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CONTEXTO E OBJETIVOS GERAIS

O programa de diagnóstico em curso visa:

 Complementar a informação recolhida em 
2014 no estudo por questionário realizado 
pelos SDUM sobre os dados gerados na 
UMinho e as práticas de gestão dos dados,

 Apoiar a definição da estratégia da UMinho 
para a gestão e abertura dos dados de 
investigação, posicionando os sistemas e 
serviços a desenvolver pelos SDUM.



PLANO DE INTERVENÇÃO SDUM PARA 
SERVIÇOS DE GDI: ÁREAS ESTRATÉGICAS

Diagnóstico & política

Serviços de suporte & informação

Infraestruturas & normalização

Competências & recursos humanos



Diagnóstico e política

1) passo - Inquérito sobre Dados 
Científicos na UMinho 2) passo – comunidades piloto

• Identificação, observação e descrição de 3 
a 5 casos para estudo

• Trabalho baseado no DAF (Data Asset
Framework) - http://www.data-audit.eu

• Com utilização adicional do CARDIO -
http://cardio.dcc.ac.uk

Preparar a informação das comunidades 
selecionadas de acordo do guião DAF.

http://www.data-audit.eu/
http://cardio.dcc.ac.uk/


Programa de diagnóstico e auditoria: 
REFERENCIAL

Iniciativa de diagnóstico e auditoria de dados de investigação na UMinho

 Baseada no projeto Data Audit (www.data-audit.eu Data Asset Framework) 
desenvolvido pelo DCC para as IES no Reino Unido.

 Adaptada e preparada nos SDUM no ano de 2016 e utilizada em 2017, tendo 
sido aplicada total ou parcialmente já em seis comunidades piloto.
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http://www.data-audit.eu/


http://www.data-audit.eu/tool2

http://www.data-audit.eu/tool2




Programa de diagnóstico e auditoria: OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS, METODOLOGIA E PÚBLICO-ALVO

1) Desenvolvimento iterativo de um diagnóstico dos dados produzidos 
nas unidades de investigação

 Identificação das comunidades piloto (unidades de investigação)

 identificação das necessidades de suporte à gestão de dados

2) Entrevistas de diagnóstico guiadas pela estrutura do programa de 
auditoria de dados 

 Dois questionários e uma entrevista.

 Q1) Diagnóstico e caracterização dos processos de gestão de dados

 Q2) Retrato das práticas de armazenamento e depósito de dados em 
projetos das unidades de investigação 

 Público-alvo: investigadores e curadores de dados.
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Programa de diagnóstico e auditoria: 
METODOLOGIA: ETAPAS

1. Caracterizar e analisar os processos de gestão associados 
aos dados de investigação produzidos e recolhidos pelas 
atividades da unidade de investigação.

>> aplicação de questionário e entrevista.

2. Descrever de forma detalhada os dados de investigação 
produzidos e avaliar papéis e responsabilidade na gestão 
desses dados. 

>> aplicação de questionário.

3. Estabelecer orientações para a gestão dos dados de 
investigação e recomendações de melhoria.

>> elaboração de relatório.
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APRESENTAÇÃO
ENTREVISTA

Q1
Q2

REUNIÃO E 
RELATÓRIO

Programa de diagnóstico:
etapas e documentos de suporte



Alguns dados provisórios - Práticas de 
armazenamento e depósito de dados:

Plataformas para 
armazenamento dos dados:

Capacidade disponível para 
armazenamento de dados:



Planos e políticas em vigor para GDI: Responsabilidades nos processos de GDI:

Alguns dados provisórios - Práticas de 
armazenamento e depósito de dados:



PROGRAMA DE 
DIAGNÓSTICO E 
AUDITORIA

Importante contributo para a 
definição de uma estratégia 
integrada na UMinho
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Porque boa investigação 
necessita dados FAIR.

Os Conjuntos de Dados Científicos de HOJE
são as coleções das Bibliotecas de AMANHÃ…


