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A adoção de boas práticas na preparação de dados para depósito é um aspecto de fundamental 

importância para o acesso, compartilhamento e reuso dos dados de pesquisa, além de contribuir 

para que eles sejam as FAIR as possible.1 

Para melhor entender os Princípios FAIR e como tornar os seus dados o mais FAIR possível 

recomendamos o uso da ferramenta FAIR-Aware: https://fairaware.dans.knaw.nl/. 

 

1. Nomeação dos arquivos 

A adoção de boas práticas para nomeação de arquivos evita que estes sejam sobrescritos e 

facilita a localização e o reuso por outros pesquisadores. 

● Use nomes significativos / descritivos, com no máximo 100 caracteres; 

● Não use acentuação; 

● Use caracteres alfanuméricos, underline (meus_dados) ou hífen (meus-dados); 

● Evite espaços (meus dados), pontos (meus.dados), iniciais maiúsculas (MeusDados) e 

caracteres especiais (tais como \ / ? : * ” > < | : # % ” { } | ^ ` ~ @ & ; ° æÆ øØ åÅ äÄ 

öÖ); 

 
1 Recomendamos o webinar "Cómo hacer que los datos sean FAIR? buenas prácticas para datos 

(abiertos) de investigación" disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=l14SwZxIRHY. 

https://fairaware.dans.knaw.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=l14SwZxIRHY
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● Use o formato YYYY-MM-DD (meus_dados_2021-01-07) ou YYYYMMDD 

(meus_dados_20210107) para datas; 

● Inclua o número da versão na nomeação quando apropriado (meus-dados001.csv, 

meus-dados002.csv, …, meus-dados010.csv, …); 

● Use a mesma nomeação para arquivos com o mesmo conteúdo, mas em formatos 

diferentes (meus-dados.doc e meus-dados.txt). 

 

2. Formato dos arquivos 

O SciELO Data aceita qualquer tipo de arquivo, porém é recomendado o depósito de formatos: 

● Não proprietários; 

● Abertos, com padrões internacionais documentados; 

● Com codificação de caracteres padrão, de preferência Unicode (por exemplo, UTF-8). 

 

Tipo de documento Formatos recomendados Formatos não recomendados 

(mas aceitos) 

Análises estatísticas R (.r, .rdata) 

SPSS (.dat/.sps) 

STATA (.dat/.do) 

SPSS Portable (.por) 

SPSS (.sav) 

Arquivos compactados .zip* .rar 

Dados tabulares Comma Separated Values (.csv) 

Arquivo de texto (.txt) 

Excel (.xlsx) 

Dados textuais Arquivo de texto (.txt) 

OpenOffice (.odt, .ods ou .odp) 

PDF (.pdf) 

Word (.doc ou .docx) 

*Arquivos compactados com a extensão .zip serão descompactados após upload dos arquivos.  

 

3. Tamanho dos arquivos 

O tamanho limite dos arquivos individuais é 2GB. Para adicionar arquivos acima deste limite 

entre em contato com data@scielo.org. 

 

4. Descrição dos dados 

Para ajudar a garantir que os dados depositados possam ser interpretados corretamente e 

reutilizados, tanto por você em uma data posterior quanto por outros pesquisadores, é essencial 

que eles sejam descritos de forma mais detalhada e compreensível possíve l. 

Essa descrição detalhada deve ser fornecida através do preenchimento dos campos durante o 

depósito e de um arquivo README, que funciona como um guia para o usuário, e deverá ser 

depositado junto aos arquivos de dados. 

mailto:data@scielo.org
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O arquivo README deve ser escrito como um texto simples com codificação de caracteres 

Unicode UTF-8 (.txt) ou como PDF se for necessário ilustrar ou formatar a descrição dos dados.  

O arquivo README deve conter pelo menos as seguintes informações: 

● Título do conjunto de dados; 

● Informações de contato (nome, instituição e e-mail) do pesquisador correspondente / 

principal ou da pessoa responsável pela coleta dos dados; 

● Data de coleta dos dados (data única ou intervalo de tempo); 

● Visão geral dos dados e arquivos (breve descrição dos dados que cada arquivo contém, 

data de criação de cada arquivo e como eles se relacionam entre si etc.); 

● Descrição dos métodos de coleta ou geração dos dados; 

● Descrição dos métodos usados para o processamento dos dados; 

● Informações específicas dos dados (lista de variáveis, unidades de medida, definições 

de códigos ou símbolos, calibragem de equipamentos etc.). 

 

Para exemplos de outras informações que podem ser acrescentadas ao arquivo README 

consultar: 

● Guide to writing "readme" style metadata 

 

Exemplos de templates para o arquivo README: 

Geral ● https://drive.google.com/file/d/167cJda
Ry4sxQWA5qEEp2cgfWqKV-smZV/view 

● https://cornell.app.box.com/v/ReadmeT
emplate 

Ciências sociais ● https://social-science-data-

editors.github.io/template_README/te
mplate-README.html 

Código de software ● https://drive.google.com/file/d/1VlDF48
9DDr044Uta8z1G7EuLj-Wm_UtG/view 

 

Para mais informações sobre a preparação de dados consulte também: 

Códigos e dados de computadores ● Experiences on reproducibility of paper 
experiments 

● Research Code 

Dados de Ciências Sociais ● Guide to Social Science Data Preparation 
and Archiving 

Dados tabulares ● Preparing tabular data for description 
and archiving 

 

https://data.research.cornell.edu/content/readme
https://drive.google.com/file/d/167cJdaRy4sxQWA5qEEp2cgfWqKV-smZV/view
https://drive.google.com/file/d/167cJdaRy4sxQWA5qEEp2cgfWqKV-smZV/view
https://cornell.app.box.com/v/ReadmeTemplate
https://cornell.app.box.com/v/ReadmeTemplate
https://social-science-data-editors.github.io/template_README/template-README.html
https://social-science-data-editors.github.io/template_README/template-README.html
https://social-science-data-editors.github.io/template_README/template-README.html
https://drive.google.com/file/d/1VlDF489DDr044Uta8z1G7EuLj-Wm_UtG/view
https://drive.google.com/file/d/1VlDF489DDr044Uta8z1G7EuLj-Wm_UtG/view
http://wds.poli.usp.br/round-table-brazil-2021/assets/PARSEC%20reproducibility%20machicao.pdf
http://wds.poli.usp.br/round-table-brazil-2021/assets/PARSEC%20reproducibility%20machicao.pdf
https://guides.dataverse.org/en/latest/user/dataset-management.html#research-code
https://www.icpsr.umich.edu/files/deposit/dataprep.pdf
https://www.icpsr.umich.edu/files/deposit/dataprep.pdf
https://data.research.cornell.edu/content/tabular-data
https://data.research.cornell.edu/content/tabular-data
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5. Anonimização de dados 

Devem ser anonimizados: Dados pessoais, sensíveis ou não2, informações que ultrapassem o 

direito de privacidade de pessoas envolvidas, ou as coloca em risco, assim como coordenadas 

de áreas protegidas, sob ameaça de extinção ou informações que infrinjam acordos comerciais, 

patentes ou pertençam a terceiros.  

Exemplo de anonimização de dados3: 

Informação sem 
anonimização 

Resposta sem 
anonimização 

 Informação 
anonimizada 

Resposta 
anonimizada 

Nome Juan Pérez  - - 

País de origem Argentina  Continente América do Sul 

Idade 54  Faixa Etária 50-60 

Anos de experiência 25  Anos de experiência 10-20 

Modelo de aviões 
Boeing 777 
Boeing 747 

 Modelo de aviões Comerciais 

Data do último voo 05/01/2022  Data do último voo 01/2022 

 

 

Em casos em que a prática de anonimização é impossível busque usar pseudônimos ou considere 

não publicar. 
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