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1. Motivação

Nas últimas décadas tem-se assistido a um au-
mento significativo na quantidade e complexidade de
dados de investigação, muito devido à evolução de
métodos, instrumentos e ferramentas aliados à capa-
cidade de armazenamento digital atual [1].

A preservação e partilha de dados cientı́ficos é
essencial para reutilização por parte da comunidade.
Contudo, ainda existem muitos investigadores que não
partilham os seus dados de investigação por vários mo-
tivos, entre os quais a complexidade do processo de
depósito de dados em repositórios [2, 3].

A Universidade do Porto (UP) desenvolveu um
projeto denominado UPData cujo objetivo foi o es-
tudo das necessidades de curadoria de dados cientı́ficos
em múltiplos domı́nios de investigação. No âmbito
deste projeto foi desenvolvido um protótipo de um re-
positório de dados.

Atualmente, o depósito de dados cientı́ficos no
repositório experimental da UP é realizado manual-
mente, através do contacto direto entre o curador e o
investigador. Este processo torna-se moroso, pois re-
quer que o investigador prepare o conjunto de dados
a submeter e, com ajuda do curador, os anote devida-
mente, para este proceder ao seu depósito.

2. Objectivos

Este projeto propõe uma nova abordagem à cura-
doria de dados cujo objetivo é agilizar e automatizar o
processo de curadoria e submissão de dados no repo-
sitório da UP, aproximando os investigadores do pro-
cesso de curadoria através de um serviço familiar de
gestão e centralização dos seus dados de investigação
na nuvem.

Assim sendo, os objetivos deste trabalho são:

• Incluir os investigadores no processo de curado-
ria;

• Suportar a gestão e anotação dos seus dados de
investigação desde o inı́cio do projeto;

• Preparar a submissão de dados no repositório da
UP.

Esta trabalho visa melhorar o atual fluxo de
inserção de dados no repositório da UP, com o obje-

tivo de incentivar investigadores à submissão dos seus
dados de investigação. Consequentemente, espera-se
uma maior visibilidade da UP no que diz respeito à
partilha de dados na web.

3. Descrição do Trabalho

A solução proposta, UPBox, é um serviço que su-
porta a gestão colaborativa de dados de investigação
durante todo o processo de investigação, mantendo os
investigadores em controlo da organização dos seus
conjuntos de dados. Este serviço de armazenamento
de dados de investigação na nuvem permite ao in-
vestigador anotar os seus dados e, quando pertinente,
submete-los para curadoria, com vista a serem dispo-
nibilizados no repositório de dados da Universidade do
Porto. Esta plataforma simples e familiar aos investi-
gadores servirá, então, como intermediário entre o in-
vestigador e o repositório de dados, permitindo agilizar
e facilitar todo o processo de depósito.

A UPBox é uma aplicação web que permite a um
investigador criar áreas de trabalho por projetos, estru-
turadas em diretórios e partilhá-las com outros investi-
gadores. Está integrada com um sistema de anotação,
desenvolvido num projeto paralelo, o DataNotes, que
permite anotar ficheiros e diretórios. Foi desenvolvido
um web service que disponibiliza métodos a serem uti-
lizados por futuras aplicações cliente que estendam a
UPBox.

A Figura 1 mostra a posição da UPBox no processo
de curadoria, bem como a sua integração com outras
plataformas. O primeiro contacto do investigador com
este processo será com a UPBox com a submissão e
gestão dos seus dados de investigação. A qualquer mo-
mento o investigador poderá anotar os datasets, sendo
para tal direcionado para o DataNotes, um sistema de
anotação de ficheiros e diretórios. Estas anotações po-
derão ser criadas e editadas quando oportuno e sempre
que se mostre necessário, sendo que no final de cada
edição o utilizador é reencaminhado para a UPBox e
é recebido um ficheiro com o backup da anotação efe-
tuada. Esta anotação servirá para uso futuro, fora do
âmbito desta trabalho.

Quando pertinente, o investigador poderá subme-
ter os seus dados e anotações para curadoria, com vista
a serem publicados no repositório de dados da UP,
através da UPBox. Estes dados serão disponibiliza-



dos ao curador através da ferramenta de curadoria de
dados do DSpace para os validar e submeter no repo-
sitório. Caso surja alguma dúvida, aquando da cura-
doria, o investigador será contactado diretamente pelo
curador para resolver o problema.

Fig. 1 – Fluxo de trabalho para a curadoria de da-
dos na UP

4. Avaliação

Está prevista a avaliação de todo o processo de
depósito de dados no repositório de dados da UP num
projeto posterior a este desenvolvimento. Este incluirá
testes à gestão de dados na UPBox, por parte de investi-
gadores, à anotação de dados no DataNotes e respetiva
gestão de anotações, ao processo de curadoria de da-
dos, por parte de curadores no repositório de dados da
UP e à integração de todas estas plataformas.

Apesar de estarem previstos testes à UPBox,
realizaram-se testes de usabilidade preliminares ao
protótipo desenvolvido. Estes tinham em vista a sua
validação, recebendo, assim, feedback dos utilizadores
e permitindo melhorar alguns aspetos do protótipo para
a fase posterior de testes.

O teste foi direcionado a investigadores da UP nas
áreas das ciências da informação e de informática,
onde lhes foi pedido para realizarem um conjunto de
tarefas. Foram utilizadas três métricas para avaliar
a usabilidade do protótipo desenvolvido: o tempo de

execução das tarefas, o número de erros encontrado e
o número de cliques efetuado, sendo que por vezes po-
derá ser relevante o percurso para efetuar a tarefa.

Concluiu-se que o protótipo desenvolvido foi bem
aceite pelos investigadores devido à sua facilidade de
uso e às funcionalidades disponibilizadas. Esperam-se
futuros desenvolvimentos que visem a melhoria de al-
gumas funcionalidades, assim como a implementação
de outras que melhorem a interação com o utilizador.

5. Conclusões

Neste trabalho desenvolveu-se um protótipo cujo
objetivo é suportar a gestão e partilha de dados durante
o processo de investigação e permitir a sua anotação.
Futuramente espera-se integrar este protótipo com o re-
positório da UP, de forma a permitir a submissão des-
ses dados e anotações no mesmo de forma simples e
transparente.

O protótipo desenvolvido, UPBox, consiste numa
aplicação web que permite o depósito e partilha de da-
dos de investigação na nuvem. A UPBox integra com
um sistema de anotação, o DataNotes, de modo a per-
mitir anotar ficheiros com recurso a vocabulários mul-
tidisciplinares. Foi desenvolvido um web service que
disponibiliza métodos a serem utilizados por futuras
aplicações cliente que estendam a UPBox.

Estão planeados testes à UPBox e a outros siste-
mas, fora do âmbito deste trabalho, que irão avaliar
todo o fluxo de trabalho da inserção de dados no repo-
sitório da UP. Mesmo assim, foram realizados testes
de usabilidade e questionários para detetar falhas no
protótipo desenvolvido e avaliar a sua usabilidade.

Futuramente, com a integração da UPBox com o
repositório de dados da UP, espera-se que os investi-
gadores se sintam motivados a submeter os seus dados
de investigação no repositório da UP com a utilização
deste serviço, visto este ter simplificado todo processo
de submissão.
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