ConfOA 2020: extensão do prazo de submissão de trabalhos

Considerando a atual situação de pandemia COVID-19, e no sentido de facilitar a preparação e
conclusão de propostas nestes tempos excepcionais, foi prolongado até ao próximo dia 30 de
abril de 2020
o prazo para submissão dos trabalhos para a
11ª Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta (ConfOA)
, que este ano regressa à casa onde nasceu:
Universidade do Minho
- Braga de 6 a 8 de outubro.

Esperamos e acreditamos que teremos todas as condições para a realização da Conferência
de 6 a 8 de outubro, tal como previsto.

Contudo, a realização do evento de forma presencial e na data prevista, fica dependente da
evolução das condições pandémicas e das orientações das autoridades de saúde de Portugal
e do Brasil, no que diz respeito à prevenção do COVID-19. A Comissão Organizadora irá
continuar na monitorizar a situação e tomará uma decisão sobre a realização e o formato da
ConfOA (presencial e/ou online) durante o mês de junho, face à evolução da realidade.

Até lá, e porque a ConfOA já é muito mais que uma Conferência, já é um encontro anual de
amigos, continuamos a aguardar pela receção das vossas propostas! E neste momento em
que a humanidade enfrenta uma ameaça à escala mundial, a promoção da ciência aberta, do
conhecimento partilhado, é mais importante que nunca!

O processo de apresentação e modelos das propostas estão disponíveis para consulta e
download no website da ConfOA, aqui: https://confoa.rcaap.pt/2020/submissoes-on-line/

Não se atrase e faça já a sua submissão tendo por base os seguintes temas:

Acesso Aberto e Dados de Investigação Abertos: sistemas, políticas e práticas
-

Repositórios digitais – institucionais, temáticos, de dados de investigação ou de

1/3

ConfOA 2020: extensão do prazo de submissão de trabalhos

património cultural
- Revistas científicas de Acesso Aberto
- Inovação na comunicação científica para a Ciência Aberta
- Publicação institucional em Acesso Aberto
- 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 (Responsible Research and Innovation
/Investigação e Inovação Responsáveis)
- A avaliação da investigação e dos investigadores na transição para Ciência Aberta
- Ciência Cidadã
- Dados governamentais abertos
- Desenvolvimento e comunidades de software livre para a promoção do Acesso Aberto e
da Ciência Aberta
- 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
- Normas e diretrizes
- Identificadores persistentes

Acolheremos propostas sobre estes temas, bem como outros temas relacionados com os
aspetos políticos, sociais, organizativos ou técnicos relacionados com o Acesso Aberto e a
Ciência Aberta.
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A Comissão Organizadora aguarda não só pelas vossas propostas mas acredita e confia que
vos encontrará a todos em Braga.

Tudo vai ficar bem! :)
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