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Resumo 

Encontra-se já disponível para entrada em produção o novo curso sobre gestão de dados de 
investigação que integra o portfólio da plataforma NAU. Esta proposta de apresentação 
pretende informar a comunidade da disponibilidade deste novo recurso de formação sobre GDI 
e detalhar quais os conteúdos, destinatários e objetivos deste novo MOOC em português. 
 
O curso "O Essencial da GDI" foca-se nos principais componentes para uma compreensão ampla 
e funcional dos processos associados à gestão de dados ao longo do ciclo de vida da investigação: 
i) o que são dados de investigação; 
ii) planos de gestão de dados;  
iii) documentar e organizar dados;  
iv) licenciamento, proteção e propriedade dos dados; 
v) partilhar e depositar dados em repositórios;  
vi) requisitos dos financiadores para a partilha de dados e políticas dos editores para a 
disponibilização de dados. 
 
O curso dirige-se em primeiro lugar aos investigadores e alunos de doutoramento, procurando 
facultar os conhecimentos e competências básicas que permitam começar desde logo a gerir os 
dados que são produzidos no âmbito da sua investigação. Mas o curso será também útil a outros 
profissionais que exercem atividades de suporte à gestão de dados de investigação. 
 



 

 

O curso é promovido pela Secretaria Geral da Educação e Ciência com desenvolvimento técnico 
dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho e disponibilizado em formato MOOC 
na Plataforma NAU (https://lms.nau.edu.pt/). 
 

 
Figura: Apresentação do curso no LMS da pltaforma NAU 
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Designação do projeto/iniciativa 

MOOC "O Essencial da Gestão de Dados de Investigação" 

Público-alvo 

Responsáveis institucionais, Gestores de repositórios e data centers, gestores de ciência, 
bibliotecários, curadores de dados, investigadores 

Ligações web úteis 

https://lms.nau.edu.pt/   
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