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1) Estratégia de ativação de redes para o projeto 
Tainacan 

O projeto de acervos digitais hoje chamado Tainacan, desde sua concepção se 
propôs a ser um articulador de conteúdos digitais; sua parceria com o Ministério da 
Cultura sempre fez presente o grande desafio da construção de uma ferramenta capaz de 
responder a necessidade da criação de uma política nacional de acervos. Esse desafio 
exigiu uma pesquisa profunda sobre soluções possíveis já existentes até que se chegasse 
a escolha atual desenvolvida. Retomamos esta informação, que não foco deste relatório, 
uma vez que uma das vertentes que esteve em discussão permanente durante a 
modelagem da solução de gestão de acervos, foi a capacidade de interatividade dos 
sistemas de repositórios atuais tinham ou tem de promover uma interatividade com mídias 
sociais, para além de promoverem também uma interatividade entre acervos.  

Algumas perguntas norteadoras sobre o desenvolvimento do projeto e que 
inspiraram o desenvolvimento da ferramenta: 

 
● Como construir experiências de produção de acervos digitais onde a 

camada de socialização entre usuários seja tão importante quanto os 
processos de gestão dos acervos? 

● Como essa camada de socialização ativa dispositivos de inteligência 
coletiva gerando benefícios diretos na produção de importantes, 
abrangentes e representativas bases de dados da produção cultural 
brasileira? 

● Como incentivar a produção de diferentes tipos de algoritmos para busca, 
acesso e remixagem dessas bases de dados ativando novas possibilidades 
de economia criativa e nos fazendo entrar de fato na era da cultura dos 
algoritmos? 

 
e estruturaram a implementação do projeto e 4 grandes ações: 
 

1. A construção de um modelo de governança sobre como operar acervos digitais de 
forma compartilhada, distribuída e colaborativa; 

2. A construção de um protótipo de ferramenta web para a Acervos Digitais com o 
maior foco possível na sua experiência social de uso; 

3.  A construção de uma formação presencial e EAD; 
4. Experimentação de processos de ativação de redes de potenciais usuários para 

apropriação do protótipo. 
 
Neste relatório vamos abordar justamente o item 4: Experimentação de processos de 
ativação de redes de potenciais usuários para apropriação do protótipo. 
 
Esta ação se desdobra em dois grandes eixos que detalharemos a seguir:  
 
 - Presencial: Ativação de rede de instituições de referência e gestores de acervos; 
 - Virtual: Ativação de redes e mídias sociais. 
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1.1) Ativação de rede de instituições de referência e 
gestores de acervos 
 

Para ativação inicial do Tainacan optou-se por parcerias estratégicas que 
poderiam ajudar a criar casos de uso, onde a ferramenta poderia ser testada e 
aprimorada, além de rede de referência que poderiam adensar e qualificar as ofertas do 
projeto, bem como aprofundar o debate público sobre acervos digitais integrados. 
 
Abaixo listamos esses parceiros e as ações/atividades desenvolvidas com cada um deles: 
 
1.1.1) IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus 
http://www.museus.gov.br/ 
 

O Instituto Brasileiro de Museus foi criado pelo presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2009, com a assinatura da Lei nº 11.906. A nova 
autarquia vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) sucedeu o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) nos direitos, deveres e obrigações relacionados aos 
museus federais. 
 

O órgão é responsável pela Política Nacional de Museus (PNM) e pela melhoria 
dos serviços do setor – aumento de visitação e arrecadação dos museus, fomento de 
políticas de aquisição e preservação de acervos e criação de ações integradas entre os 
museus brasileiros. Também é responsável pela administração direta de 29 museus. 

1.1.1.1) Pesquisa museus IBRAM 
 

Usamos dados mapeados da pesquisa de Museus no Brasil, para entender melhor 
a composição destas instituições e pensar estratégias de ativação da rede de museus 
brasileiros, entendendo-os como instituições de grande potencial de adesão ao Tainacan, 
e como consequência, um universo fértil e potente para a construção de um apolítica 
nacional de acervos, tendo a proposta de gestão do Tainacan como eixo de integração 
dos mesmos. 
 
Em resumo: 
 
Foram mapeados pelo IBRAM, 3619 instituições categorizadas da seguinte forma: 
 
 

1. Natureza administrativa:  
a.  

Natureza administrativa 

Público Federal 440 
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Público Estadual 521 

Público Municipal 1243 

Privada 858 

Outro 299 

não informado 258 

 
2. Nome 
3. Endereço completo 
4. Dados de Contato (tel, site, etc..) 
5. Ano de criação 
6. Ano de abertura 
7. Temática: Antropologia e Etnografia, arqueologia, arquivístico, artes visuais, 

ciências naturais e História Natural, ciência e tecnologia, história, imagem e 
som, virtual, biblioteconômico, documental, outros 

8. Situação : aberta/fechada/em implementação/não informado 
 
Neste link vc pode acessar a lista completa: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3tMKc_KtCJaP-sxyywDG-
9lKsNduL2Psn50k_GFOUc/edit?usp=sharing 

1.1.1.2) Termo de cooperação IBRAM 
 

Estabelecemos um termo de cooperação entre a Universidade Federal de Goiás e 
o Instituto Brasileiro de Museus entendendo ser essa cooperação estratégica para ambas 
as partes no desenvolvimento de uma política nacional de acervos. 

Segue termo de cooperação estabelecido entre as partes citadas acima e o plano 
de trabalho: 
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TERMO DE COOPERAÇÃO Nº  
/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS E O INSTITUTO 
BRASILEIRO DE MUSEUS, 
VISANDO O ESTABELECIMENTO 
DE COOPERAÇÃO PARA OS FINS 
QUE ESPECIFICAM. 

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, doravante denominada UFG, instituição 
federal de ensino e pesquisa de nível superior, constituída como autarquia educacional de 
regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834-C, de 
14/12/60, e reestruturada pelo Decreto n.º 63.817, de 16/12/68, com sede no Campus 
Samambaia, Goiânia - GO, inscrita no CGC sob o n.º 01.567.601/0001-43, neste ato 
representada pelo Vice-Reitor, PROF. DR. MANOEL RODRIGUES CHAVES, brasileiro, 
casado, portador da Cédula de Identidade n.º 1203318-8036144 – DGPC/GO, CPF n.º 
253.435.481-72, residente e domiciliado em Goiânia-GO, e com a competência constante 
da Portaria n.º 1.778/2012, com interveniência da Faculdade de Informação e 
Comunicação, Campus Samambaia, doravante denominada FIC, neste ato representada 
pelo Professor Associado Classe A, DALTON LOPES MARTINS,  brasileiro, casado, 
residente e domiciliado em Goiânia-GO, portador da C.I n.º 18969594-8-SSP, C.P.F n.º 
264650828-02  e o INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, doravante denominada 
Ibram, inscrita no CNPJ 10.898.596/001-42, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 
02, Lote 08, Bloco N, Edifício CNC III, Brasília, DF, CEP: 70040-020, neste ato 
representado pelo presidente, CARLOS ROBERTO BRANDÃO,  nacionalidade, estado 
civil, residente e domiciliado em Brasília - DF, portador da C.I n.º 5.594.782-7, C.P.F n.º 
646.944.298-68, resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação, que se regerá 
pelas normas da Lei n.º 8.666, de 21/6/1993, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
8.883/94, de 8/6/1994, no que couber, as Instruções Normativas n.º 01, de 15/1/1997, n.º 
03, de 25/09/2003, e Decreto n.º 94.664, de 23/7/1987, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Este Termo de Cooperação tem por objeto o 

estabelecimento de cooperação mútua, visando à execução do projeto “Plataforma 

Acervo: inventário, gestão e difusão do patrimônio museológico” por meio do Termo de 

Execução Descentralizada – UFG e SPC/MinC. 
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DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

CLÁUSULA SEGUNDA: Para a consecução do objeto pactuado, os 

partícipes comprometem-se a: 

I – DA UFG: 

a)  Realizar, em cooperação com o Ibram, atividades com a participação de docentes, 

servidores, discentes e técnicos das áreas de conhecimento específico; 

b) Indicar docentes e/ou servidores pertencentes ao seu Quadro de Pessoal, para 

colaborar com o Ibram, sem que isto implique em disposição e/ou prejuízos no 

desenvolvimento das atividades normais e próprias dos indicados, no cotidiano da 

UFG. 

c)  Permitir, de acordo com sua disponibilidade, a utilização de seu espaço físico para 

a execução de programas e atividades de interesse comum e concernentes ao 

objeto desse Termo de Cooperação. 

d) Realizar seminários, cursos e palestras de orientação técnica ao Ibram no que 

concerne o tema acervos digitais e gestão da informação. 

II – DO IBRAM: 

 a)  Executar programas e projetos, em conjunto com a Universidade Federal 

de Goiás, para a consecução do objeto desse Termo de Cooperação, conforme previsto 

na Cláusula Primeira; 

b) Indicar servidores pertencentes ao seu Quadro de Pessoal, indispensáveis à 

execução dos programas, sem que isso implique em disposição e/ou prejuízos no 

desenvolvimento das atividades normais e próprias dos indicados, no cotidiano do 

Ibram; 

c)  Solicitar à UFG docentes e/ou servidores habilitados para o desempenho de 

atividades necessárias à execução do objeto desse instrumento; 
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d) Participar, juntamente com a UFG, na supervisão e avaliação das atividades 

desenvolvidas. 

DOS TERMOS ADITIVOS 

CLÁUSULA TERCEIRA – Durante a vigência desse Termo de Cooperação 

será lícita a inclusão de novas cláusulas e/ou condições, bem assim quaisquer alterações, 

executando o objeto definido na cláusula primeira, desde que as mesmas sejam 

efetuadas mediante acordo entre os partícipes e incorporadas por meio de Termo Aditivo 

específico, que será submetido à apreciação de suas Assessorias e/ou Procuradorias 

Jurídicas. 

DA COORDENAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA – Cada partícipe designará um representante que 
se responsabilizará pela coordenação, planejamento e operacionalização das ações 
previstas no presente Termo de Cooperação, cabendo à coordenação as seguintes 
atribuições. 

a)  Zelar pelo cumprimento das normas acordadas no presente instrumento; 

b) Resolver os impasses gerados para o bom funcionamento do presente 
instrumento; 

c)  Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades propondo soluções para 
os problemas detectados; 

d) Elaborar relatórios de acompanhamento de acordo com as solicitações das 
instituições partícipes. 

DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

CLÁUSULA QUINTA – Os partícipes serão proprietários em igualdade de 

todo direito, titularidade e interesse em outro país, sobre todo e qualquer trabalho 

produzido por força do presente Termo de Cooperação e dos seus Termos de Alteração, 

aí compreendidos artigos, publicações, gravações em áudio e/ou vídeo e qualquer outro, 

inclusive direitos deles decorrentes. 
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 Parágrafo Único – No caso de cessão a terceiros ou comercialização dos 

resultados ou produtos obtidos pela execução do presente Termo de Cooperação, os 

partícipes deverão, através da celebração de Termos de Alteração, estabelecer e regular, 

de acordo com a legislação em vigor, a exploração dos direitos de propriedade sobre os 

ditos resultados e/ou produtos. 

DA PUBLICIDADE 

CLÁUSULA SEXTA – Será permitida a ambos os partícipes a utilização ou 

divulgação, na forma de artigos técnicos, relatórios, publicações e outros, dos resultados 

no âmbito do presente Termo de Cooperação, desde que o mesmo seja citado, bem como 

a fonte de seus dados e autores. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA SÉTIMA – Este Termo de Cooperação vigorará por cinco 

anos a partir da data de assinatura. 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA OITAVA – Os casos omissos ou excepcionais, não previstos 

neste Termo de Cooperação, serão resolvidos conjuntamente pelos partícipes, 

respeitadas e observadas as disposições legais pertinentes e os Regimentos de cada 

partícipe. 

DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA NONA – Como condição indispensável para a eficácia deste 

Termo de Cooperação, ele será publicado em forma de extrato, pela UFG no Diário Oficial 

da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 

de vinte dias a contar daquela data. 

DA EXTINÇÃO 
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CLÁUSULA DÉCIMA – Este Termo de Cooperação, observado o prazo de 

trinta dias de antecedência para comunicação prévia, por escrito, poderá ser extinto por 

rescisão, decorrente da inadimplência de quaisquer de suas cláusulas e condições, caso 

em que poderá haver ressarcimento por perdas e danos; por rescisão bilateral (distrato), e 

por rescisão unilateral (desistência ou renúncia), não incorrendo em ressarcimento de 

perdas e danos para nenhum dos partícipes. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Justiça Federal, 

Seção Judiciária do Estado de Goiás – Goiânia, com a renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo 

de Cooperação, que não possam ser resolvidas por entendimento direto pelos partícipes. 

E assim, estando em comum acordo com os termos e condições expressas 

neste instrumento, os partícipes o assinam, em três vias de igual teor e forma, perante as 

testemunhas presentes, para que se produzam os legítimos efeitos de direito. 

Goiânia-GO, ___ de ____________ de 20___ 

Prof. Dr. Manoel R. Chaves 
Vice-Reitor da UFG   Roberto Carlos Brandão 

Presidente do Ibram 

 Testemunhas: 

Nome: 
RG: 

CPF: 

Nome: 
RG: 

CPF: 
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 1.1.1.3) Plano de trabalho UFG-IBRAM 

PLANO DE TRABALHO 

(Vinculado ao Termo de Cooperação UFG n.º _____/20___) 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

 a) Nome do Projeto: 

 Plataforma Acervo: inventário, gestão e difusão do patrimônio museológico. 

 b) Objeto Principal do Termo de Cooperação: 

Pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia e práticas de produção 

de acervos digitais em rede. 

c) Integrantes do Termo de Cooperação: 

·     PARTÍCIPES: 

·     Universidade Federal de Goiás 

·     Instituto Brasileiro de Museus 

·     INTERVENIENTES: 

·     Dalton Lopes Martins 

·     Rose Moreira de Miranda 

 d) Obrigações dos Partícipes: 
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 d.1) Da UFG: 

         Orientações suplementares quanto à metodologia a ser adotada no 

planejamento, na execução dos trabalhos e na emissão dos relatórios e demais 

orientações pertinentes a este Termo de Cooperação Técnica serão proporcionadas com 

a necessária presteza, através de solicitações recíprocas. 

Estabelecer, anualmente, uma programação mínima de atividades relativas à 

presente Cooperação junto ao IBRAM. 

Assegurar aos seus representantes designados, a qualquer tempo, o acesso à 

documentação necessária à efetivação das atividades previstas neste Termo. 

  d.2) DO IBRAM 

         Orientações suplementares quanto à metodologia a ser adotada no 

planejamento, na execução dos trabalhos e na emissão dos relatórios e demais 

orientações pertinentes a este Termo de Cooperação Técnica serão proporcionadas com 

a necessária presteza, através de solicitações recíprocas. 

Estabelecer, anualmente, uma programação mínima de atividades relativas à 

presente Cooperação junto a UFG. 

Assegurar aos seus representantes designados, a qualquer tempo, o acesso à 

documentação necessária à efetivação das atividades previstas neste Termo. 

2 – META A SER ATINGIDA 

2.1 – Desenvolver programas, projetos, pesquisas e atividades de interesse 
comum aos partícipes. 

2.2 – Realizar cursos, palestras e eventos de interesse comum. 

2.3 – Promover intercâmbio de recursos humanos. 

2.4 – Promover e avaliar os resultados de projeto piloto de adoção do software 

livre Tainacan da UFG no âmbito do projeto Plataforma Acervo do IBRAM. 
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2.5 – Apoiar a adoção da Plataforma Acervo baseada no software livre Tainacan 

junto às unidades vinculadas e ademais unidades de interesse do IBRAM. 

 

3 – ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO 

3.1 – Assinatura do Termo de Cooperação entre UFG/IBRAM 

3.2 – Publicação do Termo de Cooperação. 

3.3 – Designar profissionais responsáveis pela supervisão do Termo de 

Cooperação. 

3.4 – Iniciar projeto piloto com as subetapas abaixo descritas: 

● Pesquisar, sistematizar e divulgar ao IBRAM as melhores práticas sobre gestão da 

informação para a produção de acervos digitais; 

● IBRAM compartilhar as normas técnicas e orientações sobre padronização de 

dados de acervos e inventários de objetos musealizados; 

● UFG analisar e fazer recomendações técnicas e sociais, relativas a estratégia de 

inteligência de redes e formação de acervos digitais, ao projeto “Plataforma 

Acervo” do IBRAM; 

● UFG customizar o software livre Tainacan para a formação de acervo em rede e 

inventário conforme orientações técnicas do IBRAM; 

● IBRAM indicar e intermediar a relação com unidades museológicas para projeto 

piloto de adoção do software livre Tainacan; 

● IBRAM acompanhar e orientar tecnicamente a execução de projetos piloto de 

adoção do software livre Tainacan; 

● UFG coordenar acompanhamento de pesquisa piloto do modelo de ação do 

software livre Tainacan, avaliando os resultados e impacto junto a instituições 

indicadas pelo IBRAM; 

● UFG e IBRAM divulgar em formato de produção técnica e científica os resultados 

da pesquisa.  

 

 4 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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Não está previsto o repasse de recursos financeiros. Cada partícipe arcará com o 

ônus de acordo com as responsabilidades assumidas no Termo de Cooperação ao qual 

este Plano de Trabalho está vinculado. 

 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 Não se aplica. 

6 – PREVISÃO DO INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO – VIGÊNCIA 

 Cinco anos, contados da data de assinatura do Termo de Cooperação ao qual 

este Plano de Trabalho está vinculado. 

7 –  SE O TERMO DE COOPERAÇÃO COMPREENDER OBRA OU SERVIÇO 

DE ENGENHARIA, COMPROVAR QUE OS RECURSOS ESTÃO ASSEGURADOS PARA 

A FINALIZAÇÃO DOS MESMOS. 

 Não se aplica. 

1.1.1.4) Agenda de Encontros UFG- IBRAM 

 
A propósito da parceria entre UFG, IBRAM e MinC, realizamos uma visita técnica 

que envolveu 11 entidades públicas para debater soluções para uma política nacional de 
acervos. Este encontro foi de extrema importância para o projeto Tainacan, uma vez que 
ampliou e intensificou muito o contato com entidades relevantes nacionalmente para o 
desenvolvimento de uma política nacional efetiva e que se mostre aberta a experimentar 
uma nova solução de gestão de acervos. 

Veja abaixo detalhes da pauta desse encontro.  
 
 
Evento: Projeto Tainacan + Acervo – Política Nacional de Acervos Digitais – Visita 

Técnica 

Local: Rio de Janeiro - RJ 

Data: 09 a 12 de maio de 2016. 
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Detalhes da agenda: 

I. 09 de maio de 2016 – segunda-feira 

a. Período da manhã – CGSIM/IBRAM - chegada ao Rio de Janeiro. 

b. 14 horas – Visita Técnica à Superintendência de Museus – SMU/SEC/RJ, 
presença da Coordenadora de Museologia, Sra. Elenora Machado. 

Endereço: Rua da Quitanda, 86 – 8oandar – Centro – Rio de Janeiro – RJ. 

Participantes: CGSIM; UFG; SMU/SEC/RJ; e CGCD/MinC. 

II. 10 de maio de 2016 – terça-feira 

a. 10 horas – Palestra sobre o Projeto Tainacan + Acervo. 

Participantes: CGSIM; MHN; FCRB; MAST; SEC/RJ; CGCD/MinC; UFG. 

Endereço: Praça Marechal Âncora, s/no - Centro – Rio de Janeiro – RJ Museu 
Histórico Nacional - Sala de Curso do Museu. 

b. 14 horas – Visita Técnica ao Museu Histórico Nacional – MHN, presença do 
Diretor do Museu, Sr. Paulo Knauss. 

Participantes: CGSIM/IBRAM; UFG; MHN; MinC. 

Endereço: Praça Marechal Âncora, s/no - Centro – Rio de Janeiro – RJ Museu 
Histórico Nacional. 

III. 11 de maio de 2016 – quarta-feira 

a. Período da manhã – Livre. 

b. 14 horas – Visita Técnica ao Museu de Astronomia e Ciências Afins – 

MAST, presença do Coordenador de Museologia, Sr. Marcus Granato. 

Participantes: CGSIM/IBRAM; UFG; MAST; CGCD/MinC. 

Endereço: Rua General Bruce, 586 – Bairro Imperial de São Cristóvão – Rio de 
Janeiro – RJ. 

c. 18 horas – Palestra na UNIRIO sobre o Projeto Tainacan + Acervo e a 
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Política do MinC para os Acervos Digitais. Presença do Professor de 

Arquivologia, Sr. Jair Miranda. 

Participantes: CGSIM/IBRAM; UFG; CGCD/MinC; UNIRIO. 

Endereço: Avenida Pasteur, 296 – Urca – Rio de Janeiro – RJ. 

IV. 12 de maio de 2016 – quinta-feira 

a. 10 horas (manhã) e 14h (tarde) – Visita Técnica à Fundação Casa de Rui 
Barbosa – FCRB, presença da Chefe do Museu, Sra. Jurema Seckler e a Diretora do 
Centro de Memória e Informação, Sra. Ana Lígia. 

Participantes: CGSIM/IBRAM; UFG; FCRB; CGCD/MinC. 

Endereço: Rua São Clemente, 134 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ. 

b. 18 horas – CGSIM - retorno à Brasília/DF. 

Lista de Siglas 

CGSIM – Coordenação-Geral de Sistemas de Informação Museal 

CGCD – Coordenação-Geral de Cultura Digital 

FCRB – Fundação Casa de Rui Barbosa 

IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus 

MinC – Ministério da Cultura 

MAST – Museu de Astronomia e Ciências Afins 

MHN – Museu Histórico Nacional 

SMU – Superintendência de Museus 

SEC/RJ – Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro 

UFG – Universidade Federal de Goiás 

UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
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1.1.2) AfroDigital 
 

Uma direção apontada para a consolidação do Tainacan, e consequente 
avanço da modelagem de uma política nacional de acervos, foi o estabelecimento 
de parcerias estratégias para a produção de casos de uso, que tanto poderiam 
aprimorar a proposta da ferramenta de acervos, como os caminhos pelos quais a 
promoção de uma política nacional poderia se constituir. Desta forma a parceria 
para a transformação do patrimônio memorial Afro-brasileira em acervo digital veio 
como uma oportunidade de dar o primeiro passo nessa direção. 
 

Este projeto é resultado de uma articulação entre o Ministério da Cultura 
(MinC), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Fundação Joaquim 
Nabuco (Fundaj) e a Rede Memorial com vistas na criação da futura plataforma 
Acervo Digital Afro-Brasileiro.  A iniciativa é compromissária dos princípios 
defendidos na Declaração da Unesco/UBC Vancouver e da Rede Memorial 
defendida na Carta do Recife 2.0. Tem por objetivo apoiar atividades que 
propiciem a ampliação do acesso da sociedade civil à memória da cultura Afro-
brasileira mediante o apoio a pesquisadores interessados no desenvolvimento de 
pesquisa-ação dirigida ao acesso a acervos de interesse de bens do patrimônio 
memorial Afro-Brasileiro.  
 

O objeto deste apoio foi gerar projetos de coleta, resgate, recuperação, 
conservação e disponibilização para o acesso público de acervos de interesse 
científico e cultural de bens do patrimônio Afro-Brasileiro. Visa ainda, ampliar a sua 
disponibilidade e acessibilidade, e maximizar os benefícios desses acervos para a 
geração de conhecimento novo.  
 

Para tanto se optou por fazer uma chamada pública, como parte da 
estratégia que objetiva mobilizar a sociedade civil e pesquisadores em particular 
em uma articulação ampla para uma Política Nacional de Acervos Digitais.  
 

A seguir você pode conferir todos os detalhes que foram pactuados nesta 
parceria, e o regulamento do edital para convocar pesquisadores para participar 
do projeto. 
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EDITAL 

PROEXT/PROPESQ-UFPE 2013  
 

EDITAL: Preservação e acesso aos bens do patrimônio Afro-Brasileiro  
 
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Ministério da Cultura (MinC) 

tornam público o lançamento do presente Edital e convidam pesquisadores a 
apresentarem propostas de projetos para solicitação de apoio financeiro dirigidas à 
disponibilização para a pesquisa-ação de acervos de Interesse memorial para a cultura 
Afro-Brasileira, nos termos aqui estabelecidos e em conformidade com o 
REGULAMENTO anexo, parte integrante deste Edital.  

 
1. OBJETIVO: O presente Edital é resultado de uma articulação entre o Ministério 
da Cultura (MinC), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Fundação 
Joaquim Nabuco (Fundaj) e a Rede Memorial com vistas na criação da futura 
plataforma Acervo Digital Afro-Brasileiro. A iniciativa é compromissária dos 
princípios defendidos na Declaração da Unesco/UBC Vancouver e da Rede 
Memorial defendida na Carta do Recife 2.0. Tem por objetivo apoiar atividades que 
propiciem a ampliação do acesso da sociedade civil à memória da cultura Afro-
brasileira mediante o apoio a pesquisadores interessados no desenvolvimento de 
pesquisa-ação dirigida ao acesso a acervos de interesse de bens do patrimônio 
memorial Afro-Brasileiro. O referido apoio se dará mediante a seleção de 
propostas para apoio financeiro a projetos relacionados ao objeto abaixo indicado, 
em conformidade com as condições estabelecidas no REGULAMENTO, anexo a 
este Edital, que determinará, também, condições e requisitos relativos ao 
proponente, cronograma, recursos financeiros a serem aplicados nas propostas 
aprovadas, origem dos recursos, itens financiáveis, prazo de execução dos 
projetos, critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de julgamento e 
demais informações necessárias. OBJETO Apoio a projetos de coleta, resgate, 
recuperação, conservação e disponibilização para o acesso público de acervos de 
interesse científico e cultural de bens do patrimônio Afro-Brasileiro. Visa ainda, 
ampliar a sua disponibilidade e acessibilidade, e maximizar os benefícios desses 
acervos para a geração de conhecimento novo. A presente chamada pública é 
parte da estratégia que objetiva mobilizar a sociedade civil e pesquisadores em 
particular em uma articulação ampla para uma Política Nacional de Acervos 
Digitais.  
 
2. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 
 

2.1. As propostas devem ser apresentadas sob a forma de projeto 
preenchido seguindo o formulário modelo de Solicitação de Auxílio à 
Pesquisa, (disponível na url http://www.ufpe.br/proext/afrobrasileiro), e 
encaminhadas à UFPE a partir da data indicada no cronograma. 
 
2.2. As propostas devem ser encaminhadas à UFPE, até as 17h00 
(dezessete horas), horário de Recife, da data limite de submissão descrita 
no CRONOGRAMA (subitem 1.3 do REGULAMENTO). O proponente 
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receberá no ato da inscrição, no setor de protocolo na Reitoria da UFPE, 
um recibo de entrega da proposta, o qual servirá como comprovante da 
inscrição. 

 
2.3. As propostas enviadas por correio devem ser postadas no modo sedex 
ou carta registrada com (A.R.) Aviso de Recebimento até a data limite da 
submissão. O aviso de recebimento servirá como comprovante de 
recebimento da proposta.  
2.4. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio. 

 
2.5. Não serão aceitas propostas remetidas fora do prazo de submissão. 
Por este motivo, e no cumprimento do disposto no caput do art. 41, da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não haverá possibilidade de a proposta 
ser acolhida, examinada e julgada. 

 
2.6. Será aceita uma única proposta por proponente. Na hipótese de envio 
de uma segunda proposta pelo mesmo proponente, respeitando-se o prazo 
limite estipulado para submissão das propostas, esta será considerada 
substituta da anterior, sendo levada em conta para análise apenas a última 
proposta recebida.  

 
2.7. Em se constatando propostas idênticas apresentadas por proponentes 
distintos, todas serão desclassificadas.  

 
3. ADMISSÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO A seleção das propostas submetidas, 
em atendimento ao edital, será realizada por intermédio de análises e avaliações 
comparativas. Para tanto, são estabelecidas as seguintes etapas: 
 

3.1. Etapa I – Análise pela Área Técnica - Enquadramento Esta etapa, a 
ser realizada pela área técnica da UFPE, consiste no enquadramento e na 
pré-análise das propostas apresentadas. Será verificado o atendimento aos 
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE e às recomendações do 
REGULAMENTO, sendo efetuada a análise quanto à adequação da 
proposta ao presente Edital.  

 
3.2. Etapa II – Análise, Julgamento e Classificação pelo Comitê Avaliador 

 
3.2.1. Esta etapa consistirá na análise e no julgamento de mérito e 
relevância das propostas, por um Comitê Avaliador, indicado pelas 
instituições promotoras deste edital, ao qual caberá avaliar e 
pontuar os tópicos relacionados no item 3 do REGULAMENTO 
(CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO). 

 
3.2.2. Após a análise de mérito e relevância de cada proposta e da 
adequação de seu orçamento, o Comitê Avaliador poderá 
recomendar: a) a aprovação da proposta, com ou sem cortes 
orçamentários; ou b) a não aprovação da proposta.  
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3.2.3. Os cortes no orçamento dos projetos não poderão ultrapassar 
20% (vinte por cento) do valor solicitado. Caso o Comitê Avaliador 
recomende um corte superior a este percentual, o projeto será 
automaticamente excluído da concorrência.  

 
3.2.4. O parecer do Comitê sobre as propostas, dentro dos critérios 
estabelecidos, será registrado em Planilha Eletrônica, contendo a 
relação das propostas julgadas, recomendadas e não 
recomendadas, com as respectivas pontuações finais, em ordem 
decrescente, assim como outras informações e recomendações 
julgadas pertinentes. Para propostas recomendadas, serão 
indicados o valor adequado para financiamento e as justificativas 
para os cortes orçamentários (se houver). Para propostas não 
recomendadas, será emitido parecer consubstanciado contendo as 
justificativas para a não recomendação. Os formulários deverão ser 
assinados pela totalidade de membros do Comitê Avaliador.  

 
3.2.5. Não é permitido integrar o Comitê Avaliador o pesquisador 
que tenha apresentado propostas a este Edital, ou que participe da 
equipe do projeto.  

 
3.2.6. É vedada aos participantes do Comitê julgar propostas em 
que: a) haja interesse direto ou indireto seu; b) esteja participando 
da equipe do projeto: cônjuge, companheiro ou parente, 
consangüíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até o terceiro 
grau; ou c) esteja litigando judicial ou administrativamente com 
qualquer membro da equipe do projeto ou seus respectivos 
cônjuges ou companheiros.  
 

3.3. Etapa III – Análise pela Diretoria de Extensão da UFPE (DEC), 
Diretoria de Pesquisa da Propesq e Coordenação-geral de Estudos da 
História Brasileira da Fundaj Essa etapa consistirá na análise dos 
pareceres emitidos e da ata de julgamento com a relação dos projetos 
recomendados e não recomendados, e contemplará: a) Ratificação do 
parecer das propostas não recomendadas pelo Comitê Avaliador; b) 
Aprovação, com ou sem cortes orçamentários, ou não aprovação, 
devidamente justificada, das propostas recomendadas pelo Comitê 
Avaliador.  

 
4. RESULTADO DO JULGAMENTO  

 
4.1. A relação das propostas aprovadas para apoio com recursos 
financeiros do presente Edital será divulgada nas páginas eletrônicas da 
UFPE (www.ufpe.br/proext/afrobrasileiro), da Fundaj (www.fundaj.gov.br) e 
do MinC (www.cultura.gov.br). O resultado deverá também ser publicado 
no Boletim Oficial da UFPE e no Diário Oficial da União-DOU.  
 



20 

4.2. Todos os proponentes do presente Edital tomarão conhecimento do 
parecer sobre sua proposta por intermédio de correspondência eletrônica, 
preservada a identificação dos avaliadores.  
 
4.3. O resultado publicado poderá vir a ser modificado em função de 
deliberação ulterior sobre os recursos administrativos eventualmente 
interpostos após a publicação.  
 

5. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

5.1. Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do 
julgamento das propostas, poderá apresentar recurso em formulário 
específico, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação 
do resultado no Diário Oficial da União.  
 
5.2. O recurso deverá ser dirigido à Diretoria de Extensão Cultural da 
UFPE que, após exame, encaminhará para deliberação da procuradoria da 
UFPE.  
 
5.3. Nenhum prazo de recurso se iniciará ou transcorrerá sem que o 
parecer do Comitê Avaliador esteja disponibilizado, com vista franqueada 
ao interessado. Assim sendo, o prazo somente se iniciará na data em que 
o proponente tomar conhecimento formal do parecer relativo à sua 
proposta.  
 
5.4. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. O prazo só se inicia 
e vence em dias de expediente na UFPE.  
 
5.5. O formulário específico para apresentação de recurso administrativo 
estará disponível nas páginas da UFPE, após a publicação do resultado do 
julgamento.  
 

6. DA CONTRATAÇÃO DAS PROPOSTAS APROVADAS  
 

6.1. As propostas aprovadas até o limite de recursos financeiros 
estipulados neste Edital serão contratadas na modalidade de Auxílio 
Individual, em nome do pesquisador coordenador/ proponente, mediante 
assinatura de Termo de Outorga de Auxílio a Projeto de Pesquisa, onde 
estarão especificados os recursos financeiros e as quotas de bolsas 
aprovadas para apoio.  
 
6.2. A existência de alguma inadimplência do proponente com a 
Administração Pública Federal, direta ou indireta, não regularizada no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias após a divulgação dos resultados, 
constituirá fator impeditivo para a contratação do projeto.  
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6.3. Serão cancelados os projetos não contratados após 90 (noventa) dias 
do prazo de divulgação do resultado deste Edital.  

 
7. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO A concessão do Auxílio à Pesquisa ou de 
qualquer das quotas de bolsas dele integrantes poderá ser cancelada pela UFPE, 
por ocorrência, durante sua implementação, de fato cuja gravidade justifique o 
cancelamento, sem prejuízo de outras providências cabíveis em decisão 
devidamente fundamentada.  
 
8. PUBLICAÇÕES As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação 
resultante dos projetos apoiados pelo presente Edital deverão citar, 
obrigatoriamente, o apoio do Ministério da Cultura, e da UFPE e a FUNDAJ.  
 
9. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  
 

9.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente 
que não o fizer até o segundo dia útil anterior ao prazo final estabelecido 
para recebimento das propostas. Ademais, não terá efeito de recurso à 
impugnação feita por aquele que, em o tendo aceito sem objeção, venha 
apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições.  
 
9.2. A impugnação deverá ser dirigida à Diretoria de Extensão 
Cultural/PROEXT por correio postal no endereço: Rua Benfica, nº 157 – 
Madalena, Recife/PE, CEP 50720-001 e por correspondência eletrônica, 
para o endereço: .  
 

10. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL A qualquer tempo, o presente 
Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão 
unilateral da UFPE, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em 
decisão fundamentada, sem que isso implique direitos à indenização ou 
reclamação de qualquer natureza.  
 
11. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS É de exclusiva 
responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que envolvam 
permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias para a 
execução do projeto.  
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

12.1. Durante a fase de execução do projeto, toda e qualquer comunicação 
com a UFPE deverá ser feita por meio de correspondência eletrônica à 
Diretoria de Extensão Cultural pelo endereço .  
 
12.2. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser 
solicitada à UFPE por seu coordenador, acompanhada da devida 
justificativa, devendo a mesma ser autorizada antes de sua efetivação.  
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12.3. Ao final dos seis primeiros meses, o pesquisador apoiado deverá 
apresentar relatório parcial da execução das metas do plano de trabalho 
acordados no termo de outorga. O não cumprimento desta determinação 
bloqueará o recebimento do auxílio remanescente.  
 
12.4. Ao final da vigência, o proponente deverá apresentar o relatório 
técnico, em conformidade com estabelecido no Termo de Outorga e 
demais normas da UFPE.  
 
12.5. O relatório final do projeto será avaliado em todas as suas fases, nos 
termos definidos no Termo de Outorga.  
 
12.6. A UFPE e o MinC reservam-se ao direito de, durante a execução do 
projeto, promover visitas técnicas ou solicitar informações adicionais 
visando aperfeiçoar o sistema de Avaliação e Acompanhamento.  
 
12.7. As informações geradas com a implementação das propostas 
selecionadas são consideradas de domínio público e serão disponibilizadas 
pela Rede Memorial em bases de dados de acesso público conforme as 
recomendações contidas na Carta do Recife 2.0. 
(http://redememorial.org.br/cartado-recife-2-0/).  
 
12.8. O presente Edital regula-se pelos preceitos de direito público e, em 
especial, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no 
que couber, pelas normas internas da UFPE.  
 

13. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACERCA 
DO CONTEÚDO DO EDITAL E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE 
PROPOSTA ONLINE Esclarecimentos e informações adicionais acerca do 
conteúdo deste Edital e sobre o preenchimento do Formulário de Proposta online 
poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico e telefones indicados 
em item 5.2. do REGULAMENTO anexo a este edital.  
 
14. CLÁUSULA DE RESERVA Os casos omissos e as situações não previstas no 
presente Edital serão resolvidos por uma comissão formada por representantes da 
Diretoria de Extensão Cultural (Proext) e da Diretoria de Pesquisa (Propesq). 
 

 Recife, 17 de Novembro de 2013. Edilson Fernandes Pró-Reitor de 
Extensão Francisco de Souza ramos Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação  
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EDITAL PROEXT/PROPESQ-UFPE 2013 

 
 EDITAL: Preservação e acesso aos bens do patrimônio Afro-Brasileiro  

 
REGULAMENTO CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

 
O presente REGULAMENTO tem por finalidade definir as atividades a serem 

apoiadas financeiramente, e as condições para implementação do apoio, mediante a 
seleção, por edital, de propostas para execução de projetos.  

 
1. DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS: 
 

1.1. DO OBJETO Apoio a projetos de coleta, resgate, recuperação, 
conservação e disponibilização para o acesso público de acervos de 
interesse científico e cultural de bens do patrimônio Afro-Brasileiro, visando 
ampliar a sua disponibilidade e acessibilidade pela sociedade brasileira e 
por pesquisadores em particular, e maximizar os benefícios dessas 
estruturas, equipamentos e acervos para a geração de conhecimento novo. 
 
1.2. PROPONENTE  
 

1.2.1. Poderão apresentar propostas pesquisadores, doravante 
denominados “proponentes”, vinculados a instituições de caráter 
educativo, cultural, científico ou tecnológico. O vínculo do 
proponente com a instituição executora poderá ser 
empregatício/funcional, ou ser caracterizado por meio de 
documento oficial expedido por autoridade competente da 
instituição que comprove haver concordância entre o proponente e 
a instituição de execução do projeto para o desenvolvimento das 
atividades previstas na proposta.  
 
1.2.2. A instituição de vínculo do proponente, doravante 
denominada “Instituição de Execução do Projeto”, deverá se 
enquadrar em um dos seguintes perfis: a) Instituições de ensino 
superior, públicas ou privadas sem fins lucrativos; b) Institutos e 
centros de pesquisa e desenvolvimento, públicos ou privados sem 
fins lucrativos; c) Outras entidades públicas ou privadas sem fins 
lucrativos que abriguem acervos de interesse para a pesquisa de 
temas da cultura Afro-Brasileira ou ofereçam serviços 
especializados de suporte à execução de pesquisas científicas, 
tecnológicas e de inovação, tais como Bibliotecas, Arquivos e 
Museus; d) Empresas públicas que executem atividades de 
pesquisa científica, tecnológica e de inovação.  
 
1.2.3. O proponente será, necessariamente, o coordenador do 
projeto.  
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1.2.4. Ao apresentar a proposta o proponente assume o 
compromisso de manter, durante a execução do projeto, todas as 
condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao 
perfeito cumprimento do seu objeto, preservando atualizados os 
seus dados cadastrais juntos aos registros competentes.  
 
1.2.5. A instituição de vínculo do proponente deverá se 
comprometer a garantir condições de plena viabilidade para a 
realização do projeto, assegurando contrapartida de recursos 
materiais e humanos, bem como disponibilizar e dar publicidade aos 
resultados da pesquisa. 
 

1.3. CRONOGRAMA FINAL Atividades inicio Término Lançamento do 
Edital na página eletrônica da UFPE e publicação no Boletim Oficial da 
UFPE. 20/12/2013 - Limite para submissão das propostas 20/12/2013 
10/02/2014 Divulgação dos resultados na página Internet da UFPE, no 
Boletim Oficial da UFPE e no Diário Oficial da União. 17/02/2014 
24/02/2014 Contratação das propostas aprovadas 25/02/2014 01/04/2014  
 
1.4. RECURSOS FINANCEIROS  
 

1.4.1. As propostas aprovadas serão financiadas no valor global 
estimado de R$ 1.238.000,00 (Um milhão duzentos e trinta e oito 
mil reais), com recursos do Tesouro Nacional. Os recursos serão 
desembolsados de acordo com a disponibilidade orçamentária e 
financeira do Ministério da Cultura.  
 
1.4.2. Cada proposta poderá solicitar recursos financeiros de até R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), desembolsáveis em até 12 (doze) 
meses, e destinados na forma de cota de bolsas de pesquisaação.  
 
1.4.3. O pagamento dos valores aprovados será realizado em duas 
etapas. A primeira se fará após a entrega do plano de trabalho e da 
assinatura do Termo de Outorga. A segunda somente será 
autorizada após a apresentação e aprovação do relatório parcial 
(realização objeto/metas e realizações financeiras) referentes a 
primeira etapa do projeto.  
 

1.5. ITENS FINANCIÁVEIS Os recursos do presente edital serão 
destinados exclusivamente ao pagamento de bolsas de pesquisa com 
recursos de auxílio ao pesquisador.  
 

1.5.1. Bolsas: Poderão ser solicitadas bolsas tomando como 
referência as bolsas nas modalidades oferecidas pelo CNPq: 
Pesquisador Visitante; Doutorado; Mestrado; Iniciação Científica ou 
Iniciação Tecnológica (PIBITI) e Apoio Técnico à Pesquisa 
(http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais) a) As bolsas solicitadas e os 
recursos correspondentes devem ser indicados na planilha do 
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orçamento do projeto. b) A destinação de cada bolsa solicitada deve 
ser devidamente justificada no texto da proposta. c) As bolsas serão 
concedidas na forma de quota ao proponente/coordenador do 
projeto. Caberá ao coordenador fazer as indicações dos bolsistas 
apenas após a assinatura do Termo de Outorga do Auxílio. d) A 
implementação das bolsas deverá ser realizada dentro dos 
requisitos, prazos e critérios estipulados para cada uma das 
modalidades acima indicadas. e) A vigência das bolsas não poderá 
ultrapassar o prazo de execução do projeto (12 meses). Nesse 
período serão permitidas substituições de bolsistas, desde que 
plenamente justificadas pelo coordenador do projeto. f) É 
expressamente vedada a utilização das bolsas para pagamento de 
prestação de serviços, nem para a execução de atividades 
administrativas, uma vez que tal utilização estaria em desacordo 
com a finalidade das bolsas da UFPE.  
 

1.6. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS As propostas a serem 
apoiadas pelo presente Edital deverão ter seu prazo máximo de execução 
estabelecido em 12 (doze) meses. Os projetos poderão ser prorrogados, 
excepcionalmente, mediante apresentação de justificativa.  

 
2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE Os critérios de elegibilidade indicados abaixo 
são obrigatórios. O atendimento aos mesmos é considerado imprescindível para o 
exame da proposta, seu enquadramento, análise e julgamento. A ausência ou 
insuficiência de informações sobre quaisquer deles resultará na desclassificação 
da proposta.  
 

2.1. QUANTO AO PROPONENTE E EQUIPE DE APOIO:  
 

2.1.1. O proponente deve atender aos itens abaixo: a) Ser 
pesquisador com curriculum vitae cadastrado na Plataforma Lattes; 
b) Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. 
Vínculo formal é entendido como toda e qualquer forma de 
vinculação � seja ela empregatícia/funcional ou não � existente 
entre o proponente, pessoa física, e a instituição de execução do 
projeto. Na inexistência de vínculo empregatício/funcional, o vínculo 
estará caracterizado por meio de documento oficial expedido por 
autoridade competente da instituição que comprove haver 
concordância entre o proponente e a instituição de execução do 
projeto para o desenvolvimento das atividades previstas na 
proposta. c) Ser obrigatoriamente o coordenador do projeto;  
 
2.1.2. A equipe técnica do projeto poderá ser constituída por 
pesquisadores, alunos e técnicos da Instituição Executora ou de 
instituições parceiras. Outros profissionais poderão integrar a 
equipe na qualidade de colaboradores.  
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2.1.3. Somente deverão ser incluídos na equipe do projeto aqueles 
participantes que tenham prestado anuência formal escrita, a qual 
deve ser mantida sob a guarda do coordenador do projeto.  
 
2.1.4. É obrigatório que os membros da equipe técnica 
caracterizados como pesquisadores tenham seus currículos 
cadastrados na Plataforma Lattes. Essa exigência não se aplica a 
pesquisadores estrangeiros.  
 

2.2. QUANTO À PROPOSTA  
 

2.2.1. As propostas apresentadas ao presente edital devem pleitear 
apoio financeiro para iniciativas destinadas a incentivar e apoiar 
projetos de coleta, documentação, resgate, recuperação, 
conservação e disponibilização para o acesso público de acervos 
de interesse científico e cultural de bens do patrimônio Afro-
Brasileiro, visando ampliar a sua disponibilidade e acessibilidade 
pela sociedade civil e por pesquisadores em particular, e maximizar 
os benefícios desses acervos para a geração de conhecimento 
novo.  
 
2.2.2. Serão estimuladas propostas que incluam no seu escopo o 
compartilhamento de laboratórios multiusuários ou estruturas de 
suporte à pesquisa por diferentes grupos/instituições de pesquisa, 
ou ainda a recuperação, conservação, catalogação e 
disponibilização de acervos de relevante valor científico, hoje 
indisponíveis ou pouco acessíveis à pesquisa e à sociedade em 
geral.  
 
2.2.3. As propostas deverão especificar o produto final do projeto no 
campo do formulário de Solicitação de Auxílio à Pesquisa pleiteante 
com vistas na criação da futura plataforma Acervo Digital 
AfroBrasileiro que é parte da estratégia que objetiva mobilizar a 
sociedade civil e pesquisadores em particular em uma articulação 
ampla para uma Política Nacional de Acervos Digitais.  
 
2.2.4. As propostas deverão atender às recomendações contidas na 
Carta do Recife da Rede Memorial (redememorial.org.br/) e conter 
pelo menos uma das linhas de ação listadas abaixo: a) Pesquisa 
documental realizada em instituição de memória que se proponha a 
disponibilizar para o acesso livre, para uso compartilhado por 
diferentes grupos/instituições de pesquisa, acervos de interesse 
para a memória e a cultura afro-brasileira; b) Recuperação, 
conservação, descrição e tratamento de coleções com metadados. 
Para fins deste edital o tratamento dos dados está relacionado à 
manipulação dos mesmos para que estes possam ser futuramente 
publicados e processados. Este processo pode envolver diferentes 
tarefas como a higienização, catalogação, organização, descrição e 
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classificação dos dados, devido a isto, não pode ser totalmente 
automatizado. , c) Digitalização e disponibilização para o acesso 
público de acervos de interesse para a memória e a cultura Afro-
Brasileira; d) Catalogação e disponibilização de acervos – 
documentais ou de outra natureza – que tenham relevante valor 
para a pesquisa científica, a fim de possibilitar o conhecimento e o 
acesso de seu conteúdo pela sociedade e, em particular por 
pesquisadores em geral; e) Publicação de fontes. Tem como meta 
possibilitar que os dados possam ser utilizados e compartilhados, 
que possam ser associados a algum padrão aberto e que tenham a 
possibilidade de serem conectados a outros conteúdos da web. 
Este processo envolve a definição de plataformas de 
disponibilização, hospedagem, aplicações que possibilitem o 
acesso e a consulta e políticas que definam a privacidade e 
segurança dos dados. f) Uso de Plataformas Agregadoras. A 
proposta deve envolver práticas de colaboração, compartilhamento 
e troca de conhecimentos entre produtores de conteúdos, gestores 
de conteúdos e usuários dos repositórios. Alguns exemplos, seriam 
ambientes que possibilitem discussões frente a elaboração de 
repositórios para a cultura Afro-Brasileira e um ponto agregador 
para acesso e visualização dos repositórios; g) Registro e Memória. 
Projetos de registro de experiência ou memória sobre 
personalidades, comunidades quilombolas; religiões de matriz 
africana; registros memoriais de tradições de comunidades negras, 
vídeo-documentário, exposição fotográfica.  
 
2.2.5. As propostas deverão prever a criação de um Comitê Gestor 
para acompanhar a execução do projeto e, particularmente, a 
implementação dos mecanismos específicos previstos na proposta 
para permitir e facilitar o acesso da sociedade e de pesquisadores 
em particular, inclusive externos à Instituição Executora e ao acervo 
pesquisado. A composição do Comitê Gestor deverá conter 
pesquisadores externos à Instituição Executora, em proporção não 
inferior à metade de seus membros.  
 
2.2.6. A adesão dos Membros do Comitê Gestor deve ser 
formalizada mediante carta de anuência que será mantida pela 
coordenação da pesquisa-ação.  
 
2.2.7. As propostas deverão ser apresentadas na forma de projeto, 
e conter as seguintes informações, de forma a permitir sua 
adequada análise por parte dos Comitês Avaliadores: a) 
Identificação da proposta; b) Justificativa para a realização do 
projeto, incluindo a descrição da natureza e relevância, para 
atividades de pesquisa-ação, do acervo objeto do apoio solicitado; 
c) Descrição das condições atuais de utilização do acervo que se 
pretende apoiar, inclusive quanto ao número e diversidade de 
pesquisadores/grupos/instituições usuárias e disponibilidade de 
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acesso por pesquisadores de outros grupos/instituições de 
pesquisa; d) Descrição das condições e dos mecanismos 
específicos que se pretende implantar para a preservação e 
disponibilização para o acesso de acervos de interesse científico e 
cultural da memória Afro-Brasileira para a sociedade brasileira e a 
comunidade de pesquisadores em particular, inclusive de outras 
instituições e) Objetivos e metas a serem alcançados; f) 
Metodologia a ser empregada; g) Descrição dos mecanismos de 
gerenciamento do projeto, incluindo a composição nominal e o 
modo de funcionamento propostos para o Comitê Gestor h) 
Orçamento detalhado, com a devida justificativa para cada bolsa 
solicitada e sua totalização; i) Cronograma de atividades; j) 
Identificação dos demais membros da equipe e de sua contribuição 
ao projeto, k) Identificação dos membros do Comitê Gestor do 
projeto; l) Indicação (quando houver) de colaborações ou parcerias 
interinstitucionais já estabelecidas para o desenvolvimento do 
projeto, relevantes para sua exequibilidade; m) Disponibilidade 
efetiva de infra-estrutura e de apoio técnico para o desenvolvimento 
do projeto; n) Estimativa dos recursos financeiros de outras fontes 
que serão aportados pelos eventuais Agentes Públicos e Privados 
parceiros.  

 
2.3. QUANTO À INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO A instituição de execução 
do projeto deverá se enquadrar ao estabelecido pelo item 1.2.2 deste 
REGULAMENTO.  

 
3. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO São os seguintes os critérios para 
classificação das propostas quanto ao mérito técnico-científico e à adequação 
orçamentária: item Critérios de análise e julgamento Peso Nota A Mérito, 
originalidade e relevância do projeto e aderência do projeto aos objetivos do edital. 
2,5 0 a 10 B Qualificação do proponente 2,5 0 a 10 c Clareza e importância dos 
resultados esperados do projeto e de sua contribuição para a ampliação da 
disponibilidade de serviços especializados ou de acervos de interesse científico e 
cultural para a memória Afro-Brasileira para a pesquisa no país 2,0 0 a 10 D 
Avaliação do coordenador quanto à qualidade e regularidade de sua produção 
científica ou tecnológica publicada em veículos qualificados 1,0 0 a 10 E Avaliação 
da viabilidade e operacionalidade da proposta, inclusive quanto à adequação da 
equipe e da infra-estrutura disponível para a realização do projeto. 2,0 0 a 10 F 
Adequação da metodologia ao(s) objetivo(s) proposto(s) 1,0 0 a 10 G Adequação 
do orçamento aos objetivos, atividades e metas propostas; 1,0 0 a 10 H 
Adequação do funcionamento e composição propostos para o Comitê Gestor 2,0 0 
a 10 I Parcerias institucionais estabelecidas para o desenvolvimento do projeto, 
facilitadoras de sua exeqüibilidade e do acesso futuro da estrutura multiusuário ou 
acervo apoiado por pesquisadores em geral. 2,0 0 a 10  
 

3.1. Para estipulação das notas poderão ser utilizadas até duas casas 
decimais.  
 



29 

3.2. A pontuação final de cada projeto será aferida pela média ponderada 
das notas atribuídas para cada item.  
 

4. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO FINAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 

4.1. A execução dos projetos aprovados será acompanhada por meio de 
relatórios técnicos parciais, da participação dos coordenadores em 
seminários de acompanhamento e avaliação organizados pelos promotores 
desta ação e, quando couber, por visitas in loco de técnicos ou consultores. 
 
4.2. Quando solicitado pala UFPE, o Coordenador deverá preencher 
formulário de avaliação e acompanhamento do projeto aprovado, em 
preparação aos seminários de acompanhamento e avaliação.  
 
4.3. Nos Seminários de Acompanhamento e Avaliação, os Coordenadores 
convocados deverão apresentar as atividades desenvolvidas e resultados 
alcançados em cada projeto, a fim de que estes sejam avaliados por 
consultores, que emitirão pareceres e recomendações a serem seguidas 
na continuação do projeto.  
 
4.4. Em conformidade com o Termo de Outorga e demais normas da UFPE 
o coordenador do projeto deverá encaminhar no prazo de até 60 (sessenta) 
dias após o término da vigência do projeto, o relatório final onde deverá 
constar o detalhamento de todas as atividades desenvolvidas durante a 
execução do projeto e a descrição de seus resultados e produtos, bem 
como o registro de todas as ocorrências que afetaram o seu 
desenvolvimento. 4.5. Quando solicitado pela UFPE, o Coordenador 
deverá preencher formulário de avaliação e acompanhamento do projeto 
aprovado.  
 

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACERCA DO 
CONTEÚDO DO EDITAL E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE 
PROPOSTA.  
 

5.1. Sobre o conteúdo do Edital Esclarecimentos e informações adicionais 
acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos encaminhando 
mensagem para o endereço:  
 
5.2. Sobre o preenchimento do Formulário de Propostas O atendimento a 
proponentes com dificuldades no preenchimento do Formulário de 
Propostas será feito na Diretoria de Extensão Cultural/PROEXT, localizada 
na Rua Benfica, nº157 – Madalena, Recife/PE, CEP 50720 -001, pelo 
endereço eletrônico ou pelo telefone (081) 3227.0657, de segunda a sexta-
feira, no horário das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 
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1.2.2.1Iniciativas aprovadas no edital do Afro Digital 
 
Projetos Aprovados    
 
O Ministério da Cultura, A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESQ e a Pró-
Reitoria de Extensão - PROEXT da UFPE considerando o conjunto de propostas submetidas, 
avaliadas segundo o mérito, a relevância e a aderência destas aos objetivos do Edital de 
preservação e acesso aos bens do patrimônio Afro-Brasileiro, tornam público o resultado das 
deliberações do seu Comitê Avaliador: 

Iniciativas selecionadas 

NOMES DOS 
PROPONENTES 

PROJETOS CIDADE/UF NOTA 

Antônio Liberac 
Cardoso Simões Pires 

Memória Fotográfica do negro Baiano Salvador/BA 9,87 

Ane Luíse Silva 
Mercenas Santos 

Conflito e negociações no pós abolição: As relações de 
compadrio e dados populacionais em Sergipe. 

Aracajú/Sergipe 9,81 

Renata Cássia 
Andreoni de Souza 

Imprensa negra no Rio Grande do Sul: Caminhos para 
preservação e divulgação do patrimônio Afro-Brasileiro 

Porto Alegre-Rio 
Grande do Sul 

9,58 

Dayse Cabral de 
Moura 

As memórias dos terreiros do Recife com instrumento de 
preservação do Patrimônio Afro Brasileiro: A construção 
dos acervos da casa de Santa Barbara e do Galpão de 
Ogum Mata. 

Recife/Pernambuco 9,47 

Maria Angélica 
Zubaran 

O direito as memórias negras: Preservando o patrimônio 
Afro-Brasileiro nas coleções do jornal o exemplo ( 1892 – 
1930) 

Porto Alegre – Rio 
Grande do Sul 

9,45 

Maria das Graças 
Souza Texeira 

A Sistematização da Documentação e Digitalização do 
acervo do Museu Afro-Brasileiro/UFBA 

Salvador, BA 9,43 

Francisca Helena 
Marques 

Arquivo de som e imagem “Dalva Damiana de Freitas Cachoeira/BA 9,37 

Myrian Sepúlveda dos 
Santos 

Museu Afro Digital Rio: Arquivos de expressões musicais 
de Matriz Africana/Grande Madureira. 

Rio de Janeiro/RJ 9,34 

Leandro Alves da Silva Carta de Esperança Garcia: Uma mensagem de 
coragem, cidadania e ousadia. 

Porto Alegre,/RS 9,31 

Sergio Rangel Risso Memórias da escravidão em Campos dos Goytacases: 
Digitalização dos documentos de escravos do arquivo 
Público Municipal Waldir Pinto de carvalho (séc. XVIII e 
XIX) 

Rio de Janeiro/RJ 9,28 

Solange Pereira da 
Rocha 

Patrimônio Afro-brasileiro no Nordeste oriental: Acervos 
digitais e experiências negras na Paraíba. 

João Pessoa/PB 9,16 

Moacir Rodrigo de Senhores de suas casas: pesquisa e digitalização dos Mariana/MG 9,12 
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Castro Maia livros de testamentos de libertos e negros livres de uma 
cidade mineradora (Mariana-MG, 1732-1888) 

Isabelle Braz Peixoto 
da Silva 

Afro-memória digital: acervo do Museu Arthur Ramos Fortaleza Ceará 9,06 

José Luciano de 
Queiroz Aires 

O semiárido paraibano também é afro-brasileiro: a 
produção de memórias dos terreiros de umbanda e 
candomblé da região. 

Campina Grande, 
PB 

9,04 

Petronio José 
Domingues 

O negro no pós-abolição em Sergipe (1888-1900): 
trabalho, Família e lazer 

Aracaju/ SE 9,02 

Isabel Cristina Martins 
Guillen 

Movimento Negro Unificado de Pernambuco: redes e 
estratégias na luta contra o racismo (1980-2000) 

Jaboatão dos 
Guararapes/PE 

8,98 

Marco Antônio 
Domingues Teixeira 

Populações afro-amazônicas de Rondônia: identidade 
étnica, Social e Cultural. 

Porto Velho, RO. 8,86 

Bruno Rafael Veras de 
Morais 

Memória e História de uma trajetória diásporica: M.G. 
Baquaqua – Escravidão e abolicionismo no Brasil e 
América do Norte 

Recife, PE 8,84 

Alessandra Paola 
Caramori 

Dicionário de folhas do IlêAxêOpóAfonjá Salvador, BA 8,83 

Nivaldo Aureliano Léo 
Neto 

Do buraco ao mundo: segredos, rituais e patrimônio de 
um quilombo indígena. 

João Pessoa, PB 8,65 

  

Iniciativas Habilitadas não selecionadas 

NOMES DOS 
PROPONENTES 

PROJETOS CIDADE/UF NOTA 

Miriam Furtado Hartung Quilombo: Acervo digital e guia Qualificado 
Acadêmico sobre a produção quilombola 
localizada nos acervos de instituições de ensino 
superior dos Estados de São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina. 

Florianópolis, SC 8,54 

Ana Josefina Ferrari Arquivo e Memória Quilombola: construção do 
acervo de comunidades quilombolas de São 
Paulo, Paraná e Santa Catariuna. 

Matinhos, Paraná 8,49 

Alexandra Gouveia Dumas Memórias da Mussuca: Quilombo (en) cantos de 
Dona Nadir 

Aracajú, Sergipe 8.40 

Sandra Regina do 
Nascimento Santos 

Zul+Zumbi São Paulo/SP 8,40 

Luís Gustavo Molinari 
Mundim 

Salvaguarda da festa de Nossa Senhora do 
rosário dos homens Pretos de Chapada do 
Norte: Constituição de acervo 

Belo Horizonte, MG. 8.38 

Rubens Alves da Silva Museu itinerante Balaio da Capoeira Belo Horizonte, MG. 8.30 

Osvaldo Martins de 
Oliveira 

Jongos e Caxambus: culturas afro-brasileiras no 
Espírito Santo 

Vila Velha, ES. 8.28 
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Eugenia Portela de 
Siqueira Marques 

Olhares decoloniais sobre as comunidades 
quilombolas no Mato Grosso do Sul: 
Contribuições para o conhecimento e a 
divulgação do patrimônio afro-brasileiro 

Campo –MS 8.26 

Cecília de Mendonça Acervo Djalma Correa: Culturas populares no 
Nordeste de 1970 1 2010 – Bahia, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte. 

Rio de Janeiro/RJ 8.29 

Solange Sabino Palazzi Levantamento dos Dados históricos da 
irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 
Pretos de Ouro Preto 

Ouro Preto, MG 8.25 

  

Iniciativas Habilitadas não selecionadas:  

São iniciativas que possuem propostas coerentes com as as cláusulas do Edital de preservação e 
acesso aos bens do patrimônio Afro-Brasileiro, porém que não alcançaram classificação entre as 
20 (vinte) selecionadas pela Comissão de Avaliação. Havendo disponibilidade orçamentária e 
financeira a comissão poderá selecionar mais projetos de seguindo a ordem de classificação. 
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1.1.3) Diálogos setoriais 
 

“Esta iniciativa é decorrente da ação Sistemas de Informação e Acervos Digitais 
de Cultura desenvolvida em 2012, também no âmbito do Projeto Apoio aos 
Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil. Naquela oportunidade, estabeleceu-se 
contato inicial com parceiros europeus e foram conhecidos arranjos para integração 
de acervos diversos, com especial ênfase no desafio de promover canais de acesso 
comuns às coleções digitalizadas de bibliotecas, arquivos e museus. 

A ação atual realizará uma missão técnica a países com experiências de 
destaque nessa área e organizará um seminário internacional, a ser sediado no 
Brasil, sobre experiências com sistemas de informação e digitalização de conteúdos 
culturais. 

O objetivo da ação é intercambiar experiências entre o Brasil e a União 
Europeia sobre sistemas de informações culturais com interfaces interativas e 
arranjos de integração para acervos digitais, estabelecendo-se canais permanentes 
de troca de informações entre programas, projetos, iniciativas e especialistas, 
europeus e brasileiros, no campo dos acervos digitais. 

O resultado dessa iniciativa será, ao final, simplificar a captação, a organização 
e a disponibilização de informações culturais, permitindo mais facilidade no acesso 
e na utilização dos conteúdos digitais distribuídos em instituições e iniciativas 
mantenedoras de acervos culturais e de patrimônio (bibliotecas, arquivos e 
museus).” Diálogos Setoriais 

Sem dúvida o convite do MinC para a UFG participar da missão brasileira a 
propósito do cumprimento da agenda prevista nesta parceria, deu a oportunidade 
de contextualizar as apostas feitas pelo Tainacan num campo de soluções muito 
sofisticado e reconhecidamente bem sucedido como a Europiana: colação online 
multi lingual de mais de milhões de itens digitalizados dos museus europeus, 
bibliotecas, arquivos e coleções multimídia. 
 
Para mais detalhes acesse:  

http://sectordialogues.org/ 
http://sectordialogues.org/pt-br/acoes-apoiadas/506 
Sistemas de Informação e Acervos Digitais de Cultura  
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1.1.4) Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria Municipal de 
Cultura de Goiânia e a Universidade Federal de Goiás 

1.1.4.1) Introdução: 
 O acordo de cooperação técnica entre a Gerência de Patrimônio Artístico e 
Cultural, unidade da Secretaria Municipal de Cultura e a Universidade Federal de Goiás, 
por intermédio da Faculdade de Informação e Comunicação e o Curso de Graduação em 
Gestão da Informação procurou estabelecer parcerias locais com entidades públicas, 
visando ofertar o conhecimento produzido pela universidade a seu entorno, sendo mais 
uma parceria que oferece a oportunidade de aprimoramento do Tainacan enquanto 
solução para gestão de acervos digitais. Abaixo copiamos o texto de referência para o 
termo firmado entre as duas entidades citadas acima. 
 

Prefeitura de Goiânia 
Secretaria Municipal de Cultura 

Diretoria de Políticas e Eventos Culturais 
Gerência de Patrimônio Artístico e Cultural 

 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ENTES PÚBLICOS 
 
Acordo de Cooperação Técnica específico nº______/2016, que entre si celebram a 
Gerência de Patrimônio Artístico e Cultural, unidade da Secretaria Municipal de Cultura e 
a Universidade Federal de Goiás, por intermédio da Faculdade de Informação e 
Comunicação e o Curso de Graduação em Gestão da Informação, visando a cooperação 
técnica entre a Gerência de Patrimônio Artístico e Cultural - com sede no edifício do 
antigo Grande Hotel, Avenida Goiás, com a Rua 3, Setor Central, CEP 74010-010, 
Goiânia-GO - unidade da Secretaria Municipal de Cultura, inscrita no CNPJ sob o n° 
11.702.913/0001-76, sediada no Setor Sul, Avenida 84, nº535, CEP 74.080-400, Goiânia-
GO, representada neste ato por seu Secretário, Ivanor Florêncio de Mendonça - portador 
da Carteira de Identidade n° ___________________, CPF n° ____________________, 
residente e domiciliado em Goiânia-GO - e a Universidade Federal de Goiás (CNPJ ?), 
representada pela Faculdade de Informação e Comunicação e pelo Curso de Graduação 
em Gestão da Informação, representada neste ato por 
__________________________resolvem firmar o presente Instrumento, na forma 
prevista no Artigo 116 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, no que couber e demais legislações. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente Instrumento tem por Objeto a integração de recursos tecnológicos 
desenvolvidos pelos alunos e professores do Curso de Graduação em Gestão da 
Informação - Faculdade de Comunicação e Informação/Universidade Federal de Goiás - 
com as coleções do acervo fotográfico da Gerência de Patrimônio Artístico e Cultural - 
Secretaria Municipal de Cultura - visando à organização e disponibilização dessas 
coleções em uma base de dados na internet, por meio de uma ferramenta denominada 
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“Tainacan” - um software com soluções tecnológicas de administração e armazenamento 
de dados, que vem sendo desenvolvido por meio de uma parceria entre a Universidade 
Integra este Instrumento, o Plano de Trabalho, elaborado de comum acordo entre as 
partes, concernente à execução do Objeto descrito na Cláusula Primeira. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO 
 
Integra este Instrumento, o Plano de Trabalho, elaborado de comum acordo entre as 
partes, concernente à execução do Objeto descrito na Cláusula Primeira. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES 
 
I - De ambos os partícipes: 
 
Para a consecução do Objeto estabelecido neste Instrumento, constituem atribuições: 
 
a) Programar ações integradas a fim de concretizar o Objeto do presente Instrumento e 
assegurar a plena execução deste Acordo de Cooperação Técnica; 
 
b) Definir, em reuniões presenciais, as ações necessárias à operacionalização do Objeto, 
bem como as etapas e os prazos para execução; 
 
c) Escolher e disponibilizar equipes técnicas para acompanhar e executar as atividades 
pertinentes ao Objeto, melhor detalhadas no Plano de Trabalho - parte integrante deste 
documento; 
 
d) Definir, após análise, qual das partes será responsável pelo gerenciamento da base de 
dados e também quem viabilizará os equipamentos de informática, necessários para o 
desenvolvimento dos trabalhos previstos; 
 
e) Eleger um membro de cada equipe para fazer o acompanhamento e a avaliação das 
ações relacionadas ao presente Instrumento; 
 
f) Produzir relatórios a respeito do desenvolvimento das etapas de trabalho, divulgando 
qualquer modificação adotada ou ocorrências não previstas, que possam ou venham 
acontecer; 
 
g) Promover a troca das informações, dados obtidos, documentos textuais e imagéticos, 
material bibliográfico, estudos, banco de dados e outros que sejam de mútuo interesse. 
 
II - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO 
a) Prestar apoio técnico à Universidade Federal de Goiás no que diz respeito ao 
planejamento e organização da base de dados, cooperando no estabelecimento das 
diretrizes que nortearão as etapas de trabalho; 
 
b) Dispensar um servidor (Designer Gráfico) da equipe técnica para realizar o “tratamento 
digital” das imagens e ainda auxiliar no desenvolvimento da programação visual (web 
design) das páginas da base de dados; 
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c) Responsabilizar-se pela regularidade de documentos e/ou obtenção das autorizações 
de “Direito de utilização das imagens fotográficas”, com os autores das fotografias ou 
familiares detentores dos direitos autorais, antes de serem disponibilizadas na base de 
dados; 
 
d) Organizar e separar as imagens fotográficas - em conjuntos de assuntos ou temáticas 
relacionadas, formando as coleções - para as etapas de digitalização e alimentação da 
base de dados, de acordo com as etapas definidas previamente entre as partes e a 
regularização das autorizações de “Direito de utilização das imagens fotográficas”; 
 
e) Elaborar os textos a serem anexados na base de dados, assim como os informativos, 
normatizações e modelos de documentos que acompanharão as imagens; 
 
f) Acompanhar o escaneamento das imagens fotográficas a ser realizado pela 
Universidade Federal de Goiás, com apoio da Bibilioteca Central Professor Alpheu da 
Veiga Jardim (situada no Campus II, saída para Nerópolis, ao lado do Conjunto Itatiaia), 
disponibilizando de um a dois servidores para levar os documentos imagéticos até o local 
estabelecido e responsabilizar-se pela salvaguarda e manuseio das imagens durante a 
etapa de trabalho; 
 
g) Disponibilizar transporte da Prefeitura Municipal para levar os servidores até a 
Biblioteca Central Prof. Alpheu da Veiga Jardim da Universidade Federal de Goiás 
(situada no Campus II, saída para Nerópolis, ao lado do Conjunto Itatiaia), nos dias 
estabelecidos para escaneamento de imagens fotográficas e de reuniões; 
 
h) Fornecer equipamentos de segurança para o manuseio das imagens fotográficas 
durante o escaneamento - uma vez que essas imagens podem conter resquícios de 
resíduos químicos, gazes liberados nas reações de degradação das cópias, acúmulo de 
poeira, mofo, excrementos de insetos, fungos, ácaros, presentes nas ampliações 
armazenadas há anos - seguindo as recomendações estabelecidas pelos especialistas 
em conservação fotográfica; 
 
i) Vetar a entrada de comida e bebida no ambiente de escaneamento das imagens, 
orientando sobre a possibilidade de acidentes que poderiam causar danos irreversíveis 
aos objetos fotográficos; 
 
j) Produzir relatórios sobre o desenvolvimento das ações, de acordo com as fases 
definidas no  
 
Plano de Trabalho 
 
III – DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
a) Fornecer a ferramenta tecnológica “Tainacam” e demais softwares necessários para 
disponibilização das imagens fotográficas na base de dados; 
 
b) Promover e desenvolver atividades de planejamento e operacionalização da base de 
dados; 
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c) Disponibilizar as imagens fotográficas na base de dados respeitando as normatizações 
e recomendações descritas nas autorizações de “Direito de utilização das imagens 
fotográficas” - fornecidas pela Gerência de Patrimônio Artístico e Cultural - em 
concordância com os autores das fotografias ou detentores dos direitos autorais das 
mesmas; 
 
d) Estudar e adotar procedimentos que mantenham a segurança das imagens fotográficas 
dentro da base de dados - resguardadas pela Lei de Direitos Autorais, nº9610 de 
19.02.1998 - inibindo a possibilidade de cópias indiscriminadas; 
 
e) Disponibilizar as imagens na base de dados, em resolução de 72 dpi, apenas para 
consulta e visualização; 
 
f) Organizar as imagens fotográficas, dentro da base de dados, a partir da definição das 
coleções, anexando as devidas referências de identificação, autoria e demais informativos 
sobre pesquisas envolvendo essas imagens ou coleções - material 
 
g) Verificar o conteúdo dos textos elaborados pela Gerência de Patrimônio Artístico e 
Cultural - sobretudo nas partes em que a Gerência citar o nome ou os interesses da 
Universidade Federal de Goiás - comunicando previamente qualquer desacordo com o 
que foi redigido, para que as partes entrem em concordância antes do lançamento dos 
textos na base de dados; 
 
h) Promover o escaneamento das imagens fotográficas, com apoio da Biblioteca Central 
Prof. Alpheu da Veiga Jardim da Universidade Federal de Goiás (situada no Campus II, 
saída para Nerópolis, ao lado do Conjunto Itatiaia), que disponibilizará um escâner 
planetário para a realização desta fase do trabalho; 
 
i) Registrar, de maneira evidenciada na base de dados, os informes a respeito das 
restrições e normatizações de utilização das imagens fotográficas - resguardadas pela Lei 
dos Direitos Autorais, nº 9610 de 19.02.1988 - a serem estabelecidas 
 
1. As imagens poderão ser utilizadas apenas para fins de pesquisa histórica, educativa 
e/ou cultural, constando o crédito de autoria das mesmas - indicado por nome, 
pseudônimo ou marca do autor; 
 
2. A Gerência de Patrimônio Artístico e Cultural não detém os direitos autorais das 
imagens disponibilizadas nesta base de dados, apenas autorizações dos autores ou dos 
titulares dos direitos autorais e patrimoniais para determinadas utilizações. Portanto, 
recomenda-se aos requerentes que visem fins diferenciados dos estabelecidos acima, 
assim como o emprego de programas de correção ou efeitos que resultem em 
modificações ou interferências nas imagens, que consultem e solicitem autorização 
expressa dos autores ou titulares dos direitos autorais; 
3. É expressamente proibida a utilização das imagens para finalidades que visem, direta 
ou indiretamente, comercialização, obtenção de ganho, vantagem, proveito, lucro e afins 
sem a autorização expressa do titular de seus direitos autorais; 
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4. O infrator estará sujeito as penalidades previstas na Lei de Direitos Autorais (Lei nº 
9610 de 19.02.1998), que protege as relações entre o criador e quem utiliza 
 
5. O usuário/pesquisador que necessitar fazer uso de alguma imagem deverá procurar a 
sede da Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural, situada no edifício do antigo Grande 
Hotel, Avenida Goiás, esquina com a Rua 3, Setor Central, CEP 74010-010, de terça a 
sexta, das 8 as 12hs, telefone: 35244404, E-mail? Ver com Susy, para preenchimento do 
“Termo de Responsabilidade e utilização de imagens fotográficas”, conforme lei dos 
direitos autorais (Lei nº 9610 de 
 
6. Obs. Estudar outra possibilidade com a UFG: Preencher o formulário tal...enviar para o 
endereço eletrônico e após resposta, procurar a sede da...Imprimir um formulário tal, tal, 
escolher as imagens e comparecer a sede da Gerência de Patrimônio Artístico e Cultural, 
situada no edifício do antigo Grande Hotel, Avenida Goiás, esquina com a Rua 3, Setor 
Central, CEP 74010-010, de terça a sexta, das 8 as 12hs, telefone: 35244404, E-mail?, 
para preenchimento e assinatura de Termo de Responsabilidade para utilização de 
imagens conforme 
 
7. Para a utilização de qualquer imagem presente na (nesta) base de dados é 
condicionante a doação de um exemplar, amostra ou cópia digital, para a Gerência de 
Patrimônio Artístico e Cultural, ao término do trabalho. O exemplar será incorporado aos 
arquivos da Gerência e poderá ser repassado, a título de 
 
8. Toda solicitação de utilização de imagem será submetida à avaliação de uma comissão 
interna. As solicitações estão condicionadas às imagens digitalizadas disponíveis e em 
condições de empréstimo. A Gerência fornece, no máximo, 10 (dez) imagens digitalizadas 
na resolução 100 dpi/jpg, com as respectivas informações e créditos do autor, anexados 
em arquivo de texto. As imagens só poderão ser veiculadas e/ou publicadas mediante 
colocação dos créditos do autor e da instituição. E sem fins que visem comercialização ou 
lucro financeiro; 
 
9. O requerente que visar a obtenção de mais de dez (10) imagens, resoluções 
diferenciadas ou se enquadrar em qualquer outra situação que fuja das normatizações 
estabelecidas, deverá encaminhar uma solicitação, por escrito, para a Gerência de 
Patrimônio Artístico e Cultural, justificando sua necessidade. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
O presente Acordo de Cooperação Técnica não implica o repasse de recursos financeiros 
entre as partes. As partes deverão prever na sua programação orçamentária anual os 
recursos necessários à execução das próprias atividades inerentes ao presente 
instrumento. Fica desde já estabelecido que caso algum projeto ou programa decorrente 
do presente Acordo de Cooperação Técnica necessite do repasse de recursos entre os 
partícipes, este só poderá ser efetuado por meio da celebração de instrumento especifico 
sob as normas do Decreto nº 6.170/2007, Portaria Interministerial 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
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O presente Acordo de Cooperação Técnica terá vigência de xx meses, a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de 
termo aditivo, com a devida justificativa, sem alteração do Objeto. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
A Secretaria Municipal Cultura e a Universidade Federal de Goiás designarão 
responsáveis pelo acompanhamento e execução de todas as ações relacionais a este 
instrumento e a adoção das providências necessárias para garantir a regularidade dos 
atos praticados e a plena execução do Plano de Trabalho, podendo, inclusive, uma das 
partes, determinar a imediata rescisão deste Acordo, se assim achar necessário. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 
 
Os partícipes poderão denunciar ou rescindir unilateralmente o presente Acordo de 
Cooperação Técnica, mediante comunicação escrita ao outro partícipe, com antecedência 
mínima de trinta dias. No entanto, a denúncia ou rescisão não representará liberação de 
compromissos porventura assumidos por meio de instrumentos específicos e/ou Acordos, 
que estejam ainda em vigor e em andamento, até o término de todos e quaisquer 
programas ou projetos a eles vinculados. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO SIGILO 
 
Fica proibida, para ambas as partes, a utilização ou divulgação na forma de artigos 
técnicos, relatórios, publicações e outras, de qualquer informação técnica desenvolvida, 
bem como de qualquer informação sobre os resultados dos trabalhos realizados no 
âmbito do presente Instrumento sem comunicação e aprovação prévia do partícipe, assim 
como a omissão do nome da outra parte ou dos créditos dos autores das imagens 
 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO 
 
O presente Acordo de Cooperação Técnica e o Plano de Trabalho poderão passar por 
alterações - mediante celebração de Termo Aditivo, proposto por um dos partícipes - 
devidamente justificada, a ser apresentada em prazo mínimo de 30 dias antes do término 
de sua vigência, levando-se em conta o tempo necessário para análise e decisão da outra 
parte. Novos programas e os projetos de mútuo interesse poderão ser parte de termos 
aditivos que, assinados pelas partes, passarão a integrar este Instrumento - sendo lícita a 
inclusão de novas cláusulas e condições, desde que não seja modificado o seu Objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO 
 
O Acordo de Cooperação Técnica deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de 
acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo, cada uma 
das partes envolvidas, pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DIFUSÃO E DIVULGAÇÃO 
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As partes envolvidas no presente Acordo de Cooperação Técnica ficarão a incorporar os 
documentos gerados no decorrer das etapas de trabalho - que sejam de seu interesse - 
aos seus arquivos ou acervos, assim como: 
 
a) Divulgar os resultados dos trabalhos desenvolvidos em conjunto, com a anuência do 
outro partícipe, bem como respeitar os princípios estabelecidos na cláusula oitava, 
 
b) Difundir a parceria firmada, por meio de qualquer mídia, inclusive internet, desde que 
sejam feitos sem finalidade comercial ou intuito de lucro direto ou indireto, na medida 
justificada pelo fim a se atingir; 
 
c) Reproduzir, descartar ou direcionar os documentos a outras instituições; 
 
d) A utilização ora prevista não tem limitação temporal ou numérica e é válida para o 
Brasil e exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração, a qualquer título. 
 
e) Na ação de difusão ou divulgação realizada por uma das partes, qualquer que seja o 
meio ou suporte utilizado, deverá constar o nome do outro partícipe , assim como os 
créditos dos autores das imagens, quando estas estiverem relacionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir eventuais questões oriundas da execução deste 
Instrumento, bem como de seus respectivos Termos Aditivos, que vierem a ser 
celebrados, podendo os casos omissos serem resolvidos de comum acordo entre os 
partícipes. 
E, por estarem de acordo, após leitura e compreensão do presente Acordo de 
Cooperação Técnica, os partícipes firmam o presente instrumento, lavrado em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, assinadas pelas partes, na presença das 2 (duas). 
 
Responsáveis/Proponentes 
 
Goiânia, ____ de _____________ de 2016. 
 
 
______________________________________     
_____________________________________ 
Secretária Municipal de Cultura   Gerência de Patrimônio Artístico e 
Cultural 
 
______________________________________     
______________________________________ 
Universidade Federal de Goiás   Graduação em Gestão de Informação 
 
_____________________________________ 
Tesmunha 
______________________________________ 
Tesmunha 
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1.2) Ativação de redes e mídias sociais 
 

1.2.1) Objetivo:  
 

- Definir proposta de ativação de redes virtuais em torno do projeto 
de acervos digitais – Tainacan. 

 

1.2.2) Objetivos específicos 

1. Consolidar a presença do projeto nas redes sociais; 
2. Aumentar a superfície de contato de público especializado e de possíveis novos 

usuários com o projeto; 
3. Abrir espaço de debate e aprimoramento coletivo do projeto; 
4. Divulgar produção de conhecimento geradas no projeto; 
5. Divulgar ações de implementação e oficinas; 
6. Divulgar acervos. 

1.2.3) Etapas de ativação 

1. Definição estratégias e linhas de ação para ativação de rede em torno do projeto;; 
2. Definição canais e objetivos de cada canal a ser utilizado; 
3. Criação dos canais; 
4. Criação da identidade visual e layouts; 
5. Definição e editoria e conteúdo da cada canal; 
6. Rotina e responsáveis pela ação; 
7. Monitoramento e avaliação da ativação de rede. 

 
1.2.4) Planejamento 

 
1. Definição estratégias e linhas de ação para ativação de rede em torno do projeto; 
2. Criar canal de comunicação com novos usuários, abrindo espaço para o início de 

um canal de suporte ao uso do Tainacan; 
3. Criar canal de comunicação com público especializado para divulgação do 

andamento do projeto e possíveis colaborações e novos parceiros; 
4. Disponibilizar informações sobre o projeto para além do blog do laboratório (canal 

especifico para o tainacan); 
5. Canal de difusão das oficinas e seminários realizados; 
6. Canal de difusão de acervos. 

 

1.2.5) Escolha dos canais 
 

Escolhemos algumas mídias sociais e alguns canais de difusão web com intuitos 
diversos, visando cobrir todas as possibilidades de disponibilizar informações para 
interagir com comunidades heterogêneas interessadas em aspectos também diversos que 
o Tainacan traz na sua concepção. 
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Facebook – Página 
Objetivo: Difusão ampla e mais genérica sobre projeto 
Público: Ampliado, mas com foco na área 
 
Facebook – grupo fechado 
Objetivo: Construção de um ambiente de discussão sobre o Tainacan a partir das oficinas 
para parceiros, colaboradores e gestores de acervos.  
Público: Pessoas que passaram pela oficina e estão em processo de adesão ao Tainacan 
e parceiros e futuros parceiros do projeto 
 
Wikipédia 
Objetivo: Apresentação formal de dados técnico e descritivos em 4 línguas (português, 
inglês, espanhol e alemão) 
Público: Foco em parceiros internacionais como Europiana 
 
Twitter 
Objetivo: Ampliação da divulgação do projeto em redes sociais 
Público: Aberto 
 
Youtube 
Objetivo: Divulgação de oficinas, tutoriais e reportagens sobre o projeto 
Público: Aberto 

1.2.6) Definição dos canais 
 
Facebook: 
Facebook é uma rede social lançada em 4 de fevereiro de 2004, operado e de 
propriedade privada da Facebook Inc.. Em 4 de outubro de 2012, o Facebook atingiu a 
marca de 1 bilhão de usuários ativos, sendo por isso a maior rede social em todo o 
mundo. 
 
Facebook - Página 
O que é:  
Páginas servem para empresas, marcas e organizações compartilharem suas histórias e 
se conectarem com as pessoas. Assim como os perfis, você pode personalizar as 
Páginas publicando histórias, promovendo eventos, adicionando aplicativos e muito mais. 
As pessoas que curtirem sua Página e os amigos delas poderão receber atualizações em 
seus Feeds de Notícias. Na página assim como em um perfil é possível: 
 

● Adicionar uma foto de capa 
● Editar suas informações básicas 
● Ir para histórias do passado 
● Visualizar um registro de sua atividade no Facebook 
● Mostrar as histórias que deseja destacar 
● Adicionar eventos cotidianos 
● Atualizar status 
● Ver e adicionar fotos 
● Compartilhar suas atividades em aplicativos 
● Ver os destaques de cada mês 



43 

Uma página no facebook tem as seguintes características quanto a: 

● Privacidade: as informações e publicações da página são públicas e 
geralmente disponíveis para qualquer pessoa do Facebook. 

● Público: qualquer pessoa pode curtir uma Página para se conectar a ela e 
receber atualizações do Feed de Notícias. Não há limite de pessoas para 
curtir uma página. 

● Comunicação: pessoas que ajudam a gerenciar uma Página podem publicar 
nessa Página. As publicações da Página podem aparecer no Feed de 
Notícias de quem curte a Página. Os proprietários da Página também podem 
criar aplicativos personalizados para ela e verificar as Informações da Página 
para acompanhar sua evolução e atividade. 

 
 
Facebook grupos 
 
O que é: 
Os grupos fornecem um espaço para as pessoas conversarem sobre interesses em 
comum, e podem ser criados por qualquer pessoa. Permitem que organizações, 
empresas, celebridades e marcas reais se comuniquem amplamente com as pessoas que 
as curtem. As páginas de um grupo podem ser criadas e gerenciadas somente pelos 
representantes oficiais. 

Os grupos oferecem gerenciamento diferencial de privacidade: 

● Privacidade: além da configuração pública, há outras configurações de 
privacidade disponíveis para os grupos. Em grupos secretos ou fechados, as 
publicações ficam visíveis somente para os membros dos grupos. 

● Público: é possível alterar a privacidade do grupo de forma a exigir que os 
novos membros sejam aprovados ou adicionados pelos administradores. 
Quando um grupo atinge certo limite, alguns recursos são limitados. Os 
grupos mais úteis tendem a ser os únicos criados com pequenos grupos de 
pessoas que você conhece. 

● Comunicação: em grupos, os membros recebem notificações por padrão 
quando algum membro publica algo no grupo. Os membros dos grupos 
podem participar de bate-papos, carregar fotos para álbuns compartilhados, 
colaborar em documentos dos grupos e convidar os membros que são 
amigos para eventos dos grupos. 

 
2. Youtube 
 
YouTube é um site que permite que os seus usuários carreguem e compartilhem vídeos 
em formato digital. 
 
3. Twitter 
 
É uma rede social e um servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e 
receber atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, 
conhecidos como "tweets"). 
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1.2.7) - Acompanhamento e ativação 
 
O plano de acompanhamento dos canais e ativação dos mesmos se dará da seguinte 
forma: 
 
Página no Facebook: Ativaremos inicialmente a partir da equipe do projeto e parceiros, 
bem como utilizaremos a lista de museus da pesquisa feita pelo IBRAM, para buscar 
quais deles possuem canais no Facebook, e os convidaremos a seguir a página do 
Tainacan, assim como seguiremos a página doa mesmos, já criando uma rede mínima 
dessas entidades com o projeto via Facebook.  
Quando outros tipos de entidades passarem a fazer parte do objeto de parceria do 
projeto, o mesmo será feito para estas entidades. 
 
Quanto a postagem no canal, será definido em reunião de equipe quem pode se 
responsabilizar por divulgar ações, eventos, aprimoramentos e notícias sobre acervos 
digitais na página. Assim que a comunidade começar a crescer, a intensidade de 
publicações deve acompanhar este ritmo, gerando uma presença constante da agenda do 
Tainacan e assuntos correlatos para o seguidores do projeto. 
 
Facebook - grupo fechado: Será ativada a partir dos eventos e oficinas, e deve se 
tornas um ponto de contato entre a equipe de desenvolvimento e parceiros do projeto com 
pessoas e instituições que aderirem ao Tainacan com o intuito de gerir acervos digitais. 
 
Youtube: Todos os vídeos gerados pelo projeto, e outros com conteúdo pertinente a 
temas do acervo deverão compor o canal, que ajudará a divulgar ações, tutoriais e 
conteúdo em todos os outros canais. 
Será gerido pela equipe de gestão do Tainacan. 
 
Twitter: servirá neste momento como um replicador dos posts do facebook até que a 
comunidade se estabeleça e crie relevância. Inicialmente será realizada pesquisa de 
parceiros e entidades afins a que estejam presentes nessa rede e que possam ser 
seguidas pelo Tainacan, afim de dar início a uma rede pertinente a cultura de acervos 
digitais nacional e internacionalmente. 

1.2.8) - Métricas a avaliação de performance dos canais 
 
Facebook Página:  
 
Utilizaremos a princípio um acompanhamento básico, a partir de ferramentas gratuitas 
como likealyzer.  
Abaixo segue os indicadores que esta ferramenta traz para um acompanhamento inicial 
da página. Neste link você acessa o relatório completo: 
http://likealyzer.com/facebook/tainacan_l3p 
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Entendemos serem esses indicadores suficientes num primeiro momento de 
ativação para o acompanhamento e gestão da performance da página no Facebook do 
Tainacan. Contudo, a medida do crescimento da mesma, outras análises serão possíveis 
e outras ferramentas devem ser acionadas. 
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Facebook - grupo fechado: 
 

Acompanharemos a evolução e performance do grupo, através da ferramenta de 
análises gratuita: sociograph.io, entre outras ferramentas gratuitas que possam nos ajudar 
a validar o uso dessa canal como uma espécie de comunidade de práticas sobre a 
adesão ao Tainacan. Abaixo é possível observar o topo de indicador e de 
acompanhamento que a ferramenta oferece. 
 

 
 

 
 



47 

 
 

Essa ferramenta traz dados suficientes para um acompanhamento da performance 
do grupo, além de gratuita, ela permite que os dados sejam exportados em formato .csv e 
.xls o que nos auxilia a realização de análises complementares. 
 

Twitter será acompanhado pela ferramenta: Twitter analytics 
 

 
 
Neste link é possível acessar a análise da página do Tainacan: 
https://analytics.twitter.com/user/Tainacan_L3P/home 
 
Youtube será acompanhado pelo analytics do próprio canal: 
https://www.youtube.com/analytics?o=U 
abaixo é possível ver as categorias de acompanhamento do analytics do youtube, por 
onde poderemos medir a performance do mesmo.  
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2) Conclusão 
 

A ativação de uma rede em torno do Tainacan, seja presencial ou virtual visa a 
construção de uma comunidade de interesse em torno do projeto, o que o ajuda a ter um 
retorno permanente de sua proposição, além de fortalecer vínculos com pessoas e 
instituições que podem construir sustentabilidade e aprimoramentos constantes para o 
mesmo.  
 Além de adesão a inovadora solução de acervos digitais proposta pelo Tainacan, 
compreendemos que a tarefa é a de sensibilizar todos os setores sociais para o valor da 
construção de acervos digitais no Brasil, enquanto ativo sócio cultural, econômico e de 
inovação. Ativar uma comunidade em torno do projeto significa fortalecer as conversações 
em torno da importância de acervos digitais como solução para a transformação do 
patrimônio sócio-cultural do país em legado ativo e gerador de riqueza em vários níveis. 
 O fato da ativação de redes se dar em torno do projeto do Tainacan, não significa 
a centralidade do mesmo dentro do campo de inovação de uma política de acervos 
digitais, mas sim o investimento em torna-lo um ponto de relevância que dinamiza o 
debate, e enriquece e aprofunda a importância do tema para a política cultural brasileira. 
Nesse sentido, trata-se menos da produção de uma lógica de marketing sobre um 
produto, mas antes a de uma estratégia de produção de subjetividade e sensibilização 
para uma solução num nível público, de gestão de acervos, e de uma visão inovadora, por 
sua capacidade de reinventar o sentido do patrimônio cultural para além de sua 
importância histórica e educacional, mas também enquanto ativo vivo e pulsante, gerador 
de riqueza. 


