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Foram coletados dados no sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

(Inep), a partir dos registros do Censo da Educação Superior, sobre o perfil das pessoas ingressantes

cursos de Biblioteconomia brasileira, no período de 2017 a 2021. Estes dados foram organizados em uma

única tabela para melhor visualização, bem como alterada a nomenclatura dos campos para melhor

compreensão, mantendo o formato CSV para serem utilizados e reutilizados por qualquer software

estatístico, livre ou proprietário. Este conjunto de dados permanecerá disponível na plataforma Zenodo,

sob o DOI 10.5281/zenodo.7352182, a qual possui controle de versão e backup na própria plataforma.
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O perfil discente nas graduações de Biblioteconomia no Brasil entre 2017 e 2021O perfil discente nas graduações de Biblioteconomia no Brasil entre 2017 e 2021

Data CollectionData Collection

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

Foram coletados dados no sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

(Inep), a partir dos registros do Censo da Educação Superior, sobre o perfil das pessoas ingressantes cursos de

Biblioteconomia brasileira, no período de 2017 a 2021. Estes dados foram organizados em uma única tabela

para melhor visualização, bem como alterada a nomenclatura dos campos para melhor compreensão,

mantendo o formato CSV para serem utilizados e reutilizados por qualquer software estatístico, livre ou

proprietário. Este conjunto de dados permanecerá disponível na plataforma Zenodo a qual possui controle de

versão e backup na própria plataforma.

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

Os dados foram coletados no sítio do Inep, https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-

abertos/microdados/censo-da-educacao-superior, e registrados em uma planilha, por ano de coleta e, para

facilitar o manuseio e a visualização desses dados, serão reunidos numa única planilha. Será utilizado o

Looker Studio para criação de um Dashboard com gráficos para compreensão dos dados deste conjunto. O

conjunto de dados contará com: as planilhas originais extraídas do sítio do Inep, a planilha criada a partir das

originais, o arquivo em XML com os padrões de metadados utilizado, o arquivo “leia-me” – com a descrição

dos dados e como utilizar esses dados. Durante o período de reunião desse conjunto de dados, este será

disponibilizado no Repositório Zenodo no endereço https://zenodo.org/, e terá multiversionamento e somente

ao fim da pesquisa o conjunto estará completo.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

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

O padrão de metadados utilizado será o Dublin Core proposto pela plataforma Zenodo.

Além dos metadados, o conjunto de dados contará com uma descrição dos dados indicando suas principais

características e o método utilizado para sua coleta.

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

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

Como os dados coletados não possuem dados sensíveis e são dados abertos, de acesso público, oriundos de

instituições públicas, não há risco de conflito ético na disponibilização desses dados.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
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No conjunto de dados estarão inseridos os dados originais coletados, no entanto, os dados finais foram

curados pelo autor desta pesquisa para serem mais bem recuperados e visualizados por softwares de

visualização de dados, criando gráficos avançados e interativos. Diante destes registros, a cada utilização

deste conjunto de dados, ou da parte destes dados já tratados, o nome deste autor deverá ser citado.

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?

Todos os dados coletados estão armazenados nas nuvens, via Google Drive, e durante toda a elaboração do

conjunto, desde os primeiros levantamentos, estão sendo armazenados no Repositório de Dados Zenodo.

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

Como todos os dados levantados já são de domínio público, a gestão e segurança dos mesmos será conforme

o padrão da plataforma Zenodo.

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 levantados retratam uma série histórica dos registros de ingressantes nos cursos de Biblioteconomia

do Brasil, logo podem ser úteis e caracterizados como dados de valor e longo prazo (permanentes).

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

Todo o conjunto de dados será disponibilizado no repositório de dados gratuito Zenodo.

Data SharingData Sharing

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

O conjunto de dados será disponibilizado na plataforma Zenodo, que utiliza o Data Center do CERN, operado

pelo CERN e OpenAIRE; quando armazenado na plataforma recebe um identificador de objeto digital (DOI),

para torná-los citáveis e rastreáveis. 

Utilizará permissão de uso aberto não comercial Creative Commons.

A plataforma exibe estatísticas de uso compatíveis com os padrões.

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

Os dados compartilhados não possuem nenhuma restrição.
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Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

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

Este Plano de Gestão de Dados é de responsabilidade deste autor.

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

Após o cumprimento deste plano será disponibilizado um conjunto de dados com um dashboard contento

gráficos para visualização dos dados.
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Planned Research OutputsPlanned Research Outputs

Dataset - "O perfil discente de ingressantes nas graduações de Biblioteconomia no Brasil entreDataset - "O perfil discente de ingressantes nas graduações de Biblioteconomia no Brasil entre
2017 e 2021"2017 e 2021"

Foram coletados dados no sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

(Inep), a partir dos registros do Censo da Educação Superior, sobre o perfil das pessoas ingressantes cursos de

Biblioteconomia brasileira, no período de 2017 a 2021. Estes dados foram organizados em uma única tabela

para melhor visualização, bem como alterada a nomenclatura dos campos para melhor compreensão,

mantendo o formato CSV para serem utilizados e reutilizados por qualquer software estatístico, livre ou

proprietário. Este conjunto de dados permanecerá disponível na plataforma Zenodo a qual possui controle de

versão e backup na própria plataforma

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
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PII?PII?
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Creative
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