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DMPonline: informações gerais

● O DMPonline é uma ferramenta computacional voltada para a elaboração de Planos de 

Gestão de Dados (PGD’s). Foi desenvolvida pelo Digital Curation Centre (DCC) e University 

of California Curation Center (UC3).

● É uma das ferramentas mais populares e utilizadas, juntamente com o DMPtool.

● O DMPonline (DCC-UK) e o DMPTool (CDL-US) são produtos da parceria entre o DCC e o 

UC3, em que ambos visaram a criação de Planos de Gestão de Dados (PGD’s) a fim de 

expandir o alcance, reduzir ou manter baixos os custos e promover as melhores práticas nas 

pesquisas científicas, viabilizando a participação dos atores envolvidos (cientistas, 

bibliotecários, governo, sociedade, financiadores e agências de fomento) em um ecossistema 

de Ciência Aberta verdadeiramente global.
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https://dmptool.org/


Acesse: https://dmponline.dcc.ac.uk/
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As opções de idiomas são: 

Alemão (Deutsch), Espanhol 

(Español), Inglês britânico 

(English - GB), Inglês americano 

(English - US) e Francês 

(Français).
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No menu ‘Public DMPs’ é possível 
consultar vários modelos de Plano 
de Gestão de Dados (PGD).
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É possível 
efetuar uma 
busca.

É possível efetuar o 
download de um 
PGD.



No menu ‘Funder requirements’ é 
possível consultar modelos, templates e 
requisitos de financiadores e agências 
de fomento.
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É possível 
efetuar uma 
busca.

É possível verificar 
as informações 
relacionadas.

É possível efetuar o 
download dos 
documentos em 
doc ou pdf.



No menu ‘Help’ é 
possível consultar 

todas as informações 
sobre o DMPonline.
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Qualquer pesquisador pode criar uma conta: 
basta preencher os campos do nome¹ (Nome), ² 
(Sobrenome), e-mail³, instituição4, senha5, 
marcar a caixa de seleção6 para aceitar os 
termos e clicar em ‘Create account’7.
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Digite seu nome.

Digite seu 
sobrenome.

Digite seu 
e-mail. Digite o nome 

de sua 
instituição.

Se o nome da 
sua instituição 
não estiver na 
lista, clique 
nessa opção 
para 
cadastrá-la.

Defina uma 
senha.

Clique na caixa de seleção para 
aceitar os termos e em seguida, 
clique no botão ‘Create account’.

juliana.lima@ufc.br

Juliana

Lima



Conta criada com sucesso!
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Para começar a 
criar um PGD, 
basta clicar em 
‘Create plan’.



Para quem já possui conta, digite o 
e-mail e a senha. Em seguida, clique 
em ‘Sign in’ para entrar na 
plataforma.
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Você também pode vincular o seu 
cadastro e login à sua instituição. Para 
isso, basta clicar em ‘Sign in with your 
institutional credentials’



Para quem deseja 
vincular a conta do 
DMPonline à sua 
instituição, digite o 
nome da 
universidade na 
caixa de busca, 
selecione-o e clique 
no botão ‘Continue’.
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Após a etapa anterior 
você será 
redirecionado para a 
tela de login pela rede 
cafe. Para acessar, 
informe o CPF e a 
mesma senha 
cadastrada no 
SIGAA/UFC. Em 
seguida, clique no 
botão “Acessar” para 
continuar.
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Visualização do ‘My Dashboard’, ou seja, o seu painel.
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Opção para editar o 
perfil e sair da 
plataforma.

Em seu Dashboard aparecem os 
PGD’s produzidos, informações 
sobre o template utilizado, data de 
criação e edição, papéis, visibilidade 
e informações de compartilhamento.



16

Após ter clicado na 
opção ‘Create 
account’ para criar a 
conta, informe o seu 
e-mail. Digite o nome e 

campo abaixo, digite 
o sobrenome.

Digite as 
informações sobre a 
sua instituição. Você 
também pode 
alterar as opções de 
idioma da 
plataforma

É possível inserir o 
ORCID e integrá-lo 
com o DMPonline
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Opções para criar 
e/ou mudar senhas.
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Opções de 
notificação.
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No painel (My Dashboard), além de 
visualizar os PGD’s criados e demais 
informações, também é possível 
editar, compartilhar, fazer download, 
fazer uma cópia e remover.

Clique em ‘Create 
plan’ para criar um 
PGD.



20

Clique em 
‘Create 
plan’ para 
criar um 
PGD. Se 
quiser 
cancelar, 
clique em 
‘Cancel’.

Clique nesta caixa de seleção para indicar 
que o PGD será apenas um teste para 
praticar e para fins educacionais. Recomendo 
que façam isso pelo menos uma vez para se 
familiarizar com o DMPonline.

Informe o título do seu projeto/pesquisa neste campo.

Informe o nome de sua instituição. Marque essa opção 
se o 
projeto/pesquisa não 
for vinculado a 
nenhuma instituição, 
ou se sua instituição 
não aparece na lista. 
Selecione essa caixa 
e escolha a opção 
‘Other’ no campo do 
nome da instituição.Informe o nome do 

financiador/agência de 
fomento.

Se não houver 
financiador/agência de 
fomento associado ao 
projeto/pesquisa, 
marque essa caixa.
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Esta é a tela de 
detalhes do projeto. 
Quanto mais 
detalhes forem 
fornecidos, melhor 
descrito será o 
PGD.

Financiador/Agência de Fomento.

Número do benefício de concessão 
do financiamento ou equivalente.

Resumo do Projeto/Pesquisa.

Número de identificação do Projeto/Pesquisa.

Nome do autor/responsável principal pelo Projeto/Pesquisa.

ORCID do autor/responsável principal pelo Projeto/Pesquisa.

E-mail do autor/responsável principal pelo Projeto/Pesquisa.

Telefone do autor/responsável principal pelo Projeto/Pesquisa.

Desmarque esta caixa se precisar informar mais de um  autor/responsável principal pelo 
Projeto/Pesquisa.
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Esta tela mostra um 
panorama geral sobre 
o PGD que será 
preenchido. 
Apresenta 
informações do 
template escolhido 
para redigir o PGD, 
número de versão, 
data de criação e 
exibe as seções e a 
prévia das perguntas 
que devem ser 
respondidas na 
elaboração do PGD.

Coleta dos 
Dados

Documentação e metadados

Ética e conformidade legal

Armazenamento e Backup

Seleção e Preservação

Compartilhamento de Dados

Responsabilidades e Recursos
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Clicando no sinal 
+ a seção 
selecionada se 
expande, 
exibindo as 
perguntas e 
campos para 
iniciar o 
preenchimento .A opção 

‘expand all’ 
abre todas as 
seções para 
preencher o 
PGD. A 
opção 
‘collapse all’, 
fecha todas 
de uma só 
vez.



24

Quais os tipos de dados serão criados e/ou coletados?

Sempre que 
terminar de 
preencher cada 
pergunta da 
seção, clique no 
botão ‘Save’ 
para salvar as 
informações.

Ao lado de cada 
pergunta há um 
guia de 
recomendações e 
sugestões sobre o 
que preencher em 
cada pergunta. Em 
cada uma também 
há espaço para 
comentários.
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Quais os tipos de dados serão criados e/ou coletados?

Como os dados serão criados e/ou coletados?
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Quais os tipos de dados serão criados e/ou coletados?

Como os dados serão criados e/ou coletados?

Espaço para 
compartilhar 
comentários 
com outros 
colaboradores.



Qual a documentação e 
metadados acompanham 
os dados?
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Como você irá administrar quaisquer questões éticas?

De que forma você irá gerenciar as questões de direito autoral e 
propriedade intelectual?
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Como os dados serão armazenados e salvaguardados durante a 
pesquisa?

Como serão administrados o acesso e a segurança?
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Quais dados têm valor a longo prazo e devem ser retidos, 
compartilhados e/ou preservados?

Qual é o plano de preservação a longo prazo para os conjuntos de 
dados?
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Como você irá compartilhar os dados?

São necessárias restrições ao compartilhamento dos dados?
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Quem será responsável pela gestão dos dados?

Quais recursos serão necessários para executar o seu plano?
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ATENÇÃO: Em versões teste e para fins 
educacionais, essas opções não podem ser 
marcadas.

Você pode convidar 
colaboradores para 
ajudar a construir o PGD.

Conceda permissões de acesso: 
Coautor/coproprietário (Co-owner); 
Editor; Somente leitura (Read only).
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Private (Privado): O PGD é visível apenas para o 
pesquisador e colaboradores.
Organisation (Organização): O PGD fica visível para 
qualquer pessoa da instituição do pesquisador.
Public (Público): Qualquer pessoa poderá ver o PGD. 

Após essa etapa, 
a próxima 
corresponde ao 
download do 
PGD.
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Opções de download do PGD

Opções de download do PGD 
em .csv, .html, .pdf, text, .doc.

Outras opções de formatação 
para download: Fonte Arial ou 
Times New Roman; Tamanho 
da fonte e Margens.



DMPonline: Links úteis

❏ Planos Públicos; ❏ Templates e requisitos 

dos financiadores e 

agências de fomento;

❏ Checklist do DCC para 

elaboração de PGD’s.
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https://dmponline.dcc.ac.uk/public_plans
https://dmponline.dcc.ac.uk/public_templates
https://dmponline.dcc.ac.uk/public_templates
https://dmponline.dcc.ac.uk/public_templates
https://dmponline.dcc.ac.uk/files/DMP_Checklist_2013.pdf
https://dmponline.dcc.ac.uk/files/DMP_Checklist_2013.pdf
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http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans
https://dmponline.dcc.ac.uk/help#ToolHelp


Dúvidas?
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E-mail: juliana.lima@ufc.br 
Fone: (85) 3366-9508
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