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O teatro da memória é como o teatro da guerra: Maria Quitéria de Jesus na formaçãoO teatro da memória é como o teatro da guerra: Maria Quitéria de Jesus na formação
do imaginário nacional, 1823-1979do imaginário nacional, 1823-1979

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Os dados e fontes a serem criados e/ou coletados ao longo do desenvolvimento da pesquisa

compreendem:

1. Fichamentos, anotações, mapas mentais, gráficos e entrecruzamentos das análises e informações

geradas a partir do levantamento e da revisão bibliográfica, da investigação detalhada das imagens

no projeto de pesquisa e a partir dos trabalhos de campo

2. Coleta e/ou consulta de fontes e materiais (presencial ou remotamente) em arquivos públicos,

museus, bibliotecas, entre outros acervos de instituições culturais. A coleta ocorre, em geral, de duas

formas:

            2.1. Transcrição de cartas, manifestos políticos, relatórios, ofícios, livros etc. As transcrições

são criadas no Microsoft Office Word e mantidas sob o formato de arquivo .docx;

            2.2. Fotografação de pinturas, gravuras, desenhos esculturas, manuscritos etc. Registro

produzido na câmera fotográfica do celular e mantidas sob o formato de arquivo .jpeg.

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Conforme indicado acima, os dados serão criados e/ou coletados através de pesquisa bibliográfica e

levantamento de fontes iconográficas, manuscritas e impressas referentes à pesquisa.

A fotografação de obras de arte e/ou manuscritos, livros etc. poderá ser realizada nos trabalhos de

campos, nos casos em que a instituição não dispuser de um coleção digital.

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

Todos os metadados utilizados na pesquisa serão citados conforme as Diretrizes para apresentac ̧a ̃o
de dissertaco̧ẽs e teses da USP (FUNARO et al, 2016), sejam nos casos de referência bibliográfica,

sejam nos das fontes artísticas e/ou históricas.
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Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Question not answered.

Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /
IPR)?IPR)?

Observando a legislação específica, notadamente a Lei de Direito Autoral (nº 9.610, de 19 de

fevereiro de 1998), inciso III, que diz:

"III – a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de

qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir,

indicando-se o nome do autor e a origem da obra;"

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup

Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Os dados são armazenados e têm backup no Google Drive, disponibilizado pela Universidade de São

Paulo, que foi instalado na versão "desktop" no computador. Desse modo, o backup é constante

enquanto há acesso à internet.

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

Question not answered.

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Question not answered.

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

Question not answered.
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Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

O acesso aos dados ocorrera ́ mediante disponibilizac ̧a ̃o da dissertac ̧a ̃o na Biblioteca Digital de Teses

e Dissertac ̧o ̃es da USP e sua manutenc ̧a ̃o sera ́ por conta desse sistema.

Dados adicionais, como artigos e livros derivados da pesquisa de mestrado, podera ̃o ser

armazenados na plataforma Reposito ́rio Digital da USP.

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Sim, nos casos previstos na Lei de Direito Autoral (nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

Question not answered.

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

Question not answered.
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