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Project abstract:Project abstract:

O presente trabalho propõe a apresentação de uma revisão da literatura sobre o estudo de uma

década de previsões em bacias não monitoradas (PUB –prediction in undergauged basins). Essa

iniciativa foi lançada pela Associação Internacional de Ciências Hidrológicas (IAHS), como

objetivo de formular e implementar programas científicos apropriados para engajar e estimular a

comunidade científica, de forma coordenada, a alcançar grandes avanços na capacidade de fazer

previsão em bacias não monitoradas. O programa científico da AIHS se concentrou na estimativa

da incerteza preditiva, e sua redução posterior, como seu tema central. O objetivo deste trabalho é

a de trazer a tona o tema, apresentando uma revisão bibliográfica sistemática, os resultados

obtidos e os impactos causados, e como essas ideias foram assimiladas pela sociedade,

principalmente em terras brasileiras.
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Data CollectionData Collection

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

Artigos científicos em formato pdf, contendo título, autores e resumo.

 

 

 

 

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

Os dados serão coletados das bases em artigos publicados que através de de keywords e também de

pesquisa de citações do texto base nos darão subsídio para análise. No processo contaremos com os

trabalhos finais  como Dissertação e artigo técnico, além deste protocolo que será disponibilizado

para consulta e possíveis contribuições da Academia. 

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

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

As informações dos artigos pesquisados serão baixadas no formato Bigtex e estarão disponibilizados

juntamente com este plano.

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

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

Trabalharemos com dados de domínio público, citando os seus autores segundo as normas técnicas

da ABNT, a reprodução de parte de textos, gráficos, figuras, tabelas e quadros.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
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Declaro que o direito dos os autores e de propriedade intelectual de quaisquer dados por mim

coletados ou criados, juntamente com as licenças para o uso e a reutilização serão respeitados neste

trabalho.

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?

Uma vez coletados os dados serão guardados em backup em HD externo até o fim da pesquisa,

espaço mais que suficiente para cópia de segurança. O protocolo garante a reprodutibilidade de

busca pelos arquivos nas bases.

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

Trata-se de uma pesquisa de livre acesso ao público externo. Sendo necessário até mesmo

importante a contribuição do público externo para o sucesso da pesquisa.

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?

Não haverá dados retidos. Todos os dados serão utilizados.

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

Os produtos estarão disponibilizados em modo físico ao fim da pesquisa através de documento

(Dissertação, artigo científico) em biblioteca física e banco de dados digital.

Data SharingData Sharing

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

Afim de trazer transparência para a pesquisa os dados serão compartidos ao final do preenchimento

deste documento até o final da pesquisa.

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

Não são necessárias restrições.

Created using DMPTool. Last modified 06 December 2022 4 of 5



Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

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

A responsabilidade pelo DMP são exclusivas dos autores do trabalho e cabe a eles sua gestão.

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

Uso de computador, softwares e treinamento estão previstos para execução do trabalho. Esforço

através de tempo de dedicação para seu sucesso.
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