Relatório
Completo

Wo r ks h o p
C o c r i a çã o
CONECTI

O propósito do Workshop foi o de
cocriar a visão de projeto e de futuro
do CONECTI e estabelecer os

passos para chegarmos lá

Instituições
participantes

Workshop
Cocriação
CONECTI

Agenda
09:35 – 10:00 –
10:00 – 10:15 –
10:15 – 12:00 –
12:00

13:00

13:00 – 16:30 –
16:30 – 17:30 –
17:30 – 18:00 –

Preocupações e
incertezas
Na primeira atividade do dia, os
participantes foram convidados a
pensar nos seus medos, incertezas
e preocupações em relação ao
CONECTI. As preocupações mais
recorrentes foram:

Descontinuidade do projeto
Sustentabilidade financeira
Dificuldades técnicas na integração dos dados
Falta de alinhamento e engajamento entre os membros
Falta de foco na visão do usuário final
Falta de apoio da alta administração

Ponto de Partida
do Projeto
Na segunda atividade do dia, os integrantes
foram divididos em três grupos. Os grupos
responderam 8 perguntas com o objetivo de
criar estrutura e direcionamentos claros para
o projeto CONECTI. As repostas de cada
grupo para cada pergunta foram:

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 1
Qual é o objetivo geral do CONECTI?

Grupo 1: Governança de um ecossistema CRIS nacional
Grupo 2: Criar uma infraestrutura comum de pessoas, ICTs e projetos que
viabilize a gestão integrada dos esforços E, C, T e I, gerando serviços para
pesquisadores e gestores.
Grupo 3: Integrar e disponibilizar dados de ensino e pesquisa,
desenvolvimento e inovação.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 2
Quais resultados específicos devem ser alcançados até o final do projeto?
Grupo 1
 Desburocratização do Sistema Nacional de Educação, CT&I;
 Transparência das ações e papéis dos atores do Sistema Nacional de Educação, CT&I;
 Assertividade/confiabilidade das informações;
 Integração de dados e sistemas.
Grupo 2
Curto prazo
 Adoção de ID persistentes para
entidades básicas do sistema;
 Uso de ontologia comum.

Médio prazo
 Provimento de serviços;
 Curadoria de dados;
 Interoperabilidade.

Longo prazo
 Geração de indicadores nacionais;
 Plataforma Integradora.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 2
Quais resultados específicos devem ser alcançados até o final do projeto?
Grupo 3
 Criação de um sistema unificado de informações no segmento que viabilize:
 Melhoria da qualidade dos dados;
 Aperfeiçoamento da Avaliação;
 Monitoramento dos resultados;
 Interoperabilidade;
 Evitar sobreposição de pesquisa e recursos.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 3
Para quem vocês estão fazendo o CONECTI? Quem são os usuários finais? Qual valor o
CONECTI oferece para essas pessoas?
Grupo 1
Público alvo
 IES;
 Pesquisadores;
 Financiadores;
 Sociedade científica;
 Setor produtivo;
 Sociedade civil;
 Governo (órgãos de controle).

Propostas de valor
 Transparência das fontes de financiamento e controle;
 Resultado financeiro (impacto);
 Redução do esforço;
 Equidade e sinergia no financiamento;
 Facilidade na colaboração e compartilhamento.
 Avaliação do sistema e autoavaliação.

Grupo 2
 Pesquisador: menos burocracia, menos retrabalho, mais oportunidades e potencialização dos recursos
(compartilhamento de infraestrutura, dados e etc).
 Gestor: potencialização do uso dos recursos (orçamento), insumos para a reformulação de políticas públicas.
 Empresas: oferecer informação agregada e validada sobre pesquisa.
 Cidadão: transparência no uso de recurso e prestação de contas.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 3
Para quem vocês estão fazendo o CONECTI? Quem são os usuários finais? Qual valor o
CONECTI oferece para essas pessoas?
Grupo 3
Público alvo
 IEs/IPs;
 Pesquisadores;
 Agências de Fomento.
Proposta de valor
 Desburocratização;
 Segurança da informação;
 Transparência.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 4
Quem está envolvido e quem é responsável pelo quê? Quais são os papéis
e responsabilidades de cada membro do Consórcio?
Grupo 1
Envolvidos: CAPES, CNPq, IBICT, CONFAP, RNP e SCIELO.
Responsabilidades*: fomento à formação, fomento à pesquisa, avaliação institucional, avaliação individual,
avaliação dos programas, infraestrutura de TI, organização, padronização e integração das informações, serviços de
TI, acesso à informação científica (*grupo não atribuiu as responsabilidades para atores específicos).

Grupo 2
 RNP: infraestrutura e suporte técnico aos membros do Consórcio no que diz respeito à solução de TI e
facilitadora da integração;
 IBICT: proposição de padrões semânticos, ponto focal dos IDs persistentes e infraestrutura de repositórios;
 CNPq: ponto focal – base Lattes (pessoas, grupos, IEs e infraestrutura de pesquisa) e base de fomento;
 CAPES: ponto focal – Plataforma Sucupira (PPGs), base de fomento e Portal de Periódicos;
 Scielo: ponto focal – periódicos e artigos;
 CONFAP: base de fomento.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 4
Quem está envolvido e quem é responsável pelo quê? Quais são os papéis e
responsabilidades de cada membro do Consórcio?
Grupo 3
 RNP: orquestração e infraestrutura;
 IBICT: publicações científicas (BDTD) e gestão do conhecimento (padronização de metadados);
 CNPq: plafatorma Lattes e fomento, consultores ad hoc e comitês assessores;
 CAPES: Avaliação dos Programas e fomento;
 Scielo: difusão e engajamento;
 CONFAP: financiamento.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 5
O que precisa acontecer e até quando?
Grupo 1
Marcos






Definição de vocabulários comum mínimo;
Padrão de metadados (CERIF);
Definição de identificadores comuns (Pesquisadores, Instituições e Projetos);
Construção CONFAP-CRIS;
Integração de sistemas através de serviços.

Grupo 2
Final 2018








ORCID (authenticate e display);
Site CONECTI;
Plano de Comunicação;
Finalizar o projeto;
Início CONFAP CRIS;
Piloto FAPEAL;
Análise da legislação sobre dados pessoais.

1/2019

2/2019

 Definir ontologia;
 Definir recursos dos membros
(orçamento e pessoal);
 ORCID integração (conect/collect);
 Adesão a novos identificadores
(DOI e ISNI);
 Início INCT CRIS.

 Novos membros.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 5
O que precisa acontecer e até quando?
Grupo 3
Marcos
 Incluir no planejamento estratégico o CONECTI como agenda comum;
 Divulgação e sensibilização de parceiros;
 Definir políticas e regulamentação (Até dezembro de 2018).
 Desenvolvimento e implantação da plataforma tecnológica (1ª entrega em outubro de 2019, 2ª entrega em
junho de 2020, 3ª entrega em outubro de 2020).

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 6
Como a equipe trabalhará em conjunto? Como vocês irão se comunicar? Como será a tomada
de decisão? Como e por quais ferramentas vocês farão a gestão do projeto?
Grupo 1
Tomada de decisões




Comitê (decisões estratégicas);
Grupos de trabalho (decisões técnicas)
Reuniões ordinárias e extraordinárias.

Meios de comunicação


Portal CONECTI, Wiki, Slack (chat) e Whatsapp.

Plano de ação


Responsabilidades institucionais, Cronograma e Plano de Comunicação.

Grupo 2






Formalizar o Consórcio com as instituições responsáveis;
Reuniões periódicas mensais;
Definir fluxo da informação e responsabilidades pela certificação.
Site do CONECTI;
Ferramentas de comunicação e gestão do projeto: Slack, Whatsapp, Webinars e JIRA.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 6
Como a equipe trabalhará em conjunto? Como vocês irão se comunicar? Como será a tomada
de decisão? Como e por quais ferramentas vocês farão a gestão do projeto?
Grupo 3
Tomada de decisão
 Comitê Gestor (políticas, regulamentação, tomada de decisão e recursos financeiros);
 Comitê Técnico (padronização, articulação, segurança);
 Comitê Operacional (execução e implementação, logísticas);
 Reuniões Periódicas presenciais e virtuais;
 Decisões do Comitê Gestor amparadas nas informações dos Comitês técnico e operacional.
Ferramentas de Comunicação
 Slack, email, Whatsapp e Mconf.
Ferramentas de projeto
 JIRA, Redmine, Trello.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 7
O que seria o sucesso no caso? E o que seria o fracasso?
Grupo 1

Grupo 2

Sucesso: Apresentar valor agregado
continuamente; Garantir a continuidade
(sensibilização da alta gestão); Integração estável
e suficiente para adesão de novos atores (IES)
ainda no primeiro ano; Uso efetivo do ORCID no
curto prazo (1º Semestre 2019).
Fracasso: Descontinuidade do projeto por
questões políticas ou financeiras; Falta de política
de governança consistente; Dissociar a
implantação do ORCID na evolução do Lattes

Sucesso: conseguir implementar pilotos (INCT,
FAP e BDTD), identificar demandas e fluxos com
atributos comuns, complementariedade das
ações, informações integradas, geração de
indicadores.
Fracasso: informação nova necessária, mas não
disponível, não ter continuidade, não ter
nenhum produto a curto prazo (2019), existência
de redundâncias desnecessárias.

Grupo 3
Fracasso: desligamento e falta de engajamento dos
Sucesso: aprovação do projeto, consolidação do cronograma,
membros, falta de recursos, desprezar a visão do usuário
cumprimento do cronograma, adesão da comunidade,
faltaade
integridade
dos
alinhamento
de objetivos, metas
curto, médio
e membros,final,
Fracasso: desligamento
e faltareais
de para
engajamento
dos
faltaatrasos/desmotivação,
de recursos, desprezar
visão
do usuário
dados, complexidade
limitante
da capacidade
longo
semântica bem estabelecida.
final, prazo,
atrasos/desmotivação,
falta de integridade dos dados, complexidade
limitante
da capacidade
de de
integração
integração dos dados.
dos dados.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 8
Quais projetos estão vinculados a este? Existem outros documentos ou fontes de dados que
precisamos levar em consideração?
Grupo 1
Projetos vinculados: CONFAP CRIS; CONSECTI; Evolução do Lattes; Plataforma Anísio Teixeira; SICAPES; Plataforma
Sucupira; FINEP (Plataforma de Soluções para a Inovação); Nasnuvens (RNP); Plataforma Carlos Chagas; Sistema de
Gestão de Fomento das FAP’s; EUROCRIS; Repositório de Produtos da Pós-Graduação.
Documentos: Padrão CERIF; CASRAI; Planos de Gestão de dados e pesquisa; Marco legal de CTI; Lei de Proteção de
dados e Plano Nacional de Pós-Graduação.
Grupo 2: INCT CRIS, CONFAP CRIS, BDTD, Lattes, Plataforma Sucupira, PT CRIS, MAG (Modelo de Avaliação Global
FNDCT), Open Aire, RAIS/CAGED/CNIS, INPI (patentes), IBGE, DOI, ISNI, DIIP/DGP, SIOP, IPEA e INEP (e-MEC).
Grupo 3
Projetos relacionados: La Referencia, ORCID, Projetos CRIS, LGPD, Federação café (RNP), Open Aire, COAR e OGP.
Fontes de dados: ORCID, Sucupira, Scielo, Oasis BR, Lattes, Crossref, Base de dados institucionais, dados abertos.

Ponto de Partida
do Projeto
Ao final da atividade, cada integrante votou
na melhor resposta para cada uma das
perguntas, a fim de produzir um documento
consolidado. As respostas mais votadas para
cada pergunta foram:

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 1
Qual é o objetivo geral do CONECTI?

Criar uma infraestrutura comum de pessoas, ICTs e projetos que
viabilize a gestão integrada dos esforços Educação, Ciência, Tecnologia
e Inovação, gerando serviços para pesquisadores e gestores.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 2
Quais resultados específicos devem ser alcançados até o final do projeto?
Criação de um sistema unificado de informações no segmento que viabilize:
 Melhoria da qualidade dos dados;
 Aperfeiçoamento da Avaliação;
 Monitoramento dos resultados;
 Interoperabilidade entre sistemas;
 Evitar sobreposição de pesquisa e recursos.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 3
Para quem vocês estão fazendo o CONECTI? Quem são os usuários finais?
Qual valor o CONECTI oferece para essas pessoas?
 Pesquisador: menos burocracia, menos retrabalho, mais oportunidades e potencialização
dos recursos (compartilhamento de infraestrutura, dados e etc).
 Gestor: potencialização do uso dos recursos (orçamento), insumos para a reformulação de
políticas públicas.
 Empresas: oferecer informação agregada e validada sobre pesquisa.
 Cidadão: transparência no uso de recurso e prestação de contas.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 4
Quem está envolvido e quem é responsável pelo quê? Quais são os papéis
e responsabilidades de cada membro do Consórcio?
 RNP: infraestrutura e suporte técnico aos membros do Consórcio no que diz respeito à
solução de TI e facilitadora da integração;
 IBICT: proposição de padrões semânticos, ponto focal dos IDs persistentes e infraestrutura de
repositórios;
 CNPq: ponto focal – base Lattes (pessoas, grupos, IEs e infraestrutura de pesquisa) e base de
fomento;
 CAPES: ponto focal – Plataforma Sucupira (PPGs), base de fomento e Portal de Periódicos;
 Scielo: ponto focal – periódicos e artigos;
 CONFAP: base de fomento.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 5
O que precisa acontecer e até quando?
Final 2018








ORCID (authenticate e display);
Site CONECTI;
Plano de Comunicação;
Finalizar o projeto;
Início CONFAP CRIS;
Piloto FAPEAL;
Análise da legislação sobre dados pessoais.

1/2019
 Definir ontologia;
 Definir recursos dos membros
(orçamento e pessoal);
 ORCID integração (conect/collect);
 Adesão a novos identificadores
(DOI e ISNI);
 Início INCT CRIS.

2/2019
 Novos membros.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 6
Como a equipe trabalhará em conjunto? Como vocês irão se comunicar? Como será a tomada
de decisão? Como e por quais ferramentas vocês farão a gestão do projeto?
Tomada de decisão
 Comitê Gestor (políticas, regulamentação, tomada de decisão e recursos financeiros);
 Comitê Técnico (padronização, articulação, segurança);
 Comitê Operacional (execução e implementação, logísticas);
 Reuniões Periódicas presenciais e virtuais;
 Decisões do Comitê Gestor amparadas nas informações dos Comitês técnico e operacional.
Ferramentas de Comunicação
 Slack, email, Whatsapp e Mconf.
Ferramentas de projeto
 JIRA, Redmine, Trello.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 7
O que seria o sucesso no caso? E o que seria o fracasso?
Fatores de Sucesso
 Aprovação do projeto;
 Consolidação do cronograma;
 Cumprimento do cronograma;
 Adesão da comunidade;
 Alinhamento de objetivos, metas reais para curto, médio e longo prazo;
 Semântica bem estabelecida.

Fatores de Fracasso
 Desligamento e falta de engajamento dos membros;
 Falta de recursos;
 Desprezar a visão do usuário final;
 Atrasos/desmotivação;
 Falta de integridade dos dados;
 Complexidade limitante da capacidade de integração dos dados.

Ponto de Partida
do Projeto – Pergunta 8
Quais projetos estão vinculados a este? Existem outros documentos ou fontes de dados que
precisamos levar em consideração?
Projetos vinculados: CONFAP CRIS; CONSECTI; Evolução do Lattes; Plataforma Anísio Teixeira; SICAPES;
Plataforma Sucupira; FINEP (Plataforma de Soluções para a Inovação); Nasnuvens (RNP); Plataforma Carlos
Chagas; Sistema de Gestão de Fomento das FAP’s; EUROCRIS; Repositório de Produtos da Pós-Graduação; La
Referencia; ORCID, Projetos CRIS (PT CRIS); LGPD; Federação café (RNP); Open Aire; COAR; OGP; BDTD; MAG
(Modelo de Avaliação Global FNDCT); RAIS/CAGED/CNIS; INPI (patentes); DOI; ISNI; DIIP/DGP e SIOP.

Documentos: Padrão CERIF; CASRAI; Planos de Gestão de dados e pesquisa; Marco legal de CTI; Lei de
Proteção de dados e Plano Nacional de Pós-Graduação.
Fontes de dados: ORCID, Sucupira, Scielo, Oasis BR, Lattes, Crossref, Base de dados institucionais, dados
abertos, IBGE, IPEA e INEP (e-MEC).

Canvas da
Proposta de
Valor
Na terceira atividade do dia, os integrantes
continuaram divididos em três grupos. Nessa
atividade, a missão dos grupos era preencher
o Canvas de proposta de valor do CONECTI
de acordo com a persona determinada para
cada grupo. A ideia era entender melhor o
perfil dos usuários e quais dores e
necessidades desses usuários o projeto
CONECTI poderia atender. Para cada grupo,
foram escolhidas personas como base em
dois perfis de usuários:

Perfil do
Usuário final

Pesquisador

Gestor

C a n v a s Proposta
de Valor

C a n v a s Proposta
de Valor

C a n v a s Proposta
de Valor

Proposta de
Valor
Após preencherem o Canvas, os
grupos criaram uma frase para
sintetizar a proposta de valor do
CONECTI para cada perfil de
usuário de acordo com o
modelo:

Propostas de
Valor
Grupo 1: Nosso painel dinâmico de dados abertos com tutoriais
contextualizados ajuda gestores e diretores de agências de
fomento que desejam visibilidade e dados confiáveis por meio
da redução das dificuldades de entregar dados/informações
confiáveis e do aumento da confiabilidade dos dados e
independência dos usuários.
Grupo 2: Nossa plataforma integradora ajuda os pósgraduandos que desejam encontrar informações, estabelecer
parcerias e dar visibilidade a sua pesquisa por meio da redução
da redundância da informação e da maior agilidade nos
processos de busca, da prestação de contas* e da oferta de
oportunidades. *prestação de contas: accountability
Grupo 3: Nosso portal de busca centralizada e interoperável
ajuda os bolsistas pesquisadores que desejam a busca de
informações de interesse da sua pesquisa de forma otimizada
por meio da redução da fragmentação das informações e do
aumento dos recursos disponíveis.

Canvas Modelo de Negócios
CONECTI
Depois de entender melhor o
perfil dos usuários e criar as
propostas de valor, os grupos
preencheram separadamente e
consolidaram em conjunto o
Canvas de Modelo de Negócio do
CONECTI, seguindo o modelo ao
lado:

Canvas Modelo de Negócios
Parcerias Chave
Atividades Chave
CONECTI
Integração dos sistemas
Desenvolvimento da
plataforma
Governança da plataforma
Criação da ontologia
Adoção de identificadores
persistentes entre os parceiros
Atribuição e manutenção dos
Ids persistentes
Manutenção da plataforma

Membros do
Consórcio
Entidades parceiras
FINEP
IES

Recursos Chave

ICTs
ORCID
Crossref
Agências de fomento
ISNI

Infraestrutura de TI
Infraestrutura do HUB
Equipe técnica
Recursos técnicos de cada
membro do consórcio
Ontologia
Identificadores
persistentes

Proposta de Valor
Plataforma integradora
Oferta de informações com
qualidade
Busca de informações de
forma otimizada
Indicadores de desempenho
da pesquisa
Dados integrados, acessíveis
e confiáveis
Confiabilidade e
transparência dos dados
Otimização dos recurso
Dashboards dinâmicos
Disponibiliza repositório de
acesso aberto
Permissão federada (SSO)
Mural de oportunidades
(editais)
Calendário de fomento
(agenda)

Estrutura de Custos
Infraestrutura SAS escalável
Nuvem
Pessoal

Impactos Sociais

Relacionamento
com os clientes
Service Desk RNP
Tutorial, manual, guia
(vídeo), modelos
Webinars
Modelo Self Service
para solicitações e
acompanhamento

Segmentos de
Clientes

Pesquisadores

Gestores

Canais

Plataforma
CONECTI

Sustentabilidade Financeira
Desenvolvimento e suporte da
plataforma
Licenciamento de Software

Geração de indicadores
Accountabilty
Efetividade social – aproximação da Publicidade da informação
Aumento da produção científica
comunidade com a sociedade
Desburocratização e transparência dos dados Direcionadores de políticas públicas
Auto avaliação das entidades e dos
Otimização e eficiência do recursos públicos
pesquisadores
Popularização da ciência

Previsão nos orçamentos das Agências
Recursos públicos de projetos
Gratuito para o pesquisador e cidadão
Formalização e manutenção do consórcio via recurso de fundo

Métricas Chave
Tempo de uso da plataforma
Número de bolsistas (filtros)

Tempo médio de resposta para alta gestão
Volumetria de picos de uso
Resultados de pesquisa

Plano de Ação
CONECTI
A última atividade do Workshop
foi pensada para que os grupos
construíssem o caminho de como
atingir a visão de futuro do
CONECTI. Cada grupo criou um
plano de ação e, posteriormente,
cada participante votou nas 7
ações prioritárias para o projeto.

Plano de Ação
CONECTI

Grupo 1

Plano de Ação
CONECTI

Plano de Ação
CONECTI

Grupo 2

Plano de Ação
CONECTI

Plano de Ação
CONECTI

Grupo 3

Plano de Ação
CONECTI

Plano de Ação
CONECTI

Consolidado

Plano de Ação
CONECTI

Estacionamento
de ideias

Durante as discussões, muitas vezes surgiram questões
importantes, mas não totalmente relevantes para
propósito que estava sendo trabalhado no momento.
Essas questões ou problemas ficaram "estacionados"
e serão endereçados e respondidos mais tarde.

_Remuneração do bolsista
_Empregabilidade do egresso
_Canal único: controle de solicitação de fomento
_Como integrar outras instituições como clientes do
Consórcio?
_Adesão de parceiros
_Proposta de valor do CONECTI para empresas
_Proposta de valor do CONECTI para cidadão

Que bom
_Que conseguimos produzir
bastante
_Muito bom ver que todos estão
pensando e agindo para algo
comum
_Preocupações complementares
_Possibilidade de interagir com as
outras pessoas de outros órgãos
_Muito proveitoso
_Ótimo
_Dinâmica interessante

Que pena

Que tal

_Que há descontinuidades nos
projetos
_Tempo curto para discutir e
responder algumas perguntas
_Que a FINEP não estava presente

_Colocar chá preto no Coffee Break
_Movimentar os grupos/membros
durante as respostas (atividade 1)
_Compilar todos os dados
_Adesão da FINEP
_Tornar CONECTI conhecido junto à
equipe de transição do novo
governo

Obrigada!
Carolina Thaines
(61) 3243-4427
carolina.souza@rnp.br

