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Project abstract:
Repositórios de dados são realidades em muitas instituições internacionais e contribuem para a divulgação e preservação dos dados
coletados por sua comunidade. A operacionalização dos repositórios envolve funções diversas e possuem infraestrutura e recursos
humanos que estão paulatinamente trabalhando na gestão de dados e nas orientações de estudos sobre a gestão de dados em seu ciclo de
vida. Aspectos do direito autoral são preponderantes nas orientações para melhor reuso e citação dos autores e perpassam por diversas
temáticas incluindo Ciência aberta, princípios FAIR, agências de fomento, plano de gestão de dados, carreira de investigação,
benefícios para os requisitos e aspectos éticos. O objetivo da tese foi apresentar convergências e divergências entre as atitudes e
percepções dos pesquisadores e a operacionalização de repositórios de dados no fator Direito de Autor consolidado o grau de aderência
dos pesquisadores ao processo de depósito de dados nos repositórios considerando, ainda, a questão da perspectiva para identificar uma
possível anomia dos pesquisadores em relação aos repositórios. Foi usar uma pesquisa documental e exploratória para identificação,
coleta e análise dos documentos assim como a metodologia Análise de conteúdo para apoiar os procedimentos metodológicos e mapear
as fontes sobre as questões do direito do autor. A pesquisa foi composta por dois universos: o primeiro composto pelo repositório a
questão da perspectiva para identificar uma possível anomia dos pesquisadores em relação aos repositórios. Foi utilizar uma pesquisa
documental e exploratória para identificação, coleta e análise dos documentos assim como a metodologia Análise de conteúdo para
apoiar os procedimentos metodológicos e mapear as fontes sobre as questões do direito do autor. A pesquisa foi composta por dois
universos: o primeiro composto pelo repositório a questão da perspectiva para identificar uma possível anomia dos pesquisadores em
relação aos repositórios. Foi usar uma pesquisa documental e exploratória para identificação, coleta e análise dos documentos assim
como a metodologia Análise de conteúdo para apoiar os procedimentos metodológicos e mapear as fontes sobre as questões do direito
do autor. coleta e análise dos documentos assim como a metodologia Análise de conteúdo para apoiar os procedimentos metodológicos
e mapear as fontes sobre as questões do direito do autor. A pesquisa foi composta por dois universos: o primeiro composto pelo
repositório a questão da perspectiva para identificar uma possível anomia dos pesquisadores em relação aos repositórios. Foi usar uma
pesquisa documental e exploratória para identificação, coleta e análise dos documentos assim como a metodologia Análise de conteúdo
para apoiar os procedimentos metodológicos e mapear as fontes sobre as questões do direito do autor. coleta e análise dos documentos
assim como a metodologia Análise de conteúdo para apoiar os procedimentos metodológicos e mapear as fontes sobre as questões do
direito do autor. A pesquisa foi composta por dois universos: o primeiro composto pelo repositório a questão da perspectiva para
identificar uma possível anomia dos pesquisadores em relação aos repositórios. Foi usar uma pesquisa documental e exploratória para
identificação, coleta e análise dos documentos assim como a metodologia Análise de conteúdo para apoiar os procedimentos
metodológicos e mapear as fontes sobre as questões do direito do autor. o primeiro composto pelo repositório a questão da perspectiva
para identificar uma possível anomia dos pesquisadores em relação aos repositórios. Foi usar uma pesquisa documental e exploratória
para identificação, coleta e análise dos documentos assim como a metodologia Análise de conteúdo para apoiar os procedimentos
metodológicos e mapear as fontes sobre as questões do direito do autor. o primeiro composto pelo repositório a questão da perspectiva
para identificar uma possível anomia dos pesquisadores em relação aos repositórios. Foi usar uma pesquisa documental e exploratória
para identificação, coleta e análise dos documentos assim como a metodologia Análise de conteúdo para apoiar os procedimentos
metodológicos e mapear as fontes sobre as questões do direito do autor.e-cienciaDatoscom seus documentos e bibliotecários; o
segundo, composto pelos pesquisadores que depositaram seus conjuntos de dados no repositório. A coleta ocorre por meio da
triangulação com a aplicação de questionário, entrevista estruturada e análise documental. Com uma análise do primeiro universo foi
proposto um framework com treze índices, com base nas estruturas teóricas, Teoria Institucional de W. Richard Scott, na Teoria do
Comportamento Planejado de Icek Ajzen e no modelo de pesquisa de compartilhamento de dados em repositório de dados proposto de
Youngseek Kim. O framework é composto por categorias e índices que orientaram as perguntas direcionadas aos pesquisadores. Os
resultados demonstram que o repositório conta com infraestrutura tecnológica, recursos humanos, documentos e manuais que instruem
pesquisadores sobre os direitos de autor favorecendo o compartilhamento de dados, entretanto, há baixa adesão entre os pesquisados 
obtidos pela anomia. A anomia está relacionada a fatores como falta de clareza das leis e normativas, desequilíbrio entre metas
institucionais e os caminhos para atingir as, descumprimento de regras e negação da moral. Conclui-se que o Consórcio Madroño e as
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bibliotecas membro subscrevem seu compromisso com Ciência Aberta, o repositórioe-cienciaDatos armazena, gerencia e disseminação
os dados fornecer das pesquisas de sua comunidade de forma aberta, os conjuntos de dados são protegidos pela propriedade intelectual
e as políticas estão em consonância com as diretrizes da Ciência Aberta e princípios FAIR demonstrando os direitos dos direitos de
propriedade intelectual para os atores envolvidos. A conscientização dos pesquisadores sobre os benefícios alcançados com o
compartilhamento para diminuir a redução de seus dados e a anomia.
Palavras-chave: Repositório de dados. Anomia. Compartilhamento de dados. Direitos autorais. Consorcio Madroño.
Start date: 07-30-2017
End date: 09-12-2021
Last modified: 05-04-2022
Copyright information:
The above plan creator(s) have agreed that others may use as much of the text of this plan as they would like in their own plans, and
customize it as necessary. You do not need to credit the creator(s) as the source of the language used, but using any of the plan's text
does not imply that the creator(s) endorse, or have any relationship to, your project or proposal
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OPERACIONALIZAÇÃO DE REPOSITÓRIOS DE DADOS: UMA ANÁLISE SOBRE AS
PERSPECTIVAS E ATITUDES DOS PESQUISADORES NAS QUESTÕES DE AUTORIA E
LICENÇA
Data Collection
What data will you collect or create?
Qualitada dados e quaisitativos por meio de entrevistas individuais com estruturaitativos e com entrevistas
How will the data be collected or created?
d o foi elaborado com o Formulário do Google e contém 5 páginas. As entrevistas foram realizadas, como feitas com os fornecedores foram preparados e pelo Hangouts e
Skype . As entrevistas em um total de 4 pesquisadores, tem em média 50 minutos cada um e cada arquivo de vídeo com aproximadamente 200 MB. As transcrições das
entrevistas foram registradas como registradas e os dados em documento de documento de documentação. Os arquivos das entrevistas foram nomeados pelo sobrenomes dos
vídeos. As transcrições das entrevistas foram registradas como registradas e os dados em documento de documento de documentação. Todos os dados serão reutilizados para
novas pesquisas e divulgação da pesquisa.

Documentation and Metadata
What documentation and metadata will accompany the data?
É usado ou padrão de metadados do repositório da Unesp para descrição dos dados. Para documentos dos dados será anexado um arquivo README com uma descrição do
contexto da pesquisa, metadados descritivos, aplicação utilizada, método de coleta e análise dos dados e orientações sobre os metadados da planilha.

Ethics and Legal Compliance
How will you manage any ethical issues?
Com o intuito de cumprir as questões éticas e legais referentes à pesquisa, o projeto foi enviado
ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp. A pesquisa tem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido de todos os participantes. Todas
as informações que possam identificar os entrevistados ou violar a privacidade dos dados serão retirados das transcrições ou anonimizados. Os questionários respondidos e as
transcrições das entrevistas foram armazenados em pasta protegida por senha em computador pessoal da pesquisadora, e uma cópia da pasta armazenadas na nuvem por meio
do Google Drive. Os dados serão armazenados no repositório da Universidade, após a anonimização dos dados sensíveis, identificadores ou semi-identificadores, e serão
acompanhados de uma licença Creative Commons ou open Data Commons. Sempre que os dados forem reutilizados por terceiros, deve-se citar a autora.
How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
Os dados pertencem à autora do projeto. Se utilizado em futuras pesquisas a autora deve ser citada pois a citação é uma das boas práticas da gestão de dados. Os dados serão
disponibilizados após a publicação dos resultados da pesquisa. A licença Creative Commons ou open Data Commons será aplicada sobre os dados.

Storage and Backup
How will the data be stored and backed up during the research?
O backup é feito pela pesquisadora a cada atualização da análise dos dados. Será feito no servido institucional. Após a finalização da pesquisa os dados serão depositados no
repositório seguindo um protocolo para a anonimização utilizando uma das técnicas mais adequada (supressão, generalização, randomização [adição de ruído] ou troca de
dados [swapping]).

How will you manage access and security?
O acesso aos dados será feito apenas pelo pesquisador enquanto estiver no computador pessoal e no Google Drive. Todos os acessos são protegidos por senhas.

Selection and Preservation
Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?
Todos os dados serão preservados por tempo determinado. No sua política os dados preservados seguindo
What is the long-term preservation plan for the dataset?
Seguirá o plano de preservação do repositório.

Data Sharing
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How will you share the data?
Os dados estarão disponíveis para reutilização por terceiros após a publicação dos resultados da pesquisa. Não serão aplicadas restrições a reutilização dos dados. Os dados
disponibilizados no repositório receberão um identificador persistente.
Are any restrictions on data sharing required?
Os dados ficarão disponíveis no repositório assim que os resultados forem tratados e os dados que identifiquem os participantes da pesquisa sejam anonimizados ou retirados.

Responsibilities and Resources
Who will be responsible for data management?
A pesquisadora foi responsável pela implementação deste Plano de Gestão de Dados assim como por toda gestão do ciclo de vida dos dados. Após o armazenamento no
repositório a responsabilidade pela gestão será do mesmo seguindo suas políticas.
What resources will you require to deliver your plan?
O acesso ao repositório.
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Related Works
Books
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-77417-2_13
http://hdl.handle.net/11449/214671
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