Formulário de Requisição de Selo de Divulgação de Práticas Abertas

Artigos aceitos para publicação são elegíveis para receber selos que reconhecem a prática
científica aberta: dados disponíveis publicamente, material ou planos de pesquisa preregistrados. Favor ler mais a respeito dos selos aqui.

Título do Manuscrito:
Autor Correspondente:
Por favor, marque esta caixa se você tiver interesse em participar.

Para se candidatar para um ou mais selos de reconhecimento de práticas abertas, por favor,
marque a(s) caixa(s) correspondente(s) ao(s) selo(s) desejado(s) abaixo e providencie as
informações requisitadas nas seções relevantes. Para se qualificar para um selo, você
precisa providenciar uma URL, DOI ou outro caminho permanente para acessar a
informação especificada em um repositório público e de acesso aberto.
Repositórios de acesso aberto qualificado são comprometidos em preservar dados,
materiais e/ou planos de análise registrados e mantê-los acessíveis pública e
perpetuamente via internet. Exemplos incluem o Open Science Framework (OSF) e as
muitas redes dataverse. Centenas de outros repositórios de dados/materiais qualificados
estão listados em http://re3data.org/. O pré-registro de um plano de análise deve acontecer
através de um sistema de registro disponível publicamente (e.g., OSF, ClinicalTrials.gov ou
outros registros de teste no WHO Registry Network, sistemas de registro institucional).
Websites pessoais e a maioria dos websites departamentais não se qualificam como
repositórios.
Autores que desejarem publicar material de terceiros em seus dados, materiais ou plano de
pré-registro devem ter autorização necessária ou acordo de permissão para fazê-lo.
Há circunstâncias nas quais não é possível ou aconselhável compartilhar publicamente
qualquer dado ou todos os dados, materiais ou um plano de pesquisa. Por exemplo, há
casos nos quais compartilhar dados de participantes poderia violar a confidencialidade. Se
você gostaria que seu artigo incluísse uma explicação de tais circunstâncias e/ou
providenciasse links para algum dado ou matéria que você tenha disponibilizado – mesmo
que não esteja sob condições elegíveis para ganhar um selo – você pode escrever uma nota
alternativa que será publicada em uma nota no artigo.
Por favor, marque esta caixa se você gostaria que seu artigo inclua uma nota alternativa
e providencie o texto da nota abaixo:
Nota alternativa:

Selo de Dados Abertos
1. Indique a URL, DOI ou outro caminho permanente para acessar os dados em um
repositório público e de acesso aberto:
Confirme que há informação suficiente para um pesquisador independente reproduzir
todos os resultados reportados, incluindo o codebook, se for relevante.

Selo de Materiais Abertos
1. Indique a URL, DOI ou outro caminho permanente para acessar os materiais em um
repositório público e de acesso aberto:
Confirme que há informação suficiente para um pesquisador independente reproduzir
toda a metodologia reportada.

Selo de Pré-registro
1. Indique a URL, DOI ou outro caminho permanente para acessar os materiais em um
repositório público e de acesso aberto*:
2. O plano de análise foi registrado antes da inspeção dos dados ou os resultados
observados? Se não, explique.**
3. Houve registros adicionais para o estudo além dos reportados? Se sim, providencie
links e explique.*
4. Houve alguma mudança nos planos de análise pré-registrados para a primeira
análise confirmatória? Se sim, explique.**
5. Todas as análises descritas no plano registrado estão no artigo? Se não, explique.*
* Nenhum selo será atribuído se (1) não for providenciado, ou se (3) for respondido com
“sim” sem uma justificativa forte, ou se (5) for respondido com “não” sem uma justificativa
forte.
**Se a resposta para (2) for “não”, a notação DE (Dado Existente) será adicionada ao selo,
indicando que o registro foi feito após a realização dos resultados, mas antes da análise. Se
a resposta para (4) for “sim” com uma justificativa forte para as mudanças, a notação TC
(mudanças transparentes) será adicionada ao selo, indicando que o plano de análise foi
alterado, mas as análises pré-registradas e o motivo da mudança foram providenciados.

Ao assinar abaixo, o autor declara que a informação acima é precisa e completa, que
qualquer material de terceiros foi reproduzido ou disponibilizado com a permissão do autor
original ou detentor dos direitos autorais, e que dados postados publicamente não contêm
informação que possibilitaria a identificação de outros sem consentimento.

Assinatura:
Nome:
Data:

