
GO FAIR BRAZIL DECLARATION (EN) 
  

GO (Global Open) FAIR is a ‘bottom up’ initiative aiming at the realisation of a global                
Internet of FAIR Data & Services, by making the currently fragmented landscape of data              
and services Findable, Accessible, Interoperable and thus Reusable (FAIR) for          
machines and people. The GO FAIR initiative’s main goal is kickstarting the            
development of a global data ‘commons’ for research and innovation. The core of GO              
FAIR is a federation of existing topical Networks of Excellence that collectively commit             
to the GO FAIR Rules of Engagement (essentially committing to the FAIR principles and              
“no vendor lock-in”) and coordinated stakeholder implementation choices (policies,         
standards, protocols and best practices). 
 
The efficiency increase in the use of the resources required for data stewardship             
provided by the adoption of the FAIR principles is fundamental to guarantee a larger              
and faster return for the society.  
 
The GO FAIR Brazil Support and Coordination Office (GO FAIR Brazil) is one of the GO                
FAIR Regional Support and Coordination Offices and, therefore, has the responsibility           
to disseminate, support and coordinate the activities related to the adoption of FAIR             
principles throughout the whole Brazilian territory. 
 
GO FAIR Brazil will act in all knowledge domains and is hosted by the Brazilian Institute                
of Information in Science and Technology (IBICT) that has an extensive expertise in the              
implementation of infrastructures to support scientific and technologic information, and          
in the formulation of Open Science policies, which is well aligned with the GO FAIR               
initiative.  
 
GO FAIR Brazil commits to the following activities:  
● Support and coordinate Implementation Networks, according to their specific          
objectives to adopt the implementation strategies defined by the GO FAIR initiative;  
● Support and coordinate Implementation Networks that are willing to define strategies            
to adopt FAIR principles in their communities; 
● Systematize the existent guidelines and the new ones created by Brazilian-related            
INs, to ensure that they follow the FAIR principles; 
● Develop outreach mechanisms of the implementation guidelines defined by the           
Implementation Networks;  
● Keep constant communication with the GO FAIR International Support and           
Coordinate Office to:  

o   Inform the activities coordinated by GO FAIR Brazil; 



o Be informed of the activities supported and coordinated directly by the            
International Office or by other Regional Offices worldwide and;  

o Discuss with the International Office how to align and optimize these            
activities.  

  
GO FAIR Brazil has the following partner institutions: 
●SciELO  
●Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz/ICICT  
●Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN  
●Universidade Federal do Estado do Espírito Santo – UFEES 
●Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 Declaração GO FAIR Brasil (BR) 
  
GO (Global Open) FAIR é uma iniciativa de baixo para cima que tem como objetivo               
fazer com que dados fragmentados e desconectados sejam Encontráveis, Acessíveis,          
Interoperáveis e, portanto, Reusáveis (FAIR na sigla em inglês) por máquinas e            
pessoas. A iniciativa GO FAIR busca o desenvolvimento de um ambiente global            
compartilhado para a pesquisa e inovação baseada em dados. O centro da iniciativa é              
a federação de redes temáticas de excelência existentes que se compromete           
coletivamente aos Princípios FAIR em termos de estratégias de implementação desses           
princípios, o que incluem padrões, protocolos, políticas, diretrizes, boas práticas, etc.  
 
O aumento da eficiência no uso dos recursos necessários para a gestão de dados,              
proporcionado pela adoção do princípios FAIR é fundamental para garantir um retorno            
maior e mais rápido para a sociedade.  
 
O Escritório de Apoio de Coordenação GO FAIR Brasil é um dos escritórios regionais              
de apoio e coordenação GO FAIR e, por isso, tem a responsabilidade de difundir,              
apoiar e coordenar as atividades relacionadas à adoção da estratégia de           
implementação dos princípios FAIR definida pela iniciativa GO FAIR em todo o território             
brasileiro.  
 
O GO FAIR Brasil atuará em todos os domínios do conhecimento e será sediado pelo               
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT. O IBICT possui             
ampla experiência na implementação de infraestruturas de apoio à informação          
científica e tecnológica e na formulação de políticas voltadas para a Ciência Aberta e,              
portanto, alinha-se perfeitamente à iniciativa GO FAIR.  
 
O GO FAIR Brasil se compromete às seguintes atividades:  
● Apoiar e coordenar as Redes de Implementação, de acordo com seus objetivos             
específicos, a adotar as estratégias de implementação dos princípios FAIR aprovadas           
pela iniciativa GO FAIR;  
● Apoiar e coordenar Redes de Implementações que estejam dispostas a definir            
estratégias de implementação dos princípios FAIR nos casos em que não existam;  
● Sistematizar as diretrizes existentes e as criadas pelas Redes, garantindo que elas             
estejam condizentes com os princípios FAIR; 
● Desenvolver mecanismos de difusão das diretrizes definidas pelas Redes de           
Implementação; 
● Manter constante comunicação com o Escritório Internacional de Apoio e           
Coordenação GO FAIR para: 

o  informar sobre as atividades coordenadas pelo GO FAIR Brasil;  



o informar sobre as atividades coordenadas diretamente pelo escritório         
internacional e pelos outros escritórios regionais espalhados pelo        
mundo, e;  

o discutir com o escritório internacional como alinhar e otimizar essas           
diversas atividades.  

 
O GO FAIR Brasil conta com a participação das seguintes organizações:  
● SciELO  
● Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz/ICICT  
● Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN  
● Universidade Federal do Estado do Espírito Santo – UFEES 
● Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

  
  

 


