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construção do conceito biblioteca pública e seus usos a partir da análise dos processos de perda de

experiência compartilhada que atinge diretamente as ações que impulsionam o exercício da cidadania

no século XXI. E ainda, analisar os vários aspectos implicados a essa realidade que nos levam a

refletir sobre novos usos e entendimentos sobre a biblioteca pública na atualidade. Possibilita a

criação de novos entendimentos para essa instituição.
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Bibliotecas Públicas Brasileiras: espaços de experiência, memória e cidadaniaBibliotecas Públicas Brasileiras: espaços de experiência, memória e cidadania

Data CollectionData Collection

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

Os dados coletados são dados referenciais de artigos científicos, formatados em um planilha em excel;

No formato planilha com a extensão em .csv no qual pode ser aberto pelo Google planilhas e excel, sendo

o primeiro um software prioritário e um segundo de acesso aberto e em nuvem.

Os dados podem ser reutilizados para complementar pesquisas futuras sobre o tema biblioteca pública no

Brasil e Colômbia.

Apresenta a descrição da metodologia aplicada nas bases de dados.

O documento está em formato .doc , no qual pode ser aberto pelo o word ou o Google Documentos, o

primeiro um software prioritário e o segundo um em nuvem.

Os dados pode ser utilizados para reprodução da pesquisa sobre bibliotecas públicas em outros países ou

em revisão de literatura ou mapeamento sitemático da literatura.

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

O processo de coleta de dados derivou do levantamneto bibliográfico nas bases de dados E-Lis;

Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações; BENANCIB; BRAPCI;  Directory of open Acces Books

(DOAB). Afim de realizar um estudo comparadao entre a produção científica sobre o tema "Biblioteca

Pública" nos países do Brasil e Colômbiano.

Foi organizado em uma pasta intitulada 'Arcabouço teórico' e nas sub pastas 'BENANCIB'; 'Artigos da

BRAPCI_2022-02-15'; 'Livros do diretório de acesso aberto'; E-lis'. Os dados estão em uma pasta na

nuvem do Google, Drive, durante o segmento do Projeto, sendo controlado por senha e compartilhado

com os pesquisadores do projeto citados como aoutores deste Plano de Gestão de dados de Pesquisa.

Assim, derivou uma tabela com duas colunas, respectivamente com o titulo 'País' e 'Artigos', apresentando

um organização dos artigos de acordo com a publicação por país.

Foram utilizados os termos para busca: Biblioteca Pública; Biblioteca publica; Public Library.

Os dados  foram coletados no dia 15 de fevereiro de 2022.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata
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What documentation and metadata will accompany the data?What documentation and metadata will accompany the data?

Os dados acompanharão um resumo sobre a pesquisa e os resultados alcançados.

Os padrões utilizados serão os do Princípios FAIR.

O contexto do dados, a metodologia para a pesquisa e as interpretações dos pesquisadores estarão

disponíveis no resultado da pesquisa incluirá quem criou ou contribuiu com os dados, seu título, data de

criação e sob quais condições eles podem ser acessados.

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

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

Não possui dados sensíveis de relacionados a religião; orientação sexual; política; nomes.

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

Os dados serão publicos, pois derivam de finaciamento público.

Os autores serão Daneiele Achiles e Valquer Cleyton Paes Gandra. A licença é creatives commons 4.0 <a

rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/"><img alt="Licença Creative

Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png" /></a><br

/>Este obra está licenciado com uma Licença <a rel="license"

href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0

Internacional</a>.

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?

O backup dos dados são feitos uma vez por mês.

O gesto de dados é o responsável pelos dados de pesquisa e, também há backups em disco de

armazenamento externo.

Os dados são copiados a cada dois meses em um disco de aramazenamento externo e a nuvem do Drive

no Domínio UNIRIO.

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

Os dados são segurados por um firewal do Google; um software de antivírus.
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Os dados serão som acesso aberto, pois não possui dados sensíveis.

Poderão acessar ao serem disponibilizados ao final da pesquisa com a publicação dos resultados e os

dados em um repositório de dados de pesquisa da área de ciências Humanas e Socias.

A transferência se dá por upload dos dados diretamente pelos pesquisadores vinculados ao projeto.

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 podem ser reutilizados, por exemplo para validar os resultados da sua pesquisa, conduzir novos

estudos ou para o ensino.

Os dados serão depositádo em um repositório de dados de pesquisa na área das Ciências Humanas e

Socias.

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

Os dados serão mantidos no repositório Dataverse/IBICT

Data SharingData Sharing

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

O usuários descobrirão a parir da divulgação científica dos dados.

Compartilharei em um repositório de dados de pesquisa.

O dados serão disponibilizados no final do projeto.

Haverá a aplicação de um DOI

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

A restrição é para uso dos dados: usos comerciais da obra não são permitidos.

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?Who will be responsible for data management?
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O IBICT está disponibilizando um repositório de dados de pesquisa que cuida da preservação a longo

prazo e de boas práticas de arquivamento, para que os pesquisadores possam compartilhar, manter o

controle e obter o reconhecimento de seus dados. O repositório suporta o compartilhamento de dados de

pesquisa com citação de dados persistentes, permitindo que eles sejam reproduzidos. 

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

Não.

Created using DMPTool. Last modified 10 May 2023 6 of 7



Planned Research OutputsPlanned Research Outputs

Text - "O Estudo comparado sobre o conceito Biblioteca Pública no Brasil e Colômbia"Text - "O Estudo comparado sobre o conceito Biblioteca Pública no Brasil e Colômbia"

A presente pesquisa busca analisar o conceito de biblioteca pública desenvolvido no século XXI, com o

objetivo de compreender a sua função nas sociedades por meio de um estudo comparado entre o Brasil e

Colômbia.

Planned research output detailsPlanned research output details

TitleTitle TypeType
AnticipatedAnticipated

release daterelease date

InitialInitial

accessaccess

levellevel

IntendedIntended

repository(ies)repository(ies)
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LicenseLicense

MetadataMetadata
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International
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