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30  OBJETO E JUSTIFICATIVA DA DESCENTRALIZAÇÃO DO CRÉDITO 
 
O projeto Laboratório de Políticas Públicas Participativas: foco em acervos digitais se            
encontra atualmente em desenvolvimento pela Universidade Federal de Goiás         
apresentando importantes resultados parciais na pesquisa de métodos, práticas e          
possibilidades de trabalho que têm apoiado de forma substancial a produção das primeiras             
experiências em torno da Política Nacional de Acervos Digitais. 
 



De maneira a avançar em um tema não contemplado no projeto original e que hora se                
mostra de estratégica importância para o desenvolvimento de tal política, o presente aditivo             
tem por objetivo incluir na pesquisa a gestão de objetos musealizados. Entende-se por             
objeto musealizado aquele item que se encontra sob a guarda de um museu, podendo tanto               
estar exposto no espaço do museu, arquivado em sua reserva técnica quanto exposto em              
outro ambiente a título de exposição externa promovida pelo acervo do museu.  
 
A digitalização e gestão desse tipo de objeto é algo de extrema importância para a política                
de acervos digitais. No entanto, para que a adoção dessas práticas de digitalização e              
gestão possam se dar forma a integrar a realidade dos museus brasileiros, é fundamental              
considerarmos que faz parte dessa gestão incluir a localidade do objeto bem como os              
diferentes itinerários que o mesmo percorreu em sua história de existência, tendo por vezes              
saído do museu, sendo objeto de exposições públicas, retornado por um período e assim              
por diante. O objeto é aqui entendido como possuindo uma existência dinâmica e             
cumprindo seu papel de apropriação quando exposto e contextualizado em diferentes           
ambientes e para diferentes públicos.  
 
A questão que se coloca é como gerir a logística de movimentação dos acervos e incluir                
essas novas práticas de gestão no universo simbólico e cultural da política nacional de              
acervos. Entende-se aqui que esse esforço de pesquisa, prospecção e adoção de novos             
métodos de gestão se dá de forma integrada, articulando apropriação digital dos objetos,             
sua movimentação física e a possibilidade de gerir de forma integrada o presencial e o               
virtual em um mesmo espaço. Novas possibilidades de gestão são aqui vislumbradas            
quando integradas em uma ideia de cultura digital que se pauta por novas práticas, as               
práticas curatoriais. 
 
É, portanto, visando pesquisar como essas práticas curatoriais devem incidir na formação            
da política nacional de acervos digitais e com a perspectiva de integração de curadoria              
virtual e física que este projeto se apresenta e por onde entendemos sua importância              
estratégica.  
 
 
Metodologia de Trabalho 
A metodologia de trabalho utilizada pelo Laboratório de Políticas Públicas Participativas da            
Universidade Federal de Goiás para a realização deste projeto leva em consideração as             
etapas descritas a seguir: 
 
Mapeamento e prospecção: aprofundamento da produção de um ambiente informacional          
que visa a gestão curatorial em torno de objetos culturais demanda uma análise contínua              
das melhores soluções tecnológicas, padrões interacionais e conexões com redes sociais           
das necessidades informacionais de seu público, bem como das possibilidades          
tecnológicas e estruturais da constituição de uma solução que atenda ao cenário brasileiro.             
Nesse sentido, entendemos ser de fundamental importância aprofundar o projeto no           
contínuo mapeamento de soluções em potencial tendo por prerrogativa serem em formato            
software livre. 



Prototipagem e arquitetura piloto: em paralelo ao contínuo mapeamento de soluções           
tecnológicas de referência, teremos, portanto, condições de apontar as melhores soluções           
que atendam às necessidades da constituição de um repositório para apoio a digitalização             
e constituição de acervos digitais. Logo, nesta etapa, nossa metodologia de trabalho prevê             
a contínua modelagem do ambiente informacional e a customização de um protótipo que             
atenda a todos os requisitos especificados na etapa anterior. A modelagem prevê a             
interface gráfica, as formas de classificação de conteúdo, os modos de recuperação da             
informação, as possibilidades de interação social e o funcionamento em rede para a             
federação de repositórios. Vale aqui frisar que a solução produzida neste projeto faz parte e               
é integrada ao trabalho que já vem sendo realizado no projeto denominado “Laboratório de              
Políticas Públicas Participativas: foco em acervos digitais” e também será entregue ao            
Ministério da Cultura, para que o mesmo possa utilizar em diversos projetos e ações,              
visando dar amplitude e ganho de escala na experiência deste projeto; 

Articulação social: a constituição de uma solução tecnológica demanda que ela seja            
apresentada e contextualizada de maneira a facilitar seu processo de apropriação e            
produção de significado por seus usuários. Logo, nesta etapa a metodologia prevê a             
criação de novos conteúdos e estratégias de formação para uso do protótipo, bem como              
formas de articulação em ambientes de redes sociais. A formação tem por objetivo             
qualificar o uso, facilitar o acesso e introduzir as possibilidades de uso do sistema de               
repositório de maneira organizada, bem como entrar em contato com público usuário e             
experimentar o uso do repositório, coletando impressões que sirvam de subsídio para            
melhorias futuras.  
 
Avaliação: a etapa final de nossa metodologia prevê um momento de avaliação do uso e               
análise dos resultados alcançados. Tem por objetivo sistematizar a pesquisa em formato            
acadêmico, gerando publicações em formato de artigo científico com os resultados do            
projeto. Também tem por objetivo avaliar o grau de apropriação do repositório digital, suas              
potencialidades, suas necessidades de melhoria e sugerir novas etapas aprofundamento e           
aprimoramento da própria política nacional de acervos digitais. 
 
 
Produtos do projeto 
O projeto prevê a realização dos seguintes produtos: 
1.Relatório do Mapeamento de novas funcionalidades e tecnologias para gestão logística           
de objetos musealizados; 
2.Relatório da Customização de funcionalidades de gestão logística de objetos          
musealizados; 
3.Relatório com material e estratégia de formação com foco em gestão e curadoria de              
museus; 
4.Relatório da Avaliação contínua para uso do Sistema de Repositório Institucional; 
5.Produção de 2 artigos científicos dos resultados do projeto. 
31 
ITEM 

32 
RUBRICA 

33 NATUREZA DA DESPESA  34  UNIDADE/DURAÇÃO 
35 VALOR (EM R$    
1,00) 

1 3390.20 Auxílio Financeiro a Pesquisador    
(inclui pagamento de bolsas) 

4 bolsas/Novembro 2015 a    
Dezembro 2016 

R$ 150.000,00 

36  TOTAL  150.000,00 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 



META ETAPA/FASE ESPECIFICAÇÃO 

INDICADOR FÍSICO 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

UNIDADE DE MEDIDA QTD Início Término 

Sistema de Repositório 1 

Mapeamento de novas 
funcionalidades e 
tecnologias para gestão 
logística de objetos 
musealizados 

Relatório 1 11/15 03/16 

 2 

Customização de 
funcionalidades de gestão 
logística de objetos 
musealizados 

Relatório 1 01/16 12/16 

Formação de usuários 1 
Produção e aplicação de 
formação em gestão e 
curadoria de museus 

Relatório 1 07/16 09/16 

Produção científica dos 
resultados da pesquisa 

1 Avaliação Relatório 1 11/16 11/16 

 2 
Produção de artigos 
científicos dos resultados 

Relatório 1 12/16 12/16 
 

37 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$ 1,00) 
38 Nº DA PARCELA    
01 

39 AÇÃO 40 MÊS DA   
LIBERAÇÃO 

41  VALOR 
42 PERÍODO DE   
EXECUÇÃO 

1 Projeto Tainacan – 
plataforma de 

colaboração e gestão 
social de acervos 

digitais 

11/2015 R$ 150.000,00 11/2015 – 
12/2016 

43  SUBTOTAL R$  150.000,00  

44. Contrapartida   

45. TOTAL R$ 150.000,00  

44 APROVAÇÃO 

ASSINATURA DO PROPONENTE ASSINATURA DO CONCEDENTE 
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Ministério da Cultura 
 
 


