
 
 
 
O Digaaidataverse é uma aplicação de código aberto para publicar, compartilhar, 

referenciar, pesquisar e analisar dados referentes a diáspora brasileira. Esta 

ferramenta facilita a disponibilização de dados a instituições, pesquisadores, 

jornalistas, e o público em geral.  

O DigaaiDATAVERSE contém estudos ou coleções de estudos, contendo cada 

um  informações de catalogação, e arquivos com textos, dados, e gráficos:  

 

 

O DigaaiDATAVERSE oferece uma organização hierárquica compreendendo 

O que é o 

DigaaiDATAVERSE? 



uma ou mais coleções com conjuntos de arquivos (estudos) contendo textos, 

dados, e gráficos referentes a um tema específico.  

 

O DigaaiDATAVERSE oferece uma larga coleção de arquivos sobre a diáspora 

brasileira que pode ser baixada por qualquer pessoa. O DigaaiDATAVERSE foi 

desenvolvido em parceria com o Institute for Quantitative Social Science da 

Harvard Univeristy desenvolvedor da plataforma Dataverse. 

No DigaaiDATAVERSE você pode: 

 Pesquisar ou explorar, sem necessidade de logar, todos os estudos, 

arquivos de dados para cada estudo, além de poder analisar os dados 

existentes nestes arquivos; 

 

 Uma vez registrado e aprovado pelos administradores do 

DigaaiDATAVERSE, você pode arquivar e compartilhar seus documentos 

e dados com outras pessoas interessadas na diáspora brasileira 

utilizando uma plataforma segura (SAFE-Archive system) e com total 



controle sobre os seus dados. 

Como se tornar um Colaborador: 

1. Entre no site digaai.com e clique no logo do DigaaiDATAVERSE; 

 

2. Crie uma conta clicando no link  “Create Account” na barra de navegação 

ou “Create an Account” na caixa no topo direito do site:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Complete as informações necessárias e clique no botão “Create Account;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Concorde com os Termos de Uso e, pronto, SUCESSO! 



Se você já está registrado, faça o login e volte a explorar o 

DigaaiDATAVERSE... 

 

Como publicar os seus Estudos: 

 

No DigaaiDATAVERSE você tem quatro comandos básicos:  

 

 O “comando de busca”  

 Os guias de uso  

 O botão de contato  

 O Menu de Opções  

 

Estes comandos estão localizados na barra de navegação: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para publicar os seus estudos, faça o login e click no comando “Menu de 

Opções:” 

 

1. Clique no link “Create New Study;” 

 

2. Entre as informações bibliográficas necessárias. Observe que o Título 

é a única informação requerida, mas você deve fornecer outras 

informações para catalogar o estudo corretamente (você pode editar 

estas informações mais tarde); 



 

 

3. Um número único de identificação para o estudo é criado 

automaticamente; 

 

4. Clique “SAVE” 

 

Agora, você está pronto para adicionar documentos, dados, arquivos, etc... ao 

seu estudo: 

 

1. Escolha o estudo que você quer adicionar os documentos, dados, ou 

arquivos; 

 

2. Clique no link “Add File(s)” na caixa ilustrada a seguir: 



 

3. Escolha o tipo de dado na janela “Choose a Data Type.” Use “Other” 

para qualquer tipo de dados que não estejam em formato “tabular” tais 

como SPSS, STATA, CSV, ou tab delimited; 

 

4. Clique “Browse” para carregar o arquivo existente no seu computador; 

 

5. Entre uma categoria para o arquivo no espaço “Category” para que os 

arquivos possam ser agrupados. Por exemplo: Documentação, 

Imagens, etc... 

 

6. Entre uma descrição para cada arquivo no espaço “Description” 

[opicional]; 

 

7. Clique “Save” para reter o arquivo carregado. 

 

 

 



8. Repita esta operação para cada arquivo escolhendo o tipo de dado 

“Data Type” correto; 

 

9. Defina o tipo de permissão para o estudo clicando “Permissions” no 

“Menu de Opções;” 

 

 

 

10.  Por fim, publique o estudo. Escolha o estudo a ser publicado e clique 

no link “release” na caixa ilustrada abaixo: 

 



Um estudo também pode ser publicado utilizando o “Menu de Opções” e 

escolhendo a opção “Manage Studies” e clicando “Release.” 

 

O estudo está agora publicado e pode ser visto publicamente no 

DigaaiDATAVERSE.  Qualquer edição posterior, incluindo a inclusão de 

arquivos, será automaticamente registrada como uma nova versão com as 

mudanças operadas e deverá ser publicado clicando o botão “Release.” 

 

Parabéns!  Você agora é um contribuinte do DigaaiDATAVERSE e parceiro 

neste registro coletivo da experiência dos brasileiros no mundo. 


