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descrição

inserir arquivo do Projeto (em pdf) respeitando a nomenclatura
definida
inserir características principais do conteúdo que constam nos
anexos
inserir anexos (em pdf) ao Projeto respeitando a nomenclatura
definida
descrever de uma forma geral a localização da área de estudo
indicar possíveis detalhamentos da área de estudo
incluir informações adicionais relevantes
inserir figura da área de estudo
descrever de uma forma geral a malha amostral do Projeto
incluir informações adicionais relevantes
inserir figura da malha amostral
inserir arquivo (em .xls) das estações e suas respectivas
coordenadas conforme o modelo P001 respeitando a
nomenclatura definida
indicar a periodicidade de realização do projeto, especificando dias
ou meses
incluir informações adicionais relevantes
inserir uma identificação textual do esforço (tal qual foi identificado
no projeto implementado)
inserir uma breve caracterização do esforço
indicar a periodicidade de realização do esforço, especificando dias
ou meses
inserir uma descrição sucinta do esforço em questão
indicar se está prevista em projeto perfilagem de CTD nesse
esforço
indicar seestá prevista em projeto medição de corrente nesse
esforço
indicar seestá prevista em projeto coleta para análise da qualidade
da água subsuperficial nesse esforço
indicar se está prevista em projeto coleta para análise da qualidade
da água em outras profundidades nesse esforço
indicar se está prevista em projeto coleta para análise de
bacterioplâncton nesse esforço
indicar se está prevista em projeto coleta para análise de
fitoplâncton nesse esforço
indicar se está prevista em projeto coleta para análise de
zooplâncton nesse esforço
indicar se está prevista em projeto coleta para análise de
ictioplâncton nesse esforço
indicar sse está prevista em projeto avaliação visual da cobertura
de fundo nesse esforço
indicar se está prevista em projeto coleta para análise de sedimento
nesse esforço
indicar se está prevista em projeto coleta para análise da
meiofauna bentônica nesse esforço
indicar se está prevista em projeto coleta para análise da
macrofauna bentônica nesse esforço
indicar se estão previstos em projeto esforços para avaliação da
biota nectônica nesse esforço
incluir informações adicionais relevantes sobre o esforço
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obrigatoriedade de
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campo
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formato sem
dado
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alfa-numérico
alfa-numérico
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outros arquivos de anexos deverão ser nomeados da
mesma forma, modificando o número final do arquivo
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