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Objetivos

Identificar boas práticas com vista ao depósito de dados

em repositórios.

Sistematizar as tarefas a realizar pelos curadores de dados
em cada uma das etapas do processo de curadoria.



Motivo

A curadoria de dados desempenha um papel central
na Gestão de Dados de Investigação (GDI)
e traz desafios para investigadores, gestores de repositórios e de dados.



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


Curadoria de dados 

Um fluxo de curadoria de dados bem articulado pode melhorar
a qualidade dos dados, pois cria condições para:

• descrever de forma adequada o seu conteúdo,

• criar uma estrutura coerente,

• fornecer documentação explicativa,

• permitir mecanismos de automação,

• relacionar os conjuntos de dados com outros dados e resultados
de investigação.



Três tipos de serviços de curadoria

Curadoria sem mediação
Sem intervenção do serviço de GDI. O investigador cria, deposita e publica os seus conjuntos de dados.

Curadoria semimediada
O serviço de GDI cria uma coleção no repositório ou inicia o depósito de um conjunto de dados e atribui um 
papel ao investigador. O investigador deposita dados nessa coleção ou conjunto de dados. O conjunto de 
dados é sinalizado para revisão pelos administradores do repositório ou o depositante solicita que o conjunto 
de dados seja revisto pela equipa de gestão de dados antes ou depois da sua publicação.

Curadoria mediada
Os dados são enviados pelo investigador para o serviço de GDI, que cria a coleção ou conjunto de dados;
os dados são curados pela biblioteca e publicados uma vez aprovados pelo investigador.



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.



Guia ‘CURATION’



Estrutura do guia de curadoria
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Outros conteúdos do guia

Indicação de guias complementares e recursos adicionais sobre curadoria
de dados.

Exemplos de conjuntos de dados que passaram pelo processo de curadoria.

Modelos de mensagens de contacto com os depositantes.

CURATION – guia abreviado.



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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