ANEXO I
SOLICITAÇÃO para acesso, troca e compartilhamento de dados da
Coleção de Dados da Rede Fluxus - https://www.fluxus-rep.cnptia.embrapa.br
(Projeto Emissão de gases de efeito estufa e balanço de carbono em sistemas de produção
de grãos no Brasil, Embrapa SEG 01.11.01.002.00.00)

Tabela 1. Formulário de solicitação de acesso a dados.
(1) Beneficiário

A ser preenchido pelo BENEFICIÁRIO

(Projeto, sub-projeto, membro, instituição)
Se os dados forem utilizados pelo grupo de
trabalho liderado pelo Beneficiário, liste os
nomes dos membros desse grupo.
Nota: qualquer pessoa listada aqui pode
também acessar os dados sob este acordo de
troca de dados.
(2) Fornecedor
(Coleção de Dados†, pesquisador contato da
Coleção de Dados)
(3) Dados solicitados
(tipo, unidade da observação, formato do
dado)
†

As Coleções de dados encontram-se na página eletrônica: https://www.fluxus-rep.cnptia.embrapa.br

Sujeito às disposições da Norma de propriedade, uso e acesso aos dados experimentais do
projeto Fluxus, o beneficiário (1) requere os dados descritos em (3) do fornecedor (2), sob as
seguintes condições:
1. O beneficiário está ciente da Norma de propriedade, uso e acesso aos dados
experimentais do projeto Fluxus e irá cumpri-la integralmente;
2. O beneficiário compromete-se a sempre reconhecer a fonte dos dados em qualquer
documento publicado ou não, na forma de: coautoria, citação de obra publicada
anteriormente a partir dos mesmos dados, ou agradecimentos fazendo menção explicita
aos dados utilizados. Nesse último caso, descrevendo da seguinte forma:


Fonte dos dados: Rede Fluxus, Plano de Ação [número] ([nome], [nome],
...) – incluir o número do Plano de Ação e o(s) nome(s) do(s) coletor(es)
dos dados primários entre parênteses.



Qualquer tabela, figura ou gráfico que utilize os dados liberados precisa
mencionar imediatamente essa fonte. Se o dado for modificado pelo
pesquisador beneficiário, então esse pesquisador deve adicionar à
descrição acima as palavras “e próprias análises”.

3. O beneficiário nunca irá prover os dados brutos (ou qualquer dado processado ou
modificado gerado a partir dos dados brutos) originados dos dados requeridos para
qualquer outra pessoa ou instituição, até mesmo para pesquisadores membros do mesmo
projeto.
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4. Antes de submeter qualquer documento a publicação (periódicos, livros, anais de
congressos etc), o beneficiário deverá encaminhar uma cópia digital desse documento
ao grupo provedor dos dados, com antecedência mínima de 48 horas.
5. Em caso de violação destas obrigações, as partes competentes da Rede Fluxus podem
tomar as medidas necessárias para proteger o funcionamento do sistema de dados
provido pelo protocolo de troca de dados e assegurar que suas disposições sejam
seguidas.

Local:__________________Data:__________ Beneficiário*: ________________________

__________________________________________________________________________________
*Se houver mais de um beneficiários, o representante do grupo de beneficiários, denominado como „Beneficiário“
na Tabela 1, deve assinar o formulário, representando a concordância do grupo todo especificado na mesma tabela.
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AUTORIZAÇÃO pelo Fornecedor
(assinale)

A ser preenchido pelo
FORNECEDOR

Tabela 2. Formulário de autorização de acesso a dados.
(1) O beneficiário teve acesso autorizado
para utilizar os dados de acordo com as
condições listadas anteriormente.
(2) O acesso e uso de acordo com (1) está
sujeito às seguintes condições adicionais
(marque com X ao lado).

coautoria
citar trabalho(s) publicado(s) em
baixo indicado(s) onde os dados
solicitados foram utilizados
agradecimento

(3) O acesso é negado diante das
seguintes razões: (especifique ao lado).

Trabalho(s) publicado(s) onde os dados solicitados tinham sido utilizados: _____________
[Indicar DOI]______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Local:__________________

Data:________________

Fornecedor**: _______________________

Comitê Gestor da Rede Fluxus***: ________________________

Representante da instituição colaborador (externa a Embrapa)****: _____________________

__________________________________________________________________________________
**Responsável(eis) pela(s) Atividade(s) a(s) qual(ais) a Coleção de Dados pertence. Se for mais de uma Atividade,
todos os Responsáveis por Atividade podem ser representados pelo Responsável pelo Plano de Ação, caso todos
concordarem sobre isso.
***Membro do Comitê Gestor da Rede Fluxus Responsável pelo banco de dados ou na sua ausência, o Líder do
Projeto.
****Membro da Rede Fluxus externo a Embrapa ou Representante da sua instituição.

