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NOME DA DISCIPLINA/ATIVIDADE VIRTUAL: 

FDIG - Ferramentas Digitais para uma Ciência Aberta e com grandes quantidades de dados 
(Mestrado e Doutorado) 

 

NOME DO PROFESSOR RESPONSÁVEL (Nome, e-mail e telefone): 

Alexandre Camargo Martensen - E-mail:  martensen@ufscar.br 

 

PROGRAMA NO QUAL A DISCIPLINA/ATIVIDADE É OFERECIDA: 

PPGCAm – Programa de Pós -Graduação em Ciências Ambientais 

 

CARGA HORÁRIA (em horas) E CRÉDITOS: 

60 horas 

 

DATA DE INÍCIO E FIM DA DISCIPLINA/ATIVIDADE (mesmo que sujeito a confirmação) 

Início: 17/01/2022 Término: 30/04/2022 

 

DIA E HORÁRIO DAS ATIVIDADES: 

Quintas-feiras, das 15h as 17h 

 

QUANTIDADE DE VAGAS OFERTADAS (mínimo 1) 

15 

 

OBJETIVOS GERAIS (da disciplina/atividade) 

Estamos vivenciando uma mudança de paradigma na ciência, onde a ciência passa a ser 
cada vez mais baseada na colaboração entre cientistas organizados em redes, largamente 
alicerçada em grandes bancos de dados (“big data”) obtidos via de regra através de 
sensores remotos automatizados, que irão demandar ferramentas inovadoras de filtragem, 
organização, armazenamento e análise dos dados. Além disso, a ciência apresentará uma 
maior proporção de perguntas guiadas pelos dados (“data driven”) e uma menor parcela 
guiada por hipóteses, utilizará inteligência artificial, demandará conhecimento de linguagem 
de programação e de ferramentas digitais ainda não são apresentadas aos nossos alunos 
em cursos regulares de graduação. 
 
De forma a suprir essa carência, esta disciplina busca apresentar para os nossos alunos 
alguns destes novos paradigmas, municiando-os também com parte das ferramentas 
necessárias para a execução de tarefas dentro desta nova perspectiva. Especialmente irei 
abordar questões relacionadas com a obtenção e organização de grandes bancos de 
dados, análise de grandes conjuntos de dados através de scripts, colaboração científica 
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através do compartilhamento de dados, códigos para análises e programas, organização de 
projetos, escrita colaborativa, controle de versões de códigos e textos. Além disso, 
abordarei questões relacionadas à ciência aberta e revisão de artigos abertos, a questão de 
licenças e as discussões sobre os potenciais avanços das publicações científicas. 

 

EMENTA: 

A ciência aberta, “Open Lab Notebooks (OLN)”, “pré-prints”, disponibilização dos 
dados, códigos, erros e acertos ao longo do processo de descoberta científica, 
publicação aberta; Obtenção de dados através de sensores remotos, 
armazenamento, manuseio, organização e recuperação de dados; A linguagem 
de programação R; desenvolvimento de scripts para organização, análise e 
geração de figuras e gráficos; boas práticas na computação científica; 
ferramentas digitais para fomentar a colaboração entre cientistas; formas de 
organização de projetos científicos; controle de versões - git e gitHub; “double 
blind” e “open peer review”; categorias de softwares livres e diferentes tipos de 
licenças; mídias sociais para divulgação de trabalhos, colaboração online, 
discussões científicas, perguntas e respostas na internet (por ex. StackOverflow, 
R-sig-geo, R-igraph, entre outros); presença online; perspectivas para a 
divulgação e comunicação científica nos próximos anos, entre outros temas 
relacionados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Ao final da disciplina o aluno terá sido exposto à práticas e ferramentas para a 
condução de ciência com grandes quantidades de dados (“big data”), baseada 
em análises com “scripts” e programação, colaborativa, com controle de 
versões, aberta e reprodutível.  

 

MODALIDADE (Aula Síncrona, Assíncrona, Síncrona-Assíncrona, Ainda não definido): 

Síncrona-Assíncrona 

 

LINK DO PROGRAMA ACADÊMICO (se houver): 

https://alecamar.github.io/FDIG/ 

 

RECURSOS A SEREM UTILIZADOS PELO DOCENTE: 

Computador, ambiente R de programação e RStudio. 
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DO ALUNO: 

2020% participação em aula (10 trabalhos); 20% trabalho sobre temas não abordados; 10% 
Didivulgação científica; 50% projeto final 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Wilson,G., Jennifer Bryan, Karen Cranston, Justin Kitzes, Lex Nederbragt, Tracy K Teal. 
2017. Good enought practices in scientific computing. Plos computational biology. 
E1005510.;  
Wilson, G., Dhavide A Aruliah, C Titus Brown, Neil P Chue Hong, Matt Davis, Richard T 
Guy, Steven HD Haddock, Kathryn D Huff, Ian M Mitchell, Mark D Plumbley, Ben Waugh, 
Ethan P White, Paul Wilson. 2014. Best practives for scientific computing. Plos Biology. 
E1001745;   
Allan,B.M., Dale G. Nimmo, Daniel Ierodiaconou, Jeremy VanDerWal, Lian Pin Koh, Euan 
G. Ritchie. 2018. Futurecasting ecological research: the rise of technoecology. Ecosphere 
9(5): e02163. https://doi.org/10.1002/ecs2.2163 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Katz, Allen, Barba, Berg, Bik, Boettiger, et al. (2018). The principles of tomorrow’s 
university. F1000Research, 7:1926 doi:10.12688/f1000research.17425.1. 

 

REQUERIMENTOS INFORMÁTICOS: (exemplo: computador com internet) 

Computador com internet, ambiente de programação R e RStudio 

 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CANDIDATURA:  

• Formulário de candidatura da AUGM 

• Comprovante de matrícula em programa de pós-graduação 

• Histórico escolar do curso atual 

• Passaporte (página com foto) ou DNI 

• Currículo  

• Carta de anuência do escritório de Relações internacionais 

• Carta (1 parágrafo) apresentando os motivos pelos quais deseja cursar a disciplina. 

• Outros documentos poderão ser solicitados após a seleção 

 

https://doi.org/10.12688/f1000research.17425.1
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REQUISITOS E DOCUMENTOS APÓS A SELEÇÃO  

Passaporte 

 

OUTROS REQUISITOS/INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Conhecimento básico com o ambiente de programação R (https://www.r-project.org/) auxilia 
em acompanhar o curso. 

 


