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DMPtool: informações gerais
❏ O DMPtool é uma ferramenta online gratuita e de código aberto que ajuda 

pesquisadores a criar Planos de Gestão de Dados (PGD’s). Foi desenvolvida pelo 
University of California Curation Center / California Digital Library.

❏ É uma das ferramentas mais populares e utilizadas, juntamente com o DMPonline.

❏ O Plano de Gestão de Dados tem sido cada vez mais exigido pelas agências de 
fomento, inclusive passando a fazer parte do processo de submissão de propostas 
de pedido de financiamento.
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https://dmptool.org/
https://dmponline.dcc.ac.uk/


DMPtool:
 informações gerais

❏ A UFC, por intermédio do Sistema de 
Bibliotecas, filiou-se à Universidade da 
Califórnia (University of California 
Curation Center / California Digital 
Library), entidade responsável pela 
ferramenta DMPTool;

❏ Para acessar o DMPtool você deverá 
utilizar as credenciais institucionais por 
meio da Rede CAFe.
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https://dmptool.org/


Acesse: https://dmptool.org/ 
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https://dmptool.org/
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No topo da página estão todas as 
informações sobre requisitos dos 
financiadores, planos públicos e 
Ajuda.

2

No menu ‘Sign in / Sign up’ está a 
opção de acesso à plataforma.
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No menu ‘Idioma’ estão as 
opções ‘inglês’ e ‘português’.
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Para Entrar no DMPtool:

1 - Digite seu e-mail institucional ou o 
mesmo e-mail cadastrado para acessar 
o Portal de Periódicos da CAPES;

2 - Clique em “Sign in with institution to 
continue”/”Faça login com a instituição 
para continuar”.
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Se você ainda não tiver uma conta, será 
direcionado para esta tela. Preencha 
todos os campos e marque a caixa de 
seleção ao final para aceitar os termos e 
condições. Em seguida, clique no botão 
para se inscrever.

Caso você já possua uma conta no 
DMPtool, será redirecionado para a tela 
de login na Rede CAFe, conforme o 
passo no próximo slide.
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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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Para prosseguir com o login 
na Rede CAFe é preciso 
aceitar um dos termos do 
serviço. Depois, clique no 
botão “Aceitar”.
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1) Painel de controle; 2) Menus ‘Meu Painel de 
Controle’, ‘Criar Plano’; Requisitos do 
Financiador, ‘PGDs Públicos’ e ‘Ajuda’; 3) Opções 
para Editar Perfil e modificar o Idioma da 
interface; 4) Opção para criar um PGD; 5) 
Quadro com exemplos de PGD criados por 
usuários da UFC.

1

3

4

2

5



11

No menu ‘editar perfil’ é possível atualizar os dados, mudar a senha, escolher o 
departamento a qual se está vinculado(a), entre outras opções.
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Para criar um PGD é preciso clicar no botão “Criar 
Plano” que está localizado no Painel de Controle.
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Após clicar no botão ‘Criar plano’ para criar um PGD, escolha a opção 
de acordo com o seu propósito (para teste, prática ou propósito 
educacional ou aplicado para o seu projeto de pesquisa) e preencha 
os campos.
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Selecione a sua instituição (Universidade 
Federal do Ceará). Se a instituição não 
constar na lista, basta marcar a caixa de 
seleção ao lado para sinalizar que não há 
“Nenhuma organização de pesquisa 
associada a este plano [...]”.

Após clicar em ‘Criar plano’, a tela 
inicial solicitará informações e um 
título do projeto de sua pesquisa.

Selecione a organização financiadora. Se não houver, basta 
clicar na caixa de seleção para informar: “Nenhum 
financiador associado a este plano ou meu financiador não 
está listado”.
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Em cada tela do 
DMPtool estarão 
disponíveis algumas 
orientações básicas 
sobre o preenchimento 
de cada campo e seção 
do Plano de Gestão de 
Dados.

Após o passo anterior e 
depois de clicar no botão 
‘Criar plano’ que está 
localizado no painel de 
controle do DMPtool, 
você será redirecionado 
para a tela inicial de 
preenchimento do PGD.

É muito importante clicar 
no botão ‘Salvar’ após o 
preenchimento de cada 
aba do PGD, assim, 
nenhuma informação 
digitada será perdida.
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Para criar um Plano de Gestão de 
Dados para testes, exercícios 
práticos ou outros propósitos 
educacionais, basta clicar na caixa 
de seleção localizada abaixo do 
título do projeto.

1) Abas / seções do PGD: 
Detalhes do projeto, 
Colaboradores, Escrever 
plano, Research outputs 
(Resultados da pesquisa), 
Solicitar Feedback, Baixar, 
Finalizar/Publicar;

2) Título do projeto;

3) Resumo do projeto;

4) Domínio de pesquisa 
(área do conhecimento);

5) Data de início e fim do 
projeto;

6) Órgão financiador.
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Se os resultados de sua 
pesquisa tiverem 
aspectos éticos que 
precisam ser informados, 
basta clicar na caixa de 
seleção correspondente. 
Após esse passo, serão 
exibidos mais dois 
campos na tela: a) 
Descreva quaisquer 
preocupações éticas; b) 
Protocolos éticos.
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Alguns campos podem aparecer inicialmente 
já na tela sobre os detalhes do projeto ou 
somente após o preenchimento da data inicial 
e final do projeto e também dos dados sobre 
financiamento. Alguns desses casos são os 
campos ‘Funding status’, ‘Funding number’ e 
‘Número/URL da concessão’. O mesmo pode 
ocorrer com os campos da área ‘Related 
works’, local em que podem ser incluídas as 
informações das publicações relacionadas 
aos dados descritos no PGD.
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Na aba ‘Colaboradores’ consta 
o quadro de colaboradores do 
projeto com as informações de 
nome completo de cada 
membro, ORCID, E-mail, 
Afiliações, Papéis e Ações.

É possível adicionar novos colaboradores ao 
projeto enviando o convite por e-mail. Além 
disso, pode ser selecionado um papel 
(coproprietário, editor e somente leitura) para 
cada colaborador.
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Neste exemplo, a seção de escrita do PGD exige 
informações sobre a coleta dos dados, 
documentação de metadados, aspectos éticos e 
legais, armazenamento e backup, seleção e 
preservação, compartilhamento dos dados e 
responsabilidades e recursos.

ATENÇÃO: Essas seções da escrita do PGD podem 
ser diferentes deste exemplo exibido no slide. Isso 
acontece porque existem diferentes modelos de 
Planos de Gestão de Dados idealizados por 
instituições distintas ou porque são voltados para 
uma área do conhecimento específica.
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Quais dados você irá coletar ou criar?

Como os dados serão coletados ou criados?

Em cada pergunta há 
instruções de preenchimento. 
Ao lado de cada janela de 
instrução há o campo 
destinado aos comentários.
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Qual será a documentação e os 
metadados que acompanharão os dados?
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Como você irá gerenciar as questões éticas?

Como você irá gerenciar as questões dos direitos 
autorais e de Propriedade Intelectual?



24

Como os dados serão armazenados e como o backup será 
realizado durante a pesquisa?

Como você irá gerenciar o acesso e a segurança?
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Qual é o plano de preservação a longo prazo para o 
conjunto de dados?

Quais dados terão valor para preservação a longo 
prazo e devem ser retidos, compartilhados e/ou 
preservados?
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Há alguma restrição quanto ao compartilhamento dos 
dados?

Como você irá compartilhar os dados?
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De que recursos necessitará para entregar o seu plano?

Quem será o responsável pela gestão dos dados?
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Na aba ‘Research outputs’ é possível agregar alguns resultados 
parciais e outros elementos essenciais na documentação dos dados 
coletados em sua pesquisa.
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Na aba ‘Research outputs’ temos 
os seguintes campos de 
preenchimento:

1)  Tipo [dado];

2) Título e abreviatura;

3) Descrição;

4) Repositórios pretendidos / 
Adicionar um repositório;

5) Padrões de metadados;

6) Data de divulgação 
antecipada;

7) Licença inicial.
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No campo ‘Tipo’ é possível 
escolher uma das opções que 
estão relacionadas com os dados 
de sua pesquisa, ou ainda por 
fazer parte de um dos produtos de 
pesquisa oriundos do conjunto de 
dados de seu estudo.

Para complementar a descrição, se 
houver a possibilidade de constar 
algum dado sensível ou pessoal 
que possa identificar o 
informante/entrevistado/sujeito de 
pesquisa em seu conjunto de 
dados, deve-se marcar as caixas de 
seleção.
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Para integrar o seu Plano de 
Gestão de Dados com algum 
repositório de dados, deve-se 
clicar em ‘Add a repository’.
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Após clicar em ‘Add a 
repository’, surge na tela uma 
caixa de busca para que se 
possa escolher o assunto e o 
tipo de repositório.
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Para escolher o assunto relacionado basta selecionar na lista 
suspensa do primeiro campo. No segundo campo, deve-se 
escolher o tipo de repositório. No campo de busca é necessário 
digitar um termo para pesquisar e em seguida clicar no botão 
‘Apply filter(s)’. Após realizar a busca por um repositório basta 
escolher um dos repositórios na lista de resultados.
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Para escolher o esquema de metadados adequado, 
clique em ‘Add a metadata standards’.
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Na caixa de busca digite um termo para pesquisar 
padrões de metadados adequados para o seu 
conjunto de dados. Em seguida, clique no botão ‘ 
Apply filter(s)’. Para selecionar um dos resultados 
da busca, clique em ‘Select’.
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Depois de escolher o repositório de dados e o padrão de 
metadados, aparece ao lado de cada opção o botão 
‘Remover’ .
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Os últimos campos a serem 
preenchidos na aba ‘Research 
outputs’ são: a) data de 
divulgação antecipada, b) Nível 
de acesso e licença inicial 
(Licença Creative Commons).
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Uma das vantagens de utilizar o 
DMPtool como ferramenta oficial para 
a elaboração do PGD é que o(a) 
pesquisador tem a opção de 
encaminhar o seu plano para a análise 
prévia de um(a) bibliotecário(a) de 
dados antes de publicar uma versão. 
Após essa etapa, o(a) bibliotecário(a) irá 
fornecer um feedback e dicas 
adicionais sobre o que pode ser 
acrescentado ou ajustado no PGD.
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Na aba ‘Baixar’ estão as 
opções de formatação do PGD. 
É possível imprimir e salvar o 
documento em diferentes 
formatos, escolher o estilo e 
tamanho da fonte e margens.
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Na aba ‘Finalizar/Publicar’ estão as 
opções de visibilidade e registro do 
PGD.

ATENÇÃO: Para que o PGD receba 
um identificador DMP ID (DOI) é 
preciso cumprir alguns requisitos: a) 
ter pelo menos 50% das questões 
respondidas; b) informar o órgão 
financiador; c) fazer a integração com 
o ORCID; d) Não ser uma versão de 
PGD para testes.
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A integração com o ORCID pode ser 
realizada acessando o Painel de 
Controle do DMPtool ou na aba 
‘Finalizar/Publicar’. Clique em 
‘Register’ para efetuar o login no 
ORCID e autorizar a integração com 
o DMPtool.
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Exemplo de opção disponível 
no DMPtool para realizar a 
integração com o ORCID. É util 
realizar essa operação porque 
permite o registro automático 
dos seus PGDs no seu perfil do 
ORCID e ainda garante a 
atribuição de um identificador 
digital (DOI) para cada plano.
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Exemplo de mensagem de 
registro do PGD após realizar a 
integração com o ORCID.

Com a realização do registro do PGD, um 
identificador digital (DOI) é atribuído ao plano. 
Automaticamente, o DMPtool também gera a 
informação de como citar o PGD.
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Exemplo de tela em que é 
possível acessar uma 
versão online do PGD por 
meio do identificador 
digital (DOI) fornecido.



DMPtool: 
Links úteis

▪ Planos Públicos;

▪ Templates e requisitos dos 
financiadores e agências de 
fomento;

▪ FAQ.
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https://dmptool.org/public_plans
https://dmptool.org/public_templates
https://dmptool.org/public_templates
https://dmptool.org/public_templates
https://dmptool.org/faq
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https://dmptool.org/about_us
https://dmptool.org/general_guidance


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