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O CURSO

FORMATO
6 Módulos com aprox. 25-30 horas de 
taxa de esforço

Conteúdos: Texto, vídeos, esquemas 
licenciados com CC-BY

Avaliação: Atividades e questionários

DESTINATÁRIOS
Dirige-se em 1º lugar:

Investigadores e alunos de doutoramento -
facultar os conhecimentos e competências 
básicas que permitam começar desde logo a 
gerir os dados que são produzidos no 
âmbito da sua investigação. 

Útil também a:

Outros profissionais que exercem atividades 
de suporte à gestão de dados de 
investigação.

Não é um curso para necessidades 

especificas disciplinares!



1 - Introdução à gestão de dados de investigação

2 - Planos de Gestão de Dados

3 - Documentar e organizar dados

4 - Licenciamento, proteção e propriedade dos dados

5 - Partilhar e depositar dados em repositórios

6 - Requisitos dos financiadores para a partilha de dados

MÓDULOS DO CURSO



1ª ed. – PARTICIPANTES

42 anos
40% mestrado 14,5% 

doutoramento

Portugal (66.7%) + 
Brasil e Moçambique 



1ª ed. – AVALIAÇÃO

ATIVIDADE DOS PARTICIPANTES AVALIAÇÃO

Inquérito para avaliar a satisfação dos 
formandos que finalizaram o MOOC.

430 participantes = 193 respostas 

Grau de satisfação: 91% “Muito satisfeito” 
ou “Plenamente satisfeito”.

Utilidade para o desempenho 
profissional: 46 % indicam ter sido “Muito 
útil” e 34% com “Elevada Utilidade”.

RELATÓRIO: http://hdl.handle.net/1822/68215

http://hdl.handle.net/1822/68215


LIÇÕES APRENDIDAS
e próxima edição

DE FORMATO
 Relevância de bons vídeos e gráficos 
para atingir um melhor impacto.

 Blocos curtos de conteúdo.

::

Rever a duração em alguns módulos.

Tornar o processo de avaliação mais
claro.

NO CONTEÚDO
Estrutura de contéudos clara.

Blocos breves de conteúdo.

Alguma dificuldade em preparar quiz de 
qualidade para diferentes módulos. 

::

2ª ed.

Clarificar linguagem em alguns dos módulos.

Melhorar conteúdos sobre metadados, publicação
de dados. 

Atualizar ligações úteis. Introduzir novidades FCT.



.
Lição MOOC .. Essencial 1min. … Referência 

externa



“Gestão de Dados responsável é parte da boa investigação”
NWO (The Netherlands Organisation for Scientific Research) 

www.nau.edu.pt

http://www.nau.edu.pt/
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OBRIGADO
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