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Projeto de Pesquisa Inovação e Transformação para a Prevenção da Atividade de Riscos
Profissionais
Coleta de Dados
Que dados serão coletados ou criados?
Dados referentes ao contexto da Educação Básica Brasileira.
Dados da instituição de ensino em estudo: uma escola de ensino fundamental municipal de Limeira/SP.
Dados e informações fornecidas por trabalhadoras e trabalhadores desta determinada instituição.

Como os dados serão coletados ou criados?
Fase: 1
1.Aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa: CAAE: 47885821.0.0000.5404
2.Revisão Bibliográfica:
Laboratório de Mudança
Trabalho Docente
3.Negociações Iniciais
4.Coleta de Dados Etnográficos
Sobre a instituição
Observações Globais e Abertas da Atividade
5.Aceite de participação
6.Oficina sobre LM
Fase: 2
Intervenção - Sessões do Laboratório de Mudanças
Fase: 3
Análise, interpretação e representação dos dados

Documentação e Metadados
Que documentação e metadados acompanharão os dados?
O modelo de documentação previsto pelo projeto temático "Projeto de Pesquisa Inovação e Transformação para a Prevenção da Atividade de Riscos Profissionais - Processo:
2019/13525-0", será atendido.

Ética e Conformidade Legal
Como você administrará qualquer questão ética?
Aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa: CAAE: 47885821.0.0000.5404
Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP / IPR)?
Aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa: CAAE: 47885821.0.0000.5404

Armazenamento e Backup
Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?
Sim, os dados serão armazenados no formato físico (materiais de encontros e oficinas com profissionais) e virtuais (em dispositivos como HD externos).

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?
Os dados serão armazenados fisicamente no Laboratório de Pesquisa ERGOLAB (FCA/UNICAMP).
Dados virtuais serão armazenados em HD externos compartilhado entre as pesquisadoras.

Seleção e Preservação
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Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou preservados?
Dados serão mantidos até 5 anos após o estudo.
Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?
Dados serão mantidos até 5 anos após o estudo.

Compartilhamento de Dados
Como você vai compartilhar os dados?
Question not answered.
Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?
Question not answered.

Responsabilidades e Recursos
Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?
As pesquisadoras colaboradoras do estudo.
Quais recursos você precisará para entregar seu plano?
HD externo.
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