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abandono escolar, e outros atributos que os gravitam , utilizando a abordagem das Redes

Bayesianas.
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Data Creation and CollectionData Creation and Collection

What data will be collected or created?What data will be collected or created?

Conjunto de Dados Brutos - AdoleslestesConjunto de Dados Brutos - Adoleslestes

São dados coletados em dezenove unidades do Projeto Casa do Adolescente distribuídas em dezoito

cidades do Estado de São Paulo, Brasil, envolvendo 343 adolescentes respondentes (294 meninas e

49 meninos) de um conjunto de vinte e nove perguntas. Selecionamos oito dessas perguntas que

estavam alinhadas com o foco de nosso trabalho. Consideramos a adolescência como o período de 12

a 18 anos, de acordo com os critérios adotados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no

Brasil\cite{lei8069}. Conjunto de Dados disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.2633222>.

Conjunto de Dados  - EspecialistasConjunto de Dados  - Especialistas

Também foram consultados Especialistas nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social para

responder, de forma não identificada, a um conjunto de perguntas destinadas a mapear a percepção

desses Especialistas sobre as possíveis relações causais entre os atributos selecionados para a

aplicação. Do grupo convidado, treze deles responderam ao convite (três médicos, três enfermeiros,

quatro psicólogos, dois professores e um pedagogo). As perguntas da pesquisa estão disponíveis em

\url{http://doi.org/10.5281/zenodo.3358177} e o conjunto de dados resultante está disponível em

\url{http://doi.org/10.5281/zenodo.3358169}.

Conjunto de Dados  TratdosConjunto de Dados  Tratdos

O conjunto de dados tratados por exercício da pesquisa está disponível em

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6764777>

 

How data will be collected or createdHow data will be collected or created

As dados referentes ao conjunto de dados brutos foram coletados por profissionais pertencentes ao

Programa Casa do Adolescente - SP. Já o tratamento dos dados brutos, foi realizado pelo titular

dessa pesquisa.O conjunto de dados tratados por exercício da pesquisa está disponível em

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6764777>
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