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Os rendas, são de transferência de dinheiro ou de programas de responsabilidade de transferência

intergera, com foco na distribuição da pobreza, assim, como benefícios às famílias, mudando assim,

como de responsabilidade social entre os fornecedores, os fornecedores de distribuição serviços e

governos. Dito isto, o presente projeto tem o intuito de mapear na literatura o impacto dos sociais para

erradicar a ação da pobreza nos países com índices de desenvolvimento humano entre 0 a 0. 699 ,

conforme Relatório de Desenvolvimento Humano RDH 2019/202 0 ,da Organização das Nações

Unidas (ONU). Para definir uma definição de critério de inclusão, através do uso de critérios de

condução de estratégia, inclusão do dentante; Problema, Conceito e Contexto – o mnemônico PCC.

Sendo definido como sendo; P - Pessoas perigosas pela ONU como pobres e pobres ; C - Benefícios

Sociais Diretos ou Indiretos e C - P aíses com Índices de Desenvolvimento Humano entre 0 a 0.699,

conforme Relatório de Desenvolvimento Humano RDH 2019/2020, da Organização das Nações

Unidas (ONU). Este trabalho será realizado - se busca de artigos científicos nas bases de dados ;

PubMed, EMBASE, Proquest, Web of Science, SciElo e Google Acadêmico, no período de janeiro e

fevereiro de 2022.
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IMPACTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA ERRADICAÇÃO DA POBREZA: UmaIMPACTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA ERRADICAÇÃO DA POBREZA: Uma
revisão de escoporevisão de escopo

Data CollectionData Collection

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

Dados de dados de dados de dados de resultados oriu registrados e dados de dados de dados de resultados

de oriu registrados como PRISMAScr . Por se tratar de uma revisão primária, não se fez uso de nenhum

dado anteriormente existente. Assim sendo, a pesquisa buscou os dados através do mapeamento nas bases

de dados PubMed, EMBASE, ProQuest One Business, Ebook Central, International Bibliography of the

Social Sciences (IBSS), Publicly Available Content Database e Coronavirus Research Database, Web of

Science, Scopus e SciELO.

A base de dados do Rayyan para o suporte de resultados do programa foram exportados para o suporte de

resultados do programa Review:

Exportação do EndNote .ENW

Refman/RIS .RIS

BibTeX .BIB

CSV .CSV

PubMed XML .XML

Novo formato PubMed .NBIB

Web of Science/CIW .CIW

Em ocorrência de ocorrência, a natureza dos dados gerados pela pesquisa, ela tem armazenamento de

dados baixo não ultrapassando 1 Megabyte (MB).

 

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

Com a revisão de identificar estudos relevantes para esta potencialidade foi elaborada uma estratégia de

busca que seja útil para uma melhor compreensão. A pesquisa2 foi encontrada em fevereiro de 2021 a

partir do período de publicação de 2021 de dados, CINHAL, datado de fevereiro de 2021 divulgado nas

bases de dados EMBASE, CINHAL, Proquest, Web of Science, data de publicação de seu idioma e

iminente. Para a elaboração da estratégia a pesquisa com uma vasta colaboração de um profissional da

informação de contorno  formato.RIS .

Para maior rigor me todo o rigor científico, desenvolvido-se um protocolo, que foi produzido uma

exposição avaliada em fatores considerados na maior parte do PRISMA-SCr e versão de pré-impressão

disponibilizada na plataforma OSF – Open Science Framework - htps://osf.io/x6tu9 através do registro de

DOI: https://doi.org/10.17605/OSF.IO/UJYC2
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A seleção de descritores e termos pode ser conforme a Tabela 2.

Tabela 2Tabela 2 – Estratégia de Busca nas Bases de Dados

PubMed – 26 dePubMed – 26 de

janeiro de 2022 –janeiro de 2022 –

13h2913h29

 

(("pobreza"[Termos MeSH] OR "pobreza"[Todos os

Campos] OR "pobreza s"[Todos os Campos]) AND

("erradicar"[Todos os Campos] OR "erradicado"[Todos

os Campos] OU " erradicar"[Todos os campos] OR

"erradicação"[Todos os campos] OR "erradicação"

[Todos os campos] OR "erradicação"[Todos os

campos] OR "erradicação"[Todos os campos])) AND

("programas governamentais " [Todos os campos] OR

"programas governamentais "[Termos do MeSH] OU

("governo"[Todos os campos] E "programas"[Todos os

campos]) OU "programas do governo"[Todos os

campos] OU (" assistência pública"[Termos do MeSH]

OU ("público"[Todos os campos ] AND "assistência"

[Todos os campos]) OU "assistência pública"[Todos os

campos])) AND ("economia"[Termos MeSH] OR

"economia"[Todos os campos] OR "financeiro"[Todos

os campos] OR "financeiro"[Todos os campos] OR

"financeiro"[Todos os campos] OR "financeiro"[Todos

os campos] OR "financeiros"[Todos os campos])
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EMBASE - 26 deEMBASE - 26 de

janeiro de 2022 –janeiro de 2022 –

13h2913h29

 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos OU

'Departamento de Segurança Interna dos Estados

Unidos' OU 'Departamento de Assuntos de Veteranos

dos Estados Unidos' OU 'Departamento de Assuntos de

Veteranos dos Estados Unidos' OU 'departamento dos

Estados Unidos.OU 'agência de proteção ambiental dos

estados unidos' OU 'comissão federal de comércio dos

estados unidos' OU 'agências governamentais dos

estados unidos' OU 'administração de financiamento de

cuidados de saúde dos estados unidos' OU

'administração de recursos e serviços de saúde dos

estados unidos' OU 'Administração Nacional de

Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos' OR

'Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos

Estados Unidos' OR 'Escritório de Oportunidade

Econômica dos Estados Unidos' OR 'Escritório de

Política Nacional de Controle de Drogas dos Estados

Unidos' Unidos' OR 'Escritório de Avaliação de

Tecnologia dos Estados Unidos' OR '

 

Proquest – 26 deProquest – 26 de

janeiro de 2022 –janeiro de 2022 –

13h3413h34

ProQuest One

Business, Ebook

Central,

International

Bibliography of

the Social

Sciences (IBSS),

Publicly

Available Content

Database e

Coronavirus

Research

Database

"erradicação da pobreza" E ("programas do governo"

OU "assistência pública" OU "financeiro do governo")

E programas
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Web of ScienceWeb of Science

(Clarivate(Clarivate

Analytics) eAnalytics) e

Scopus (Elsevier)Scopus (Elsevier)

– 26 de janeiro de– 26 de janeiro de

2022 – 13:452022 – 13:45

"erradicação da pobreza" E ("programas do governo"

OU "assistência pública" OU "financiamento do

governo")

SciELOSciELO

"erradicação da pobreza" E ("programas do governo"

OU "assistência pública" OU "financiamento do

governo")

Após a pesquisa, todas as categorias identificadas foram identificadas foram agrupadas e categorizadas no

Rayyan Systematic Review et al. Após teste piloto, os títulos e resumos serão selecionados por dois ou

mais pesquisas (duplo cegos) independentes para avaliação de acordo com os critérios de inclusão para

uma revisão.

O texto completo das citações selecionadas será avaliado em detalhes com os critérios de inclusão por dois

ou mais revistos independentes. razões para exclusão de fontes de observação em texto completo que não

atendem aos critérios de inclusão de exclusividades e relacionadas à inclusão de escopo. Quaisquer

divergências que surjam entre os revisores em cada etapa do processo de seleção serão resolvidos por

meio de discussão ou com um(s) revisor(es) adicional(es).

Os resultados da seleção de estudos e do processo de estudos incluídos na integralidade na revisão do

escopo final e apresentados em um diagrama do processo de seleção do estudo de busca, seguindo um

diagrama do processo de seleção do PRISMA-SC (TRICCO et al. . , 2018).

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

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

Os dados extraídos dos artigos selecionados foram categorizados nos seguintes: gerais, abordagens e tipo

de programa (Tabela 3). As informações coletadas incluem detalhes específicos sobre os participantes,

conceito, contexto, métodos de estudo e principais descobertas relevantes para uma(s) questão(ões) de

revisão.

Tabela 3Tabela 3 – Tabela de dados

Aspectos Gerais Número de controle da publicação
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Autor(es)

Editora

Ano da publicação

Título

Tipo de Estudo

Objetivo

Resultados

Abordagens Financeiro

Fome

Saúde

Educação

Infraestrutura

lazer

Meio Ambiente

Outros

Barreiras/ Dificuldades/Obstáculos
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Facilidades

  IDH

Classificação

Local do Estudo

Ano de implantação

Nome do Programa

Objetivo

Observações

Para melhorar o gerenciamento das informações, o trabalho de documentos e informações como:

Protocolo OSF de revisão sistemática;

Revisão sistemática das bases de dados;

Estratégia de dados (tabela de dados);

Tabela de compilação de informações coletadas.

Para elaboração da estratégia a pesquisa o principal modelo de metadados usado a partir da busca

eletrônica, compilação e exportação de arquivos  científicos no formato RIS. RIS. 

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

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

A presente pesquisa concentra-se em dados sistematizados e existentes na literatura.

Não tendo tempo (mimo ou máximo) de submissão e guarda dos dados, já que são facilmente encontrados

na rede mundial de computadores, fazendo uso das estratégias de busca. A pesquisa-se em informações

contidas nas publicações, assim sendo faz uso de dados secundários. 

Este trabalho estará disponível no Repositório Institucional da Universidade Estadual de Montes Claros
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(UNIMONTES) https://repositorio.unimontes.br/

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

A inclusão de qualquer material no Repositório Institucional UNIMONTES não altera o status de direitos

autorais de nenhum documento. O Repositório Institucional Unimontes concede os direitos autorais e/ou

conexos de seus Autores/Criadores originais ou dos editores para os quais esses direitos foram

transferidos.

os dados da pesquisava- vas-NC-SemDerDer (CC-BY-NC-ND)

Esta licença permite apenas o download, desde que tenha o crédito para o autor. Ela é a mais restritiva das

licenças, pois não permite nem a distribuição comercial e nem modificação de qualquer natureza na obra.

 

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?

A Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) é uma mantedora de dados e os dados

armazenados no Repositório Institucional. 

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

Os acessos estarão disponíveis na plataforma Open Science Framework e no Repositório Institucional da

UNIMONTES.

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 usados na presente pesquisa foram armazenados como pequenos e conforme descrito no backup,

mas os novos estudos validados por estes dados gerados já podem ser considerados, toda a estratégia

criada e seus protocolos disponíveis disponíveis Open Science Framework (OSF) e no Repositório

Institucional UNIMONTES.

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

Não se aplica.

Data SharingData Sharing
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How will you share the data?How will you share the data?

Pretende-se compartilhar através das plataformas supracitadas todo o conjunto de dados utilizados para a

análise de informações desta pesquisa. Os dados usados na presente pesquisa foram armazenados como

pequenos e conforme descrito no backup, mas os novos estudos validados por estes dados gerados já

podem ser considerados, toda a estratégia criada e seus protocolos disponíveis disponíveis Open Science

Framework (OSF) e no Repositório Institucional da Universidade Estadual de Montes Claros

(UNIMONTES).

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

As informações e os dados de alto prazo para este trabalho têm uma utilidade de impacto, assim, como

base para pesquisa de curto, médio e prazo. Já que, possibilitam avaliar dados de diversos projetos sociais

e ajudar a desvendar e ou produzir novas estratégias e ou produzir novos sobre o tema. Os dados

selecionados, após a blindagem, serão divulgados com o público sem reservas através do Open Science

Framework (OSF), além de todas as informações a serem retidas sem um dado de fechamento específico.

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

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

Os dados através do protocolo de revisão foram divulgados nos seguintes canais: 

canais: 

1. O Open Science Framework (OSF) Open Science Framework:

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/UJYC2. 

2. Repositório Institucional UNIMONTES.

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

O custo real de execução desta parte será atualizado quando disponível.
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Planned Research OutputsPlanned Research Outputs

Dataset - "Dados Tratados Inclusos Revisão de Escopo - Impacto dos Programas SociaisDataset - "Dados Tratados Inclusos Revisão de Escopo - Impacto dos Programas Sociais
para erradicação da pobreza"para erradicação da pobreza"

Banco de dados produzidos a partir das informações coletadas na revisão de escopo. 

Dataset - "Dados Tratados excluídos Revisão de Escopo - Impacto dos Programas SociaisDataset - "Dados Tratados excluídos Revisão de Escopo - Impacto dos Programas Sociais
para erradicação da pobreza"para erradicação da pobreza"

dados excluídos do tratamento na revisão de escopo

Planned research output detailsPlanned research output details

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?

Dados

Tratados

Inclusos

Revisão

de

Escopo -

Impact ...

Dataset 2022-07-02 Open
None

specified
835

Creative

Commons

Attribution

Non

Commercial

No

Derivatives

3.0

Unported

None

specified
No No

Dados

Tratados

excluídos

Revisão

de

Escopo -

Impac ...

Dataset 2022-07-02 Open
None

specified
835

Creative

Commons

Attribution

Non

Commercial

No

Derivatives

4.0

International

None

specified
No No
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