
PLANO DE APRENDIZAGEM*

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

Disciplina:
Tópicos em métodos e técnicas de pesquisa: Planejando a gestão de dados em pesquisa

(PPGO)

Linha(s) de pesquisa:
Perspectivas em odontologia clínica
Desempenho de materiais odontológicos
Alterações do sistema estomatognático
Saúde bucal coletiva

(   ) Formação pedagógica ( X  ) Formação para a pesquisa

Prof(a). responsável: Rejane Faria Ribeiro-Rotta – FO/UFG

Professores participantes:
Diego Antônio Arantes Costa – PPGO/FO/UFG

Monitores:
Carlos Henrique Lemes e Suse Barbosa Castilho - PPGCS/FO/UFG

Convidados:

Laura Vilela Rodrigues Rezende - FIC/UFG
Ana Laura de Sene Amâncio Zara -
Ceilyn Boyd – Harvard University, Massachussets, EUA
Sonia Barbosa – Harvard University, Massachussets, EUA

Carga horária:
32 horas

Nº de créditos:
2

Código SIGAA: Ano e semestre:
2023/1

Período:
5/5/2023 a 30/6/2023

Horário:
Às sextas-feiras

8h as 12h

Local:
Laboratório de

Informática da

FO/UFG

Nº de vagas:
10 PPGO

10 PPGCS

2 alunos especiais



1. EMENTA:

Definição de dados de pesquisa e seu gerenciamento, considerando o ciclo de vida da

investigação científica; A gestão de dados de pesquisa no contexto da Ciência Aberta; Os

papéis e responsabilidades dos atores envolvidos; Principais componentes e

regulamentações; Plano de gestão de dados de pesquisa; Coleta e Análise de dados de

pesquisa; Armazenamento dos dados de pesquisa em Repositórios.

2. OBJETIVOS:

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de:
o Entender a gestão de dados de pesquisa no contexto da ciência aberta;
o Entender a importância da elaboração de um plano de gestão de dados de pesquisa;
o Conhecer as principais ferramentas para a Elaboração do Plano de Gestão de Dados de

Pesquisa, Coleta e Análise de dados de pesquisa e Armazenamento de dados de
pesquisa.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Módulo 1 : Ciência Aberta e dados científicos
o Ciência aberta: perspectiva histórica e conceitual;
o Definições relacionadas ao gerenciamento de dados de pesquisa (comunicação científica,

metadados, ciclo de vida dos dados de pesquisa);
o Tipos de dados de pesquisa em diferentes contextos;
o Papéis e responsabilidades dos principais atores envolvidos;
o Padrões e regulamentações relacionadas à gestão de dados de pesquisa.

Módulo 2: Planejamento da gestão de dados de pesquisa
o Visão geral dos Planos de Gestão de Dados de Pesquisa (PGD);
o Principais componentes e ferramentas para elaboração de PGD.

Módulo 3: Gerenciamento de dados de pesquisa
o A preparação e coleta de dados no contexto do ciclo de vida da pesquisa;
o A Plataforma REDCap como ferramenta de coleta e gerenciamento de dados em

pesquisa.

Módulo 4: Armazenamento dos dados de pesquisa em Repositórios
o Tipos de repositórios de dados de pesquisa;
o Questões relacionadas ao armazenamento, proteção e backup de dados de pesquisa em

repositórios;
o Os dados de pesquisa em repositórios: experiência institucional;
o Encerramento da disciplina

4. MÉTODOS, TÉCNICAS E RECURSOS DE APRENDIZAGEM:

Esta disciplina será realizada no formato híbrido (presencial e remoto), cujas atividades

acadêmicas, teóricas e práticas, deverão ocorrer por meio da utilização de diferentes recursos



tecnológicos que possibilitam articular as mediações pedagógica e tecnológica. Os encontros

remotos ocorrerão via plataforma Google Meet. A abordagem poderá incluir momentos com

atividades ministradas na língua inglesa.

● PRÉ-REQUISITO PARA ALUNO REGULAR: todos os alunos deverão possuir projetos de

pesquisa cadastrados no SIGAA ou vinculados a um projeto original cadastrado no

SIGAA com status EM ANDAMENTO;

● PRÉ-REQUISITO PARA ALUNOS ESPECIAIS: possuir um projeto de pesquisa.

5. PROCESSO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Serão pontuados de zero (0) a dez (10) pontos a participação em cada uma das 8 aulas

previstas no cronograma, bem como o desempenho na elaboração e apresentação do plano

de gestão de dados de pesquisa.

A nota final será composta pelo somatório da média ponderada atribuída à atividade principal

de elaboração e apresentação do plano de gestão de dados (7,0) e aquela atribuída à

participação e presença nas aulas (3,0).

A verificação do rendimento acadêmico será realizada de acordo com o Regulamento do

PPGO/UFG (Resolução CEPEC No. 1487/2017 Art. 35º) e com a Norma CPG/PPGO Nº

03-2017, que dispõe sobre a composição da matriz curricular (Art. 9º). Será obrigatória a

frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária de cada disciplina. O

rendimento acadêmico do estudante deverá ser expresso mediante os seguintes conceitos:

CONCEITO SIGNIFICADO EQUIVALÊNCIA
NUMÉRICA

A Muito bom, aprovado, com direito ao crédito 9,0 a 10,0
B Bom, aprovado, com direito ao crédito 7,5 a 8,9
C Regular, aprovado, com direito ao crédito 6,0 a 7,4
D Insuficiente, reprovado, sem direito ao crédito 0,0 a 5,9

6. CRONOGRAMA:

Dia Horário Conteúdo /tema Responsável(is) CH
5/5/2023 8 - 12 Ciência Aberta e dados

científicos
Laura Rezende 4h

12/5/2023 8 - 12 Ciência Aberta e dados
científicos

Laura Rezende, Larissa
Drummond e Rejane

4h

19/5/2023 8 - 12 Planejamento da gestão de
dados de pesquisa

Laura Rezende 4h

26/5/2023 8 - 12 Planejamento da gestão de
dados de pesquisa

Laura Rezende e Diego 4h

2/6/2023 8 - 12 Coleta e Análise de dados Rejane e Ana Laura 4h



9/6/2023 RECESSO - CORPUS CHRISTI
16/6/2023 8 - 12 Coleta e Análise de dados Rejane e Ana Laura 4h
23/6/2023 8 - 12 Armazenamento dos dados de

pesquisa em Repositórios
Laura Rezende, Sonia e
Ceilyn

4h

30/6/2023 8 - 12 Atividade avaliativa e
encerramento da disciplina

Equipe 4h
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