Projeto de genealogias orais africanas e a história da família
Instruções para envio dos contratados
1. Baixe o arquivo compactado da cartão SD do agente para computador. IMPORTANTE: Não
descompacta o arquivo. A entrevista será rejeitada se for descompactado e recompactado.
2. No seu computador, crie um arquivo para cada entrevista. Os nomes dos arquivos devem ser o mesmo
que o arquivo compactado da entrevista. [Exemplo:
GH_999_20180502_1358(ano/mês/dia)_horário(hora e minuto].
a. GH99 = ID do contratado
b. _999 = Número do agente (entrevistador)
c. _20180502 = Dia da entrevista (ano, mês, dia)
d. _1358 = Horário (hora e minuto)
3. Na pasta da entrevista, coloque os seguintes itens: In the Interview folder, place the following:
a. A entrevista compactada recebida do aplicativo de cellular.
b. O arquivo Legacy para aquela entrevista (ver as instruções de Criar um Arquivo Legacy).The
Legacy file for that interview (ver Criar um arquivo Legacy)
c. O PDF escaneado da ficha da entrevista.
4. Se você tiver acesso ao CAT, passar as entrevistas pelo CAT segundo o processo normal. Se você estiver
enviando as entrevista manualmente, transfere os arquivos da entrevista para um pen drive.
IMPORTANTE: É preciso tirar o pen drive corretamente ou haverá danos ou corrupçãp, e você não
poderá transferir os arquivos para um futuro computador.
5. Envie o pen drive para o ROC em Gana, com o seguinte endereço:
Africa West Area Office
Attn: ROC Supervisor / Julius Ahiaku
57 Independence Avenue
North Ridge
PMB CT 209 Cantonment
Accra, Greater Accra
Ghana
6. Utilize o seguinte código de DHL para enviar os arquivos ao ROC: 963116659. Não deveria haver a
necessidade de pagar taxas adicionais para contratados. O remetente deve solicitar a conta de DHL por
qualquer taxa adicional. Se DHL solicitar pagamento extra de você, entre em contato com o seu gerente
de operações.

Instruções para reenvio - contratados:
1. Se você tiver o CAT, passer as entrevistas pelo CAT e reenviar assim. Se você estiver enviando
manualmente, refazer a entrevista e seguir o process de envio normal. De qualquer maneira, ao enviar
entrevistas refeitas para o ROC, você deve colocar as entrevistas am um arquivo chamado REWORK no
pen drive.

