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O  ITA

Plano Smith, de 16 de novembro de 1945; 

Decreto 27.695, de 16 de janeiro de 1950;

Lei nº 2.165, de 5 de janeiro de 1954:

“Art. 1º O Instituto Tecnológico de Aeronáutica do Centro Técnico de Aeronáutica, com sede no município de São José dos Campos, no

Estado de São Paulo, é um estabelecimento de educação e ensino superior, sob a jurisdição do Ministério da Aeronáutica.

Art. 2º O Instituto Tecnológico de Aeronáutica tem por objetivo:

a) Ministrar o ensino e a educação necessários à formação de profissionais de nível superior, nas especializações de interesse

para a aviação geral, e à Força Aérea Brasileira em particular;

b) Manter cursos de extensão universitária, de pós-graduação e de doutorado;

c) Promover, através da educação e da pesquisa, o progresso das ciências e das técnicas relacionadas com a aeronáutica.”



GT-DATA
Setembro/2018

 Pesquisadores, professores, bibliotecários, pessoal de TI

 Elaborar proposta para Plano de Gestão de Dados de pesquisa científica

 Analisar e selecionar ferramentas computacionais necessárias

 Realizar projeto piloto



 No ITA , a gestão, a custódia e a curadoria da Produção Científica que compreende a Produção Bibliográfica e 
Produção Técnica são de responsabilidade da Biblioteca.

 Participação do Grupo de Trabalho (GT) de Gestão de Dados de Pesquisa organizado pela FAPESP.

 Compartilhamento de experiências com os bibliotecários do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), do Instituto de
Estudos Avançados (IEAv), do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) e da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP).

 Estudo das melhores práticas para gestão (alimentação, armazenamento, acesso e preservação dos dados de pesquisa)
do repositório.

 Participação de cursos e eventos de gestão de dados de pesquisa e ciência aberta.

 Organização da IX Conferência Internacional sobre Bibliotecas e Repositórios Digitais da América Latina
(BIREDIAL-ISTEC’19) – BRASIL (UNIFESP, UFABC, ITA e IPEN).

A Produção Científica – Dados de Pesquisa



 Dataverse como repositório.

 O Repositório hospedado na Rede de Dados da Biblioteca.

 Instalação da primeira versão para realização da prova de conceito implementando os metadados já
definidos no âmbito de GT de dados da FAPESP.

 Estratégias para promoção e compartilhamento de dados de pesquisa.

 Liberação da versão definitiva.

 Treinamento e divulgação.

Repositório de Dados de Pesquisa



Repositório de Dados de Pesquisa – Prova de Conceito

Vídeo
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