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Project abstract:
This project aims to make public the data obtained in the database obtained in the PhD thesis funded by FAPESP 2017/20340-1 Project.
The database was created to register and map the lithic sites in the state of São Paulo based on the type of archaeological material
identified. A website is under development where all the information will be displayed on an interactive map of the State of São Paulo
where the public can select the sites and see information such as bibliographical references, type of archaeological material, location of
the collection and chronology.
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São Paulo Prehistoric Archaeological Database
Coleta de Dados
Que dados serão coletados ou criados?
Os dados coletados consistem em informações sobre tipo de material arqueológico, referências bibliográficas acerca do respectivo sítio, biblioteca onde se encontra a obra, tipo
de obra (se acadêmico ou relatório de contrato), datações (quando existirem), local onde se encontra a coleção e coordenadas UTM.
Como os dados serão coletados ou criados?
Os dados foram coletados a partir de pesquisas em bibliotecas, sites e no IPHAN/SP.

Documentação e Metadados
Que documentação e metadados acompanharão os dados?
O site será acompanhado de informações textuais que versam sobre tradições líticas brasileiras, informações sobre o estado da arte da arqueologia paulista, informações sobre
como o banco de dados foi construído/abastecido, instruções sobre funcionamento da busca no site e um campo para que o público possa entrar em contato a fim de se
abastecer o banco de dados com novas informações.

Ética e Conformidade Legal
Como você administrará qualquer questão ética?
em andamento.
Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP / IPR)?
em andamento.

Armazenamento e Backup
Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?
em andamento.
Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?
O acesso aos códigos do site vai estar protegido pelo google e eventualmente pelo github.

Seleção e Preservação
Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou preservados?
Todos os dados serão mantidos a longo prazo. A ideia é que este seja seja constantemente abastecido por novas informações que deverão ser checadas e, caso confiáveis, serão
disponibilizadas mediante aprovação e ciência do fornecedor do novo registro.
Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?
O plano de preservação é o de constantemente manter o site atualizado.

Compartilhamento de Dados
Como você vai compartilhar os dados?
todo o banco de dados, visível de forma interativa, será disponibilizado para download em formato .CSV
Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?
Não

Responsabilidades e Recursos
Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?
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Até o presente momento, a responsável será Leticia Cristina Correa, idealizadora do projeto e bolsista FAPESP.
Quais recursos você precisará para entregar seu plano?
Question not answered.
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