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Contrato n. 914BRZ4020 

Objeto da contratação: O objetivo da contratação visa mapear e analisar 

as condições técnicas da documentação e inventário dos acervos de 

objetos musealizados do Museu da República, Museu de Arte de Brasília e 

Memorial dos Povos Indígenas de forma a fornecer subsídios para a 

construção de repositório digital integrado, ofertando serviços de busca, 

navegação e difusão de informações culturais relativas aos acervos. 

Espera-se, desse modo, iniciar processo de trabalho que leve em 

consideração as necessidades e demandas técnicas relativas a área de 

documentação de acervos para a formação do Sistema de Museus do GDF, 

entendendo que a integração dos acervos de objetos musealizados em 

repositórios institucionais é também uma das formas de produzir redes de 

informação, cooperação e gestão entre as instituições constituintes do 

sistema. Desse modo, é de fundamental importância a análise técnica da 

documentação que leve em consideração as especificidades dos acervos, 

das coleções, dos tipos de documentos, de mídias e estratégias 

historicamente utilizadas para descrição, catalogação e indexação dos 

objetos. 
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Introdução 
Durante a execução do Prodoc nº 914BRZ4020, ao longo do desenvolvimento de quatro             

produtos, foram realizadas coletas dos dados referentes aos acervos, o mapeamento e análise             

técnica das condições da documentação dos objetos inventariados e musealizados do Museu            

Nacional Honestino Guimarães (conhecido como Museu Nacional de Brasília), Museu de Arte de             

Brasília e Memorial dos Povos Indígenas; participação em reuniões técnicas com os responsáveis             

pelos acervos dos museus, com a Subsecretaria do Patrimônio Cultural (Supac) e a Assessoria              

de Comunicação Digital (Ascom) que integram a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito              

Federal (SEC DF); tratamento e normalização dos dados transformando-os em uma base de             

dados organizada; enriquecimento de dados sobre os acervos e aplicação de vocabulário            

controlado; apresentação de estratégias de indexação que facilitem a interoperabilidade dos           

conteúdos com outros acervos online; a partir desses estudos técnicos apresentação da proposta             

de website para o Sistema de Museus do Distrito Federal, integrado ao repositório digital via o                

software livre Tainacan possibilitando o apoio à gestão do acervo, aos serviços de busca,              

navegação e difusão das informações culturais disponibilizadas ao público. 

Foram consideradas, durante o trabalho, as necessidades e demandas técnicas relativas           

a realidade de cada museu e tipo de acervo, para melhor organizar e tratar todos os dados                 

relacionados, com o intuito de contribuir para o melhoramento da preservação dos acervos             

culturais e deixar como legado uma ferramenta de apoio à gestão e curadoria dos acervos               

culturais digitais. Entendendo também, que a integração dos acervos musealizados em           

repositórios institucionais é também uma das formas de produzir redes de informação,            

cooperação e gestão entre as instituições constituintes do sistema. Sendo assim, o Website que              

será proposto ao longo deste relatório tem potencial para receber a coleção/acervo de outras              

instituições de memória do Governo do Distrito Federal. 

O presente relatório técnico diz respeito ao quarto e último produto referente ao Prodoc nº               

914BRZ4020, cujo objetivo é realizar o estudo propositivo sobre arquitetura da informação e             

design de interface para um website do Sistema de Museus do Distrito Federal, atualmente sob o                

domínio “museusgdf.tainacan.org”. Assim, a entrega deste produto se refere ao relatório e ao             

website, cujo layout foi desenvolvido a partir do tema Tainacan utilizando como referência os sites               

da Secretaria de Comunicação (Secom) e o de Cultura do Governo do Distrito Federal, conforme               
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orientado em reunião entre a presente consultora, a Supac e a Ascom. É recomendada a leitura                

prévia dos relatórios referentes aos produtos I, II e III. 

Design Gráfico e Arquitetura da Informação 
O trabalho de design possibilita solucionar problemas de comunicação visual, de           

funcionalidade e de interação, tornando portais e ferramentas mais amigáveis. Nesse sentido o             

tema Tainacan no Wordpress foi criado por uma equipe multidisciplinar envolvendo diferentes            

profissionais com o intuito de entregar eficiência e dinamicidade ao passo que destaca atributos              

de forma, além de outros ligados a questões técnicas afins. 

O tema padrão Tainacan é um plugin, ou seja, uma ferramenta de extensão que agrega               

funcionalidades ao site WordPress que integra páginas, publicações e coleções digitais com um             1

design airoso, dinâmico, intuitivo e acessível na web. Esse último significa dizer, que os dados do                

site estão disponíveis independente do local, hora, dispositivo de acesso, sistema           

operacional,necessidades especiais do usuário entre outros aspectos. Em seu desenvolvimento          

foram utilizadas como referência o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) do             2

Governo Federal de recomendações de acessibilidade, junto com os padrões oferecidos pela            

Iniciativa de Acessibilidade na Web (WAI, Web Accessibility Initiative) , grupo mantido pela World             3

Wide Web Consortium (W3C) . Alguns recursos de acessibilidade podem ser destacados tais            4

como, navegação via teclado e otimização com softwares leitores de tela. 

Pensado a partir do design de informação e de interfaces, o protótipo apresentado a              

seguir tem como objetivo ser um portal funcional com arquitetura de acesso e navegação              

eficientes acompanhando o perfil dos sites da Secretaria de Estado de Comunicação e o da               5

Cultura do Distrito Federal . 6

1 https://wordpress.org/  
2 http://emag.governoeletronico.gov.br/  
3 http://www.w3.org/WAI/  
4 http://www.w3.org/  
5 http://www.comunicacao.df.gov.br/  
6 http://www.cultura.df.gov.br/  
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Website do Sistema de Museus do Distrito Federal 
A proposta de website aqui apresentada foi realizada com base na experiência do             

Laboratório de Políticas Públicas Participativas (L3P) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e             

parceiros como o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) ao longo da               

implementação do software livre Tainacan e na experiência de usuário do tema padrão Tainacan,              

ao longo do desenvolvimento de projetos de tratamento e disponibilização de acervo com o              

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Museu do Índio, Fundação Nacional de Artes (Funarte)             

entre outros. 

Os portais de disponibilização de acervos museológicos costumam ser utilizados pelo           

público interno das instituições (responsáveis pelo acervo e demais funcionários dos museus),            

pelo público especializado como pesquisadores, artistas, universitários, biógrafos e o público em            

geral, que possui interesse em arte e cultura nacional e internacional, além da utilização por               

usuários em busca por informações sobre horário de funcionamento e programação dos museus.  

Para aplicação do tema Tainacan no website do Sistema de Museus do DF, foram              

consultados para usos e aplicações devidas o manual de marca da Secretaria de Cultura, os sites                

da SEC DF e Secom DF. Em reunião realizada no dia 06 de maio de 2019 na SEC DF, com                    

presença da consultora desse Prodoc Rondelly Cavulla, dos servidores Daniele Pestana da            

Supac, Thiago Mattos e Laura Gracindo da Ascom a proposta de website com o tema padrão                

Tainacan foi apresentada assim como os acervos digitais estruturados em coleções, não havendo             

nenhuma ressalva. Na ocasião foi gerado login único de acesso à instalação para a Ascom . A                7

Daniele Pestana da Supac já possuía dados de acesso . A pauta da reunião estendeu-se também               8

sobre a questão da migração do servidor, que atualmente está na infra-estrutura da UFG, para o                

servidor da Secretaria de Comunicação a partir da mediação da Supac e da Ascom da SEC.                

Embora o layout do site seja pré-definido, os blocos de conteúdo e os textos do portal são                 

editáveis por meio do painel WordPress e pode ser realizado por aquele que for responsável pelo                

website do Sistema de Museus do Distrito Federal, por meio de login de usuário sob função de                 

Administrador ou Editor. 

Os elementos que estruturam visualmente o portal proposto são: Header ou cabeçalho,            

estrutura de informação, Rodapé ou Footer e o repositório digital Tainacan com os acervos dos               

7 Enviado para os e-mail: laura.gracindo@cultura.df.gov.br e thiago.mattos@cultura.df.gov.br . Cujo login é: 
AscomGDF (cadastrado no e-mail da laura.gracindo@cultura.df.gov.br). Com senha gerada pelo sistema. 
8 Login: Daniele Pestana (cadastrado no e-mail daniele.pestana@cultura.df.gov.br). Com senha gerada           
pelo sistema. 
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museus relacionados ao projeto. Foram usados simulações de texto ou trechos de textos             9

extraídos dos relatórios anteriores para compor as páginas do website. A imagem em destaque              

utilizada é parte da logomarca do Governo do Distrito Federal. Conforme será mostrado a seguir: 

 

9Do tipo “Lorem Ipsum”  
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Print da tela principal da proposta de website para o Sistema de Museus do DF 
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Header ou cabeçalho 

O header ou ainda cabeçalho é um arranjo introdutório e navegacional, que está situado              

na parte superior da página principal e é composto pela logomarca da Secretaria de Cultura GDF,                

pelo Menu principal e o pelo ícone de busca. 

 

 
Print do Cabeçalho 

 

Menu Principal 
Utilizado para reunir e destacar os links que se deseja dar mais importância e ou acesso.                

Integram o menu principal: Início, Sobre, Notícias, Museus, Eventos, Programação e Login. 

 

11 
 



                                                                                                     

 
Print do Menu principal 

Início 

O elemento “início” corresponde ao conteúdo principal da página inicial do website. Sendo             

assim, sempre que o usuário clicar em “início” será redirecionado para o conteúdo principal do               

website, que na estrutura atual refere-se ao texto de apresentação do Sistema de Museus do               

Distrito Federal e ao acervo do Museu de Arte de Brasília, Museu Nacional da República e                

Memorial dos Povos Indígenas. 
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Print do conteúdo principal do website 

Sobre 

O segundo elemento do menu principal abre duas opções, sendo elas “Sobre” que             

direciona para página estática com detalhes sobre o Sistema de Museus do DF; e “Fale Conosco”                

que leva para uma página de contato via e-mail, além da possibilidade de disponibilizar demais               

informações como telefone e endereço, por exemplo. 

 

13 
 



                                                                                                     

 
Print da página “Sobre” 
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Print da página “Fale conosco” 

Notícias 

O elemento “Notícias” aqui é uma categoria de página alimentada por posts, em que se 
pressupõe dinamicidade ao conteúdo postado. 
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Print da página “Notícias” 

Museus 

O item “Museus” possui como janela de opções subpáginas dos três museus envolvidos             
na presente consultoria (Memorial dos Povos Indígenas, Museu de Arte de Brasília e Museu              
Nacional de Brasília), em que ao clicar é direcionado para a página de apresentação do               
respectivo museu, contendo seu acervo em destaque e demais informações como horário de             
visitação, contatos e localização vinculado ao Google Maps. 
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Exemplo de página Museus ao clicar em “Memorial dos Povos Indígenas”. 
 

Eventos 

Elemento relacionado à publicação de possíveis eventos relacionados ao Sistema de 
Museus do Distrito Federal. 
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Print da página “Eventos” 

Programação 

Página dedica a divulgação da programação dos diversos museus do Distrito Federal. 
 

 

18 
 



                                                                                                     

 
Print da página “Programação” 

 

Login 

 
O link “login” direciona para a página de acesso ao painel do WordPress e do Tainacan através 
de nome de usuário ou endereço de e-mail e senha. 
 

 
 

Print do link “Login”no menu principal 
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Print do direcionamento do link “Login” 

 

Página de acesso exclusiva para usuários relacionados à gestão do website e ou dos              

acervos online por meio do Tainacan. Após preenchimento dos dados de login o usuário é               

direcionado para o painel de configuração do website de acordo com sua função/permissão de              

acesso. 

 
Print do painel de configuração do WordPress através de acesso como administrador 

Busca 

Ícone de busca ou localização de termos no site. 
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Print do ícone de busca no Header da página principal  

Rodapé 

O Rodapé ou footer é o último bloco de conteúdo de um site. Apresenta elementos com 
ligação para outras seções do portal e informações complementares. É utilizado para facilitar a 
navegação do usuário. 
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O rodapé do portal do Sistema de Museus do Distrito Federal é formado por: 
●  Mapa do site 

○ Representação organizada e hierárquica das páginas mais 
importantes do website do Sistema de Museus do DF. 

●  Acervo 
○ Páginas de acesso aos bens culturais dos museus disponíveis 

online para público. 
● Arquivo 

○ Reunião das publicações mensais arquivadas visando facilitar o 
acesso e busca. 

● Redes Sociais 
○ Possibilidade de integração as principais mídias sociais do Sistema 

de Museus do DF e ou dos museus relacionados. 
 
 

 
Print do Rodapé do website do Sistema de Museus do DF 

Tainacan 

Como já apresentado nos relatórios anteriores, o Tainacan é uma ferramenta flexível para             
Wordpress, com os requisitos de uma plataforma profissional para repositórios digitais, que            
possibilita apoio à gestão e disponibilização online de coleções digitais. O website do Sistema de               
Museus do DF foi construído no sistema WordPress, a partir do tema padrão Tainacan e portanto                
está integrado ao repositório digital. Existem três maneiras de acessar o repositório digital             
Tainacan, a primeira delas é através da página principal clicando nas imagens dos museus, que               
direciona para a página de coleções, a segunda é por meio do menu principal “museus”, sendo                
direcionado para a página de apresentação dos museus e a terceira através do login, dando               
acesso ao painel de edição e configuração do WordPress e do Tainacan. 
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Print com indicações das possibilidade de acesso ao repositório digital Tainacan 
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Considerações finais 
Conforme foi solicitado à Supac da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal,              

imagens de alta qualidade representativas dos acervos em questão são essenciais para compor o              

resultado final do website, podendo-se destacar como referência alguns sites selecionados pela            

equipe de design do L3P, responsável pelo desenvolvimento do Tainacan, como portal do             

Instituto Moreira Sales https://ims.com.br/, da Japan House https://www.japanhouse.jp e do          

Instituto Musica Brasilis http://musicabrasilis.org.br/. Assim como as imagens, os textos do site            

também foram solicitados, e poderão ser inseridos por meio do painel de configuração do              

WordPress: login -> páginas (no menu vertical esquerdo)-> editar a partir do Título de casa               

página já existente ou ainda criar novas páginas. 

Vale ressaltar a necessidade de profissional responsável pela manutenção e atualização           

do site, acompanhando a dinamicidade característica das atividades da web 2.0. 

A disponibilização dos bens culturais fica à critério da gestão de cada museu e das leis                

relacionadas, status tal, que pode ser alterado na configuração de cada item como privado ou               

público. Até o fechamento do presente relatório não havia uma posição formalizada sobre os itens               

a serem disponibilizados publicamente. 

Conforme já foi apontado em relatórios anteriores, vale ressaltar, que o website assim             

como a instalação Tainacan requer manutenção e melhoramentos constantes.Da mesma          

maneira, a documentação dos acervos é um processo contínuo de pesquisa e revisão. 

A consultoria executada ao longo dos quatro produtos entregues por meio de trabalho             

técnico realizado e registrado via relatórios, contribui diretamente nas atividades de preservação e             

gestão do acervo, principalmente no que se refere ao acervo digital, aumentando o domínio e               

clareza dos profissionais de museus em relação aos seus acervos, seja no controle do seu estado                

de conservação, na localização de cada item e principalmente na precisão da busca por              

informações. Os acervos aqui tratados estavam documentados em arquivo .doc e agora possuem             

planilha adequada para gerir e enriquecer o conteúdo de cada bem cultural, assim como gerar               

informações baseadas nos dados organizados, o que pode auxiliar na tomada de decisão em              

relação às ações dos museus e também no desenvolvimento ou atualização do plano             

museológico. A experiência acumulada nessa consultoria e nos quatro relatórios podem contribuir            
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para atividades semelhantes em outros museus do Distrito Federal que desejem organizar a base              

de dados de seus acervos e ou disponibilizá-las online via Tainacan ou outro repositório digital. 
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