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1. Introdução
O presente relatório tem por objetivo descrever a aplicação da formação presencial e à
distância dos conteúdos produzidos para o projeto Tainacan. Todos os materiais produzidos e a
estratégia de formação em rede foi descrita no relatório 5, denominado “Relatório com material e
estratégia de formação presencial e à distância”. Neste presente relatório, descrevemos como seu
deram as formações que o projeto realizou e seus resultados até o presente momento.
O relatório está dividido em 3 seções, sendo a seção 2 onde apresentamos uma descrição das
formações realizadas, na seção 3 os resultados acalçados com essas formações e na seção 4 algumas
conclusões que chegamos até o momento deste relatório, sugerindo melhorias e novas
possibilidades de experimentação.

2. Formações realizadas
1. Oficina experimental em Goiânia
A oficina aconteceu entre os dias 24 e 26 de agosto de 2015 e contou com 3 projetos
participantes do edital AfroDigital, iniciativa coordenada pela Coordenação Geral de Cultura
Digital do Ministério da Cultura e realizada pela Universidade Federal de Pernambuco/UFPE.
Houve entendimento da coordenação do MinC, da equipe da UFG e da UPFE que esse edital seria
uma das ações mais maduras da coordenação geral e que poderíamos utilizar os trabalhos já
realizados como base para as primeiras experimentações e validações do Tainacan como ambiente
para a produção de acervos digitais.
Foram selecionados 3 projetos pela UFPE e passamos 3 dias realizando discussões
conceituais e oficinas práticas utilizando o Tainacan. O material produzido para esta oficina foi
apresentado no relatório 5 desta prestação de contas.
Veja abaixo um relato da oficina realizado pela equipe da Coordenação Geral do Ministério
da Cultura e documentado no blog Culturadigital.BR. O relato se encontra disponível no link:
http://culturadigital.br/blog/2015/08/27/oficina-na-ufg-discute-digitalizacao-de-acervos/
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2. Oficina para projetos em Porto Alegre
A oficina de Porto Alegre aconteceu nos dias 28 e 29 de outubro de 2015, estando, portanto,
o Tainacan já mais amadurecido em seu estágio de desenvolvimento, ofertando uma interface mais
amigável e com maior quantidade de funcionalidades de configuração e gestão de acervos já em
funcionamento.

O objetivo central dessa oficina era já preparar os participantes do edital

AfroDigital da UFPE para criarem espaços de armazenamento de seus acervos digitais utilizando o
Tainacan, permitindo dessa maneira com que entregassem os produtos finais de seus projetos de
digitalização do edital já de forma online no ambiente Tainacan. Estavam presentes 11 participantes
dos projetos da região Sul e Sudeste do Brasil, convidados pela UFPE para participarem da
formação. O material utilizado já foi apresentado no relatório 5.
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Figura 1. Participantes da oficina de Porto Alegre.

Encontramos também um relato digital do encontro disponível no blog CulturaDigital.BR,
no link: http://culturadigital.br/cartaesperancagarcia/2015/11/18/oficina-afro-digital-e-lancamentoedital-povos-originarios-do-brasil-em-porto-alegre-rs/ .
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3. Oficina para projetos em Recife
A oficina de Recife aconteceu nos dias 24 e 25 de novembro de 2015, estando, portanto, o
Tainacan ainda mais amadurecido em seu estágio de desenvolvimento, ofertando uma interface
mais amigável e com maior quantidade de funcionalidades de configuração e gestão de acervos já
em funcionamento. O objetivo central dessa oficina era também preparar os participantes do edital
AfroDigital da UFPE para criarem espaços de armazenamento de seus acervos digitais utilizando o
Tainacan, permitindo dessa maneira com que entregassem os produtos finais de seus projetos de
digitalização do edital já de forma online no ambiente Tainacan. Estavam presentes 13 participantes
dos projetos da região Norte e Nordeste do Brasil, convidados pela UFPE para participarem da
formação. O material utilizado já foi apresentado no relatório 5.
Veja abaixo material da programação do evento:

Figura 2. Prof. Marcel em sua oficina Tainacan.
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3. Resultados alcançados
De maneira a avaliar os resultados alcançados com as oficinas, produzimos um questionário
que foi apresentado aos participantes ao final de cada oficina. Vale dizer que esse questionário foi
aprimorado para as oficinas de Porto Alegre e Recife, dado que a primeira em Goiânia ainda era
uma fase muito experimental do projeto e estávamos ainda em pesquisa a respeito do tipo de
formação quer faríamos, das dimensões de análise que deveriam ser levadas em consideração e da
metodologia a ser utilizada.
Ao todo, responderam o questionário 11 participantes das oficinas, sendo 8 da oficina de
Porto Alegre e 3 da oficina de Recife. A média de idade dos participantes é de 35,6 anos. Em
termos de uso da Internet, temos a totalidade dos participantes com uso de mais de 4 anos, o que
demonstra um público iniciado no uso da rede. A maioria dos participantes possui formação de
nível de pós-graduação, conforme vemos na figura 3. Vale dizer que identificamos aqui um grupo
com alto nível de formação acadêmica, revelando pesquisadores e potenciais especialistas em suas
áreas de atuação.

Figura 3. Grau de instrução dos participantes das Oficinas Tainacan.

Em termos de profissões, 4 participantes atuam como professores, 1 como agente cultural, 1
como arquivista, 1 como antropólogo, 1 como técnico em arquivo e 1 pessoa não informou sua
profissão. O público demonstra um grupo próximo ao tema do projeto do AfroDigital incluindo
alguns técnicos e profissionais da área de informação, o que torna o público um bom foco de
experimentação e avaliação do projeto Tainacan.
Sobre a experiência dos usuários com o uso de repositórios digitais para consulta e
publicação de documentos digitais, vemos na figura 4 que mais de 63% dos participantes têm
experiência frequente com uso desse tipo de software, o que reforça a ideia de que estávamos
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lidando nessas oficinas com um público experiente na tecnologia de acervos digitais.

Figura 4. Utilização de repositórios digitais

Já quando perguntamos sobre a experiência desses usuários na administração de coleções, a
maioria deles mostrou experiência, mas com menos frequência do que o uso desses sistemas, como
vemos na figura 5, o que reforça a ideia desse público como usuário desses ambientes mas com
menor experiência na gestão dos sistemas.

Figura 5. Utilização de repositórios digitais para administração de coleções

Quando perguntamos que erros esse público encontrou ao utilizar o Tainacan, encontramos
as seguintes respostas na figura 6.

Figura 6. Erros encontrados
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A maioria dos usuários aponta para um problema de realizar upload de múltiplas imagens e
da visualização em pequeno formato do item, sendo que alguns indicam que não encontraram
nenhum tipo de erro. O módulo de upload simultâneo de imagens estava em construção no período
da oficina em agosto, quando a mesma se deu em Porto Alegre, ao que atribuímos essa identificação
nesse erros desse gênero. No entanto, consideramos muito positiva a avaliação de apenas esse
aspecto como um potencial erro de sistema ao utilizar o Tainacan.
Quanto perguntamos aos participantes quais foram as maiores dificuldades que tiveram para
realizar uma determinada tarefa no Tainacan, encontramos as respostas conforme a figura 7.

Figura 7. Dificuldades encontradas

As principais dificuldades apontadas estão relacionadas com a indexação de arquivos,
definir os metadados de uma coleção, migrar os dados de uma plataforma para a outra por meio de
arquivos CSV e no processo de submissão de imagens, sendo que alguns usuários não reportaram
nenhuma dificuldade. As informações aqui coletadas serviram como elementos para melhorarmos a
interface do Tainacan no modo de organização e criação dos metadados de uma coleção, permitindo
inclusive redesenharmos uma parte importante dessa interface, incluindo a funcionalidade de upload
de conteúdos por meio de planilhas e arquivos CSV. Reforçamos a ideia de que avaliações como
essa devem ser mais amplas e frequentes para o projeto Tainacan, pois só assim temos condições de
sermos percebidos por um amplo público e melhorar as funcionalidades do sistema.
Quando perguntamos aos participantes para citarem 4 recursos que mais lhes motivariam a
utilizar o Tainacan no futuro, encontramos como resposta os itens da figura 8.
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Figura 8. Dificuldades encontradas

As sugestões de recursos dos usuários vai na direção de novas ferramentas de busca e
indexação, melhorias de interface, melhorias na ordenação dos itens, interoperabilidade de sistemas
e a questão dos direitos autorais. Alguns desses itens extrapolam as funcionalidades técnicas de um
sistema de informação, sendo elementos que devem compor os aspectos políticos de uso desse
sistema e regulações que funcionem como parâmetros do que é permitido, liberado e possível de se
fazer, como a questão dos direitos autorais. Os outros elementos citados já faziam parte do plano de
desenvolvimento do Tainacan até abril de 2016 e alguns deles têm sido incorporados em melhorias
na interface de navegação, como o campo de busca integrada.
Quando perguntados como avaliam a oficina, 100% dos participantes a avaliou como boa e
ótima, conforme visto na figura 9, demonstrando uma percepção de boa qualidade do trabalho
realizado pelos oficineiros da UFG

Figura 9. Avaliação geral da oficina

Sobre o material de apresentações utilizados, o resultado se repete ao do item anterior, como
vemos na figura 10.

Figura 10. Avaliação das apresentações
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Quando perguntados sobre a aplicabilidade das informações passadas para a prática diária de
trabalho dos participantes, vemos na figura 11 que a grande maioria informou que há boa e
excelente aplicabilidade, demonstrando a utilidade e relevância desse tipo de oficina para o público
participante.

Figura 11. Aplicabilidade das informações na prática de trabalho diária

Quando perguntados sobre o domínio do conteúdo ministrado e sobre a clareza da
exposição, vemos na figura 12 que os participantes também avaliaram em sua totalidade que o
resultado foi bom e ótimo, demonstrando uma boa percepção dos oficineiros da UFG que
apresentaram o conteúdo e conduziram as oficinas.

Figura 12. Domínio do conteúdo ministrado e exposição clara

Já quando perguntados sobre a carga horária, a grande maioria dos participantes acha que a
carga horária deveria maior, sendo que apenas 1 achou a carga horária excessiva, como podemos
ver na figura 13.
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Figura 13. Avaliação da carga horária da oficina

4. Conclusão
A estratégia de formação, conforme descrito relatório 5, leva em consideração os processos
presenciais e à distância. Entendemos que pela fase atual na qual o projeto se encontra, ou seja,
começando a ser conhecido no cenário brasileiro, iniciando seus primeiros experimentos práticos e
construindo as primeiras relações de parcerias para a constituição de redes de usuários, como
descrito no relatório sobre a estratégia e avaliação dos processos de ativação de redes, estamos
ainda iniciando na perspectiva de incluir usuários a distância nos processos de formação.
Acreditamos que com a maior difusão e adoção da tecnologia Tainacan, novos usuários devem
demonstrar interesse para iniciar processos de formação a distância. É nesse momento que os
materiais que preparamos e as estratégias de uso das mídias sociais para isso podem ser avaliadas
mais profundamente.
Já do ponto de vista da formação presencial, entendemos que chegamos a um resultado
bastante satisfatório para esse primeiro ciclo de existência do projeto, conseguindo lidar com um
público bastante especializado, ofertando uma formação percebida como de qualidade, relevante e
de alta aplicabilidade no cotidiano desses profissionais. Sem dúvida, entendemos que esse ainda é
um movimento embrionário, mas que já nos aponta para melhorias no Tainacan e para novas formas
de ofertar encontros de formação e organização desse tipo de conhecimento.
Entendemos ser relevante para as próximas experiências ampliar a carga horária de
formação, ofertando talvez 3 dias ao invés de 2, como fizemos em Recife e Porto Alegre,
facilitando com temas mais conceituais e exercícios práticos possam ser trabalhados em maior
profundidade e detalhes.
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