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Resumo
Após a realização da 1.ª edição do curso de formação GDI disponível na Plataforma NAU - MOOC
“O Essencial da Gestão de Dados de Investigação” (“O Essencial GDI”), que aconteceu entre 5 de
dezembro de 2019 e 8 de junho de 2020, é chegado o momento de apresentar os resultados, a
avaliação e perspetivar a abertura de uma nova edição do MOOC.
Nesta apresentação pretendemos dar conta dos principais resultados relativos à adesão e
avaliação do MOOC e detalhar as áreas que mereceram reforço de conteúdos para a realização
de uma segunda edição do curso, a começar em novembro de 2020. A participação neste curso
foi alvo de um processo de avaliação através de um inquérito de satisfação e da análise de dados
estatísticos sobre a interação com os conteúdos e recursos disponibilizados no curso, com vista

a identificar áreas a melhorar e compreender o impacto do mesmo no seu público alvo.
Este curso elenca os principais aspetos associados à GDI, ao longo do ciclo de vida dos dados,
dirigindo-se maioritariamente a investigadores em início de carreira e estudantes de
doutoramento, com o objetivo de disponibilizar informação fundamental, que lhes permita
adotar boas práticas na gestão dos dados que estão a gerar no âmbito da sua investigação.
Durante o período em que este curso esteve disponível foram contabilizados 1608 inscritos,
sendo que destes, 430 obtiveram um certificado de conclusão satisfatória (frequência,
realização e conclusão de todas as atividades propostas). Do universo de participantes
percebemos que a média de idade rondou os 42 anos e nos dados do grau académico
verificámos que cerca 40% possui mestrado e 14,5% possui doutoramento.
Foi preparado um inquérito com o objetivo de avaliar a satisfação dos formandos que o
finalizaram, tendo sido recebidas 193 respostas completas que foram consideradas para efeito
de avaliação. Como sumário dessa avaliação destacam-se os seguintes resultados: i) o grau de
satisfação com o MOOC é bastante elevado, tendo 192 em 193 participantes manifestado que
o curso correspondeu às suas expectativas, e tendo 91% dos respondentes afirmado estar
“Muito satisfeito” ou “Plenamente satisfeito” com o MOOC; ii) na avaliação geral relativa aos
aspetos de conteúdo do MOOC, a “clareza da linguagem” foi o aspeto mais destacado pela
positiva; e iii) nos aspetos de estrutura do MOOC, a “apresentação e organização dos conteúdos”
foi avaliada com excelente por 52% dos respondentes e 42% com muito bom.
Por fim, valerá a pena enunciar as principais áreas de conteúdos a melhorar para a segunda
edição, que se focam maioritariamente no módulo de licenciamento e proteção de dados e no
módulo dos requisitos de financiadores e dos editores para a disponibilização de dados.
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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/

