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Dada a importância crescente dos dados de pesquisa e seu reconhecimento como contribuição 

intelectual original, também os conjuntos de dados (datasets) subjacentes aos artigos devem 

ser mencionados nos documentos publicados. 

 

As tags utilizadas para identificação da Disponibilidade de Dados em <back> são: 

 

• <fn> com atributo fn-type com valor ="data-availability".  

• <sec> com atributo sec-type com valor ="data-availability".  

 

O uso do atributo specific-use é mandatório. Os valores utilizados podem ser: 
 

Valor do Atributo Descrição 
uninformed Não informado o uso de dados, não utilizou 

dados de pesquisa 

data-not-available Os dados de pesquisa não estão disponíveis 
data-available Os dados de pesquisa estão disponíveis 

data-available-upon-request Os dados de pesquisa só estão disponíveis 
mediante solicitação 

 
Para mais informações sobre os tipos de disponibilidade de dados bem como exemplos textuais, 
consultar: 
 

1. Guia de curadoria de dados de pesquisa para equipes editoriais 
2. Guia para promoção da abertura, transparência e reprodutibilidade das pesquisas 

publicadas pelos periódicos SciELO 

Exemplos: 
 
 

Disponibilidade de Dados como <fn> em <back> 
 

NO PDF: 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guia_curadoria_pt.pdf
https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guia_TOP_pt.pdf
https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guia_TOP_pt.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270739
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NA MARCAÇÃO XML: 
 

<fn fn-type="data-availability" specific-use="data-available" id="fn1"> 
      <label>Data Availability Statement</label> 
           <p>The data and code used to generate plots and perform statistical analyses have been  uploaded 
to the Open Science Framework archive: <ext-link ext-link-type="uri" 

xlink:href="https://osf.io/jw6vg/?view_only=0335a15b6db3477f93d0ae636cdf3b4e">https://osf.io/jw6
vg/?view_only=0335a15b6db3477f93d0ae636cdf3b4e </ext-link>.</p> 
</fn> 

 
NO PDF: 
 

 
 
 
 
 
 
 
NA MARCAÇÃO XML: 
 

<fn-group> 

    <fn fn-type="data-availability" specific-use="data-available-upon-request" id="fn1"> 

        <label>Data Availability</label> 

        <p>The data that support the findings of this study are available from the corresponding 

            author, Parfitt, F.M., upon reasonable request.</p> 

    </fn> 

</fn-group> 

 

Disponibilidade de Dados como <sec> em <back> 

NO PDF: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osf.io/jw6vg/?view_only=0335a15b6db3477f93d0ae636cdf3b4e%3c/ext-link%3e.%3c/p
https://osf.io/jw6vg/?view_only=0335a15b6db3477f93d0ae636cdf3b4e%3c/ext-link%3e.%3c/p
https://www.scielo.br/j/riem/a/yrKzP8NngpCvNXYH4gwZsry/?format=pdf&lang=en
https://www.scielo.br/j/acb/a/5z6zxYpcdhskRTxCx8yJcMS/?format=pdf&lang=en
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NA MARCAÇÃO XML: 
 
  <back> 

    <sec sec-type="data-availability" specific-use="data-available-upon-request"> 

      <label>Data availability statement</label> 

      <p>Data will be available upon request.</p> 

    </sec>     

  </back> 

 

Para a citação e referência de dados de pesquisa deve-se usar: 

• Em <element-citation> o atributo publication-type com o valor ="data". 

 

Para exemplos consultar: https://scielo.readthedocs.io/projects/scielo-publishing-

schema/pt_BR/latest/tagset/elemento-element-citation.html#elemento-element-citation. 

Itens: 

14. Dados de Pesquisa 1 

15. Dados de Pesquisa 2 

16. Dados de Pesquisa 3 

 

Links para Consulta: 
 

✓ Guia de citação de dados de pesquisa: https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/guia-

de-citacao-de-dados_pt.pdf 

✓ JATS4R - Data availability statements: https://jats4r.org/data-availability-statements/ 

✓ JATS4R - Data citations: https://jats4r.org/data-citations/ 

✓ Guia de curadoria de dados de pesquisa para equipes editoriais: 

https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guia_curadoria_pt.pdf 

✓ Guia para promoção da abertura, transparência e reprodutibilidade das pesquisas 

publicadas pelos periódicos SciELO: https://wp.scielo.org/wp-

content/uploads/Guia_TOP_pt.pdf 

✓ Promovendo e acelerando o compartilhamento de dados de pesquisa: 

https://blog.scielo.org/blog/2019/06/13/promovendo-e-acelerando-o-

compartilhamento-de-dados-de-pesquisa/#.YxtW7XbMJhE 
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