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eScience

Esforço de pesquisa conjunto de pesquisadores
de computação e de outros dominios para que
os últimos possam desenvolver sua pesquisa de 
uma forma  mais rápida, melhor ou diferente
(transformadora)



eScience

• Esforço conjunto de pesquisa (Comp + {X})

– Cooperação dos {dois} 

– Produção de pesquisa em {ambos} dominios

– ESTRADA DE MÃO {DUPLA}

• Pesquisa transformadora multidisciplinar

– Não é aplicação de técnicas existentes

– Não é uso da tecnologia

– Não é serviços, cessão de dados, etc etc



Termos comumente associados

• Data-intensive science

• Data-driven science



DADOSCOPIO?



DADOSCOPIO?



DADOSCOPIO?



Edital – Linhas básicas (não exaustivo)

• eScience algorithms and models 
– Mathematical models
– Data-oriented approaches
– Digital repositories and data management
– Extreme scale approaches

• Cyberinfrastructure to support eScience
– Novel hardware
– Novel uses of cyberinfrastructure
– Software, services, protocols, and research tools

• eScience target domains, including: 
– Agricultural Sciences
– Arts, humanities, and social sciences
– Engineering and physical sciences
– Bioinformatics, biology, and health
– Climate & earth sciences
– eScience practice and education

Algoritmos e Modelos

Ciber infraestrutura

Dominios alvo e 

formação



Exemplo – Cyberinfrastructure





Exemplos – Saúde, Física, 
Biodiversidade+Engenharias, Artes





Anomalias Retinopatia Diabética

Normal Exudate Micro Aneurysms
Small Hemorrhages

Proliferativ
e

Proliferative with Hemorrhages
into de Eye Hemorrhages into the Eye

Anderson Rocha, Unicamp



Bio-Acoustic Observatory

Paul ROE, QUT, FAPESP 

eScience Workshop 2013

Sensing areas

Observatory

Scientists, farmers

Invasive species, 

indicator, keystone 
species?

Schools, public, 
government

Endangered species, 

environmental 
accounting

Climate 
change

Keep all audio data, more than scaling:
• Direct & permanent environmental record

• Can re-analyse – ask other questions

Global change to 
biodiversity?



APPTCARN

• Historia e preservação do material cultural do 
seculo XX na Asia e no Pacifico

• Memória cultural

• Artistas, historiadores, quimicos, cientistas da 
computação

– E seus bancos de dados

• f



17/10000

•



http://escience.ime.usp.br/events/ieee-

escience-2014



Detalhes do Programa eScience



Nascimento do Programa

• Coordenação de Ciência e Engenharia de 
Computação constata
– Necessidades recorrentes  de todas as áreas de 

pesquisa em Computação

– Dados, modelagem, visualização, algoritmos

• Dois workshops – 2009
– Pesquisadores em Computação e outros domínios

– Conclusões
• eScience como tema multidisciplinar transversal

• avanço da Computação e de outros domínios



Edital – Como submeter

• SAGE – até 28 de abril

• Projeto regular (24 meses) OU

• Projeto temático (48 meses)



Outras linhas de Fomento



Programas de Inovação Tecnológica



Edital – Regras básicas

• Redigir em inglês (seguir roteiro da chamada)

• Envolver computação e outro dominio
– Ao menos um cientista de cada “lado”

– Mostrar que haverá pesquisa em ambos

• Evidenciar treinamento em eScience

• Apresentar política de disseminação e  reuso de  
resultados, p ex
– Software – licenças open source  

– Artigos, documentação públicos



Edital – Algumas Novidades

• Bolsas

– Regular – permite IC, MS, Posdoc (e TT)

– Tematico – permite MS, DR (e TT, IC, DD, PosDoc)

• Exige contrapartida institucional de pessoal de TI para bolsas 
TT

• Prevê workshops conjuntos de todos projetos, para integração

• Solicita Data Management Policy

– Que dados serão gerados

– Como serão disponibilizados (e por quanto tempo)

– Como serão preservados

– Outros – questões de privacidade, ética etc



Edital – Itens desejáveis

• Envolvimento Pos-doc

• Co-orientações

• Redes de colaboração com instituições mais 
novas

• Intercâmbio de alunos no Estado

• Colaboração internacional

• Envolvimento industrial



Perguntas?


