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Ciência e educação

http://
worldmapper.org



  

Ciência e educação

Um pequeno investimento tem longo alcance

William Kamkwamba – proper genius



  

Barreiras na literatura



  

É sempre muito dinheiro...

Intermediários fazem muito dinheiro por:
- Algo que eles não criaram!
- E que já foi pago com dinheiro público! 

Larivière et al 2015



  

...indo para poucos bolsos

Intermediários fazem muito dinheiro por:
- Algo que eles não criaram!
- E que já foi pago com dinheiro público!

Larivière et al 2015

No mesmo nível:
Bancos
Farmacêuticas
Automobilísticas
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E pior, o produto é ruim...

Estudos começam a mostrar que o atual sistema não permite 
reprodutibilidade



  

Uma solução possível…

● Código e acesso aberto:
– Modelo de desenvolvimento que promove o acesso 

universal dos “planos de construção”, através de 
licenças que permitem qualquer pessoa 
estudar/alterar/redistribuir os planos

● Afinal, a pesquisa acadêmica é paga com dinheiro público!



  

...que já está no nosso dia-a-dia



  

Periódicos de acesso aberto

Os “grandes” periódicos já tem opção de acesso 
aberto (nov 2015)



  

Pre-publicaçãp/Revisão por pares 
pós publicação

Artigos são publicados online antes de qualquer revisão. A 
partir de então, são revisados de maneira aberta pela 

comunidade de modo contínuo



  

Dados abertos

Dados se tornam entidades citáveis e rastreáveis através de 
“digital object identifiers” (DOIs)



  

Software de código aberto

Análises foram feitas utilizando rotinas X em software 
Y



  

Software de código aberto

“Given enough eyeballs any problem becomes trivial”
Com olhos suficientes, qualquer problema se torna trivial



  

Software de código aberto
Análise



  

Resumo 01

● O sistema de publicação atual:
– Montado para beneficiar editoras

● Quantidade em vez de qualidade
● Lucro acima do benefício de muitos

● Perguntas?



  

Barreiras em equipamentos

Equipamentos de laboratório sofrem do mesmo 
problema



  

Barreiras em equipamentos

Equipamentos de laboratório sofrem do mesmo 
problema



  

Equipamento de código aberto

$649 termociclador



  

Termociclador Tupiniquim



  

Equipamentos de código aberto



  

Ciência cidadã = Competição?



  

Ciência cidadã = Competição?

Gene editing



  

Ciência cidadã = Competição?



  

Equipamentos de código aberto
Repositórios



  

Repositórios
Jaba nº01 e convite nº01

~100 projetos em áreas diferentes (software, hardware, simulações, etc)
“other interesting projects” - projetos de áreas além da neurociências

~1100 seguidores (Lista de email, Twitter, Facebook)



  

Equipamentos de código aberto
Empresas



  

Um sistema completo
Setup experimental comportamento (Jan 2015)

 Regular (proprietário)

 2 PCs (2 x 250€)
 Placas de aquisição 

(610€)
 Windows (130€)
 MATLAB (500€)*
 Microsoft office 

(100€)
 Total: 1840€

 Open source
 01 Raspberry Pi (31€)
 Arduino (10€)
 Linux (0€)
 Python (0€)
 LibreOffice (0€)
 Total: 41€
 Totalmente portável



  

Resumo 02

● Equipamentos de código aberto:
– Iteração rápida e evolução orgânica
– Maior conhecimento e controle
– Acessibilidade (custo) e inovação

● Perguntas?



  

Aplicabilidade
Jaba nº02 e convite nº02

www.TReNDinAfrica.org

TReND in Africa:
A volunteer-
scientist-run NGO 
dedicated to 
fostering Science 
education and 
research on the 
African continent



www.TReNDinAfrica.org

2015

Slide from Thomas 
Baden



  

Flypi



  

Flypi

Disponível online @ 
hackaday.io/flypi



  

Flypi

Disponível  online @ 
hackaday.io/flypi






  

Ensinando a construir varas de 
pescar

Disponível online @ 
hackaday.io/flypi






  

Ciência do Século XXI

● Feita por todos, dentro e fora da acadêmia

● Trabalho transparente e reprodutível

● Barato, faça você mesmo, acessível e livre



  

Obrigado pela atenção!
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