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Análise bibliométrica sobre justiça socialAnálise bibliométrica sobre justiça social

Data CollectionData Collection

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

Foram coletados e gerados os seguintes dados:

a) metadados de publicações sobre justiça socialmetadados de publicações sobre justiça social : O conjunto de dados textuais foi exportado da base de

dados SciELO no formato csv e bibtex. Juntos esses dois arquivos têm o volume aproximado de 200 Kb.

O conjunto de dados no formato bibtex pode ser lido por editores de texto e gestores de referência,

enquanto o csv pode ser lido por editores de planilhas e editores de texto;

b) metadados padronizados de publicações sobre justiça socialmetadados padronizados de publicações sobre justiça social : O conjunto de dados no formato bibtex

foi importado para o gestor de referências Zotero, onde foram eliminadas as duplicatas e padronizados

os metadados, como nome de revistas, uso de maiúsculas e minúsculas, e abreviação no nome dos

autores. Esse novo conjunto de dados foi exportado no formato ris, tem aproximadamente 600 Kb e

pode ser lido por gestores de referências, editores de textos e softwares de elaboração de redes, como o

Vosviewer;

c) tesauros de autores e palavras-chavetesauros de autores e palavras-chave: para obter grafos mais precisos no software Vosviewer, foram

elaborados tesauros de autor e palavras-chave na ferramenta bloco de notas, gerando dois arquivos txt.

Juntos eles têm aproximadamente 900 bytes;

d) grafos de autores e palavras-chavegrafos de autores e palavras-chave: os grafos gerados pelos Vosviewer foram exportados no formato

txt, têm aproximadamente 50 Kb e podem ser lidos por editores de texto e pelo software Vosviewer.

 

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

a) metadados de publicações sobre justiça socialmetadados de publicações sobre justiça social : 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

nos formatos bibtex e csv;

 b) metadados padronizados de publicações sobre justiça socialmetadados padronizados de publicações sobre justiça social : Os dados foram exportados no formato

ris do gestor de referências Zotero após tratamento;

c) tesauros de autores e palavras-chavetesauros de autores e palavras-chave: Os tesauros foram gerados a partir do conjunto dos autores e do

conjunto de palavras-chave ordenados no Vosviewer e compilados para um editor de textos para as

devidas padronizações, como plurais e erros de digitação;

d) grafos de autores e palavras-chavegrafos de autores e palavras-chave: Os grafos foram gerados usando o software Vosviewer a partir do
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arquivo ris gerado pelo gestor de referências Zotero.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

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

Os arquivos que acompanham metadados são:

Arquivo bibtexArquivo bibtex: segue o padrão de metadados bibtex;

Arquivo risArquivo ris: segue o padrão de metadados ris;

Arquivo csvArquivo csv: contém os seguintes metadados: Key; Item Type; Publication Year; Author; Title;

Publication; Title; ISBN; ISSN; DOI; Url; Abstract Note; Date; Date Added; Date Modified; Access

Date; Pages; Num Pages; Issue; Volume; Number Of Volumes; Journal Abbreviation; Short Title;

Series; Series Number; Series Text; Series Title; Publisher; Place; Language; Rights; Type; Archive;

Archive Location; Library; Catalog; Call Number; Extra; Notes; File Attachments; Link Attachments;

Manual Tags; Automatic Tags; Editor; Series Editor; Translator; Contributor; Attorney Agent; Book

Author; Cast Member; Commenter; Composer; Cosponsor; Counsel; Interviewer; Producer; Recipient;

Reviewed Author; Scriptwriter; Words; By; Guest; Number; Edition; Running Time; Scale; Medium;

Artwork Size; Filing Date; Application Number; Assignee; Issuing Authority; Country; Meeting Name;

Conference Name; Court; References; Reporter; Legal Status; Priority Numbers; Programming

Language; Version; System; Code; Code Number; Section; Session; Committee; History; Legislative

Body.

 

 

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?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?How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?

Os dados são públicos e foi atribuída a licença CC0 a eles.

Storage and BackupStorage and Backup
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How will the data be stored and backed up during the research?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?How will you manage access and security?

Como os dados são de acesso aberto, não foi necessário gerenciar o acesso e segurança dos mesmos.

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

Os dados foram depositados no repositório Zenodo, que é de uso gratuito.

Data SharingData Sharing

How will you share the data?How will you share the data?

Foram compartilhados os seguintes arquivos no repositório de dados Zenodo sob uma licença CC0:

a) dados no formato bibtex;

b) dados no formato ris;

c) dados no formato csv;

d) tesauros desenvolvidos para dar suporte a elaboração dos grafos de autores e palavras-chave;

e) grafos de autores e palavras-chave elaborados no Vosviewer;

f) Plano de Gestão de Dados.

 

Não foi estabelecida uma data para destruição dos dados, porém eles não são dados que precisem ser

preservados a longo prazo, visto que é importante atualizar constantemente dados sobre publicações

sobre justiça social. Tanto o conjunto de dados, quanto o Plano de Gestão de Dados possuem

identificadores persistentes.
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Are any restrictions on data sharing required?Are any restrictions on data sharing required?

Não há nenhuma restrição de acesso aos dados.

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

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

A responsabilidade de gerenciamento dos dados é da pesquisadora principal.

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

Além da base de dados SciELO (https://www.scielo.br/), de acesso gratuito, foram utilizados o

gerenciador de referências Zotero (software livre) (https://www.zotero.org/) para verificar as duplicatas;

o editor de planilha Excel para análise dos dados e elaboração dos gráficos; e o software VOSViewer

(software gratuito) (https://www.vosviewer.com/) para geração e análise de redes de autores e palavras-

chave.
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Planned Research OutputsPlanned Research Outputs

Text - "metadados da SciELO"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"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"Text - "Metadados para o VOSViewer"

Metadados das publicações exportados do Zotero no formato .ris.

Text - "tesauro autores"Text - "tesauro autores"

Tesauro de autores para geração de rede de autores no software VOSViewer.

Text - "tesauro palavras-chave"Text - "tesauro palavras-chave"

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

Text - "Rede de autores"Text - "Rede de autores"

Arquivo de texto para replicação de rede autores no VOSViewer.

Text - "rede de palavras-chave"Text - "rede de palavras-chave"

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

Planned research output detailsPlanned research output details
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TitleTitle TypeType
AnticipatedAnticipated

release daterelease date

InitialInitial

accessaccess

levellevel

IntendedIntended

repository(ies)repository(ies)

AnticipatedAnticipated

file sizefile size
LicenseLicense

MetadataMetadata

standard(s)standard(s)

MayMay

containcontain

sensitivesensitive

data?data?

MayMay

containcontain

PII?PII?

metadados

da SciELO
Text 2021-09-09 Open Zenodo 1 MB

Creative

Commons

Zero v1.0

Universal

None

specified
No No

Metadados

do Zotero
Text 2021-09-09 Open Zenodo 1 MB

Creative

Commons

Zero v1.0

Universal

None

specified
No No

Metadados

para o

VOSViewer

Text 2021-09-09 Open Zenodo 1 MB

Creative

Commons

Zero v1.0

Universal

None

specified
No No

tesauro

autores
Text 2021-09-09 Open Zenodo 1 MB

Creative

Commons

Zero v1.0

Universal

None

specified
No No

tesauro

palavras-

chave

Text 2021-09-09 Open Zenodo 1 MB

Creative

Commons

Zero v1.0

Universal

None

specified
No No

Rede de

autores
Text 2021-09-09 Open Zenodo 1 MB

Creative

Commons

Zero v1.0

Universal

None

specified
No No

rede de

palavras-

chave

Text 2021-09-09 Open Zenodo 1 MB

Creative

Commons

Zero v1.0

Universal

None

specified
No No
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