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Os dados secundários utilizados neste projeto foram compartilhados por pesquisadores identificados no

processo de revisão sistemática da literatura da tese do Programa de Pós-graduação em Mídia e

Tecnologia, da FAAC-UNESP, intitulada "Estilos de Uso dos Espaços Virtuais de Aprendizagem:

Diferentes Perfis e Formatos nas Gerações Digitais", de Bittencourt (2022).

Tais dados são relativos ao uso do Questionário Estilo de Uso do Espaço Virtual -- CEUEVE,

desenvolvido em Barros (2018) e especificado em Barros (2013).

Os dados coletados e aqui disponibilizados foram utilizados no processo de análise e interpretação dos

dados da tese.
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Estilo de Uso do Espaço Virtual e GeraçõesEstilo de Uso do Espaço Virtual e Gerações

Data CollectionData Collection

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

Os dados estão armazenados no formato texto, utilizando a estrutura .csv (comma separated values) e

possuem 1411 observações com 6 varáveis.

O formato escolhido permite que os dados sejam utilizados em uma ampla gama de softwares de análise

dados disponíveis gratuitamente e permitem o compartilhamento e o acesso de longos prazos.

 

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

Os dados utilizados são dados secundários compartilhados por pesquisadores selecionados.

Após o compartilhamento dos dados coletados pelos investigadores, houve necessidade de normalização e

padronização deles, processo definido como limpeza e preparação de dados, uma das etapas do processo de

análise exploratória de dados (EAD).

Para a AED foram selecionadas as variáveis: nome do pesquisador, país onde foi aplicado o questionário,

gênero, faixa etária do respondente e o estilo de uso do espaço virtual, considerados relevantes para análise

e interpretação.

 

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

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

Junto com os dados, um "dicionário de dados" é fornecido especificando o nome de cada variável, a

descrição do tipo de dado que esta pode conter e uma amostra do seu conteúdo.

 

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

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

Os dados secundários utilizados foram obtidos através de carta-convite enviada pela pesquisadora

solicitando os dados brutos e a autorização explícita para o seu uso, exclusivamente para a pesquisa
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acadêmica desenvolvida.

Os dados primários obtiveram autorização para coleta e utilização das instituições originárias dos

pesquisadores, com relação à todas as questões éticas referentes. 

Os dados estão armazenados em formato que garante a proteção da identidade dos respondentes e serão

disponibilizados de forma segura pelo Repositório Institucional da UNESP.

 

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

O Repositório Institucional UNESPRepositório Institucional UNESP tem como objetivo armazenar, preservar, divulgar e permitir o acesso

aberto a documentos científicos, acadêmicos, artísticos, técnicos, bem como dados e plano de gestão

produzidos por pesquisadores e estudantes da UNESP.

Os diretos de uso, restrições de acesso e compartilhamento estão contempladas pelo regulamento Interno

do Repositório Institucional UNESP.

 

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?

Após o término da pesquisa, os dados ficarão armazenados no Repositório Institucional da Unesp.

Durante o processo de análise dos dados, os dados ficarão armazenados sob posse dos pesquisadores

responsáveis pela pesquisa.

 

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

Os dados ficarão armazenados no Repositório Institucional da Unesp que gerenciará, de acordo com seu

Regulamento Interno, as questões de acesso e segurança

 

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?

Todo o conteúdo do arquivo armazenado deverá ser armazenado a longo prazo, poderá ser compartilhado,
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mediante solicitação ao Repositório Institucional e preservado por prazo indeterminado.

 

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

Todo o conteúdo do dataset poderá ser preservado por prazo indeterminado, de acordo com as normas

estabelecidas pelo Repositório Institucional.

 

Data SharingData Sharing

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

Todo o conteúdo do arquivo armazenado poderá ser compartilhado, mediante solicitação do mesmo ao

Repositório Institucional.

 

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

Todo o conteúdo do arquivo armazenado poderá ser compartilhado, mediante solicitação segundo normas

estabelecidas pelo Repositório Institucional.

 

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

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

A gestão dos dados armazenados será de responsabilidade do Repositório Institucional da Unesp.

 

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

Não são necessários recursos adicionais para o estabelecimento deste plano de dados. 

 

Created using DMPTool. Last modified 20 July 2022 5 of 6



Planned Research OutputsPlanned Research Outputs

Dataset - "EUEV e Gerações"Dataset - "EUEV e Gerações"

Estilos de Uso dos Espaços Virtuais de Aprendizagem: Diferentes Perfis e Formatos nas Gerações Digitais

 

Planned research output detailsPlanned research output details

TitleTitle TypeType
AnticipatedAnticipated

release daterelease date
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accessaccess

levellevel
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repository(ies)repository(ies)
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file sizefile size
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MetadataMetadata

standard(s)standard(s)

MayMay

containcontain

sensitivesensitive

data?data?

MayMay
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Dataset 2022-03-19 Open

None
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Creative

Commons

Attribution

Non

Commercial

Share Alike
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International
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Core

MODS

(Metadata

Object

Description
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