ConfOA 2019: prolongado prazo de submissão de trabalhos

Foi prolongado até ao próximo dia 15 de abril de 2019 o prazo para submissão dos trabalhos
para a
10ª Conferência Luso-Brasileira
de Ciência Aberta (ConfOA)
,
que este ano viaja até à Amazónia e decorrerá em Manaus, de 1 a 4 de outubro.

O processo de apresentação e modelos das propostas estão disponíveis para consulta e
download no website da ConfOA em: http://confoa.rcaap.pt/2019/submissoes-on-line/

Assim, convidamos a comunidade a apresentar propostas de trabalhos sobre os seguintes te
mas
:
- Acesso Aberto e Dados de Investigação Abertos: sistemas, políticas e práticas
- Repositórios digitais – institucionais, temáticos, de dados de investigação ou de
património cultural
- Revistas científicas de acesso aberto e tendências na comunicação e divulgação
científica
- Publicação institucional em acesso aberto
- Gestão e partilha de dados de investigação – princípios FAIR, planos de gestão dados e
infraestruturas para a gestão de dados de investigação
- Definição, análise e avaliação de políticas institucionais e de financiadores
- Modelos e padrões de metadados
- Preservação Digital
- Direitos de autor e acesso aberto
- Ciência Aberta e outras expressões de conhecimento aberto
- Ética, Integridade da Investigação e RRI (Investigação e Inovação Responsáveis)
- Modelos tradicionais e alternativos de avaliação da Ciência (bibliometria e métricas
alternativas)
- Ciência cidadã
- Dados governamentais abertos
- Outras práticas de conhecimento aberto (hardware e software livre, educação aberta)
- Gestão de informação de Ciência e Tecnologia
- CRIS – Sistemas de Gestão de informação de Ciência e Tecnologia
- Interoperabilidade entre sistemas de informação de apoio à atividade científica e
académica
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- Normas e diretrizes
- Identificadores persistentes

Acolheremos propostas sobre estes temas, bem como outros relacionados com os aspetos
políticos, sociais, organizativos ou técnicos relacionados com a Ciência Aberta. Os trabalhos
aceites serão publicados na Revista Ciência da Informação.

A Comissão Organizadora aguarda expectante a receção dos vossos trabalhos!

Acompanhe-nos nas redes sociais: Facebook: https://goo.gl/wQZHIR e Twitter: https://twitter
.com/confoa
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