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Este estudo traz o recorte de um projeto

de pesquisa maior (Dissertação de

mestrado defendida), onde analisaram-

se distintos aspectos presentes em

políticas de gestão de 18 repositórios de

dados de pesquisa de universidades

internacionais.

Apresentação
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Desenvolvimento e apoio

A dissertação de mestrado, desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação (PPGCIN), da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), faz parte das pesquisas

desenvolvidas pelo grupo RDP Brasil - em parceria com o IBICT e financiado

pela RNP. Contou ainda, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento

de Pessoal de Nível Superior (CAPES).



O recorte aborda um dos objetivos

específicos do projeto maior:

Objetivo

 analisar as diretrizes relativas à

atribuição de licenças de uso de

dados de pesquisa, presentes

nas políticas de repositórios.



Contextualização

O movimento de abertura dos dados de pesquisa preconiza o livre acesso aos

dados, para que eles possam ser usados, reutilizados e distribuídos sem

nenhum impedimento, seja legal, tecnológico ou social (SILVEIRA, 2021;

MONTEIRO, 2017).



Contextualização

 No entanto, é necessário a presença de instrumentos que regulem o

compartilhamento e reuso dos dados de pesquisa, garantindo e

preservando a sua autoria;

 As licenças abertas para dados de pesquisa, vem disciplinar o acesso,

compartilhamento e reuso dos dados de pesquisa, cuidando dos direitos de

autor (OPEN KNOWLEDGE PORTUGAL, [20--]).



Contextualização

 A atribuição de uma licença consiste na transferência do direito de

exploração sobre uma obra, podendo esse direito ser exclusivo ou

não (MONTEIRO, 2017).

 Para os dados de pesquisa, a atribuição de licenças representa o

estabelecimento de uma espécie de contrato, entre o autor desses

dados e seus usuários, que explicita suas permissões de uso.



Trata-se de um estudo descritivo realizado por meio de uma pesquisa documental em

políticas de 18 repositórios universitários internacionais, escolhidos por meio da

identificação das 18 primeiras melhores universidades mundiais elencadas no

Ranking Webometrics.info de 2020;

Á identificação dos repositórios e a coleta de dados referente as suas políticas de

gestão foram realizadas de 16 de maio a 23 de setembro de 2020.

Procedimentos metodológicos



Universidades selecionadas e seus repositórios



As análises revelaram:

 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 é uma prerrogativa dos depositantes em conformidade

com as diretrizes indicadas nas políticas do repositório;

Resultados



Resultados

 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;

 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.



Resultados

77%

14%

4%5% Creative
Commons

Open Data
Commons

AusGOAL

Não especificada

No universo das políticas analisadas,

embora possa haver licenciamento sobre

outros termos:



Considerações finais

O estudo permitiu:

identificar nas políticas dos repositórios, ou na plataforma de recuperação dos

dados de pesquisa, a atribuição de licenças de uso;

perceber que a atribuição das licenças é uma prerrogativa dos autores no

momento do depósito dos dados nos repositórios;



Considerações finais

 considerar que a incidência maior de atribuição das Creative Commons, em 77% dos

repositórios analisados, pode ser justificada pelo fato de que:

desde sua fundação em 2001, as CC são constantemente utilizadas;

 fornecem diferentes tipos de licenças de uso que abrangem as necessidades dos

autores;

criam instrumentos jurídicos que explicitam de forma clara e precisa, os usos de uma

obra;

tem uma apresentação visual de fácil compreensão e memorização.



Obrigada!
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