file_0.png

file_1.wmf


Ministério da Ciência e Tecnologia, MCT
Centro de Referência em Informação Ambiental, CRIA
Centros de Recursos Biológicos
Projeto: Ministério da Ciência e Tecnologia

Prezados Curadores,
É objetivo geral do Programa Nacional de Biotecnologia e Recursos Genéticos do Ministério da Ciência e Tecnologia elevar o nível de competitividade científica e tecnológica do país a patamares equiparáveis aos dos países desenvolvidos, acelerando os mecanismos de transferência dos conhecimentos e de tecnologias gerados pelas pesquisas ao setor produtor de bens e serviços, com vistas à inovação e melhoria de produtos, processos e serviços biotecnológicos. 
Uma das ações previstas neste Programa é a ampliação e o fortalecimento da infra-estrutura de suporte à biotecnologia, incluindo as coleções de culturas e bancos de germoplasma, notadamente as de serviço e de referência. Como um dos objetivos desta ação, encontra-se a implementação de um sistema de informação online.
Como objetivo específico, tem-se a estruturação de um sistema de informação que:
·	sirva de elemento integrador às diversas e diferenciadas coleções (vegetal, animal, microrganismo e de células humanas)
·	atenda à demanda por informação das coleções
·	atenda à demanda por informação dos usuários de insumos biológicos na área da biotecnologia
·	atenda à demanda por informação dos formuladores de políticas públicas
O Centro de Referência em Informação Ambiental foi contratado para realizar um diagnóstico para determinar qual é a informação existente nas coleções e indicar qual a arquitetura do sistema de informação a ser adotada.
Assim, solicitamos o preenchimento do presente questionário que servirá de subsídio para a determinação da arquitetura mais adequada, distribuída, centralizada ou mista.
Sem mais, desde já agradecemos por toda a colaboração prestada.
Atenciosamente,






Vanderlei Perez Canhos (vcanhos@cria.org.br)
Coordenador
Questionário
1.	Dados Institucionais
Nome da Instituição:
Nome e email do Diretor:
Nome da Coleção:
Sigla:
Nome e email do Curador:
Endereço para Correspondência:
Fone:
Fax:
URL:
Descrição Sumária do Acervo: 

2.	Informatização do Acervo
Que porcentagem do acervo está informatizada?
Como está armazenada a informação?
·	Banco de dados (qual):
·	planilha eletrônica (qual): 
·	editor de texto (qual): 
·	outro (qual):
Indique outra informação que achar relevante:

Descreva os campos que estão sendo registrados, indicando os campos mínimos obrigatórios e as informações complementares: 

3.	Acesso à Internet
Qual o tipo de acesso à internet:
	Nenhum
	linha discada (via modem)

linha dedicada (indique a velocidade)
	Os dados estão disponíveis via internet (quais)?
Qual a URL (endereço web da coleção)? http://

4.	Serviços oferecidos à Comunidade:
Indiquem quais os principais serviços oferecidos pela coleção e identifique o seu público alvo.

5.	Demanda por informação
Indique qual a informação requerida pela coleção que está ou deveria estar disponível em um sistema de informação voltado para Centros de Recursos Biológicos.


Responsável pela informação: 
Data: 


Favor enviar o questionário preenchido para dora@cria.org.br

