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Title: Análise bibliométrica sobre justiça social
Creator: Marisa Cubas Lozano - ORCID: 0000-0002-0888-9145
Affiliation: Universidade Federal de São Carlos (ufscar.br)
DMP ID: https://doi.org/10.48321/D18C88
Funder: Digital Curation Centre (dcc.ac.uk)
Template: Digital Curation Centre
Project abstract:
A fim de compreender quais áreas vem incluindo a justiça social em suas discussões, foi realizada uma breve análise bibliométrica a
partir de artigos disponibilizados na base de dados SciELO.
Start date: 09-09-2021
End date: 09-10-2021
Last modified: 04-27-2022
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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Análise bibliométrica sobre justiça social
Data Collection
What data will you collect or create?
Foram coletados metadados de publicações sobre justiça social na base de dados SciELO.
How will the data be collected or created?
Os dados foram coletados no dia 09 set. 2021 na base de dados SciELO, usando como expressão de busca "justiça social". O resultado da busca foi exportado em formato
bibtex e importado no gerenciador de referências Zotero.

Documentation and Metadata
What documentation and metadata will accompany the data?
Os dados já são exportados com os metadados pela base de dados SciELO.

Ethics and Legal Compliance
How will you manage any ethical issues?
Os artigos estão disponíveis em acesso aberto na base de dados SciELO.
How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
Os dados são públicos e atribuído a licença CC0 a eles.

Storage and Backup
How will the data be stored and backed up during the research?
Durante a pesquisa os dados ficaram armazenados no computador pessoal da pesquisadora.
How will you manage access and security?
Como os dados são públicos, não foi necessário gerenciar o acesso e segurança dos mesmos.

Selection and Preservation
Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?
Os dados serão preservados em um repositório gratuito para aqueles que tiverem interesse em replicar a pesquisa.
What is the long-term preservation plan for the dataset?
Os dados foram depositados no repositório Zenodo e seguirão a sua política de preservação.

Data Sharing
How will you share the data?
Os dados foram compartilhados no repositório de dados Zenodo no formato bibtex e csv.
Are any restrictions on data sharing required?
Não há nenhuma restrição de acesso aos dados.

Responsibilities and Resources
Who will be responsible for data management?
A responsabilidade de gerenciamento dos dados é da pesquisadora principal.
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What resources will you require to deliver your plan?
Além da base de dados SciELO, de acesso gratuito, foram utilizados o gerenciador de referências Zotero (software livre) para verificar as duplicatas e gerar o arquivo csv; o
editor de planilha Excel para análise dos dados e elaboração dos gráficos; e o software VOSViewer (software gratuito) para geração e análise de redes de autores e palavraschave.
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Planned Research Outputs
Text - "metadados da SciELO"
Metadados das publicações recuperados em busca realizada no dia 09 set. 2021, com a expressão de busca "justiça social".

Text - "Metadados do Zotero"
Metadados das publicações recuperadas na base de dados da SciELO, importados no Zotero e exportados no formato .csv.

Text - "Metadados para o VOSViewer"
Metadados das publicações exportados do Zotero no formato .ris.

Text - "tesauro autores"
Tesauro de autores para geração de rede de autores no software VOSViewer.

Text - "tesauro palavras-chave"
tesauro de palavras-chave para geração de rede no software VOSViewer.

Text - "Rede de autores"
Arquivo de texto para replicação de rede autores no VOSViewer.

Text - "rede de palavras-chave"
Arquivo de texto para replicação de rede palavras-chave no VOSViewer.

Planned research output details
Title

Type

Anticipated
release date

Initial access
Intended
level
repository(ies)

Anticipated
file size

metadados da SciELO Text 2021-09-10

Open

Zenodo

1 MB

Metadados do Zotero Text 2021-09-10

Open

Zenodo

1 MB

Metadados para o
VOSViewer

Text 2021-09-10

Open

Zenodo

1 MB

tesauro autores

Text 2021-09-10

Open

Zenodo

1 MB

tesauro palavraschave

Text 2021-09-10

Open

Zenodo

1 MB

Rede de autores

Text 2021-09-10

Open

Zenodo

1 MB

rede de palavraschave

Text 2021-09-10

Open

Zenodo

1 MB

License

Metadata
standard(s)

Creative Commons Zero v1.0
None specified
Universal
Creative Commons Zero v1.0
None specified
Universal
Creative Commons Zero v1.0
None specified
Universal
Creative Commons Zero v1.0
None specified
Universal
Creative Commons Zero v1.0
None specified
Universal
Creative Commons Zero v1.0
None specified
Universal
Creative Commons Zero v1.0
None specified
Universal
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May contain
sensitive data?

May contain
PII?

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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