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Project abstract:
O ano de 2020 vem sendo marcado por uma pandemia que se alastrou pelo mundo, sujeitando países a diversas crises setoriais. Os
princípios do Estado de bem-estar social presumem que todo indivíduo tem direito a um conjunto de bens e serviços cuja execução se
dá por meio de ações governamentais: as políticas públicas. Construir uma agenda de políticas públicas direcionadas a garantir amparo
e proteção social poderia ser relevante na contenção da doença do COVID-19. Sabe-se que os direitos sociais, em especial o direito à
saúde, são prerrogativas expressas na Constituição Federal brasileira promulgada em 1988. Por isso, ações governamentais integradas
envolvendo um panorama de Estado de bem-estar social e a construção da agenda de políticas públicas com vistas a garantir direitos
sociais numa abordagem de promoção dos direitos humanos de forma universal poderiam minimizar as consequências dessa crise
sanitária. Ideias de privatização do Sistema Único de Saúde (SUS), por exemplo, vão na contramão dessa perspectiva. Utilizando a
metodologia hipotético-dedutiva, pretende-se um exame e reconhecimento dos fatos na tentativa comprovar a hipótese de que a busca
por um Estado de bem-estar-social e garantia de direitos por meio de políticas públicas possibilitaria traçar alternativas satisfatórias
para sobreviver ao cenário pandêmico. Com a execução desse projeto o que se espera é oferecer uma contribuição à ciência política aos
debates e formuladores de políticas públicas, trazendo à tona com mais entusiasmo a discussão acerca da magnitude da efetiva
promoção e garantia dos direitos sociais no Brasil, sobretudo o direito fundamental à saúde, principalmente ante uma pandemia.
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DIREITOS SOCIAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS E PANDEMIA COVID-19 NO CONTEXTO DO
ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL
Data Collection
What data will you collect or create?
Através de consulta de obras e bibliografia a respeito, serão coletadas informações sobre os assuntos tratados na pesquisa, quais sejam: os princípios do Estado de bem-estar
social, os direitos sociais garantidos na Constituição Federal e abordagens sobre o ciclo de políticas públicas. Através de materiais recentes sobre o assunto, serão trazidos
dados a respeito do novo Coronavírus. Além disso, através de dados estatísticos, será feita uma coleta de informações gerais a respeito do enfrentamento da pandemia nos
Estados Unidos da América por meio dos números oficiais de contaminados, recuperados e óbitos no país.
How will the data be collected or created?
Para a execução dessa pesquisa serão realizadas consultas a obras literárias, artigos científicos, textos, livros, notícias sites oficiais com dados estatísticos, entre outros, todos
relacionados com a temática a ser pesquisada. A partir de considerações gerais e do exame do conhecido, identifica-se o problema. Para admitir uma possível solução a este
problema, serão apostas hipótese, que serão testadas, falseadas e criticada afim de detectar os erros, a ponto de nos levar à conclusão que se espera. Ao passo que as hipóteses
superem os testes, sendo confirmadas ou refutadas, chegaremos ao resultado que buscamos. Utilizar-se-á, portanto, o método hipotético-dedutivo.

Documentation and Metadata
What documentation and metadata will accompany the data?
Será utilizado metadado do tipo descritivo, incluindo elementos como título, resumo, autor e palavras-chave. A pesquisa se realizará através do método hipotético-dedutivo.

Ethics and Legal Compliance
How will you manage any ethical issues?
Estou ciente da preservação e compartilhamento de dados.
Todas as informações que obtidas para a construção do projeto acompanharão o devido crédito do autor/artigo científico/obra/site do qual forem retiradas.
No caso de eventual pesquisa com outras pessoas, lhes serão garantidos o anonimato ou o consentimento no caso de compartilhamento da informação.
How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
O compartilhamento de dados não será restrito, reservando os direitos autorais dos colaboradores da pesquisa.

Storage and Backup
How will the data be stored and backed up during the research?
Há armazenamento suficiente. Serão feitas mais de 3 cópias.
Os dados serão armazenar dados em laptops, discos rígidos de computador ou dispositivos de armazenamento externo sozinho, bem como armazenamento fornecido pelas
equipes de TI da universidade, conforme for necessário.
How will you manage access and security?
Os colaboradores serão responsáveis pelo backup e recuperação dos dados.

Selection and Preservation
Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?
Todos os dados serão mantidos.
What is the long-term preservation plan for the dataset?
Os dados estarão disponíveis para acesso através da rede mundial de computadores, por meio de sites e plataformas de pesquisa. Não haverá custos de armazenamento. Não há
prazo de preservação.

Data Sharing
How will you share the data?
Os dados serão armazenar dados em laptops, discos rígidos de computador ou dispositivos de armazenamento externo sozinho, bem como armazenamento fornecido pelas
equipes de TI da universidade, conforme for necessário.
O acesso é livre através de pesquisa contendo elementos como título, resumo, autor e palavras-chave.
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Are any restrictions on data sharing required?
O compartilhamento de dados não será restrito, reservando os direitos autorais dos colaboradores da pesquisa.

Responsibilities and Resources
Who will be responsible for data management?
O responsável por garantir que o conteúdo seja revisado será o orientador, Prof. Dr. Vinícius G. Casalino.
A responsável pela atividade de gerenciamento de dados será a pesquisadora, Taís Andrello Piai.
Atividades desenvolvidas pela pesquisadora: captura de dados, produção de metadados, qualidade de dados, armazenamento e backup, arquivamento e compartilhamento de
dados.
Atividades desenvolvidas pelo orientador: revisão de conteúdo e qualidade de dados.
Não há acordo de consórcio ou contrato firmado entre parceiros sobre a propriedade dos dados e as responsabilidades pelo gerenciamento de dados de pesquisa

What resources will you require to deliver your plan?
Não requer recursos adicionais para a entrega do plano.
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