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Data Collection
Serão coletados os preços dos Porcos, os preços de um dos principais insumos da ração dos suínos, que é o milho.
As informações serão coletadas através de fontes abertas acadêmicas, como o CEPEA:
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/milho.aspx
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx

Documentation and Metadata
A fonte de dados é o:
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/milho.aspx
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx

Milho, está distribuido por dia no formato dd/mm/aaaa, e por preços em reais e em dólar
Suínos , está distribuido por dia no formato dd/mm/aaaa, e por preços em reais e em dólar, e por regiões produtores.

Ethics and Legal Compliance
As informações, são abertas e divulgadas por órgãos governamentais. Essas informações não infrigem nenhuma questão ética, dado
que são informações sobre preços.
Informações de fontes abertas, não implicam em cobranças de Royalties.

Storage and Backup
Serão arquivadas em diversos equipemantos distribuidos.
O Acesso será atribuido apenas aos componentes do grupo, e professores participantes da avaliação.

Selection and Preservation
Nenhum dado. São apenas informações sazonais.
Nenhum dado. São apenas informações sazonais.

Data Sharing
Serão compartilhadas através deste próprio site, apenas para pessoas interessadas.
Nenhuma.

Responsibilities and Resources
Os integrantes do time, e as fontes de dados.
Para este exemplo, apenas um computador, com as ferramentas disponibilizadas, como Excel, Power BI.
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