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UTILIZAÇÃO DE DADOS AMBIENTAIS ARMAZENADOS NO CLUSTER

1. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos mínimos necessários para o acesso e utilização dos

dados ambientais armazenados no  cluster gerenciado pela parceria entre o Centro de

Tecnologia em Meio Ambiente (Cetema) e o Laboratório de Tecnologia da Informação

(LTI) e disponibilizados no site do Clima.

2. APLICAÇÃO

Este POP aplica-se a alunos, professores, pesquisadores, colaboradores e /  ou

parceiros que tenham interesse em acessar e utilizar os dados ambientais divulgados no

site  Clima  (www.clima.iprj.uerj.br)  com  finalidade  de  ampliação  e/ou  divulgação  de

conhecimento científico na área ambiental.

3. DEFINIÇÕES

Dado ambiental dado  meteorológico,  hidrológico  e  /  ou  de  qualidade  de  água

armazenado no repositório de dados gerenciado pelo Cetema-LTI.

Cluster repositório  de  dados  onde  se  encontram  armazenados  os  dados

ambientais.
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4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Armazenamento e Acesso aos Dados

O armazenamento de dados ambientais no cluster do Cetema-LTI será viabilizado

após  preenchimento  do  Formulário  para  Cadastro  de  Parceiros  e/ou  Colaboradores

(Anexo I).

O acesso aos dados armazenados no cluster do Cetema-LTI deve ser requerido ao

Cetema através de preenchimento do Formulário de Acesso a Dados Ambientais (Anexo

II).

Utilização dos Dados

Os  dados  ambientais  armazenados  no  cluster são  destinados  a  divulgação

científica e gestão pública, sendo vedada a sua comercialização sem autorização prévia

do coordenador do laboratório.

O uso de qualquer dado ambiental armazenado no  cluster deve ser creditado ao

parceiro  do  Cetema-LTI  provedor  do  mesmo,  mediante  citação  de  seu  nome  e/ou

acrônimo.  Tal  citação  deve  ser  realizada  em  qualquer  publicação  ou  demonstração

pública que faça alusão ou mencione o referido dado ambiental. 

Os pesquisadores e parceiros/colaboradores que utilizaram os dados do  cluster

para fins de pesquisa científica devem informar e enviar ao responsável pela gestão da

documentação  do  Cetema-LTI  uma  cópia  (em  papel  ou  eletrônica)  de  publicações

provenientes desses dados. 

Restrições de Uso

O  acesso  a  equipamentos,  sistemas  operacionais,  programas,  e  códigos  que

suportam os bancos de dados é restrito ao pessoal do LTI. A possibilidade de acessar e

manipular o conteúdo do banco de dados eletrônico é limitado a usuários autorizados pelo

coordenador do Cetema.

5. REGISTROS E DOCUMENTOS

Formulário 1 – Formulário para Cadastro de Parceiros e/ou Colaboradores 
Formulário 2 – Requerimento para  Acesso aos Dados Ambientais 
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6. DIVULGAÇÃO

Esse  POP  é  divulgado  eletronicamente  para  parceiros  e  colaboradores  que

dispõem  de  recursos  eletrônicos  ou  por  cópia  papel  emitida  pelo  responsável  pela

documentação. 

7. ANEXOS

Anexo 1 –  Formulário para Cadastro de Parceiros e/ou Colaboradores

Anexo 2 –  Requerimento de Dados Ambientais   

file:///C:/Users/Usuario/FRANCINE/QUALITEC/2015/Cetema/Formulario1_POP_001.pdf
file:///C:/Users/Usuario/FRANCINE/QUALITEC/2015/Cetema/Formulario2_POP_001.pdf

