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O objetivo geral desse projeto de pesquisa é analisar e compreender a trajetória da organização

coletiva das Mulheres do Grupo de Agricultura Urbana (G.A.U.) do distrito de São Miguel

Paulista, na cidade de São Paulo, visando apreender, com base na horta cultivada, sua importância

em termos da produção agroecológica, a busca pela alimentação saudável, a preservação da

natureza e a geração de renda. Para alcançar o objetivo geral, será realizado levantamento do

material bibliográfico referente aos temas agroecologia, agricultura urbana, formas de organização

coletiva, território e migrações inter-regionais, sobretudo entre as regiões nordeste e sudeste, já que

essas mulheres tem como origem a região nordeste. Serão coletados, sistematizados e analisados

os dados econômicos, populacionais e agropecuários do município de São Paulo e do distrito de

São Miguel Paulista, caracterizando a área de estudo da pesquisa. A etapa seguinte envolverá a

elaboração de roteiros de entrevistas semiestruturados para serem aplicados em pesquisa de campo

com as oito (08) agricultoras urbanas que compõem o G.A.U. Após a realização das entrevistas,

será realizada a sistematização e representação das informações e dos dados obtidos, na forma de

quadros, tabelas e gráficos. Por fim, será feita a análise dos dados e das informações coletadas em

pesquisa de campo com base nas reflexões teóricas propiciadas pela revisão bibliográfica.
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Data CollectionData Collection

What data will you collect or create?What data will you collect or create?

Dados referentes às características econômicas, populacionais e agropecuárias do município de São

Paulo; Dados referentes às características das agricultoras (como a origem, histórico de vida e

condição atual) e da horta urbana que elas cultivam (área cultivada, principais cultivos realizados,

volume produzido, tipo de manejo utilizado nos cultivos, formas de comercialização/doação e

relações com a comunidade).

How will the data be collected or created?How will the data be collected or created?

Os dados de fonte secundária serão coletados por meio do acesso aos sites do IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística) e Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados);

Os dados de fonte primária serão produzidos por meio de pesquisa de campo, no qual serão

aplicados roteiros de entrevistas semiestruturados com as agricultoras.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?What documentation and metadata will accompany the data?

A versão final da Dissertação de Mestrado terá, em seus anexos, a transcrição integral das

entrevistas, priorizando os cuidados éticos que implicam na adoção de um nome fictício para as

participantes, bem como, a omissão de demais dados pessoais que permitam uma eventual

identificação dos sujeitos da pesquisa.

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?How will you manage any ethical issues?

Todos os procedimentos de aplicação, levantamento e análise qualitativa e quantitativa serão

desenvolvidos com base na literatura existente e seguirão os protocolos éticos de acordo com os

regulamentos institucionais existentes.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
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Levando em consideração que a pesquisa poderá ter o financiamento da Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), as publicações resultantes dessa pesquisa deverão

contemplar a indicação da instituição financiadora e os agradecimentos no Relatório do Exame de

Qualificação e na versão final da Dissertação de Mestrado.

Storage and BackupStorage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?How will the data be stored and backed up during the research?

Os dados ficarão sob os cuidados do estudante, arquivados em um notebook de uso exclusivo para a

pesquisa, além do armazenamento em nuvem do Google Drive pela conta institucional (@unesp.br)

do pesquisador responsável.

How will you manage access and security?How will you manage access and security?

Os dados ficarão sob posse exclusiva do estudante, em um notebook de uso exclusivo para esta

pesquisa, além do armazenamento em nuvem do Google Drive pela conta institucional (@unesp.br)

do estudante. Em relação à segurança dos dados, os backups serão configurados para ocorrerem

mensalmente e a plataforma possuí capacidade de armazenamento suficiente para hospedagem dos

dados.

Selection and PreservationSelection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Os áudios referentes à gravação das entrevistas serão deletados assim que forem transcritos, sendo

preservadas apenas as versões em texto das entrevistas, que constarão nos anexos da versão final da

Dissertação de Mestrado.

What is the long-term preservation plan for the dataset?What is the long-term preservation plan for the dataset?

A versão final da dissertação será disponibilizada integralmente no Repositório Institucional da

Unesp.

Data SharingData Sharing

How will you share the data?How will you share the data?
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Os dados produzidos nesta pesquisa serão disponibilizados em artigos científicos, em anais de

eventos e na versão final da Dissertação de Mestrado que será publicada integralmente no

Repositório Institucional da Unesp.

Are any restrictions on data sharing required?Are any restrictions on data sharing required?

Não é necessário.

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?Who will be responsible for data management?

O estudante será responsável pelo controle dos dados coletados e divulgados.

What resources will you require to deliver your plan?What resources will you require to deliver your plan?

Serão necessários os recursos de financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

São Paulo (FAPESP) para o desenvolvimento do plano de pesquisa.
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