
Plan OverviewPlan Overview

A Data Management Plan created using DMPTool

DMP ID: DMP ID: https://doi.org/10.48321/D1J02P

Title: Title: Racialidade na Unesp: um estudo baseado na Teoria dos Modelos Organizadores do

Pensamento

Creator:Creator: Edgar Bendahan - ORCID:ORCID: 0000-0002-3406-6257

Affiliation: Affiliation: São Paulo State University (unesp.br)

Funder: Funder: São Paulo Research Foundation (fapesp.br)

Template: Template: Digital Curation Centre
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O principal objetivo desta pesquisa é o de investigar os modelos organizadores do pensamento

que diretores (as) e vices diretores (as) das unidades universitárias da Unesp abstraem sobre o

programa de inclusão implantado nesta universidade. Além disso, buscaremos desvelar se o

processo singular de racialização dos participantes da pesquisa está presente nos possíveis

modelos abstraídos e em ações institucionais desenvolvidas por esses gestores. Realizaremos

nosso estudo tendo por referencial teórico metodológico a Teoria dos Modelos Organizadores do

Pensamento, de autoria de Montserrat Moreno Marimón, Genoveva Sastre Vilarrasa e Autora

Leal. Modelos organizadores são representações mentais permeadas por conteúdos históricos,

culturais, cognitivos e afetivos elaborados sobre uma determinada situação, compostos pelos

elementos destacados pelo sujeito, pelos os significados atribuídos a esses elementos e pelas

implicações estabelecidas entre os elementos e os significados. Para atingir nosso objetivo

almejamos realizar entrevistas semi-estruturadas com diretores e vices diretores das unidades

universitárias que compões a Unesp. Os dados serão analisados conforme os pressupostos da

Teoria dos Modelos Organizadores. Acreditamos que os resultados deste estudo poderão

contribuir para que a universidade promova uma reflexão acerca do processo contínuo de

atividades transversais que devem acompanhar a implantação de ações afirmativas no ensino

superior, bem como subsidiar avaliações sobre as ações desenvolvidas relacionadas ao programa
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de inclusão e a racialização no contexto da Unesp.
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Racialidade na Unesp: um estudo baseado na Racialidade na Unesp: um estudo baseado na Teoria dos Modelos Organizadores doTeoria dos Modelos Organizadores do
PensamentoPensamento

Data CollectionData Collection

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

Iremos coletar entrevistas semiestruturadas, que serão gravadas e transcritas de forma integral para

que possamos realizar nossas analises. 

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

Os dados serão coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, que serão realizadas em datas

combinadas em comum acordo entre os entrevistados e o pesquisador. Desde o inicio do contato

com os participantes, esses serão informadas do caráter longitudinal da pesquisa, que prosseguirá ao

longo dos três próximos anos. Assim, a primeira etapa das entrevistas semiestruturadas será realizada

ainda no inicio do segundo semestre do ano de 2022. A segunda no primeiro semestre de 2023 e a

ultima no primeiro semestre de 2024.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

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

Iremos realizar as entrevistas semi-estruturadas com a aprovação do conselho de ética em pesquisa e

da assinatura do termo de livre e esclarecido consentimento dos participantes que virão a ser

entrevistados. 

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

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

Nossa pesquisa foi submetida ao conselho de ética em pesquisa da Unesp-Assis. Assim, as

entrevistas somente serão realizadas com a aprovação desse conselho. Visto que nossa pesquisa se

baseia em entrevistas semi-estruturadas, caso algum participante se sinta desconfortável com alguma

pergunta, esse poderá solicitar a não participação na pesquisa, e sua entrevista será desconsiderada. 

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

Realização das devidas referências e citações, dentro das normas vigentes em cada tipo de produção,
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principalmente sob o formato das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou

da American Psychological Association (APA).

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 serão armazenados em diversos locais: na memória do computador envolvido na pesquisa;

em fontes externas como HDs; no armazenamento do G-mail, como o Google Drive; pelo depósito

dos relatórios científicos via o sistema FAPESP/Sage e FFCLRP-USP; por meio da submissão dos

manuscritos produzidos em periódicos científicos. .

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

Pelas ferramentas de segurança de cada dispositivo de armazenamento, sobretudo pela criação de

senhas de acesso

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?

As entrevistas e as produções decorrentes dos dados coletados na pesquisa, como relatórios

científicos, livro a ser publicado depois da pesquisa e artigos científicos. 

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

A preservação será possibilitada pelos bancos de dados das instituições às quais a pesquisa está

submetida: portais científicos, bancos de dados online da FLC-UNESP/Assis, banco de dados online

e bibliotecas físicas.

Data SharingData Sharing

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

Para dados digitais: compartilhamento online pelos sites das instituições da pesquisa, como o

repositório da Unesp e a FAPESP. Para dados materiais: bibliotecas físicas a serem selecionadas.

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

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

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

Edgar Bendahan Rodrigues 

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

Bolsa de financiamento e reserva técnica.
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