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Presenter Notes
Presentation Notes
Borealis, the Canadian Dataverse Repository, is a Canadian research data repository, supported by academic libraries and research institutions across Canada. Borealis is a shared service provided in partnership with Canadian regional academic library consortia, institutions, research organizations, and the Digital Research Alliance of Canada, with technical infrastructure hosted by Scholars Portal and the University of Toronto Libraries.

https://zenodo.org/record/5579820#.Y3ekrXbP02w
https://zenodo.org/record/5579820#.Y3ekrXbP02w
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 melhoram a descoberta dos conjuntos de dados e ajudam a garantir a sua 
utilização ao longo do tempo.

Nível 3
Ações intensivas de curadoria destinadas a garantir a reprodutibilidade e a preservação
dos conjuntos de dados.

Presenter Notes
Presentation Notes
Exemplos:Nível 1 - o conjunto de dados foi depositado na coleção adequada e os campos de metadados obrigatórios são precisos.Nível 2 - os campos de metadados recomendados são preenchidos e o conjunto de dados inclui documentação suficiente para permitir que um utilizador com experiência semelhante compreenda o conjunto de dados e aceda e use os ficheiros.Nível 3 - a documentação de suporte é aprimorada, o conteúdo dos ficheiros e o código são revistos e os ficheiros de dados são transformados em formatos adequados para preservação a longo prazo.



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/
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