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Ciência e Educação Abertas



  

Governo Aberto



  

Artigo: GOVERNMENT DATA AND THE 
INVISIBLE HAND, (2009) David Robinson, 
Harlan Yu, William P. Zeller, & Edward W. 

Felten (Princeton University)

http://ssrn.com/abstract=1138083

“If President Barack Obama’s new administration really wants to embrace the potential of 
Internet-enabled government transparency, it should follow a counter-intuitive but 
ultimately compelling strategy: reduce the federal role in presenting important government 
information to citizens. Today, government bodies consider their own Web sites to be a 
higher priority than technical infrastructures that open up their data for others to use. We 
argue that this understanding is a mistake. It would be preferable for government to 
understand providing reusable data, rather than providing Web sites, as the core of its 
online publishing responsibility.”

[…]

“In order for public data to benefit from the same innovation and dynamism that 
characterize private parties’ use of the Internet, the federal government must reimagine its 
role as an information provider. Rather than struggling, as it currently does, to design sites 
that meet each end-user need, it should focus on creating a simple, reliable and publicly 
accessible infrastructure that “ exposes” the underlying data.”



  

Visão
Queremos um mundo onde o conhecimento livre esteja presente em todo nosso cotidiano, 
tanto online como offline. Promovemos o conhecimento livre por acreditar em sua 
capacidade de gerar grandes benefícios sociais. 

Origem

The Open Knowledge Foundation

Centrada na comunidade, é uma 
organização sem fins lucrativos e 
apartidária fundada em 2004, em 
Cambridge, Inglaterra.



  

CKAN Brasil

http://dados.gov.br

                Ministério do Planejamento

http://dados.gov.br/


  

Gastos Abertos

http://openspending.org/

Acompanhar todas transações financeiras dos governos e corporações 
em todo mundo.

http://openspending.org/


  

Para onde foi o meu dinheiro?

http://www.paraondefoiomeudinheiro.com.br/
Rede Nossa São Paulo 

http://www.paraondefoiomeudinheiro.com.br/


  

Cuidando do Meu Bairro

http://www.gpopai.usp.br/cuidando/
GPoPAI USP



  

Manuais e Guias

http://opendatahandbook.org/

Guia de Dados Abertos, que discute 
aspectos legais, sociais e técnicos sobre 
dados abertos.

Guia de Jornalismo de Dados, escrito colaborativamente 
por jornalistas sobre como usar dados para melhorarsuas 
notícias.

http://datajournalismhandbook.org/



  

Escola de Dados

http://escoladedados.org/

http://escoladedados.org/


  

Queremos saber

http://www.queremossaber.org.br/

Transparência Hacker e Open Knowledge Foundation Brasil

Prêmio Mario Covas Governo Aberto

Lei de Acesso à Informação – 
12.527, 18 de novembro de 2011

http://www.queremossaber.org.br/


  

Open Data Census

http://census.okfn.org



  

Desafio de Dados Abertos

http://desafiodadosabertos.org/



  

Papo com Dados

Transparência Hacker



  

Grupo de Trabalho em Ciência Aberta

http://cienciaaberta.net

- 25 acadêmicos em todo Brasil
- grupo com 70+ membros



  

Open Knowledge Foundation 
Brasil

● Mais informações
● http://br.okfn.org
● Contato: contato@okfn.org.br
● http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-br  (lista de e-mails)

http://br.okfn.org/
mailto:contato@okfn.org.br
http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-br
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