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Project abstract:Project abstract:

O Brasil possui liderança mundial na produção e exportação de café. A Indicação Geografia (IG)

organiza, protege e valoriza atributos específicos de cada região e tende a promover o

desenvolvimento. Embora extensa abordagem sobre o desenvolvimento territorial promovido em

consequência dos registros de Indicação IG, ainda restam dúvidas sobre a temática. Parâmetros

práticos da assistência técnica e extensão rural (ATER) destacam-se nesta pesquisa, devido a

transferência de novas tecnologias para os produtores rurais. A questão norteadora apresenta-se:

Como está configurado o papel da Ater pública para a efetividade das IG de café no Brasil? De

maneira geral objetiva compreender o papel da ATER pública para a efetividade das IG de cafés

como instrumento de desenvolvimento territorial. Trata-se de uma pesquisa de campo, com

emprego de revisão bibliográfica sistemática com apoio na revisão documental. Os dados obtidos

por meio questionários com coleta entre agentes econômicos dos cinco territórios com IG de café

elencados para a pesquisa, darão subsídio a uma abordagem qualitativa na apresentação dos

resultados, em especial com uso do Índice de Condição de Vida (ICV) para mesurar o quesito
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‘desenvolvimento’. Espera-se que tais resultados revelem barreiras e ressaltem a importância da

ATER e demais agentes sociais no arranjo organizacional e confirme a dinâmica do vínculo entre

a tríade ATER, IG e o desenvolvimento territorial. Os resultados serão de grande valia para o

desenho de políticas públicas e estratégias privadas.
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Data CollectionData Collection

What data will you collect or create?What data will you collect or create?

Formato de planilhas (Excell)

Serão dados coletados por meio de questionário com os seguintes sujeitos:

produtores rurais (cafeicultores, com e sem registro de indicação geográfica);

Extensionistas rurais;

Membros de organizações com aderência a indicação geográfica.

Espaço geográfico da coleta de dados: ¨5 territórios de IG no Brasil:   Alta Mogiana, Pinhal, Cerrado

Mineiro, Mantiqueiras de Minas e Norte Pioneiro do Paraná.

Também haverá inclusão de dados referentes ao levantamento documental a ser realizado nos

cadernos de especificação técnica dos cinco territórios de Indicação Geográfica de café, elencados

para esta pesquisa.

How will the data be collected or created?How will the data be collected or created?

As pastas serão nomeadas por Território cinco (5) e subdivididas em três (3) que serão os sujeitos

respondentes da pesquisa.

O arquivo relacionado a coleta de dados sobre os cadernos de especificação técnica, será subdividido

em cinco (5) pastas, uma para cada território pesquisado.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?What documentation and metadata will accompany the data?

Documentos: Cadernos de especificação técnica dos cinco territórios de indicação geográfica de

café, elencados para a pesquisa (Fonte: INPI).

Dados de produção e exportação agrícola disponíveis por meio do IBGE; MAPA; SEBRAE;
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CECAFÉ; ABIC; CONAB e BRASIL (ancorado no arcabouço legal da legislação). 

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?How will you manage any ethical issues?

O Projeto passará por Comitê de Ética (Plataforma Brasil).

Os respondentes da pesquisa assinarão termo livre esclarecido com pauta de confiabilidade de alguns

dados.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?

Ancorada na Lei nº 9.610 de 19/02/98 que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos

autorais, publicada no DOU de 20/02/98, Seção I, página 3.

Storage and BackupStorage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?How will the data be stored and backed up during the research?

A priori, não necessitarei de serviços adicionais.

A pesquisadora ficará responsável pelo backup dos dados com frequência quinzenal.

How will you manage access and security?How will you manage access and security?

Os dados confidenciais estão descritos no Termo de confiabilidade assinado pelos respondentes

(Termo livre e esclarecido desenvolvido para esta pesquisa) e não ficarão disponíveis em acesso

aberto.

Selection and PreservationSelection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Em análise

What is the long-term preservation plan for the dataset?What is the long-term preservation plan for the dataset?

Aguardando definição do Comitê multidisciplinar de orientação da pesquisadora.
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Data SharingData Sharing

How will you share the data?How will you share the data?

A princípio, será divulgado no Programa de Pôs Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento e

em eventos científicos com apresentação parcial da pesquisa.

Logo após a coleta e estruturação, os dados serão disponibilizados em repositório de acesso livre.

Are any restrictions on data sharing required?Are any restrictions on data sharing required?

Em análise. Aguardando parecer do Comitê interdisciplinar de orientação. 

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?Who will be responsible for data management?

A responsabilidade pela implantação do DMP está a cargo da pesquisadora  Silvia Cristina Vieira

Gomes e terá revisão da orientadora Profa. Dra. Ana Elisa Bressan Smith Lourenzai com respaldo do

Comitê de orientação interdisciplinar pré requisito do Programa de Pós Graduação em Agronegócio

e Desenvolvimento (PGAD) UNESP FCE. Campus de Tupã SP.

What resources will you require to deliver your plan?What resources will you require to deliver your plan?

As necessidades serão supridas com recursos já disponíveis na Instituição de Ensino.

A pesquisadora em conjunto com a orientadora detêm os conhecimentos técnicos mínimos.
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