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Apresentação

O  presente  relatório  refere-se  ao  sexto  produto  do  Termo  de  Execução
Descentralizada firmado entre  o  Ministério da Cultura –  Secretaria  De Políticas
Culturais  (extinta  e  incorporada  pela  Secretaria  do  Audiovisual) –  e  a
Universidade Federal de Goiás com vistas à realização do Projeto Tainacan – estudo
e pesquisa de metodologia em iniciativas com foco na colaboração e gestão social de
acervos digitais. 

O  produto  06 refere-se  ao avaliação  contínua  para  uso  do  Sistema  de
Repositório  Instucional.  Esta  avaliação  está  apresentada  através  do  relatório
elaborado após a oficina sobre o Tainacan ministrada no Governo do Distrito Federal –
GDF  –   nas  datas  de  21/05/2018  a  22/05/2018,  dentro  da  Biblioteca  Nacional  de
Brasília. O tipo de instalação foi via Web, a versão da instalação utilizada foi a 0.8 e o
endereço da Instalação utilizada foi http://dev.medialab.ufg.br/formacao.

 

http://dev.medialab.ufg.br/formacao
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 1. Introdução

A equipe de Formação & Capacitação desenvolve ações na direção da gestão
de acervos digitais  em uma perspectiva conceitual  e prática,  atendendo diferentes
níveis de maturidade digital. Ela foi construída com base no conjunto de pesquisas e
aplicações prévias realizadas pelo Laboratório de Políticas Públicas Participativas (L3P)
e seus diversos parceiros.  Temos como objetivo principal  sensibilizar,  disseminar e
fortalecer  a  apropriação  do  Tainacan  como  ferramenta  de  organização  do  acervo
digital para as instituições de memória

Dentro da proposta de pesquisa acadêmica, buscando viabilizar a utilização do
Tainacan e colher retornos em relação a sua usabilidade, a equipe de Formação recém
estabelecida foi a campo. Como processo de pré-formação preparamos apresentação
em slides e  o fio lógico visando atender  ao convite do GDF para realizar  ação de
sensibilização, apresentação e atividade prática do Tainacan durante os dias 21 e 22
de maio de 2018, das 9:30 até as 17h, no telecentro da Biblioteca Nacional de Brasília. 

Foto 1: Formação Tainacan na Biblioteca Nacional de Brasília, em 21/05/2018.

O coordenador geral do Laboratório de Políticas Públicas Participativas, Dalton
Martins  iniciou o  primeiro  dia  de  formação,  comunicando a  trajetória  do  L3P  e  o
cenário de surgimento do Tainacan. A equipe de formação seguiu se apresentando e
pedindo  que  cada  participante  se  apresentasse,  assim  como  sua  expectativa  em
relação  à  oficina.  Nesse  momento,  pudemos  identificar  possíveis  enfoques  para
encaminharmos nossas falas e a atividade prática.

Foto2: Formação Tainacan na Biblioteca Nacional de Brasília, em 21/05/2018 
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 2. Oficina GDF

 a) Dia 21/05/2018

Objetivando sensibilizar  os participantes ao tema proposto,  apresentamos o
cenário mundial  dos repositórios digitais em rede, os conceitos fundamentais para
representação, organização e recuperação da informação e o painel de controle do
Tainacan.  Buscando  familiarizar  os  participantes  com  as  ferramentas  e  fluxo  de
trabalho do Tainacan, iniciamos a atividade prática, baseada na organização do acervo.

Segue abaixo,  os tópicos abordados ao longo do primeiro dia da oficina.

·    Apresentação  dos  participantes  (nome,  instituição,  atividade,  tipo  de  acervo  e

expectativa);

·    Breve apresentação dos princípios norteadores do desenvolvimento da plataforma;

·    Apresentação de métodos de organização e representação da informação: Metadados,

INBCM e Dublin Core;

·    Apresentação das  principais  linguagens  de  documentação:  Ontologia,  Taxonomia  e

Thesaurus - Acervos museológicos 2016;

·    Apresentação  do  cenário  mundial  de  acervos  em  rede,  principais  repositórios  do

mundo: Europeana, DPLA, Trove e Digital NZ;

·    Apresentação do Tainacan;

·    Apresentação de diferentes instalações do Tainacan: MHN, Museu do Índio, MAI, MAB;

·    Principais usos em Museus;

·    Apresentação do painel de controle do Tainacan;

·    Proposta de estruturação de acervo;

·    Início da atividade prática, utilizando o Tainacan Modelo, criados especialmente para

uso livre em formações;

·    Criação de coleção;

·    Configurações da coleção;

·    Dúvidas.
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Figura 1: Captura de tela Tainacan Modelo, instância de formação. Coleções criação na oficina
do GDF entre os dias 21 e 22 de maio.

 b) Dia 22/05/2018

O segundo dia de atividades teve como objetivo aprofundar o uso prático do
Tainacan, iniciado no dia anterior, explorando ferramentas mais avançadas, como a
criação de metadados de categoria, envio e edição de itens em massa, configurações
de permissão de usuário e aprovação de eventos, assim como apresentar o painel de
administração do Wordpress e os desdobramentos futuros do Tainacan: a nova versão
0.1 que está em desenvolvimento, suas particularidades em relação à versão atual e
integração com a ferramenta de construção visual de páginas, chamada Gutemberg.

Foto 3: Formação Tainacan na Biblioteca Nacional de Brasília, em 21/05/2018. 

Foram apresentados os canais oficiais de comunicação do laboratório, tivemos
um momento para dúvidas sobre possíveis casos de uso da ferramenta e realizamos
pesquisa de avaliação da oficina.
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·    Conversa sobre o conteúdo anterior;

·    Apresentação da proposta do dia;

·    Retomada da atividade prática;

·    Tour pelo WordPress;

·    Apresentação e uso das ferramentas básicas do Tainacan;

·    Tour através das funções administrativas e de usuário;

·    Configuração do repositório;

·    Criação dos metadados do repositório;

·    Escolha dos metadados a serem usados como filtro;

·    Criação de coleção;

·    Configurações da coleção;

·    Envio de itens: Únicos, Múltiplos;

·    Diversos formatos (imagem, vídeo, pdf, áudio);

·    Outras ferramentas do Tainacan;

·    Removendo e recuperando itens e coleções;

.    Apresentação facultativa das coleções criadas;

·    Permissões de usuário;

·    Licenças;

·    Notificações;

·    Exposição digital;

·    Gutemberg;

·    Nova Versão Tainacan;

·    Estado contínuo de aperfeiçoamento;

·    Apresentação dos atuais Canais de comunicação;

·    Dúvidas;

·    Aplicação da pesquisa para levantamento de dados sobre a Formação, Usabilidade da

Plataforma e Aplicações.
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Foto 4: Formação Tainacan na Biblioteca Nacional de Brasília, em 21/05/2018
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 3. Conclusão

A equipe de Formação buscou atender a expectativa dos participantes no que
se tratava dos possíveis usos do Tainacan para organização, publicação e difusão de
acervos.  Foi  dado  enfoque  no  potencial  de  customização  dos  metadados  e  nos
desdobramentos para atender demandas específicas por meio do desenvolvimentos e
plugins.

Contamos  com a  presença  de  mais  de  30  participantes  de  instituições  de
naturezas diferentes, conforme Gráfico 1, o que representou um desafio para a equipe,
já  que  se  tratava  de  linguagens,  demandas  e  enfoques  variados.  A atividade  foi
concluída  com  a  aplicação  do  questionário  de  avaliação,  gerando  os  seguintes
resultados: 

Gráfico 1: Mapeamento das instituições presentes na oficina, considerando os participantes que
responderam a pesquisa de avaliação realizada ao final da ação.  
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Foram criadas cerca de 33 coleções,  totalizando mais de 160 itens inseridos
com  customização  de  metadados  realizados  de  maneira  participativa.  Alguns
participantes demonstraram interesse institucional na instalação e uso do Tainacan. 

Foi realizada pesquisa de avaliação da oficina com o objetivo de entender a
experiência e percepção de uso do Tainacan, que pode contribuir para importantes
melhorias  no  desenvolvimento  da  plataforma.  A  participação  na  pesquisa  foi
facultativa,  as  respostas  anônimas e os dados serão usados para fins acadêmicos.
Resultados da Pesquisa disponível aqui. O questionário foi respondido por 15 pessoas
e destacamos os seguintes resultados.

Utilizamos  perguntas  com  opções  de  resposta  por  escala  de  satisfação,
considerando: (1) Péssimo (2) Ruim (3) Regular (4) Bom (5) Ótimo.

A maior  parte  dos  participantes afirmaram que os temas  abordados  foram
apresentados com clareza, como pode-se notar no gráfico 2. Podemos considerar um
ótimo resultado, já que os temas abordados são por vezes complexos e inédito para
parte dos participantes.

Gráfico 2: Clareza na apresentação dos temas.

A equipe estruturou a formação visando a atuação intensa dos participantes,
prevendo momento no qual de maneira facultativa cada grupo institucional poderia
apresentar  sua  coleção  criada,  as  soluções  escolhidas  e  o  livre  apontamento  de
dúvidas durante a oficina. Conforme avaliado em pesquisa e representado no gráfico
abaixo,  os  participantes  afirmaram  que  a  metodologia  e  a  didática  utilizada  pela
equipe, favoreceram sua participação.
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Gráfico 3: Metodologia e didática visando participação na formação.

Como se trata de um software-livre e da própria filosofia do nosso laboratório
de  pesquisa  (L3P),  buscamos  criar  experiências  participativas,  entendendo  que  a
participação social e em rede é fundamental para viabilizar a construção de soluções
de  uso  livre  e  adequado  para  os  acervos  digitais,  principalmente  de  instituições
públicas.  E  nessa  perspectiva,  valorizamos  o  potencial  humano  de  acolhimento  e
prestatividade  já  que  se  trata  de  uma  nova  ferramenta  com  diferentes  níveis  de
usabilidade. Como pode-se notar no Gráfico 4, estamos caminhando nesse sentido. 

Gráfico 4: Avaliação sobre acolhimento e prestatividade da equipe.
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ANEXOS

Anexo I

Avaliação interna

Problemas localizados na instalação Web:

• Criação de categorias não salva;
• Edição de categorias não funciona;
• Edição de metadados na página de visualização do item gera valores duplicados;
• A opção “imprimir item” arredonda os valores numéricos fracionados de metadados;
• A opção “imprimir item” não respeita a ordem pré-estabelecida dos metadados;
• Usuário não conseguiu criar login com email que foi deletado na página de usuários;

Os  problemas  relatados  foram  encontrados  versão  0.8  do  Tainacan  com
diversos usuários utilizando a mesma função da ferramenta ao mesmo tempo. Vale
destacar que esses problemas foram superados na nova versão do Tainacan que se
encontra em desenvolvimento.

Sugestões para o Tainacan:

Exibir a versão da instalação claramente no rodapé da instalação.

Encaminhamentos para as Formações

Preparar Kit Formação.

Iniciar contextualização científica da oficina.

Coleção com material de apoio ao uso do Tainacan.
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Anexo II 

Lista de Presença Digitalizada
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Anexo III

Questionário de Avaliação
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