


implementação do Repositório de Dados de Investigação 
da Universidade de Aveiro

arquivo e acesso aos dados de investigação da instituição 

plataforma open source Dataverse

o projeto DUnAs



organização
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heterogéneo colaborações dentro 
da instituição

diferentes competências e áreas 
disciplinares (bibliotecários e 
informáticos)

diferentes níveis de conhecimento na 
área de gestão dados de 
investigação

Vice-reitoria (Investigação, Inovação 
e Formação de 3º Ciclo); Gabinete de 
Apoio à Investigação; coordenadores 
de projetos de investigação, gestores 
de ciência e investigadores

o grupo de trabalho



plano de 
trabalho

sessões de trabalho conjunto num dia por 
semana reservado para o efeito
discussão de ideias, caminhos e procedimentos para o 
desenvolvimento do repositório

reuniões periódicas
tomada de decisões;
partilha e revisão conjunta de conteúdos elaborados pelos 
elementos da equipa

divisão de tarefas por subgrupos e individuais



meios de 
trabalho e 
comunicação

plataforma Teams
grupo colaborativo para partilha de documentos e 
conteúdos sobre dados de investigação; 
elaboração coletiva de documentos e partilhas no 
chat

mailing list
sbidm-dunas@ua.pt

colibri/zoom
adaptação da equipa e trabalho do formato presencial 
para online face à situação de confinamento



por onde seguimos
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fases do projeto e trabalho

01 03

02



seleção do software Dataverse

sessões de exploração da plataforma

recolha de boas práticas



contactos com outras equipas e 
experiências
Mercè Crosas (Harvard University); Consorcio Madroño; 
Jonathan Crabtree (The Odum Institute, UNC Chapel Hill, 
Harvard University); UiT: Universitetet i Tromsø

elaboração de um inquérito a apresentar à 
comunidade de investigadores da instituição
boas práticas: Universidade do Minho, Purdue University

seleção de 2 projetos piloto
Sons e Memórias de Aveiro (SOMA) 
Nanoparticles-based 2D thermal bioimaging technologies (NanoTBTech)



entrevista aos pilotos com base no 
inquérito elaborado

elaboração do documento de proposta do 
serviço DUnAs

recolha de fontes de informação e bibliografia



alinhamento da 
equipa
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grupo equipa

cooperação comunicação

coesão



cooperar
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cooperação
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distribuição de tarefas distintas

estrutura organizacional do grupo - importância de cada 
membro dentro da equipa

decisões em conjunto

partilha com a equipa dos trabalhos individuais e dos 
subgrupos



comunicação
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escuta ativa

tentativa de comunicação assertiva

discussão e partilha de pontos de vista e 
opiniões



coesão
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envolvimento de todos e apoio mútuo

chegar juntos a uma solução consensual

partilha formal e informal: trabalho e momentos 
de convívio



espinhos
diferentes terminologias

falhas de comunicação

barreiras individuais
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o que ganhamos

diferentes pontos de vista e opiniões     discussões produtivas

partilha de conhecimentos, criatividade, ideias e mais 
soluções

sentimento de maior segurança na tomada de decisões

maior motivação nas metas a atingir

expor, ouvir e aceitar ideias



o futuro

abraçar novos desafios 

em equipa
Photo by Anton Sharov on Unsplash

continuar as atividades do projeto

lançar o repositório

envolver a comunidade científica

implementar serviços associados

apostar nas nossas competências



— Henry Ford
“Coming together is a 
beginning. Keeping 
together is progress. 
Working together is 
success”
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