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Sobre BIS-Fogo

BIS-Fogo é financiado pelo Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão.
A fase inicial do projecto é executado a partir de 2014 e terminará em 2019.
BIS-Fogo é organizado conjuntamente
●
●
●
●
●
●
●
●

pela Faculdade de Engeharia e Ciencias do Mar da Universidade de Cabo Verde
pelo grupo de trabalho sobre Ecologia Animal da Philipps-Universität Marburg
pelo grupo de trabalho sobre Sistema de Banco de Dados na Philipps-Universität Marburg
pelo grupo de trabalho sobre Informática Ambiental da Philipps-Universität Marburg
pelo grupo de trabalho de Engenharia de Software
pelo Centro de Metodologia da Universidade de Landau
pelo Laboratório de Didática da Goethe-Universität de Frankfurt.
pela Administração do Parque Natural do Fogo.

Componentes do BIS-Fogo
BIS-Fogo abrange dois domínios principais:
1. Dados sobre biodiversidade Integrativa e sistema de análise | Dados da biodiversidade são
coletados no campo e por sensoriamento remoto. Estes conjuntos de dados são incluídos num
sistema integrativo e colaborativo de banco de dados e de análise como uma única fonte de
informações para o público e agentes de decisão.
2. Sistema de recursos para aprendizagem | O componente de sistema de informação é
complementado por recursos educacionais que oferecem módulos de auto-aprendizagem do
ensino básico ao nível universitário para temas selecionados sobre a ecologia e a informática do
ecossistema.
O objetivo do projeto é envolver os cidadãos na investigação científica da biodiversidade:
Abra o story map em uma nova aba.
BIS-Fogo - http://bisfogo.environmentalinformatics-marburg.de/

Last
update:
pt:about:information:main http://bisfogo.environmentalinformatics-marburg.de/doku.php?id=pt:about:information:main&rev=1495203057
2017/05/19
15:10
●
●

●

Para uma visão mais detalhada, ver [Kanwischer2014].
Para mais informações sobre a área de aprendizagem, comece por aqui ou navegue através da
barra lateral à sua esquerda.
Para mais informações sobre a área de dados e de análise, comece por aqui ou navegue através do
menu lateral à sua esquerda.

Se você tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco:
Corrine Almeida (coordenação do projeto, biodiversidade)
David Burger (coordenação do projeto em geral)
maria.estrela@docente.unicv.edu.cv
kanwischer@geo.uni-frankfurt.de
nauss@staff.uni-marburg.de
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