças, publicação (dados), 
VREs, armazenamento. 

ANALISAR OS DADOS: 
Ferramentas de Workflows e 
versionamento, serviços de 
transcrição, software de análise 
de dados, apoio estatístico, 
limpeza e anonomização de dados.

PROCESSAR OS DADOS: 
Apoiar a criação de dados, 
ferramentas de documentação, 
organização e armazenamento, 
lab notebooks, conselhos sobre 
metadata standards.

Ref: UK Data Archive: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/life-cycle

PRESERVAR OS DADOS: Arquivo de dados, 
editar/criar metadados, repositórios de dados, 
enriquecer a documentação, serviços de 
preservação (armazenamento/backups).

http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/life-cycle


Curadoria em diferentes fases da gestão de 
dados e com vários papéis e responsabilidades

Digital Curation Center (DCC) 



Curadoria em 
REPOSITÓRIOS de dados de investigação

Premissas 

• Não existe um modelo único para 
a curadoria de dados. 

• Depende de condições e recursos 
locais, políticas, prioridades e 
estratégia institucional.

• Resulta das ferramentas, 
processo e instrumentos usado.

https://www.freepik.com/vectors/computer-cartoon

https://www.freepik.com/vectors/computer-cartoon


Fluxo de trabalho da curadoria de dados

Quatro fases primárias:

1. Depósito

2. Seleção

3. Processamento

4. Acesso 

https://www.freepik.com/vectors/computer-cartoon

https://www.freepik.com/vectors/computer-cartoon


Odum Institute Data Archive
data curation workflow

https://odum.unc.edu/archive/

https://odum.unc.edu/archive/


The DCN Curation Workflow

https://datacurationnetwork.org/outputs/workflows/

https://datacurationnetwork.org/outputs/workflows/


Data Curation Network

https://datacurationnetwork.org/outputs/data-curation-primers/

Atividades de Curadoria especificas ao 
nível disciplinar e  em sistemas e 

instrumentos próprios 

https://datacurationnetwork.org/outputs/data-curation-primers/


Figshare Curation Service

https://knowledge.figshare.com/curation

 Reviewing metadata of datasets before they get published 
and guiding researchers through the data sharing process.

 File and metadata checks to enhance the discoverability and 
reusability of data in line with the FAIR principles.

Curadoria especializada: 
humanos e máquinas

https://knowledge.figshare.com/curation


DCN – Curation steps and checklist

https://docs.google.com/document/d/1RWt2obXOOeJRRFmVo9VAkl4h41cL33Zm5YYny3hbPZ8/edit#

https://docs.google.com/document/d/1RWt2obXOOeJRRFmVo9VAkl4h41cL33Zm5YYny3hbPZ8/edit


Tradução e adaptação do

Dataverse Curation Guide
Dataverse Curation Guide Working Group
New Digital Research Infrastructure Organization (NDRIO) / Portage

https://zenodo.org/record/5579820#.Y3ekrXbP02w


Três níveis de curadoria

Nível 1
As etapas mínimas necessárias para publicar com êxito num repositório e tornar o conjunto de dados localizável.

Nível 2
Atividades que potenciam a descoberta dos conjuntos de dados e ajudam a garantir a sua usabilidade
ao longo do tempo.

Nível 3
Ações intensivas de curadoria destinadas a preparar os conjuntos de dados para preservação e melhorar as 
hipóteses dos dados e código serem utilizados para reproduzir ou replicar um estudo associado.



Guia ‘CURATION’



Estrutura do guia de curadoria

Check Understand Recommend Augment Transform Include Optimize Note Down

Nível 1 Nível 2
Nível 3

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 2
Nível 3

Nível 3 Nível 2



Guia disponível em:
https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho/gt-repositorios-de-
dados/

https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho/gt-repositorios-de-dados/


Vamos navegar agora
por algumas tarefas 
essências para 
verificação de curadoria.

Boletim de Curadoria de dados em repositórios
https://hdl.handle.net/1822/78558

https://hdl.handle.net/1822/78558


Para assegurar as 
principais tarefas de 
curadoria em 
repositórios…
PREPARAR DADOS É 
ESSENCIAL

Como preparar dados para depositar e publicar 
no repositório
https://doi.org/10.5281/zenodo.7082551

Ver também: 
https://site.uit.no/dataverseno/deposit/prepare/

https://doi.org/10.5281/zenodo.7082551
https://site.uit.no/dataverseno/deposit/prepare/


Curation | Check :: Verificar / Conferir

Possui 
documentação 

de apoio

Confirmação de 
termos de uso

Metadados
preenchidos



Curation | Understand :: Compreender

Documentação 
de apoio precisa

Ficheiros corretos



Curation | Recommend :: Recomendar

Verificações do 
objeto FAIR



Curation | Check :: Aprefeiçoar

Descrições 
completas



Curation | transform :: Converter

Formatos para 
preservação



Curation | Include :: Incluir

Identificadores



Curation | Optimize :: Otimizar

FAIRification



Curation | Note down :: Registar

Usabilidade



2. Casos de uso de curadoria 
no ciclo de vida dos dados
Dados de Biodiversidade: especificidades da curadoria de dados e a 
publicação no GBIF

Dados Oceanográficos: boas práticas



no trabalho de curadoria de dados

DEBATE

3. Lacunas e pontos críticos



Lacunas e pontos críticos

VOCABULÁRIOS 
CONTROLADOS

FERRAMENTAS DE 
VALIDAÇÃO NO 

DEPÓSITO DE DADOS

O QUE 
TEMOS?

O QUE 
NOS 

FALTA 
FAZER?

O QUE JÁ 
DEVERIAMOS 

TER FEITO

IDEIAS 
PARA 
FAIR…

HÁ 
MUITO 

POR 
FAZER



Lacunas e pontos críticos

Mais…



Pedro Principe pedro.principe@usdb.uminho.pt


