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Resumo 

O estudo abrange práticas de acesso aberto em repositórios universitários internacionais, com 
foco na análise de suas políticas de gestão, para atribuição de licenças de uso de dados de 
pesquisa. Analisam-se, as políticas dos repositórios das 18 primeiras melhores universidades 
mundiais elencadas no Ranking Webometrics.info de 2020. Realizou-se, de 16 de maio a 23 de 
setembro de 2020, a coleta de informações nas políticas dos repositórios, disponibilizadas em 
seus websites. As políticas mostram que todos os 18 repositórios indicam a atribuição de licenças 
de uso de dados de pesquisa, sejam as licenças Creative Commons, Open Data Commons, 
AusGoal, ou licenças específicas do próprio repositório. A atribuição das licenças de uso é uma 
prerrogativa dos depositantes em conformidade com as diretrizes indicadas nas políticas do 
repositório. As análises indicam a presença de especificidades quanto à atribuição das licenças e 
aos contratos estabelecidos entre depositante e repositório/universidade, depositante e 
usuário/downloader para o uso dos dados. No universo das políticas analisadas, embora possa 
haver licenciamento sobre outros termos, 77% dos repositórios indicam o uso das licenças 
Creative Commons, 14% das Open Data Commons, 4% sinalizam o uso das licenças AusGOAL e, 
5% não indicam a atribuição de uma específica licença de uso. Embora, a atribuição CC0 para os 
datasets esteja presente na maioria das políticas, identificou-se sua indicação somente para os 
metadados nas políticas de um dos repositórios analisados. 
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Designação do projeto/infraestrutura/iniciativa 

O presente estudo é o recorte de um projeto de pesquisa maior, onde analisaram-se distintos 
aspectos presentes em políticas de gestão de 18 repositórios de dados de pesquisa de 
universidades internacionais. Este recorte aborda um dos seus objetivos específicos, as diretrizes 
relativas à atribuição de licenças de uso de dados de pesquisa, presentes nas políticas de 
repositórios. O projeto foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil com apoio com da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES). 



Público-alvo 

O presente estudo tem por audiência, pesquisadores, gestores de repositórios de dados de 
pesquisa, bibliotecários e especialistas na curadoria de dados.  
 
Ligações web úteis  
 
http://hdl.handle.net/10183/222095 


