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Introdução

Com o objetvo de apoiar o IBRAM no desenvolvimento de uma estratégia de repositórios em rede
para acervos digitalizados da área da cultura, o Ministério da Cultura frmou em Brasília, no dia 17
de outubro de 2016, o Termo de Execução Descentralizada com a Universidade Federal de Goiás
com vistas à realização do Projeto PLATAFORMA ACERVO: INVENTÁRIO, GESTÃO E DIFUSÃO DO
PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO.

O presente relatório tem por fnalidade apresentar o primeiro resultado dessa execução, cujo 
processo aconteceu por meio de uma análise de requisitos e metodologia partcipatva para 
especifcação técnica de funcionalidades a serem customizadas no sistema livre Tainacan.

O Tainacan+Museu é uma plataforma de inventário, gestão e difusão digital, desenvolvida pelo
IBRAM em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e executada no âmbito do
Laboratório de Polítcas Públicas Partcipatvas (L3P) para atender às insttuições de memória que
preservam acervos museológicos. O Tainacan+Museu surge como uma vertente do sistema para
repositórios digitais Tainacan que já estava sendo desenvolvido por meio de outra iniciatva fruto
da parceria entre a UFG e o Ministério da Cultura, também liderada e executada pelo L3P,
laboratório que compõe uma das instâncias do Media Lab da Universidade Federal de Goiás.

Um dos aspectos que consttuíram uma base sólida para a consolidação da iniciatva
Tainacan+Museu é um conjunto de característcas do Tainacan que o tornaram adequado para
adoção que são:

• Desenvolvido em sofware livre.
• Fácil customização para atender a diversidade dos acervos.
• Atende as normatvas do Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados (INBCM).
• Versatlidade na recuperação da informação.
• Possibilidade de integração em rede.

Além disso, o Tainacan+Museu prevê um conjunto de funcionalidades voltadas ao fuxo de
trabalho característco de um museu, sendo elas:

• Cadastro de Bens Museológicos Permanentes e Temporários: registrar as
informações de um determinado bem permanente (de propriedade do museu) e
temporário (guarda provisória: empréstmo e fel depositário).

• Cadastro de Conjuntos: permite registrar o agrupamento de bens individuais que
possuam alguma ligação.

• Cadastro de Coleções: permite registrar o agrupamento de bens individuais e
conjuntos que possuam alguma ligação.

• Cadastro de Movimentações: permite registrar as alterações de localização internas
e externas do bem.
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• Cadastro de Conservação/Restauração: permite registrar as avaliações do estado de
conservação e de restauração de um bem.

• Cadastro de Empréstmos: permite o registro de empréstmos, entrada e saída, de
bens do acervo.

• Cadastro de Exposição: permite o registro de exposições realizadas na insttuição.

• Exportar informações para INBCM: permite exportar os dados dos bens para
declaração no Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados (INBCM).

Todo esse conjunto de funcionalidades e seus respectvos comportamentos foram levantados pelo
IBRAM seguindo as suas necessidades e regulamentações e também foi utlizado para análise o
protótpo do sistema Acervo. O Acervo foi um protótpo desenvolvido pelo IBRAM em uma
iniciatva anterior ao frmamento da parceria com a UFG e possuía o mesmo objetvo e aplicação
que o Tainacan+Museu. A Figura 1 apresenta a tela inicial do sistema Acervo.

Figura 1: Página Inicial do sistema Acervo.

O sistema Acervo teve um papel importante como instrumento complementar de levantamento
de requisitos e comportamentos específcos de componentes que o Tainacan+Museu deveria
implementar para suprir as necessidades levantadas pelo IBRAM.  Para tanto, foi elaborado um
cronograma de reuniões entre as equipes do Tainacan+Museu e a equipe do IBRAM com o
objetvo de alinhar tais requisitos de acordo com recursos que já existentes no Tainacan.
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O cronograma de reuniões (Tabela 1) foi de fundamental importância para o desenvolvimento do
projeto por fornecer tempo adequado e exclusivo ao alinhamento dos requisitos entre as equipes
do IBRAM e da UFG. Em cada reunião as funcionalidades eram analisadas e discutdas com
profundidade com objetvo de atngir um grau de equilíbrio entre o requisito demandado pela
equipe do IBRAM e suas normatvas e o tempo de implementação ou ajuste previsto para
execução levantando pela equipe Tainacan+Museu. 

Reunião Data Tipo
Tainacan Acervo - Mémoria de Reunião
Apresentação inicial do projeto Tainacan Acervo feita pelo IBRAM

09/12/2015 Presencial

Apresentação dos acordos internos realizados no IBRAM
Apresentação detalhada do protótpo do IBRAM
Requisitos iniciais, processos, duvidas

29/06/2016 Presencial

Apresentação da primeira versão do protótpo do Tainacan Museu 25/08/2016 Hangout
Ajustes e requisitos no protótpo do Tainacan Museu 26/09/2016 Presencial
Acompanhamento do Desenvolvimento do Tainacan Museu 17/01/2017 Presencial
Acompanhamento do Desenvolvimento do Tainacan Museu 24/01/2017 Hangout
Apresentação de nova versão Tainacan Museu e ajustes de requisitos e 
requisitos para os projetos piloto no Rio de Janeiro

05/05/2017 Presencial

Acompanhamento do Desenvolvimento do Tainacan Museu: requisitos 
essenciais e validação

18/05/2017 Hangout

Reunião de alinhamento para o Fórum do IBRAM com stand de 
apresentação do prótpo do Tainacan Museu

24/05/2017 Presencial

Tabela 1. Reuniões com o IBRAM sobre o Tainacan Museu.

As reuniões também foram um momento importante para a discussão e análise dos recursos já
presentes na versão do Tainacan para repositórios que poderiam ser ajustados para atender as
demandas no Tainacan+Museu. Essa possiblidade de ajuste e customização de funcionalidades
possibilitou um ganho em termos de tempo e recursos no desenvolvimento da atual versão do
Tainacan+Museu.

Para complementar o intercâmbio de informações das reuniões, também foram enviados,
produzidos e preenchidos vários documentos com conteúdos pertnentes ao projeto. A Tabela 2
lista os documentos recebidos e a Tabela 3 lista os documentos enviados pelo L3P com seus
respectvos links de acesso.

Documentos Recebidos Ano   Link
Acervo - Funcionalidades - Completo.docx 2015  htps://drive.google.com/open?id=1HuDMuHn_OMzK5Y3nFhRBHbd4v9_ixdTf

Apresentação Sistema Acervo2.pptx 2015  htps://drive.google.com/open?id=1a9UTOt6tr7LZgW-YArWrgFmT9UvCfzL_

INBCM - Apresentação Inventário Nacional - Reunião – 
17ago2015.pptx

2015  htps://drive.google.com/open?id=1Dr_h1ly7umBvcSj_EBy4Uz-htQUGKnh

Museus - Dados Insttucionais, acervo e status-1.xlsx 2015  htps://drive.google.com/open?id=1PT-s8gGcLop10wZdBYJavjmj2UC4PaTi

Requisitos Tainacan Museus v 10.pdf 2016  htps://drive.google.com/open?id=15GpxMzKNviTw8LPHNBnhnJS2BJpSw8Tx

20161007-NT-7-CGSIM- 2016  htps://drive.google.com/open?id=1UVePC97MIA53SY9xlz302H1feGoretW
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Orient.ParaODesenv.DaInterfaceTecn.TainacanMuseu.pdf
20170220-NT-1-CGSIM-
OrientacaoDesenvolvimentoTainacam+Museu (CM).pdf

2017  htps://drive.google.com/open?id=1ggsET6irs5quEMxMkh5ZKo1D_KqZg1iQ

20170220-NT-1-CGSIM-
OrientacaoDesenvolvimentoTainacam+Museu (SM).pdf

2017  htps://drive.google.com/open?id=1ySRIezOJ8OcaZGCdKBcXrkxQ-l7ns3OS

Funcionalidades e Regras Alteradas.docx 2017  htps://drive.google.com/open?id=1c_4rw7LqH_iDW3m-l57G2na8xWwUdO42

Tainaca+Museus-Matriz de Rastreabilidade v2.xlsx 2017  htps://drive.google.com/open?id=1yMrLSwZ-omTaJM1TLG3yBYdREHIJLeuS

Tabela 2. Documentos recebidos do IBRAM pelo L3P.

Documentos Enviados Ano   Link
EspecifcacaoDeRequisitosIBRAM.docx 2015  htps://drive.google.com/open?id=1KUtSwo2YEROOnUTWO7t7UQemP98cHHY

mapa-conceitual-sistema-gestao-acervo-museologico.pdf 2015  htps://drive.google.com/open?id=1_6x7nfZQAjk3wSQKoKQ0N0VPtr4D0Xw3

IBRAM - Funcionalidades Tainacan Museus v 10.doc 2016  htps://drive.google.com/open?id=1bbp02p67mip9ldV8UFGH_j7EfsF2RUdtN7LF7vUHOqE

IBRAM - Regras Tainacan Museu 2016  htps://drive.google.com/open?id=1KnRiRt70wMm6H404dGcAKs35zwIHwA_Mqa0zgaFvNE

Tainaca+Museus-Matriz de Rastreabilidade v3.xlsx 2017  htps://drive.google.com/open?id=1-TUF6celylsSjJlINPq1YNvtRrOYd0005lutYKZoRV4

Tabela 3. Documentos enviados pelo L3P ao IBRAM.

A fm de exibir todo o cenário de evolução pelo qual o processo de desenvolvimento resultante na
versão atual do Tainacan+Museu passou, nas próximas seções serão apresentadas as análises de
requisitos e a metodologia partcipatva para especifcação técnica das funcionalidades que estão
sendo customizadas no Tainacan.
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Análise de funcionalidades

Foi apresentado inicialmente pelo IBRAM uma série de requisitos através de NOTAS TÉCNICAS que
contnham orientações para o desenvolvimento da interface tecnológica Tainacan+Museu. Os
documentos tnham por objetvo apresentar a contnuação das considerações técnicas sobre o
protótpo provisoriamente denominado de “Tainacan+Museu” desenvolvido no âmbito do Termo
de Cooperação Técnica IBRAM/UFG N. 155/2016. A equipe de desenvolvimento analisou essas
notas e gerou as tabelas de funcionalidades que seguem.

NOTA TÉCNICA N. 3/2016/CGSIM/IBRAM

Objetos

1) OBJETOS → CRIAR NOVO REGISTRO

Descrição Observação 

UFG
a) A funcionalidade de cadastro de Bem Museológico deverá ser 

desmembrada em duas sendo uma para cadastro de Bem Permanente – bem

que integra o acervo da instituição e Bem Temporário – bem que se 

encontra emprestado ou em guarda legal na Instituição.

ok

FUNCIONALIDADE OBJETOS →CRIAR NOVO REGISTRO→BEM 

PERMANENTE

Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as informações

em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

1-1 Campo Miniatura: alterar o nome para “Imagem” e se possível, 

colocá-lo em outra posição na tela. A imagem permite sua identificação e 

verificação das informações que estão sendo inseridas. O campo poderia ser

exibido em todas as abas / páginas no lado esquerdo da tela (ver protótipo) 

Sugestão: Permitir a visualização das imagens em álbum. (Regra 01) 1-1

ok

Aba Identificação ou Página de Identificação
2-2 Data de registro * (Regra 02) 2-2 ok
3-3 Número de registro * (Regra 03) 3-3 Ajuste: fazer regra 3 

funcionar
4-4 Outros números (Regra 04) 4-4 ok
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5-4 Opção para inclusão de mais um “Outros números” (+) (Regra 09) Ok 

Obs.: regra 9 tem que ser 

implementada

6-5 Modo de aquisição * (Regra 05) 5-5
Domínio: Recuperado da tabela de domínio modos de aquisição apenas os 
itens: Compra, Coleta, Desconhecida, Doação, Permuta e 
Remanejamento. 

Ok 

7-7 Situação *  6-6
Domínio: Recuperado da tabela de domínio situação sendo apenas as 
situações: Localizado, Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).

Ok 

8-8 Tipo de situação * (Regra 07)  7-7
Domínio: Recuperado da tabela de domínio tipo de situação.

OK

9-9 Classificação Thesaurus (Regra 08) 9-9
Domínio: Recuperado da tabela de domínio classificação.

Implementação

Obs.: taxonomia deve ser 

apresentada em ordem 

crescente (regra 8)
10-10 Denominação *  10-10 Ok 
11-11 Estado de conservação * (Regra 47) 11-11
Domínio: Bom, Regular e Ruim.

Configuração

12-12 Título (Regra 11) 12-12
(a)13-13 Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas
Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – 
Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ] – Alemão.

(b)14-13 Opção para informar: o título principal 
(c)15-14 Opção para inclusão de mais um título (+)
(d)16-15 Opção para exclusão de um determinado título (-)

(a) Ok

(b) Ok

(c) Ok

(d) ok

Obs.: campo título ainda 

não pode ser adicionado 

como metadado 

composto(por ser um 

metadado do repositório).
(2) 17-16 Resumo descritivo (Regra 12) 13-13

(a)18-17 Lista de opções idioma (sem rótulo) 
Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas
Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – 
Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ] – Alemão.

(b)19-18 Opção para inclusão de mais um resumo 
descritivo (+) 

(c)20-19 Opção para exclusão de um determinado resumo 
descritivo (-)

(a) Ok

(b) Ok

(c) ok

(3) 21-20 Referências bibliográficas (Regra 13) 14-14
(a)22-21 Opção para inclusão de mais uma Referência 

bibliográfica (+)

(a) Ok

(b) Ajuste
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(b)23-22 Opção para exclusão de uma Referência 
bibliográfica (-) (Ajustar ainda)

Obs.: Ainda não é possível 

excluir um campo de um 

metadado simples. No 

momento só é possível fazer

isto com metadados 

compostos.
(4) Bloco de Dados de Autoria (ver protótipo) (Regra 14) 

15-15
(a)24-23 Opção para informar: Não se aplica
(b)25-24 Opção para informar: Desconhecida

(a) Ok

(b) Ok 

Obs.: (ver triagem da regra 

14)

(5) Autor(es) 
(i) 26-25 Campo texto (sem rótulo) 16-16
(ii) 27-26 Lista de opções de funções (sem rótulo) 17-

17
Domínio: Recuperadas do cadastro da 
“Autoridade” selecionada no “Campo texto (sem 
rótulo)”.

(iii) 28-27 Opção para informar: Atribuído. 18-18
(iv) 29-28 Opção para inclusão de mais um Autor(es) 

(+) 
(v) 30-29 Opção para exclusão de um Autor(es)(-)

Ajuste

(6) Bloco de Dados de Produção (ver protótipo) (Regra 15)
(a)31-30 Opção para informar: Não se aplica 19-19
(b)32-31 Opção para informar: Desconhecida
(c)33-32 Data de produção 20-20
(d)34-33 Ícone para exibição de calendário
(e)35-34 Opção para informar: Aproximada 21-21

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema deverá
permitir que o campo “Data” seja preenchido e 
validado conforme padrão AACR2 para datas.

(f) 36-35 Local de produção 22-22

(a) Ok

(b) Ok

(c) Ok

(d) Ok

(e) Ajuste

(f) ok

(7) Bloco de Dados de Características físicas (ver 
protótipo) (Regra 16):
(a)37-36 Materiais/técnicas 23-23
(b)38-39 Medidas / dimensões (ver protótipo) 24-24

(i) 40-41 Lista de opções de tipos de 
medidas/dimensões (sem rótulo) 25-25
Domínio: Recuperadas da tabela de domínio tipos 
de medidas

(ii) 41-40 Campo texto (sem rótulo)26-26
(iii) 42-41 Lista de unidades de medida (sem rótulo) 

27-27
Domínio: Recuperadas da tabela de domínio 
unidades de medidas para a medida/dimensões 
selecionada

(iv) 43-42 Opção para inclusão de mais uma Medidas / 

(a) Ok

(b)  

(i) Ok

(ii) Ok

(iii) Ok

(iv) Ok

(v) previsto
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dimensões (+) 
(v) 44-42 Opção para exclusão de uma Medidas / 

dimensões (-)
(8) Bloco de Dados de Marcações / inscrições (Regra 17)  

46-43 / 31-31
(a)45-43 Bem possui marcações / inscrições?

Opções: Não e Sim.
(b)46-43“Grid” com uma lista de “Marcações / 

Inscrições” relacionados ao Bem com as seguintes 
colunas:
(i) 47-44 Tipo de marcação
(ii) 48-45 Idioma
(iii) 49-46  Transcrição
(iv) 50-47 Registro fotográfico (“tumbnail” da 

imagem) 
1. 51-47 Opção para visualizar
2. 52-47 Opção para excluir

(v) 53-48 Opção para “Adicionar marcações / 
inscrições”.     

(a) OK

(b) Acordar. Obs: 

atualmente 

configurado como 

metadado de 

categoria  sendo 

carregado 

diretamente no 

formulário 

semelhante ao 

protótipo.

(1) Bloco de Dados de Conjunto (ver protótipo) (Regra 18)
(a)53-49 Faz parte de conjunto? 32-32
(b)54-50 Conjunto relacionado 33-33
(c)55-51 Opção para informar: Criar novo

(i) 56-52 Nome do conjunto a ser criado * 34-34
(ii) 57-53 Descrição 35-35 

(a) Ok

(b) Ok

(c) Ok 

obs.: pode-se associar mais 

de um conjunto a um 

mesmo objeto? 
(1) Bloco de Dados de Coleção (ver protótipo) (Regra 19)

(a)58-54 Faz parte de coleção? 36-36
(b)59-55 Coleção relacionada 37-37
(c)60-56 Opção para informar: Criar nova 38-38

(i) 61-57 Nome da coleção a ser criada * 39-39
(ii) 62-58 Descrição 40-40 

(a) Ok

(b) Ok

(c) Ok 

obs.: pode-se associar mais 

de um conjunto a um 

mesmo objeto?

Aba Administrativo ou Página de Administrativo

(1) Bloco de Dados Localização (ver protótipo) (Regra 29)
(a)63-59 Localização de guarda 41-41
(b)64-60 Localização atual * 41-41

ok

(1) Bloco de Dados Valor estimado (ver protótipo) (Regra 
21)
(a)65-61 Data de avaliação 42-42
(b)66-62 Ícone para exibição de calendário 43-43
(c)67-63 Valor avaliado (ajuste no formato do campo)

(i) 68-64 Lista de opões de Unidade monetária (sem 
rótulo) 44-44
69-64 Domínio: Opções recuperadas da tabela de 

(a) Ok

(b) Ok

(c)  

(i) Confirmar 

(ii) Confirmar
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domínio Unidades monetárias com situação de 
cadastro “Ativo”.

(ii) 70-65 Campo Valor (sem rótulo) 45-45
(iii) 71-66 Avaliador 46-46

(iii) Ok 

Obs.: os metadados valor 

monetário e moedas foram 

generalizados e depois 

associados ao metadado 

composto “Valor avaliado”.

(1) Bloco de Dados Seguro (ver protótipo) (Regra 22):
(a)72-67 Seguradora 47-47
(b)73-68 N° do contrato 48-48
(c)74-69 Vigência do contrato 49-49 

(i) 75-70 Campo Data inicial (sem rótulo) 50-50
(ii) 76-71 Ícone para exibição de calendário
(iii) 77-72 Campo Data fim (sem rótulo) 51-51
(iv) 78-73 Ícone para exibição de calendário

(d)79-74 Valor de seguro 52-52 
(i) 80-75 Lista de opões de Unidades monetárias (sem

rótulo) 53-53
81-75  Domínio: Opções recuperadas da tabela de 
domínio Unidades monetárias com situação de 
cadastro “Ativo”. 

(ii) 82-76 Campo Valor (sem rótulo) 54-54
(e)82-77 Valor da franquia 55-55

(i) 83-77 Lista de opões de Unidades monetárias (sem
rótulo) 56-56
84-77 Domínio: Opções recuperadas da tabela de 
domínio Unidades monetárias com situação de 
cadastro “Ativo”.

(ii) 85-78 Campo Valor (sem rótulo)  57-57

(a) Ok

(b) Ok

(c) Ok

(d) confirmar

(e) confirmar

 Bloco de Dados de Direitos (Regra 23)
o 86-78 Condições de reprodução * 58-57

Domínio: Não e Sim
o 87-79 Há incidência de direitos sobre o Bem? 59-58

Domínio: Não e Sim
o 88-79 “Grid” com uma lista de “Direitos sobre o bem” 

relacionados ao Bem com as seguintes colunas: 
 89-80 Início de vigência  60-59
 90-81 Fim previsto de vigência 61-60
 91-82 Tipo de direito 62-61
 92-83 Detentor do direito 63-62
 93-84 Créditos 64-63
 94-84 Ação 

 Opção para visualizar
 Opção para excluir

o 95-84 Opção para “Adicionar direitos sobre o bem”. 

(a) Ok

(b) Ok

(c) confirmar

Obs.: O tainacan não 

oferece a funcionalidade de 

Grid. Poderíamos utilizar 

um metadado de categoria 

para apresentar os campos, 

entretanto, atualmente só se 

pode adicionar quatro 

metadados simples a um 

metadado composto.
Aba Requisitos de Conservação ou Página de Requisitos de Conservação
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i) Condições ambientais
(1) 96-85 Acondicionamento e armazenamento em reserva 65-

64
(2) 97-86 Manuseio 66-65
(3) 98-87 Montagem / desmontagem 67-66
(4) 99-88 Embalagem 68-67
(5) 100-89 Transporte 69-68

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

ii) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas
(1) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótipo)

(Regra 24):
(a)101-90 “Grid” com uma lista de arquivos relacionados

ao Bem com as seguintes colunas:
(i) 102-91 Nome 70-69
(ii) 103-92 Descrição 71-70
(iii) 104-93Ação

1. 105-94 Opção para visualizar
2. 106-95 Opção para excluir

(iv) 107-96 Opção para “Adicionar” novo arquivo.

Confirmar

iii) Aba Histórico do bem ou Página de Histórico do bem
(1) 108-97 Histórico 
(2) Bloco de Eventos relacionados ao Ben (Regra 25):

(a)109-98 “Grid” com uma lista eventos relacionados ao
Bem com as seguintes colunas:
(i) 110-99 Tipo de evento 72-71
(ii) 111-100 Descrição  73-72
(iii) 112-101 Data inicial  74-73
(iv) 113-102 Data final  75-74
(v) 114-103Ação

1. 115-103 Opção para “Visualizar” evento.
2. 116-104 Opção para “Editar” evento.
3. 117-104 Opção para “Excluir” evento.

(b)118-105 Opção para “Adicionar” novo evento.

Confirmar

iv) Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema
(1) Bloco de Ações do sistema: (Regra 27)

(a)119-105 “Grid” com uma lista ações do sistema
relacionadas ao Bem com as seguintes colunas:
(i) 120-105 Tipo de ação 76-75
(ii) 121-105 Descrição  77-76 
(iii) 122- 105 Data 78-77 

v) 123-105 Opção para “Cancelar” 
vi) 124-105 Opção para “Salvar” (Regra 35)

 

Confirmar

2) OBJETOS → LISTAR / PESQUISAR

Descrição Observação 
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UFG

a) 125 Lista de Bens Museológicos Permanentes e Temporários
recuperados pelos parâmetros de pesquisa fornecidos.

a) Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo: 

i) Parâmetros de pesquisa: (Regra 10)
(1) Número de registro
(2) Denominação / Título(s)

ii) Opção para “Pesquisar” 
iii) Opção para “Limpar”
iv) “Grid” com uma lista Bens recuperados com as seguintes

colunas: (Regra 20)
(1) Número de registro
(2) Denominação 
(3) Título(s)
(4) Estado de conservação
(5) Situação
(6) Tipo de situação
(7) Ação

(a) Opção para “visualizar” 
(b) Opção para “alterar”

 138  85 meta.

Ajuste
(i) OK
(ii) OK
(iii) OK

(iv)ok, metadado tipo de 
situação não é possível 
porque é um metadado extra 
de categoria

3) OBJETOS → ALTERAR REGISTRO DE BEM PERMANENTE 

Descrição Observação 

UFG

a) Recupera todas as informações cadastradas para o Bem
Permanente pelo número de registro.

Ajuste
Obs.: Atualmente o tainacan 
possui o recurso de busca 
avançada, onde é possível 
filtrar usando todos os 
metadados da coleção.

b) Serão exibidos todos os campos para todas as abas e aplicadas
todas as regras da funcionalidade Criar novo registro→Bem
Permanente exceto para as abas e regras descritas abaixo.
i) Aba Identificação ou Página de Identificação

(1) Número de registro * (Regra 03)
(2) Outros números (Regra 04)
(3) Opção para inclusão de mais um “Outros números” (+)

(Regra 09)
(4) Opção para exclusão de um determinado “Outros

números” (-)(Regra 09)
(5) Modo de aquisição * (Regra 30)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio modos de

Dúvida:  exceto para as abas
e regras descritas abaixo?
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a q u i s i ç ã o a p e n a s o s i t e n s : Compra, Coleta,
Desconhecida, Doação, Permuta e Remanejamento.

(6) Situação * (Regra 30)
Domínio: Recuperado da tabela de domínio situação
sendo apenas as situações: Localizado, Não Localizado e
Excluído/Cancelado(Baixa).

(7) Tipo de situação * (Regra 34)
(8) Classificação Thesaurus (Regra 08)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio classificação.
(9) Denominação * 
(10) Estado de conservação * (Regra 47)

Domínio: Bom, Regular e Ruim.
(11) Título (Regra 11)
(12) Lista de opções idioma (sem rótulo) 

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas
Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] –
Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ] – Alemão.

(a)Opção para informar: o título principal 
(b)Opção para inclusão de mais um título (+) 
(c)Opção para exclusão de um determinado título (-)

(13) Resumo descritivo (Regra 12)
(a)Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas
Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] –
Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ] – Alemão.

(b)Opção para inclusão de mais um resumo descritivo (+) 
(c)Opção para exclusão de um determinado resumo

descritivo (-)
(14) Referências bibliográficas 

(a)Opção para inclusão de mais uma Referência
bibliográfica (+)

(b)Opção para exclusão de uma Referência bibliográfica
(-)

(15) Bloco de Dados de Autoria
Todos os campos e todas as regras previstas para esse
bloco de dados definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Permanente

(16) Bloco de Dados de Produção
Todos os campos e todas as regras previstas para esse
bloco de dados definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Permanente

(17) Bloco de Dados de Características físicas
Todos os campos e todas as regras previstas para esse
bloco de dados definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Permanente

(18) Bloco de Dados de Marcações / inscrições
Todos os campos e todas as regras previstas para esse
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bloco de dados definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Permanente

(19) Bloco de Dados de Conjunto
Todos os campos e todas as regras previstas para esse
bloco de dados definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Permanente

(20) Bloco de Dados de Coleção
Todos os campos e todas as regras previstas para esse
bloco de dados definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Permanente

159

ii) Aba Administrativo ou Página de Administrativo

(1) Bloco de Dados Localização (ver protótipo):
(a)Localização de guarda * (Regra 33)
(b)Localização atual (Regra 31)

(2) Bloco de Dados Valor estimado
Todos os campos e todas as regras previstas para esse
bloco de dados definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Permanente

(3) Bloco de Dados Seguro
Todos os campos e todas as regras previstas para esse
bloco de dados definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Permanente

(4) Bloco de Dados de Direitos
Todos os campos e todas as regras previstas para esse
bloco de dados definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Permanente

iii) Aba Requisitos de conservação ou Página de Requisitos de
conservação

Todos os campos e todas as regras previstas para essa aba
definidos na mesma aba funcionalidade Criar novo
registro→Bem Permanente

iv) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias
relacionadas

(a)Bloco de Arquivos relacionados ao Bem
Todos os campos e todas as regras previstas para esse
bloco de dados definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Permanente

v) Aba Histórico do Bem ou Página de Histórico do bem

Dúvida
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(a)Histórico 
(b) Bloco de Eventos relacionados ao Bem
Todos os campos e todas as regras previstas para esse
bloco de dados definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Permanente

vi) Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema
(a)Bloco de Ações do sistema
Todos os campos e todas as regras previstas para esse
bloco de dados definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Permanente

vii) Opção para “Cancelar” 
vii) Opção para “Salvar” (Regra 37) 

171 func.

4) OBJETOS → VISUALIZAR REGISTRO DE BEM PERMANENTE

Descrição Observação 

UFG

a) Recupera todas as informações cadastradas para o Bem
Permanente pelo número de registro.

Ok

a) Serão exibidos todos os campos para todas as abas bloqueados
para alteração.

173 funcion.

Ok. 
Obs.: Metadados da coleção 
agora não podem ser 
editados. Somente os 
metadados de repositório.

Entendemos que será 
implementada.

Movimentação
5) MOVIMENTAÇÃO → CRIAR NOVO REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

ok
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c) Aba Dados básicos ou Página dados básicos (Regra 32)

i) Bloco de Dados básicos 
(1) Nº da movimentação * 

(a) Campo sequencial (sem rótulo)
(b) Campo ano (sem rótulo)

(2) Opção para informar o número manualmente:
“Passivo” 

(3) Tipo de movimentação *
Domínio: Interna e Externa

(4) Existe alteração no tipo de situação do Bem? *
Domínio: Sim e Não

(5) Motivo da movimentação *
Domínio: Recuperado da tabela de domínio Motivo da
Movimentação

(6) Título da movimentação
(7) Bens movimentados *
(8) Opção para inclusão de mais um Bem (+) 
(9) Opção para exclusão de um Bem (-)
(10) Informações / observações adicionais

184

(1) Nº da movimentação:
Confirmar. 
Ainda não existem as 
funções de ocultação de 
rótulos em metadados 
compostos e nem o 
bloqueio de campo 
mediante evento 
ocorrido em outro 
campo.
(2) Opção para informar
o número manualmente:
“Passivo”: Confirmar
(3) OK
(4)OK
(5)OK
(6)OK
(7)Confirmar
(8)OK
(9)OK
(10)OK

ii) Bloco de Detalhes sobre movimentação ou Página
Detalhes sobre movimentação
(1) Responsável pela autorização *
(2) Responsável pela movimentação
(3) Instituição de origem
(4) Localização de origem
(5) Instituição de destino
(6) Localização de destino *
(7) Empresa transportadora
(8) Previsão de início
(9) Ícone para exibição de calendário
(10) Previsão de fim
(11) Ícone para exibição de calendário
(12) Início
(13) Ícone para exibição de calendário
(14) Fim 
(15) Ícone para exibição de calendário

199  102 met.

Todos. OK

d) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas 
i) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótipo)

(Regra 24)
(1) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem

com as seguintes colunas:
(a) Nome
(b) Descrição
(c) Ação

(1) Confirmar
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(i) Opção para visualizar
(ii) Opção para excluir

(d)Opção para “Adicionar” novo arquivo.
e) Opção para “Cancelar” 
f) Opção para “Salvar” (Regra 39)

207     104 met.

6) MOVIMENTAÇÃO → LISTAR / PESQUISAR 

Descrição Observação 

UFG

g) Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo: 

i) Parâmetros de pesquisa: (Regra 40)
(1) Nº de registro do Bem 
(2) Nº da movimentação 

(a) Campo sequencial (sem rótulo)
(b) Campo ano (sem rótulo)

(3) Tipo de movimentação 
Domínio: Interna e Externa

(4) Motivo da movimentação 
Domínio: Recuperado da tabela de domínio Motivo da
Movimentação

(5) Período previsto
(a) Início (sem rótulo)
(b) Fim (sem rótulo)

(6) Período realizado
(a) Início (sem rótulo)
(b) Fim (sem rótulo)

ii) Opção para “Pesquisar” 
iii) Opção para “Limpar”
iv) “Grid” com uma lista movimentações recuperadas com as

seguintes colunas: (Regra 41)
(1) Nº da movimentação 
(2) Previsão de início 

(a) Início 
(b) Fim

(3) Previsão de fim 
(a) Início 
(b) Fim

(4) Tipo de movimentação 
(5) Motivo da movimentação
(6) Título da movimentação
(7) Bens

(a) N° Bens envolvidos
(8) Ação

(a) Opção para “emitir termo”

(i) Todos OK
(ii)OK
(iii) OK
(iv) Todos OK
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(b) Opção para “visualizar” (Ver Funcionalidade
Movimentação → Visualizar registro)

(c) Opção para “al terar” (Ver Funcionalidade
Movimentação → Alterar registro)

(d) Opção para “cancelar” (Ver Funcionalidade
Movimentação → Cancelar registro)

(e) Opção para “excluir” 

238

7) MOVIMENTAÇÃO → ALTERAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

h) Recupera todas as informações cadastradas para o registro de
movimentação pelo número da movimentação.

Ok

i) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

j) Aba Dados básicos ou Página dados básicos (Regra 43)
i) Bloco de Dados básicos 

(1) Nº da movimentação *
(2) Campo sequencial (sem rótulo)

(a) Campo ano (sem rótulo)
(b) Opção para informar o número manualmente:

“Passivo” 
(2) Tipo de movimentação *

Domínio: Interna e Externa
(3) Motvo da movimentação *

Domínio: Recuperado da tabela de domínio Motvo da
Movimentação

(4) Título da movimentação
(5) Bens movimentados *
(6) Opção para inclusão de mais um Bem (+) 
(7) Opção para exclusão de um Bem (-)
(8) Informações / observações adicionais

Todos OK.

ii) Bloco de Detalhes sobre movimentação ou Página Detalhes
sobre movimentação
(1) Responsável pela autorização
(2) Responsável pela movimentação
(3) Insttuição de origem
(4) Localização de origem
(5) Insttuição de destno
(6) Localização de destno

Todos OK
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(7) Empresa transportadora
(8) Previsão de início*
(9) Ícone para exibição de calendário
(10)Previsão de fm*
(11)Ícone para exibição de calendário
(12)Início
(13)Ícone para exibição de calendário
(14)Fim 
(15)Ícone para exibição de calendário

k) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas 
i) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótpo)

(Regra 24)
(1) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem

com as seguintes colunas:
(a) Nome
(b) Descrição
(c) Ação

(i) Opção para visualizar
(ii) Opção para excluir

(d)Opção para “Adicionar” novo arquivo.
l) Opção para “Cancelar” 
m) Opção para “Salvar” (Regra 44)

(1) Confrmar  obs: 
existem os anexos 
que permite anexar 
todo tpo de arquivo
mas não permite 
inserir metadados 
neles como “nome” 
e “descrição”.

8) MOVIMENTAÇÃO → CANCELAR REGISTRO
 

Descrição Observação 

UFG

n) Recupera todas as informações cadastradas para o registro de
movimentação pelo número da movimentação.

Ok 

o) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

p) Aba Dados básicos ou Página dados básicos 
i) Bloco de Dados básicos (Regra 45)

(1) Nº da movimentação *
(2) Campo sequencial (sem rótulo)

(a) Campo ano (sem rótulo)
(b) Opção para informar o número manualmente: “Passivo” 

(3) Tipo de movimentação *
Domínio: Interna e Externa

(4) Motivo da movimentação *
Domínio: Recuperado da tabela de domínio Motivo da
Movimentação

Dúvida. . No Tainacan o
usuário pode excluir o 
registro diretamente por 
meio de um ícone na 
listagem na homepage 
da coleção e não há 
necessidade do 
carregamento da página 
do item. A exclusão 
pode ser realizada na 
página do item mas os 
campos de metadados 
não ficam com a edição 
bloqueada . Isso pode é 
aceitável?
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(5) Título da movimentação
(6) Bens movimentados *
(7) Opção para inclusão de mais um Bem (+) 
(8) Opção para exclusão de um Bem (-)
(9) Informações / observações adicionais

ii) Bloco de Detalhes sobre movimentação ou Página Detalhes
sobre movimentação (Regra 45)
(1) Responsável pela autorização
(2) Responsável pela movimentação
(3) Instituição de origem
(4) Localização de origem
(5) Instituição de destino
(6) Localização de destino
(7) Empresa transportadora
(8) Previsão de início*
(9) Ícone para exibição de calendário
(10) Previsão de fim*
(11) Ícone para exibição de calendário
(12) Início
(13) Ícone para exibição de calendário
(14) Fim 
(15) Ícone para exibição de calendário

Dúvida. . No Tainacan o
usuário pode excluir o 
registro diretamente por 
meio de um ícone na 
listagem na homepage 
da coleção e não há 
necessidade do 
carregamento da página 
do item. A exclusão 
pode ser realizada na 
página do item mas os 
campos de metadados 
não ficam com a edição 
bloqueada . Isso pode é 
aceitável?

iii) Bloco de Dados Motivo do Cancelamento 
(1) Descrição *

q) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas (Regra
45)
i) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótipo)

(2) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem com as
seguintes colunas:
(a) Nome
(b) Descrição
(c) Ação

(i) Opção para visualizar
r) Opção para “Cancelar” 
s) Opção para “Salvar” (Regra 46)

(1) Confirmar. Obs: é 
necessário confirmar 
como implementar esta 
aba que é específica da 
ação de remoção.

(2) Confirmar. 
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FUNCIONALIDADES NÃO DETALHADAS OU NÃO EXISTENTES NO PROTÓTIPO
ENVIADO EM 12/2015

BEM TEMPORÁRIO

a) BEM TEMPORÁRIO → CRIAR NOVO REGISTRO

i. Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as informações
em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

Descrição Observação 

UFG

i) Campo Miniatura: alterar o nome para “Imagem” e se
possível, colocá-lo em outra posição na tela. A imagem
permite sua identificação e verificação das informações
que estão sendo inseridas. O campo poderia ser exibido
em todas as abas / páginas no lado direito da tela (ver
protótipo) Sugestão: Permitir a visualização das
imagens em álbum. (Regra 01)

Ok
Obs.: campo miniatura -> 
metadado do tipo anexo

Aba Dados básicos ou Página de Dados básicos

ii) Aba Identificação ou Página de Identificação

(1) Número de registro * (Regra 03)
(2) Outros números (Regra 04)
(3) Opção para inclusão de mais um “Outros números”

(+) (Regra 09)
(4) Opção para exclusão de um determinado “Outros

números” (-)(Regra 09)
(5) Custódia * (Regra 06)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio modos
de aquisição apenas os itens: Empréstimo e Fiel
Depositário.

(6) Situação * (Regra 07)
Domínio: Recuperado da tabela de domínio situação
sendo apenas as situações: Localizado, Não
Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).

(7) Tipo de situação * 
(8) Classificação Thesaurus (Regra 08)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio
classificação.

(9) Denominação * 
(10) Estado de conservação * (Regra 47)

(1) Ok
(2) Ok
(3) Implementar
(4) Implementar
(5) Ok
(6) Ok, regra foi 

parcialmente 
obedecida

(7) Ok
(8) Ok
(9) Ok
(10) Ok
(11) Ok, 
(12) Ok
(13) ajuste

Obs.: No caso do 
metadado título e resumo 
descritivo não é possível 
definir um único campo 
multivalorado quando se 
usa metadados compostos.
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Domínio: Bom, Regular e Ruim.
(11) Título (Regra 11) 

(a) Lista de opções idioma (sem rótulo)
Domínio: Recuperado da tabela de domínio
idiomas
Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol,
[ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ] – Alemão.

(b) Opção para informar: o título principal
(c) Opção para inclusão de mais um título (+)
(d) Opção para exclusão de um determinado título

(-)
(12) Resumo descritivo (Regra 12)

(a) Lista de opções idioma (sem rótulo) 
Domínio: Recuperado da tabela de domínio
idiomas
Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol,
[ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ] – Alemão.

(b) Opção para inclusão de mais um resumo
descritivo (+) 

(c) Opção para exclusão de um determinado resumo
descritivo (-)

(13) Referências bibliográficas (Regra 13)
(a) Opção para inclusão de mais uma Referência

bibliográfica (+)
(b) Opção para exclusão de uma Referência

bibliográfica (-)
116 met.

(14) Bloco de Dados de Autoria (ver protótipo)
(Regra 14):
(a) Opção para informar: Não se aplica
(b) Opção para informar: Desconhecida
(c) Autor(es)

(i) Campo texto (sem rótulo)
(ii) Lista de opções de funções (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas do cadastro da
“Autoridade” selecionada no “Campo texto
(sem rótulo)”.

(iii) Opção para informar: Atribuído. 
(iv)Opção para inclusão de mais um Autor(es)

(+) 
(v) Opção para exclusão de um Autor(es)(-)

Ok
Obs.: O tainacan ainda 

não permite 
adicionar mais de 
um campo 
específico em 
metadado 
composto.

(15) Bloco de Dados de Produção (ver protótipo)
(Regra 15):
(a) Opção para informar: Não se aplica
(b) Opção para informar: Desconhecida

Ok.
Falta e) Confirmar: que

campo é esse?
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(c) Data de produção
(d) Ícone para exibição de calendário
(e) Opção para informar: Aproximada

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema
deverá permitir que o campo “Data” seja
preenchido e validado conforme padrão AACR2
para datas.

(f)Local de produção

(16) Bloco de Dados de Características físicas (ver
protótipo) (Regra 16):
(a) Materiais/técnicas 
(b) Medidas / dimensões (ver protótipo)

(i) L i s t a d e o p ç õ e s d e t i p o s d e
medidas/dimensões (sem rótulo)
Domínio: Recuperadas da tabela de domínio
tipos de medidas

(ii) Campo texto (sem rótulo)
(iii) Lista de unidades de medida (sem

rótulo)
Domínio: Recuperadas da tabela de domínio
u n i d a d e s d e m e d i d a s p a r a a
medida/dimensões selecionada

(iv)Opção para inclusão de mais uma Medidas /
dimensões (+) 

(v) Opção para exclusão de uma Medidas /
dimensões (-)

131 met.

Ok

(17) Bloco de Dados de Marcações / inscrições
(Regra 17)
(a) Bem possui marcações / inscrições?

Opções: Não e Sim.
(b) “Grid” com uma lista de “Marcações /

Inscrições” relacionados ao Bem com as
seguintes colunas:
(i) Tipo de marcação
(ii) Idioma
(iii) Transcrição
(iv) Registro fotográfico (“tumbnail” da imagem)
(v) Ação

1. Opção para visualizar
2. Opção para excluir

(vi)Opção para “Adicionar marcações /
inscrições”.

(a) OK
(b)  Previsto. obs: Foi 

configurado como 
metadado de 
categoria sem o 
grid
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(18) Bloco de Dados de Conjunto (ver protótipo)
(Regra 18)
(a) Faz parte de conjunto?
(b) Conjunto relacionado
(c) Opção para informar: Criar novo

(i) Nome do conjunto a ser criado *
(ii) Descrição

(a) OK
(b) Acordar
(c) Acordar obs: o 

metadado de 
relacionamento 
pemite tanto a 
pesquisa quanto a 
inserção de um 
novo conjunto.

(19) Bloco de Dados de Coleção (ver protótipo)
(Regra 19)
(a) Faz parte de coleção?
(b) Coleção relacionada
(c) Opção para informar: Criar nova

(i) Nome da coleção a ser criada *
(ii) Descrição

367 func.   145 met.

(d) OK
(e) Acordar
(f) Acordar obs: o 

metadado de 
relacionamento 
permite tanto a 
pesquisa quanto a 
inserção de um 
novo conjunto.

Aba Administrativo ou Página de Administrativo

(1) Bloco de Dados Localização (ver protótipo)
(Regra 29)
(a) Localização atual *

Ajuste

(1) Bloco de Dados Valor estimado (ver protótipo)
(Regra 21)
(a) Data de avaliação
(b) Ícone para exibição de calendário
(c) Valor avaliado

(i) Lista de opões de Unidades monetárias (sem
rótulo)
Domínio: Opções recuperadas da tabela de
domínio Unidades monetárias com situação
de cadastro “Ativo”.

(ii) Campo Valor (sem rótulo)
(iii) Avaliador

Ajuste

(1) Bloco de Dados Seguro (ver protótipo) (Regra
22):
(a) Seguradora
(b) N° do contrato
(c) Vigência do contrato

(i) Campo Data inicial (sem rótulo)
(ii) Ícone para exibição de calendário
(iii) Campo Data fim (sem rótulo)
(iv)Ícone para exibição de calendário

Ok
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(d) Valor de seguro
(i) Lista de opões de Unidades monetárias (sem

rótulo)
Domínio: Opções recuperadas da tabela de
domínio Unidades monetárias com situação
de cadastro “Ativo”.

(ii) Campo Valor (sem rótulo)
(e) Valor da franquia

(i) Lista de opões de Unidades monetárias (sem
rótulo)
Domínio: Opções recuperadas da tabela de
domínio Unidades monetárias com situação
de cadastro “Ativo”.

(ii) Campo Valor (sem rótulo)

(1) Bloco de Dados de Direitos (Regra 23)
(a) Condições de reprodução *

Domínio: Não e Sim
(b) Há incidência de direitos sobre o Bem?

Domínio: Não e Sim
(c)“Grid” com uma lista de “Direitos sobre o bem”

relacionados ao Bem com as seguintes colunas:
(i) Início de vigência 
(ii) Fim previsto de vigência
(iii) Tipo de direito
(iv)Detentor do direito
(v) Créditos
(vi)Ação

1. Opção para visualizar
2. Opção para excluir

(d) Opção para “Adicionar direitos sobre o bem”.

(a) OK

i) Aba Requisitos de conservação ou Página de
Requisitos de conservação
(1) Condições ambientais
(2) Acondicionamento e armazenamento em reserva
(3) Manuseio
(4) Montagem / desmontagem
(5) Embalagem
(6) Transporte

OK

i) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias
relacionadas
(1) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver

protótipo) (Regra 24):
(a) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados

ao Bem com as seguintes colunas:

Confirmar
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(i) Nome
(ii) Descrição
(iii) Ação

1. Opção para visualizar
2. Opção para excluir

(b) Opção para “Adicionar” novo arquivo.

i) Aba Histórico do bem ou Página de Histórico do bem
(1) Histórico 
(2) Bloco de Eventos relacionados ao Ben (Regra 25):

(a) “Grid” com uma lista eventos relacionados ao
Bem com as seguintes colunas:
(i) Tipo de evento 
(ii) Descrição 
(iii) Data inicial 
(iv)Data final 
(v) Ação

1. Opção para “Visualizar” evento.
2. Opção para “Editar” evento.
3. Opção para “Excluir” evento.

(b) Opção para “Adicionar” novo evento.

a) Confirmar

 Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema
 Bloco de Ações do sistema: (Regra 27)

o “Grid” com uma lista ações do sistema
relacionadas ao Bem com as seguintes colunas:
 Tipo de ação
 Descrição 
 Data

 Opção para “Cancelar” 
 Opção para “Salvar” (Regra 36)

Confirmar

b) BEM TEMPORÁRIO → ALTERAR REGISTRO 

Descrição Observação 

UFG

i) Recupera todas as informações cadastradas para o Bem
Temporário pelo número de registro.

ii) Serão exibidos todos os campos para todas as abas e
aplicadas todas as regras da funcionalidade Criar novo
registro→Bem Temporário exceto para as abas e
regras descritas abaixo.
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Aba Identificação ou Página de Identificação

(1) Número de registro * (Regra 03)
(2) Outros números (Regra 04)
(3) Opção para inclusão de mais um “Outros números”

(+) (Regra 09)
(4) Opção para exclusão de um determinado “Outros

números” (-)(Regra 09)
(5) Custódia * (Regra 30)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio modos
de aquisição apenas os itens: Empréstimo e Fiel
Depositário.

(6) Situação * (Regra 30)
Domínio: Recuperado da tabela de domínio
situação sendo apenas as situações: Localizado,
Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).

(7) Tipo de situação * (Regra 34)
(8) Classificação Thesaurus (Regra 08)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio
classificação.

(9) Denominação * 
(10) Estado de conservação * (Regra 47)

Domínio: Bom, Regular e Ruim.
(11) Título (Regra 11)

(a) Lista de opções idioma (sem rótulo) 
Domínio: Recuperado da tabela de domínio
idiomas
Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol,
[ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ] – Alemão.

(b) Opção para informar: o título principal
(c) Opção para inclusão de mais um título (+)
(d) Opção para exclusão de um determinado título

(-)
(12) Resumo descritivo (Regra 12)

(a) Lista de opções idioma (sem rótulo) 
Domínio: Recuperado da tabela de domínio
idiomas
Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol,
[ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ] – Alemão.

(b) Opção para inclusão de mais um resumo
descritivo (+) 

(c) Opção para exclusão de um determinado
resumo descritivo (-)

(13) Referências bibliográficas (Regra 13)

Obs.: Em azul estão as 
funcionalidades associadas 
com regras diferentes das 
funcionalidades no 
momento de criação do 
bem.

(1) Ok
(2) Ok
(3) Implementar
(4) Implementar
(5) Confirmar
(6) Confirmar
(7) Confirmar
(8) Ok
(9) Ok
(10) Ok
(11) Ok, 
(12) Ok
(13) ajuste

Obs.: No caso do metadado
título e resumo descritivo 
não é possível definir um 
único campo multivalorado
quando se usa metadados 
compostos
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(a) Opção para inclusão de mais uma Referência
bibliográfica (+)

(b) Opção para exclusão de uma Referência
bibliográfica (-)

(1) Bloco de Dados de Autoria
Todos os campos e todas as regras previstas para
esse bloco de dados definidos na mesma aba
funcionalidade Criar novo registro→Bem
Temporário

ok

(1) Bloco de Dados de Produção
Todos os campos e todas as regras previstas para
esse bloco de dados definidos na mesma aba
funcionalidade Criar novo registro→Bem
Temporário

ok

(1) Bloco de Dados de Características físicas
Todos os campos e todas as regras previstas para
esse bloco de dados definidos na mesma aba
funcionalidade C r i a r n o v o registro→Bem
Temporário

ok

(1) Bloco de Dados de Marcações / inscrições
Todos os campos e todas as regras previstas para
esse bloco de dados definidos na mesma aba
funcionalidade Criar novo registro→Bem
Temporário

ok

(1) Bloco de Dados de Conjunto
Todos os campos e todas as regras previstas para
esse bloco de dados definidos na mesma aba
funcionalidade Criar novo registro→Bem
Temporário

ok

(1) Bloco de Dados de Coleção
Todos os campos e todas as regras previstas para
esse bloco de dados definidos na mesma aba
funcionalidade Criar novo registro→Bem
Temporário

456 fun.

ok

Administrativo ou Página de Administrativo

(1) Bloco de Dados Localização (ver protótipo):
(a) Localização atual (Regra 31)

Confirmar
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(1) Bloco de Dados Valor estimado
Todos os campos e todas as regras previstas para
esse bloco de dados definidos na mesma aba
funcionalidade Criar novo registro→Bem
Temporário

Ajuste

(1) Bloco de Dados Seguro
Todos os campos e todas as regras previstas para
esse bloco de dados definidos na mesma aba
funcionalidade Criar novo registro→Bem
Temporário

ok

(1) Bloco de Dados de Direitos
Todos os campos e todas as regras previstas para
esse bloco de dados definidos na mesma aba
funcionalidade Criar novo registro→Bem
Temporário

Confirmar

i) Aba Requisitos de conservação ou Página de
Requisitos de conservação

Todos os campos e todas as regras previstas para
essa aba definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Temporário

ok

i) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias
relacionadas

(a) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem
Todos os campos e todas as regras previstas para
essa aba definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Temporário

Confirmar

i) Aba Histórico do Bem ou Página de Histórico do
Bem

(a) Histórico 
(b) Bloco de Eventos relacionados ao Bem
Todos os campos e todas as regras previstas para
essa aba definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Temporário

Confirmar

i) Aba Ações do sistema ou Página de Ações do
sistema

(a) Bloco de Ações do sistema
Todos os campos e todas as regras previstas para
essa aba definidos na mesma aba funcionalidade
Criar novo registro→Bem Temporário

i) Opção para “Cancelar” 
ii) Opção para “Salvar” (Regra 38)

Confirmar
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c) BEM TEMPORÁRIO → VISUALIZAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

i) Recupera todas as informações cadastradas para o Bem
temporário pelo número de registro.

ii) Serão exibidos todos os campos para todas as abas
bloqueados para alteração.

ok

BENS BIBLIOGRÁFICOS 

d) BENS BIBLIOGRÁFICOS → CRIAR NOVO REGISTRO 

i) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as informações em abas ou 
dividir em páginas conforme abaixo:

Descrição Observação 

UFG

iii) Campo Miniatura: alterar o nome para “Imagem” e
se possível, colocá-lo em outra posição na tela. A
imagem permite sua identificação e verificação das
informações que estão sendo inseridas. O campo
poderia ser exibido em todas as abas / páginas no lado
direito da tela (ver protótipo) Sugestão: Permitir a
visualização das imagens em álbum. (Regra 01)

Ok
Obs.: campo miniatura -> 
metadado do tipo anexo

Aba Dados básicos ou Página de Dados básicos

(1) Número de registro * (Regra 03 -> Confirmar)

(2) Outros números (Regra 04)
(3) Situação *

Domínio: Recuperado da tabela de domínio
situação sendo apenas as situações: Localizado,
Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).

(4) Título * 

• Confirmar
• Ok
• Ok
• Ok
• Ok
• Dúvida
• Confirmar
• Dúvida
• Ok
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(5) Tipo *
Domínio: Recuperado da tabela de domínio tipo
de bem bibliográfico sendo:
Livro, folheto, folhas soltas; Periódico; Filme
cinematográfico; Gravação de vídeo; Manuscrito;
Material cartográfico; Material gráfico;
Microforma; Multimeios; Música; Material
tridimensional e Recurso eletrônico.

(6) Identificação de responsabilidade * (Regra 55) 
(a) Campo texto (sem rótulo) 
(b) Lista de opções de funções (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas do cadastro da
“Autoridade” selecionada no “Campo texto
(sem rótulo)”.

(c) Op çã o pa ra i n c l u s ã o de m a i s u ma
Identificação de responsabilidade (+) 

(d) Opção para exclusão de uma Identificação de
responsabilidade (-)

(7) Local de produção * (Regra 60)
(8) Editora * (Regra 61)
(9) Data *
(10) Ícone para exibição de calendário
(11) Opção para informar: Aproximada

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema
deverá permitir que o campo “Data” seja
preenchido e validado conforme padrão
AACR2 para datas.

(12) Descrição física * 
(a) Ilustração *

Domínio: Sim e Não.
(b) Material adicional *

Domínio: Sim e Não.
(c)Medidas / dimensões (ver protótipo) (Regra

16)
(i) L i s t a d e o p ç õ e s d e t i p o s d e

medidas/dimensões (sem rótulo)
Domínio: Recuperadas da tabela de
domínio tipos de medidas

(ii) Campo texto (sem rótulo)
(iii) Lista de unidades de medida

(sem rótulo)
Domínio: Recuperadas da tabela de
domínio unidades de medidas para a
medida/dimensões selecionada

(iv)Opção para inclusão de mais uma Medidas
/ dimensões (+) 

(v) Opção para exclusão de uma Medidas /

• Ok
• Ajuste
• Ok

• Ok
• Ok
• Ok
• Ok
• Ok
• Confirmar
• Confirmar
• Confirmar
•

o Ok
o Ok
o Confirmar
o Confirmar

Obs.: 
- Confirmar tipo do 

campo n° registro.
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dimensões (-)
(13) ISBN
(14) ISSN
(15) Material/técnica *
(16) Encadernação *
(17) Estado de conservação * (Regra 47)

Domínio: Bom, Regular e Ruim.
(18) Assunto principal * (Regra 62)

Recuperado de tabela de domínio Assunto.
(19) Assunto cronológico (Regra 62)

Recuperado de tabela de domínio Assunto.
(20) Assunto geográfico (Regra 62)

Recuperado de tabela de domínio Assunto.
(21) Bloco de Dados de Direitos (Regra 81)

(a) Condições de reprodução *
Domínio: Não e Sim

(b) Há incidência de direitos sobre o Bem?
Domínio: Não e Sim

(c)“Grid” com uma lista de “Direitos sobre o
bem” relacionados ao Bem com as seguintes
colunas:
(i) Tipo de direito
(ii) Ação

1. Opção para visualizar
2. Opção para excluir

(d) Opção para “Adicionar direitos sobre o bem”.

i) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias
relacionadas
(1) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (Regra

24):
(a) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados

ao Bem com as seguintes colunas:
(i) Nome
(ii) Descrição
(iii) Ação

1. Opção para visualizar
2. Opção para excluir

(b) Opção para “Adicionar” novo arquivo.

Confirmar

i) Aba Ações do sistema ou Página de Ações do
sistema
(1) Bloco de Ações do sistema: (Regra 27)

(a) “Grid” com uma lista ações do sistema
relacionadas ao Bem com as seguintes
colunas:
(i) Tipo de ação

Confirmar 
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(ii) Descrição 
(iii) Data

ii) Opção para “Cancelar” 
iii) Opção para “Salvar” (Regra 56)

521 fun. 222 metadados

e)  BENS BIBLIOGRÁFICOS → LISTAR / PESQUISAR

Descrição Observação 

UFG

i) Lista de Bens Bibliográficos recuperados pelos
parâmetros de pesquisa fornecidos.

ok

i) Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo: 

 Parâmetros de pesquisa: (Regra 57)
o Número de registro
o Título

 Opção para “Pesquisar” 
 Opção para “Limpar”
 “Grid” com uma lista de Bens bibliográficos

recuperados com as seguintes colunas: (Regra 58)
o Número de registro
o Título(s)
o Assunto
o Situação
o Estado de conservação
o ISBN
o ISSN
o Ação

 Opção para “visualizar” 
 Opção para “alterar”

(1) Ok
(2) Ok
(3) Confirmar
(4) Confirmar/ O 

tainacan já tem um
interface de 
visualização dos  
itens cadastrados, 
porém não é 
exatamente como 
esta especificação 
solicita

f) BENS BIBLIOGRÁFICOS → ALTERAR REGISTRO 

Descrição Observação 

UFG
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i) Recupera todas as informações cadastradas para o
Bem Bibliográfico pelo número de registro.

ii) Serão exibidos todos os campos para todas as abas e
aplicadas todas as regras da funcionalidade Bens
Bibliográficos →Criar novo registro exceto para as
abas e regras descritas abaixo.

Aba Dados básicos ou Página de Dados básicos

(1) Número de registro * (Regra 03)
(2) Outros números (Regra 04)
(3) Situação *

Domínio: Recuperado da tabela de domínio
situação sendo apenas as situações: Localizado,
Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).

(4) Título * 
(5) Tipo *

Domínio: Recuperado da tabela de domínio tipo de
bem bibliográfico sendo:
Livro, folheto, folhas soltas; Periódico; Filme
cinematográfico; Gravação de vídeo; Manuscrito;
Material car tográf ico; Material gráf ico;
Microforma; Multimeios; Música; Material
tridimensional e Recurso eletrônico

(6) Identificação de responsabilidade * (Regra 55)
(a) Campo texto (sem rótulo)
(b) Lista de opções de funções (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas do cadastro da
“Autoridade” selecionada no “Campo texto
(sem rótulo)”.

(c) Opção para inclusão de mais uma Identificação
de responsabilidade (+) 

(d) Opção para exclusão de uma Identificação de
responsabilidade (-)

(7) Local de produção * (Regra 61)
(8) Editora * (Regra 55)
(9) Data *
(10) Ícone para exibição de calendário
(11) Opção para informar: Aproximada

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema
deverá permitir que o campo “Data” seja
preenchido e validado conforme padrão AACR2
para datas.

(12) Descrição física * 
(a) Ilustração *

Domínio: Sim e Não.
(b) Material adicional *

(1) Confirmar
(2) Ok
(3) Ok
(4) Ok
(5) Ok
(6) Dúvida
(7) Confirmar
(8) Dúvida
(9) Ok
(10) Ok
(11) Ajuste
(12) Ok
(13) Ok
(14) Ok
(15) Ok
(16) Ok
(17) Ok
(18) Confirmar
(19) Confirmar
(20) Confirmar
(21)  

(a) Ok
(b) Ok
(c) Confirmar
(d) Confirmar

Obs.: Em azul as 
funcionalidades com 
regras associadas 
diferentes às regras 
definidas na tela de criação
do bem.
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Domínio: Sim e Não.
(c)Medidas / dimensões (ver protótipo) (Regra 16)

(i) L i s t a d e o p ç õ e s d e t i p o s d e
medidas/dimensões (sem rótulo)
Domínio: Recuperadas da tabela de
domínio tipos de medidas

(ii) Campo texto (sem rótulo)
(iii) Lista de unidades de medida (sem

rótulo)
Domínio: Recuperadas da tabela de
domínio unidades de medidas para a
medida/dimensões selecionada

(iv)Opção para inclusão de mais uma
Medidas / dimensões (+) 

(v) Opção para exclusão de uma Medidas /
dimensões (-)

(13) ISBN
(14) ISSN
(15) Material/técnica *
(16) Encadernação *
(17) Estado de conservação * (Regra 47)

Domínio: Bom, Regular e Ruim.
(18) Assunto principal * (Regra 62)

Recuperado de tabela de domínio Assunto.
(19) Assunto cronológico (Regra 62)

Recuperado de tabela de domínio Assunto.
(20) Assunto geográfico (Regra 62)

Recuperado de tabela de domínio Assunto.
(21) Bloco de Dados de Direitos (Regra 81)

(a) Condições de reprodução *
Domínio: Não e Sim

(b) Há incidência de direitos sobre o Bem?
Domínio: Não e Sim

(c)“Grid” com uma lista de “Direitos sobre o
bem” relacionados ao Bem com as seguintes
colunas:
(i) Tipo de direito
(ii) Ação

1. Opção para visualizar
2. Opção para excluir

(d) Opção para “Adicionar direitos sobre o bem”.

Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas

i) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (Regra 24):
(a) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados

Confirmar
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ao Bem com as seguintes colunas:
(i) Nome
(ii) Descrição
(iii) Ação

1. Opção para visualizar
2. Opção para excluir

(b) Opção para “Adicionar” novo arquivo.

Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema

i) Bloco de Ações do sistema: (Regra 27)
(a) “Grid” com uma lista ações do sistema

relacionadas ao Bem com as seguintes colunas:
(i) Tipo de ação
(ii) Descrição 
(iii) Data

ii) Opção para “Cancelar” 
iii) Opção para “Salvar” (Regra 59)

Confirmar

g) BENS BIBLIOGRÁFICOS → VISUALIZAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

i) Recupera todas as informações cadastradas para o
Bem Bibliográfico pelo número de registro.

ok

i) Serão exibidos todos os campos para todas as abas
bloqueados para alteração.

Confirmar

BENS ARQUIVÍSTICOS

h) BENS ARQUIVÍSTICOS → CRIAR NOVO REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

iv) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível
exibir as informações em abas ou dividir em páginas
conforme abaixo:

Todos Ok

47

                                               



Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Análise de Requisitos

v) Campo Miniatura: alterar o nome para “Imagem” e
se possível, colocá-lo em outra posição na tela. A
imagem permite sua identificação e verificação das
informações que estão sendo inseridas. O campo
poderia ser exibido em todas as abas / páginas no lado
direito da tela (ver protótipo) Sugestão: Permitir a
visualização das imagens em álbum. (Regra 01)

vi) Aba Dados básicos ou Página de Dados básicos

(1) Código de referência * (Regra 03)
(a) Código do país (sem rótulo)

(i) Preenchido por padrão com “BR” e não
permite edição.

(b) Código da entidade (sem rótulo)
(i) Recuperado do campo “Código de

e n t i d a d e ” d a f u n c i o n a l i d a d e
configurações e não permite edição     

(c) Campo código (sem rótulo)

(1) Confirmar
(b) RECONFIGURAR 

(2) Situação *
Domínio: Recuperado da tabela de domínio
situação sendo apenas as situações: Localizado,
Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).

(3) Nível de descrição *
Domínio: “1.Fundo” e “1.Coleção”

(4) Título (Regra 11)
(a) Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio
idiomas
Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol,
[ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ] –
Alemão.

(b) Opção para informar: o título principal 
(c) Opção para inclusão de mais um título (+)
(d) Opção para exclusão de um determinado título

(-)

(2) OK
(3) OK

(a)OK
(b)Confirmar
(c)OK
(d)OK

(5) Outras datas (REGRA 70)
(a) Tipo

Domínio: Acumulação, Assunto, Tópica e
Crônica

(b) Início

(a)OK
(b)OK
(c)OK
(d)OK
(e)OK
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(c) Fim
(d) Opção para inclusão de mais uma Data (+)
(e) Opção para exclusão de uma Data (-)

(6) Data de produção * (REGRA 69)
(a) Início
(b) Fim

(a)OK
(b)OK

(7) Dimensão e suporte * (REGRA 71)
(i) Gênero

Domínio: Bibliográfico, Cartográfico,
Eletrônico, Filmográfico, Iconográfico,
Micrográ f ico , Sonoro , Tex tua l e
Tridimensional.

(ii) Tipo de suporte
Domínio: Acetato, Aço, Algodão,
Alumínio, Bronze, Cera, Cerâmica, Cobre,
Couro, Diacetato, Ferro, Gesso, Latão,
Linho, Louça, Madeira, Mármore, Metal,
Nitrato, Ouro, Papel, Pedra, Pergaminho,
Plástico, Poliéster, Prata, Seda, Triacetato,
Vidro, Vinil.

(iii) Dimensão (Regra 16)
1. L i s t a d e o p ç õ e s d e t i p o s d e

medidas/dimensões (sem rótulo)
Domínio: Recuperadas da tabela de
domínio tipos de medidas
2. Campo texto (sem rótulo)
3. Lista de unidades de medida (sem

rótulo)
Domínio: Recuperadas da tabela de
domínio unidades de medidas para a
medida/dimensões selecionada

4. Opção para inclusão de mais uma
Medidas / dimensões (+) 

5. Opção para exclusão de uma Medidas /
dimensões (-)

(b) Opção para inclusão de mais uma Dimensão e
suporte (+)

(c) Opção para exclusão de uma Dimensão e
suporte(-)

(i) OK
(ii) OK
(iii) Confirmar obs: 
Metadado composto dentro
de outro metadado 
composto.
(b) Ok
(c) Ok

(8) Nome de produtor/colecionador * (REGRA 72)
(9) Opção para inclusão de mais um Nome de

produtor/colecionador (+) (REGRA 73)
(10) Opção para exclusão de um Nome de

produtor/colecionador (-) (REGRA 73)

(8) Ok obs: necessário 
corrigir o relacionamento
quando a outra coleção  
relacionada as 
“Autoridades”estiver 
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criada.
(9) Ok
(10)Ok

(11) História administrativa/biografia
(12) História arquivística
(13) Procedência
(14) Âmbito e conteúdo
(15) Sistema de arranjo

(11) ao (15). Dúvida. Qual 
o tipo de campo desses 
metadados

(16) Bloco de Dados de Condições de acesso
(Regra 74)
(a) Condições de reprodução *

Domínio: Não e Sim
(b) Há incidência de condições de acesso sobre o

Bem?
Domínio: Não e Sim

(c)“Grid” com uma lista de “Condições de
acesso” relacionados ao Bem com as
seguintes colunas:
(i) Tipo de restrição *
(ii) Ação

1. Opção para visualizar
2. Opção para excluir

(d) Opção para “Adicionar condições de acesso
sobre o bem”.

(e) Informações adicionais sobre condições de
acesso

(a) Ok
(b) Ok
(c) Confirmar
(d) Confirmar
(e) Confirmar

(17) Idioma 
Recuperado da tabela de idiomas.
Domínio: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en
] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ] – Alemão.

OK

(18) Bloco de Dados de Existência e
localização de originais (Regra 75)
(a) Original 

Domínio: Não e Sim
(b) Localização do original (Regra 76)
(c)Localização da cópia (Regra 76)

(a) OK
(b) Confirmar
(c) Confirmar

(19) Notas sobre conservação * (Regra 47)
Domínio: Bom, Regular e Ruim.

(20) Informações adicionais sobre conservação
(21) Ponto de acesso

(19) OK
(20) OK
(21) OK

vii)Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias
relacionadas (a) Confirmar
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(1) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (Regra
24):
(a) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados

ao Bem com as seguintes colunas:
(i) Nome
(ii) Descrição
(iii) Ação

1. Opção para visualizar
2. Opção para excluir

(b) Opção para “Adicionar” novo arquivo.

viii) Aba Ações do sistema ou Página de Ações do
sistema
(1) Bloco de Ações do sistema: (Regra 27)

(a) “Grid” com uma lista ações do sistema
relacionadas ao Bem com as seguintes
colunas:
(i) Tipo de ação
(ii) Descrição 
(iii) Data

ix) Opção para “Cancelar” 
x) Opção para “Salvar” (Regra 77)

i) BENS ARQUIVÍSTICOS → LISTAR / PESQUISAR

Descrição Observação 

UFG

xi) Lista de Bens Arquivísticos recuperados pelos
parâmetros de pesquisa fornecidos.

xii)Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo: 
(1) Parâmetros de pesquisa: (Regra 79)

(a) Código de referência
(b) Título

(2) Opção para “Pesquisar” 
(3) Opção para “Limpar”
(4) “Grid” com uma lista de Bens arquivísticos

recuperados com as seguintes colunas: (Regra 80)
(a) Código de referência
(b) Título(s)
(c) Situação
(d) Notas sobre conservação

(ii) Ok 

(4) Ajuste
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(e) Ação
(i) Opção para “visualizar” 
(ii) Opção para “alterar”

j) BENS ARQUIVÍSTICOS → ALTERAR REGISTRO

           i) Recupera todas as informações cadastradas para o Bem Arquivístco pelo Código de 
referência.

Descrição Observação 

UFG

xiii)Serão exibidos todos os campos para todas as abas e
aplicadas todas as regras da funcionalidade Bens
Arquivísticos →Criar novo registro exceto para as abas e
regras descritas abaixo.

xiv) Aba Dados básicos ou Página de Dados básicos

(ii) OK

(1) Código de referência * (Regra 03)
(a) Código do país (sem rótulo)

(i) Preenchido por padrão com “BR” e não permite
edição.

(b) Código da entidade (sem rótulo)
(i) Recuperado do campo “Código de entidade” da

funcionalidade configurações e não permite
edição

(c) Campo código (sem rótulo)

(a) OK
(b) Confirmar
(c) OK

(2) Situação *
Domínio: Recuperado da tabela de domínio situação
sendo apenas as situações: Localizado, Não Localizado
e Excluído/Cancelado(Baixa).

OK

(3) Nível de descrição *
Domínio: “1.Fundo” e “1.Coleção”

(4) Título (Regra 11)
(a) Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas
Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] –
Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ] – Alemão.

(b) Opção para informar: o título principal 
(c) Opção para inclusão de mais um título (+)
(d) Opção para exclusão de um determinado título (-)

(3) OK

4. (a)  OK
4.(b) Confirmar 
4.(c) OK
4.(d) Ajuste
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(5) Data de produção * (REGRA 69)
(a) Início
(b) Fim

(a) OK
(b) OK

(6) Código de referência * (Regra 03)
(a) Código do país (sem rótulo)

(i) Preenchido por padrão com “BR” e não permite
edição.

(b) Código da entidade (sem rótulo)
(i) Recuperado do campo “Código de entidade” da

funcionalidade configurações e não permite
edição

(c) Campo código (sem rótulo)

(a) OK
(b) Confirmar
(c) OK

(7) Data de produção * (REGRA 69)
(a) Início
(b) Fim

(7) OK

(8) Outras datas (REGRA 70)
(a) Tipo

Domínio: Acumulação, Assunto, Tópica e Crônica
(b) Início
(c) Fim
(d) Opção para inclusão de mais uma Data (+)
(e) Opção para exclusão de uma Data (-)

(a) OK
(b) OK
(c) OK
(d) OK
(e) OK

(9) Dimensão e suporte * (REGRA 71)
(i) Gênero

Domínio: Bibl iográ f ico , Car tográ f ico ,
Eletrônico, Filmográfico, Iconográfico,
Micrográfico, Sonoro, Textual e Tridimensional.

(ii) Tipo de suporte
Domínio: Acetato, Aço, Algodão, Alumínio,
Bronze, Cera, Cerâmica, Cobre, Couro,
Diacetato, Ferro, Gesso, Latão, Linho, Louça,
Madeira, Mármore, Metal, Nitrato, Ouro, Papel,
Pedra, Pergaminho, Plástico, Poliéster, Prata,
Seda, Triacetato, Vidro, Vinil.

(iii) Dimensão (Regra 16)
1. L i s t a d e o p ç õ e s d e t i p o s d e

medidas/dimensões (sem rótulo)
Domínio: Recuperadas da tabela de domínio
tipos de medidas
2. Campo texto (sem rótulo)
3. Lista de unidades de medida (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio

(i) OK
(ii) OK
(iii) 1. OK
(iii) 2. OK
(iii) 3. OK
(iii) 4. OK
(iii) 5. OK
(a) Ajuste. Obs: 

Necessário 
implementar 
o aumento do
número de 
metadados 
comportados 
por um 
metadado 
composto

(b) OK
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u n i d a d e s d e m e d i d a s p a r a a
medida/dimensões selecionada

4. Opção para inclusão de mais uma Medidas /
dimensões (+) 

5. Opção para exclusão de uma Medidas /
dimensões (-)

(a) Opção para inclusão de mais uma
Dimensão e suporte (+)

(b) Opção para exclusão de uma Dimensão e suporte(-)

(10) Nome de produtor/colecionador * (REGRA 72)
(11) Opção para inclusão de mais um Nome de

produtor/colecionador (+) (REGRA 73)
(12) O p ç ã o p a r a e x c l u s ã o d e u m N o m e d e

produtor/colecionador (-) (REGRA 73)
(13) História administrativa/biografia
(14) História arquivística
(15) Procedência
(16) Âmbito e conteúdo
(17) Sistema de arranjo

(10) OK
(11) OK
(12) OK
(13) OK
(14) OK
(15) OK
(16) OK
(17) OK

(18) Bloco de Dados de Condições de acesso
(Regra 74)
(a) Condições de reprodução *

Domínio: Não e Sim
(b) Há incidência de condições de acesso sobre o Bem?

Domínio: Não e Sim
(c)“Grid” com uma lista de “Condições de acesso”

relacionados ao Bem com as seguintes colunas:
(i) Tipo de restrição *
(ii) Ação

1. Opção para visualizar
2. Opção para excluir

(d) Opção para “Adicionar condições de acesso sobre o
bem”.

(e) Informações adicionais sobre condições de acesso

(a) OK
(b) OK
(c) Confirmar
(d) OK
(e) OK

(19) Idioma 
(20) Recuperado da tabela de domínio idiomas

Domínio: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] –
Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ] – Alemão.

(19) Ok
(20) Ok

(21) Bloco de Dados de Existência e localização de
originais (Regra 75)
(a) Original 

Domínio: Não e Sim
(b) Localização do original (Regra 76)

(a) OK
(b) OK
(c) OK
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(c)Localização da cópia (Regra 76)

(22) Notas sobre conservação * (Regra 47)
Domínio: Bom, Regular e Ruim.

(23) Informações adicionais sobre conservação
(24) Ponto de acesso

(22) OK
(23) OK
(24) OK

xv) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias
relacionadas
(1) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (Regra 24):

(a) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao
Bem com as seguintes colunas:
(i) Nome
(ii) Descrição
(iii) Ação

1. Opção para visualizar
2. Opção para excluir

(b) Opção para “Adicionar” novo arquivo.

Todos. 
Confirmar 
obs: existe a 
possibilidade 
de anexar 
mídias no 
item.

xvi) Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema
(1) Bloco de Ações do sistema: (Regra 27)

(a) “Grid” com uma lista ações do sistema relacionadas
ao Bem com as seguintes colunas:
(i) Tipo de ação
(ii) Descrição 
(iii) Data

xvii) Opção para “Cancelar” 
xviii) Opção para “Salvar” (Regra 78)

(1) Previsto

k) BENS ARQUIVÍSTICOS → VISUALIZAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

xix) Recupera todas as informações cadastradas para o Bem
Bibliográfico pelo número de registro.

xx) Serão exibidos todos os campos para todas as abas
bloqueados para alteração.

 (i) Confirmar
(ii)  Confirmar

LOCALIZAÇÃO INTERNA

l) SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → LOCALIZAÇÃO INTERNA→ CRIAR NOVO REGISTRO 

            ii) Ordem de exibição dos metadados:
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Descrição Observação 

UFG

(5) Bloco de Dados básicos 
(a) Localização interna *
(b) Situação * (Regra 48)
Domínio: Ativo e Inativo

(6) Opção para “Cancelar” 
(7) Opção para “Salvar” (Regra 49)

1.a) OK
1.b) OK
(2) OK
(3) OK

m) SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → LOCALIZAÇÃO INTERNA → LISTAR / PESQUISAR

            i) Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo: 

Descrição Observação 

UFG

(1)  “Grid” com a lista de localizações cadastradas no
sistema, ordenadas em ordem alfabética, com as
seguintes colunas: 
(a) Localização interna
(b) Situação
(c) Ação

(i) Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade
S i s t e m a → T a b e l a s D e D o m í n i o →
Localização Interna→ Alterar Registro)

(ii) Opção para “excluir” (Regra 51)

(a) Ok
(b) Ajuste
(c) OK  (iii) 

Confirmar

n) SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → LOCALIZAÇÃO INTERNA→ ALTERAR REGISTRO

            i) Ordem de exibição dos metadados, conforme abaixo:

Descrição Observação 

UFG

i) Recupera todas as informações cadastradas para o registro
de localização pelo número de registro.

Dúvida. O que 
seria este 
número de 
registro?

(1) Bloco de Dados básicos (1) Ok

56

                                               



Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Análise de Requisitos

(a) Localização Interna *
(b) Situação *

Domínio: Ativo e Inativo
(2) Opção para “Cancelar” 
(3) Opção para “Salvar” (Regra 50)

(2) OK
(3) Ok

o) SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → LOCALIZAÇÃO EXTERNA→ CRIAR NOVO REGISTRO 

            iii) Ordem de exibição dos metadados:

Descrição Observação 

UFG

(8) Bloco de Dados básicos 
(a) Localização externa *
(b) Situação * (Regra 48)
Domínio: Ativo e Inativo

(9) Opção para “Cancelar” 
(10) Opção para “Salvar” (Regra 63)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

p) SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → LOCALIZAÇÃO EXTERNA → LISTAR / PESQUISAR

            ii) Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo: 

Descrição Observação 

UFG

(2)  “Grid” com a lista de localizações cadastradas no
sistema, ordenadas em ordem alfabética, com as
seguintes colunas: 
(a) Localização interna
(b) Situação
(c) Ação

(i) Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade
S i s t e m a → T ab e l as D e D o mí n io →
Localização Externa→ Alterar Registro)

(ii) Opção para “excluir” (Regra 65)

(1) OK

q) SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → LOCALIZAÇÃO EXTERNA→ ALTERAR REGISTRO

            iii) Ordem de exibição dos metadados, conforme abaixo:
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Descrição Observação 

UFG

ii) Recupera todas as informações cadastradas para o registro
de localização pelo número de registro.

Confirmar

(1) Bloco de Dados básicos 
(a) Localização externa *
(b) Situação *

Domínio: Ativo e Inativo
(2) Opção para “Cancelar” 
(3) Opção para “Salvar” (Regra 64)

(1) OK
(2) Ok
(3) OK

r) SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → UNIDADE MONETÁRIA → CRIAR NOVO REGISTRO 

            i) Ordem de exibição dos metadados:

Descrição Observação 

UFG

(1) Bloco de Dados básicos 
(a) Unidade monetária *
(b) Sigla *
(c) Situação * (Regra 48)

Domínio: Ativo e Inativo
(2) Opção para “Cancelar” 
(3) Opção para “Salvar” (Regra 52)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

s) SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → UNIDADE MONETÁRIA → LISTAR / PESQUISAR 

            i) Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo: 

Descrição Observação 

UFG

(1)  “Grid” com a lista unidades monetárias cadastradas
no sistema, ordenadas em ordem alfabética, com as
seguintes colunas: 
(a) Unidade monetária
(b) Sigla 
(c) Situação
(d) Ação

(i) Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade

(1) OK 
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Si s t ema → Tabelas De Domínio →
Unidade monetária → Alterar Registro)

(ii) Opção para “excluir” (Regra 54)

t) SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → UNIDADE MONETÁRIA → ALTERAR REGISTRO

            i) Recupera todas as informações cadastradas para o registro de localização pelo 
número de registro.
            ii) Ordem de exibição dos metadados, conforme abaixo:

Descrição Observação 

UFG

(1) Bloco de Dados básicos 
(a) Unidade monetária *
(b) Sigla *
(c) Situação *

Domínio: Ativo e Inativo
(2) Opção para “Cancelar” 
(3) Opção para “Salvar” (Regra 53)

(i) Confirmar 
(1) OK
(2) OK
(3) OK

u) SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → ASSUNTO→ CRIAR NOVO REGISTRO

            i) Ordem de exibição dos metadados:

Descrição Observação 

UFG

(1) Bloco de Dados básicos 
(a) Assunto *
(b) Situação * (Regra 48)
Domínio: Ativo e Inativo

(2) Opção para “Cancelar” 
(3) Opção para “Salvar” (Regra 66)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

v) SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → ASSUNTO → LISTAR / PESQUISAR

            iii) Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo: 

Descrição Observação 

UFG
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(3)  “Grid” com a lista de localizações cadastradas no
sistema, ordenadas em ordem alfabética, com as
seguintes colunas: 
(a) Assunto
(b) Situação
(c) Ação

(i) Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade
Sis tema → Tabelas De Domínio →
Assunto→ Alterar Registro)

(ii) Opção para “excluir” (Regra 68)

(1) OK  

w)  SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → ASSUNTO → ALTERAR REGISTRO

            v) Ordem de exibição dos metadados, conforme abaixo:

Descrição Observação 

UFG

iii) Recupera todas as informações cadastradas para o
registro de assunto pelo número de registro.

Confirmar

(1) Bloco de Dados básicos 
(a) Assunto *
(b) Situação *

Domínio: Ativo e Inativo
(2) Opção para “Cancelar” 
(3) Opção para “Salvar” (Regra 67)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

NOTA TÉCNICA N. 1/2017/CGSIM/IBRAM

CONJUNTOS

FUNCIONALIDADE OBJETOS → CONJUNTOS → CRIAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

    a) Permite o registro de informações de um conjunto.     a) Ok
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    b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as 
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

    c) Bloco de Dados básicos

        i) Nome *

        ii) Descrição *

        iii) Bens *

        iv) Opção para inclusão de mais um Bem (+) (Regra 100)

        v) Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 100)

    d) Opção para “Cancelar”

    e) Opção para “Salvar” (Regra 101)

    b) Ok

    c)  

        i) Ok

        ii) Ok

        iii) Ok

        iv) Ok

        v) Previsto

    d) Ok

    e) confrmar

Obs.: metadados de 
repositório(ttulo, 
anexo, imagem), 
não permanecem 
invisíveis depois de 
setados para 
fcarem invisíveis.

FUNCIONALIDADE OBJETOS → CONJUNTOS → LISTAR / PESQUISAR

Descrição Observação 

UFG

    a) Disponibiliza uma pesquisa para conjuntos.

    b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as 
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

        i) Parâmetros de pesquisa: (Regra 102)

            (1) Nº de registro do Bem

(a) Ok

(b)  confirmar

(i) Confirmar 
( atualmente é 
necessário definir os 
metadados a serem 
usados como 
parâmetros na 
pesquisa avançada)
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            (2) Nome do conjunto

            (3) Situação de cadastro

        ii) Opção para “Pesquisar”

        iii) Opção para “Limpar”

        iv) “Grid” com uma lista de conjuntos recuperados com as 
seguintes colunas: (Regra 103)

            (1) Nome

            (2) Descrição

            (3) Situação de cadastro

            (4) Ação

                (a) Opção  para  “visualizar”  (Ver   Funcionalidade  Objetos  
→   Conjunto   →

Visualizar registro)

                (b) Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade Objetos → 
Conjunto → Alterar registro)

                (c) Opção   para   “cancelar”   (Ver   Funcionalidade   Objetos
→   Conjunto  →

Cancelar registro)

(ii) Ok

(iii)Ajuste

(iv)obs

(1) ok

(2) ajuste

(3) ajuste

(4) Ok

a) Ok

b) Ok

c) confirmar

FUNCIONALIDADE OBJETOS → CONJUNTOS → ALTERAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

    a) Permite a alteração das informações de um conjunto.

    b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as 
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

     (a)  

    (b) Confirmar 

    (c)  

        (i) Ok

        (ii) Ok
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    c) Bloco de Dados básicos

        i) Nome *

        ii) Descrição *

        iii) Bens *

        iv) Opção para inclusão de mais um Bem (+) (Regra 100)

        v) Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 100)

    d) Opção para “Cancelar”

    e) Opção para “Salvar” (Regra 104)

        (iii) Ok

        (iv) Ok

        (v) Ajuste

    (d) Confirmar

    (e) ok

FUNCIONALIDADE OBJETOS → CONJUNTOS → CANCELAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

    a) Permite a cancelar as informações de um conjunto.

    b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as 
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

    c) Bloco de Dados básicos (Regra 45)

        i) Nome *

        ii) Descrição *

        iii) Bens *

        iv) Opção para inclusão de mais um Bem (+) (Regra 100)

        v) Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 100)

    d) Bloco de Dados Motvo do Cancelamento

    (a)  

    (b)  

    (c) Ajuste (regra 
45)

Obs.: onde será 
criado esse 
formulário de 
cancelamento?
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        i) Descrição *

    e) Opção para “Cancelar”

    f) Opção para “Salvar” (Regra 105)

COLEÇÕES

FUNCIONALIDADE OBJETOS → COLEÇÕES → CRIAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

    a) Permite o registro de informações de uma coleção.

    b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as 
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

    c) Bloco de Dados básicos

        i) Nome *

        ii) Descrição *

        iii) Bens *

        iv) Opção para inclusão de mais um Bem (+) (Regra 106)

        v) Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 106)

            ▪ Conjuntos de Bens

            ▪ Opção para inclusão de mais um Conjunto de Bens (+) (Regra 
107)

            ▪ Opção para exclusão de um Conjunto de Bens (-) (Regra 107)

        vi) Opção para “Cancelar”

    (a)  

    (b)  

    (c)  

        (i) Ok

        (ii) Ok

        (iii) Ok

        (iv) Ok

        (v) Previsto

        (vi) Ok

        (vii) confrmar
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        vii) Opção para “Salvar” (Regra 108)

Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 106)

Conjuntos de Bens

Opção para inclusão de mais um Conjunto de Bens (+) (Regra 107)

Opção para exclusão de um Conjunto de Bens (-) (Regra 107)

Opção para “Cancelar”

Opção para “Salvar” (Regra 108)

FUNCIONALIDADE OBJETOS → COLEÇÕES → LISTAR / PESQUISAR

Descrição Observação 

UFG

    a) Disponibiliza uma pesquisa para coleções.

    b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as 
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

        i) Parâmetros de pesquisa: (Regra 102)

            (1) Nº de registro do Bem

            (2) Nome da coleção

            (3) Situação de cadastro

        ii) Opção para “Pesquisar”

        iii) Opção para “Limpar”

        iv) “Grid” com uma lista de coleções recuperadas com as seguintes
colunas: (Regra 109)

            (1) Nome

            (2) Descrição

    (a)  

    (b) Confrmar

        (i) Confrmar

        (ii) Ok
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            (3) Situação de cadastro

            (4) Ação

                (a) Opção   para   “visualizar”   (Ver   Funcionalidade   
Objetos   →   Coleções →

Visualizar registro)

                (b) Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade Objetos → 
Coleções → Alterar registro)

                (c) Opção para “cancelar” (Ver Funcionalidade Objetos → 
Coleções → Cancelar registro)

        (iii) confrmar

        (iv)  

            (1) Ok

            (2) Ok

            (3) Ajuste

            (4)  

                a) Ok

                b) Ok

                c) 
confrmar

FUNCIONALIDADE OBJETOS → COLEÇÕES → ALTERAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

    a) Permite a alteração das informações de uma coleção.

    b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as 
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

    c) Bloco de Dados básicos

        i) Nome *

        ii) Descrição *

        iii) Bens *

        iv) Opção para inclusão de mais um Bem (+) (Regra 100)

        v) Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 100)

        vi) Conjuntos de Bens

        vii) Opção para inclusão de mais um Conjunto de Bens (+) (Regra 

    (a)  ok

    (b)  ok

    (c)  ok

        (i) Ok

        (ii) Ok

        (iii) Ok

        (iv) Ok

        (v) Previsto

        (vi) Ok

        (vii) Ok

        (viii) Previsto

    (d) Ok

    (e) confirmar
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107)

        viii) Opção para exclusão de um Conjunto de Bens (-) (Regra 107)

    d) Opção para “Cancelar”

    e) Opção para “Salvar” (Regra 110)

FUNCIONALIDADE OBJETOS → COLEÇÕES → CANCELAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

    a) Permite a cancelar as informações de uma coleção.

    b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as 
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

    c) Bloco de Dados básicos (Regra 45)

        i) Nome *

        ii) Descrição *

        iii) Bens *

        iv) Opção para inclusão de mais um Bem (+) (Regra 100)

        v) Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 100)

        vi) Conjuntos de Bens

        vii) Opção para inclusão de mais um Conjunto de Bens (+) (Regra 
107)

        viii) Opção para exclusão de um Conjunto de Bens (-) (Regra 107)

    d) Bloco de Dados Motivo do Cancelamento

        i) Descrição *

    e) Opção para “Cancelar”

Dúvida

67

                                               



Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Análise de Requisitos

    f) Opção para “Salvar” (Regra 111)

EMPRÉSTIMO 

    1) FUNCIONALIDADE EMPRÉSTIMO → ENTRADA → CRIAR NOVO REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

a) Permite o registro de empréstimos de Bens de outras 
instituições para serem incorporadoras temporariamente ao 
acervo da instituição utilizadora do sistema.

(a) OK

b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir 
as informações em abas ou dividir em páginas conforme 
abaixo:

(b) OK

c) Aba Dados básicos ou Página dados básicos (Regra 82)

i) Bloco de Dados básicos

(1) Nº do empréstimo *

(a) Campo sequencial (sem rótulo)

(b) Campo ano (sem rótulo)

(2) Opção para informar o número manualmente: “Passivo”

(3) Título do empréstimo *

(4) Motivo do empréstimo *

Domínio: Exposição, Conservação-restauração e 
Estudos e pesquisa.

(5) Instituição de origem * (Regra 83)

(6) Nº do contrato *

(7) Comodante(s) *

(8) Opção para inclusão de mais um Comodante (+) 

(1) OK
(2) OK
(3) OK
(4) OK
(5) OK
(6) OK
(7) OK
(8) OK
(9) OK
(10) OK
(11) OK
(12) OK
(13)  OK
(14) OK
(15) OK
(16) OK
(17) OK
(18) OK
(19) OK
(20) OK
(21) OK
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(Regra 84)

(9) Opção para exclusão de um Comodante (-) (Regra 84)

(10) Bens recebidos (em comodato) *

(11) Opção para inclusão de mais um Bem (+) (Regra 85)

(12) Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 85)

(13) Situação * (Regra 86)

Domínio: Previsto, Iniciado e Finalizado.
(14) Previsão de início * (Regra 02)

(15) Ícone para exibição de calendário

(16) Previsão de fim * (Regra 02)

(17) Ícone para exibição de calendário

(18) Início (Regra 02)

(19) Ícone para exibição de calendário

(20) Fim (Regra 02)

(21) Ícone para exibição de calendário

(22) Informações / observações adicionais

(22) OK

ii) Bloco de Dados Exposições vinculadas ou Página Dados 
Exposições vinculadas

(1) Exposição(ões)

(2) Opção para inclusão de mais uma Exposição (+) 
(Regra 87)

(3) Opção para exclusão de uma Exposição (-) (Regra 87)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

iii) Bloco de Dados Movimentações vinculadas ou Página 
Dados Movimentações vinculadas

(1) Movimentação(ões)

(2) Opção para inclusão de mais uma Movimentação (+) 
(Regra 112)

(1) OK
(2) OK
(3) OK
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(3) Opção para exclusão de uma Movimentação (-) (Regra 
112) 

d) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas

i) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótipo) 
(Regra 24)

(1) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem 
com as seguintes colunas:

(a) Nome

(b) Descrição

(c) Ação

(i) Opção para visualizar

(ii) Opção para excluir

(d) Opção para “Adicionar” novo arquivo.

e) Opção para “Cancelar”

f) Opção para “Salvar” (Regra 89)

(1) Confirmar

FUNCIONALIDADE EMPRÉSTIMO → ENTRADA → LISTAR / PESQUISAR

Descrição Observação 

UFG

a) Disponibiliza uma pesquisa para empréstimos do tipo 
entrada.

ok

b) Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo:

i) Parâmetros de pesquisa: (Regra 90)
(1) Nº de registro do Bem

(2) Nº do empréstimo

(a) Campo sequencial (sem rótulo)

(1) Dúvida. 
Obs: O que 
seria este 
numero de 
registro? A 
que se 
refere?

(2) Confirmar
(3) OK
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(b) Campo ano (sem rótulo)

(3) Título do empréstimo

(4) Instituição de origem

(5) Período previsto

c) Início (sem rótulo) (Regra 02)

d) Fim (sem rótulo) (Regra 02)

(1) Período realizado

(a) Início (sem rótulo) (Regra 02)

(b) Fim (sem rótulo) (Regra 02)

(2) Situação do empréstimo Domínio: Previsto, Iniciado e 
Finalizado.

(3) Situação do empréstimo

Domínio: Previsto, Iniciado e Finalizado.
ii) Opção para “Pesquisar”

iii) Opção para “Limpar”

(4) OK
(5) OK

(c)OK
(d) OK

(1) OK
(2) OK
(3) OK

(ii)OK
(iii)OK

iv) “Grid” com uma lista empréstimos recuperados com as 
seguintes colunas: (Regra 91)

(1) Nº do empréstimo

(2) Período previsto

(a) Início
(b) Fim

(3) Período

(a) Início

(b) Fim

(4) Título do empréstimo

(5) Instituição de origem

(6) Situação do empréstimo

(7) Situação de cadastro

(iv) OK
(1) Ajuste
(2) OK
(3) OK
(4) OK
(5) OK
(6) OK
(7) Dúvida. 

Obs: a que 
se refere este
campo?

(8) OK
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(8) Ação

(a) Opção  para  “visualizar”  (Ver  Funcionalidade  
Empréstimo  →  Entrada  →

Visualizar registro)

(b) Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade 
Empréstimo → Entrada → Alterar registro)

(c) Opção  para  “cancelar”  (Ver  Funcionalidade  
Empréstimo  →  Entrada    →

Cancelar registro)

(d) Opção para “excluir”

FUNCIONALIDADE EMPRÉSTIMO → ENTRADA →ALTERAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

a) Permite a alteração das informações de empréstimos do tipo 
entrada.

b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as 
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

(a) OK
(b) OK

c) Aba Dados básicos ou Página dados básicos (Regra 93)

i) Bloco de Dados básicos

(1) Nº do empréstimo *

(a) Campo sequencial (sem rótulo)

(b) Campo ano (sem rótulo)

(2) Opção para informar o número manualmente: “Passivo”

(3) Título do empréstimo *

(4) Motivo do empréstimo *

(1) OK
(2) OK
(3) OK
(4) OK
(5) OK
(6) OK
(7) OK
(8) OK
(9) OK
(10) OK
(11) OK
(12) OK
(13) OK
(14) OK
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Domínio: Exposição, Conservação-restauração e Estudos e pesquisa.

(5) Instituição de origem * (Regra 83)

(6) Nº do contrato *

(7) Comodante(s) *

(8) Opção para inclusão de mais um Comodante (+) 
(Regra 84)

(9) Opção para exclusão de um Comodante (-) (Regra 84)

(10) Bens recebidos (em comodato) *

(11) Opção para inclusão de mais um Bem (+) (Regra
85)

(12) Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 85)

(13) Situação * (Regra 86)

Domínio: Atrasado, Emprestado e Devolvido.

(14) Previsão de início * (Regra 02)

(15) Ícone para exibição de calendário

(16) Previsão de fim * (Regra 02)

(17) Ícone para exibição de calendário

(18) Início (Regra 02)

(19) Ícone para exibição de calendário

(20) Fim (Regra 02)

(21) Ícone para exibição de calendário

(22) Informações / observações adicionais

(15) OK
(16) OK
(17) OK
(18) OK
(19) OK
(20) OK
(21) OK
(22) OK

ii) Bloco de Dados Exposições vinculadas ou Página Dados 
Exposições vinculadas

(1) Exposição(ões)

(2) Opção para inclusão de mais uma Exposição (+) 
(Regra 87)

(3) Opção para exclusão de uma Exposição (-) (Regra 87)

(1) OK
(2) OK
(3) OK
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iii) Bloco de Dados Movimentações vinculadas ou Página 
Dados Movimentações vinculadas

(1) Movimentação(ões)

(2) Opção para inclusão de mais uma Movimentação (+) 
(Regra 112)

(3) Opção para exclusão de uma Movimentação (-) (Regra 
112)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

d) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas

i) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótipo) 
(Regra 24)

(1) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem 
com as seguintes colunas:

(a) Nome

(b) Descrição

(c) Ação

(i) Opção para visualizar

(ii) Opção para excluir

(d) Opção para “Adicionar” novo arquivo.

e) Opção para “Cancelar”

f) Opção para “Salvar” (Regra 94)

(1) Acordar

FUNCIONALIDADE EMPRÉSTIMO → ENTRADA → CANCELAR REGISTRO
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Descrição Observação 

UFG

a) Permite o cancelamento de empréstimos do tipo entrada.

b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

(a) OK

c) Aba Dados básicos ou Página dados básicos

i) Bloco de Dados básicos (Regra 45)

(1) Nº do empréstimo *

(a) Campo sequencial (sem rótulo)

(b) Campo ano (sem rótulo)

(2) Opção para informar o número manualmente: “Passivo”

(3) Título do empréstimo *

(4) Motivo do empréstimo *

Domínio: Exposição, Conservação-restauração e Estudos e pesquisa.

(5) Instituição de origem * (Regra 83)

(6) Nº do contrato *

(7) Comodante(s) *

(8) Opção para inclusão de mais um Comodante (+) 
(Regra 84)

(9) Opção para exclusão de um Comodante (-) (Regra 84)

(10) Bens recebidos (em comodato) *

(11) Opção para inclusão de mais um Bem (+) (Regra
85)

(12) Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 85)

(13) Situação * (Regra 86)

Domínio: Previsto, Iniciado e Finalizado.

(14) Previsão de início * (Regra 02)

(15) Ícone para exibição de calendário

(1) OK
(2) OK
(3) OK
(4) OK
(5) OK
(6) OK
(7) OK
(8) OK
(9) OK
(10) OK
(11) OK
(12) OK
(13) OK
(14) OK
(15) OK
(16) OK
(17) OK
(18) OK
(19) OK
(20) OK
(21) OK
(22) OK

75

                                               



Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Análise de Requisitos

(16) Previsão de fim * (Regra 02)

(17) Ícone para exibição de calendário

(18) Início (Regra 02)

(19) Ícone para exibição de calendário

(20) Fim (Regra 02)

(21) Ícone para exibição de calendário

(22) Informações / observações adicionais

ii) Bloco de Dados Exposições vinculadas ou Página Dados 
Exposições vinculadas (Regra 45)

(1) Exposição(ões)

(2) Opção para inclusão de mais uma Exposição (+) 
(Regra 87)

(3) Opção para exclusão de uma Exposição (-) (Regra 87)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

iii) Bloco de Dados Movimentações vinculadas ou Página Dados 
Movimentações vinculadas

(1) Movimentação(ões)

(2) Opção para inclusão de mais uma Movimentação (+) 
(Regra 112)

(3) Opção para exclusão de uma Movimentação (-) (Regra 
112)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

iv) Bloco de Dados Motivo do Cancelamento

(1) Descrição *

(1) Acordar

d) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas 
(Regra 45)

i) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótipo)

(1) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem 

(1) Acordar
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com as seguintes colunas:

(a) Nome

(b) Descrição

(c) Ação

(i) Opção para visualizar

(ii) Opção para excluir

(d) Opção para “Adicionar” novo arquivo.

e) Opção para “Cancelar”

f) Opção para “Salvar” (Regra 95)

FUNCIONALIDADE EMPRÉSTIMO → ENTRADA → VISUALIZAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

a) Recupera todas as informações registradas para o empréstimo 
do tipo entrada.

b) Serão exibidos todos os campos para todas as abas bloqueados
para alteração.

(a) OK
(b) OK

FUNCIONALIDADE EMPRÉSTIMO → SAÍDA → CRIAR NOVO REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

a) Permite o registro de empréstimos de Bens do acervo da 
instituição utilizadora do sistema para outras instituições.

b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir 

(a) OK
(b) OK
(c) OK
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as informações em abas ou dividir em páginas conforme 
abaixo:

c) Domínio: Sim e Não.

(1) Informações / observações adicionais

d) Aba Dados básicos ou Página dados básicos (Regra 82)

i) Bloco de Dados básicos

(1) Nº do empréstimo *

(a) Campo sequencial (sem rótulo)

(b) Campo ano (sem rótulo)

(2) Opção para informar o número manualmente: 
“Passivo”

(3) Título do empréstimo *

(4) Motivo do empréstimo *

Domínio: Exposição, Conservação-restauração e Estudos e pesquisa.

(5) Instituição de destino * (Regra 83)

(6) Nº do contrato *

(7) Comodatário(s) *

(8) Opção para inclusão de mais um Comodatário (+) 
(Regra 84)

(9) Opção para exclusão de um Comodatário (-) (Regra 
84)

(10) Bens cedidos *

(11) Opção para inclusão de mais um Bem (+) (Regra
85)

(12) Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 85)

(13) Situação * (Regra 86)

Domínio: Previsto, Iniciado e Finalizado.

(14) Previsão de início * (Regra 02)

(1) OK
(2) OK
(3) OK
(4) OK
(5) OK
(6) OK
(7) OK
(8) OK
(9) OK
(10) OK
(11) OK
(12) OK
(13) OK
(14) OK
(15) OK
(16) OK
(17) OK
(18) OK
(19) OK
(20) OK
(21) OK
(22) OK
(23) OK
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(15) Ícone para exibição de calendário

(16) Previsão de fim * (Regra 02)

(17) Ícone para exibição de calendário

(18) Início (Regra 02)

(19) Ícone para exibição de calendário

(20) Fim (Regra 02)

(21) Ícone para exibição de calendário

(22) 22)O formulário Facility Report foi analisado? 
Domínio: Sim e Não.

(23) O laudo técnico de conservação-restauração foi 
emitido? 

ii) Bloco de Dados Exposições vinculadas ou Página Dados 
Exposições vinculadas

(1) Exposição(ões)

(2) Opção para inclusão de mais uma Exposição (+) 
(Regra 87)

(3) Opção para exclusão de uma Exposição (-) (Regra 87)

 OK
 OK
 OK

iii) Bloco de Dados Movimentações vinculadas ou Página 
Dados Movimentações vinculadas

(1) Movimentação(ões)

(2) Opção para inclusão de mais uma Movimentação (+) 
(Regra 112)

(3) Opção para exclusão de uma Movimentação (-) (Regra 
112)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

iv) Bloco de Dados Itinerâncias vinculadas ou Página Dados 
Itinerâncias vinculadas

(1) Itinerância(s)

(a) Instituição * (Regra 83)

(b) Período

(1) OK
(2) OK
(3) OK
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(i) Início * (Regra 02)

(ii) Fim * (Regra 02)

(2) Opção para inclusão de mais uma Itinerância (+) 
(Regra 88)

(3) Opção para exclusão de um Itinerância (-) (Regra 88)

e) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas

i) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótipo) 
(Regra 24)

(2) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem 
com as seguintes colunas:

(a) Nome

(b) Descrição

(c) Ação

(i) Opção para visualizar

(ii) Opção para excluir

(d) Opção para “Adicionar” novo arquivo.

f) Opção para “Cancelar”

g) Opção para “Salvar” (Regra 96)

(e) Acordar

FUNCIONALIDADE EMPRÉSTIMO → SAÍDA → LISTAR / PESQUISAR

Descrição Observação 

UFG

a) Disponibiliza uma pesquisa para empréstimos do tipo saída.

b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as 

(a) OK
(i) OK

(ii) OK
(iii) OK
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informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

i) Período previsto

(1) Início (sem rótulo) (Regra 02)

(2) Fim (sem rótulo) (Regra 02)

ii) Período realizado

(1) Início (sem rótulo) (Regra 02)

(2) Fim (sem rótulo) (Regra 02)

iii) Situação do empréstimo Domínio: Previsto, Iniciado e 
Finalizado.

iv) Situação de cadastro. Domínio: Ativo e Inativo.

v)  Opção para “Pesquisar”

vi) Opção para “Limpar”

(iv) OK
(v) OK

(vi) OK

vii)“Grid” com uma lista empréstimos recuperados com as 
seguintes colunas: (Regra 97)

(1) Nº do empréstimo

(2) Período previsto

(a) Início

(b) Fim

(3) Período

(a) Início

(b) Fim

(4) Título do empréstimo

(5) Instituição de origem

(6) Situação do empréstimo

(7) Situação de cadastro

(8) Ação

(1) OK
(2) OK
(3) OK
(4) OK
(5) OK
(6) OK
(7) OK
(8) OK 

(a) Confi
rmar

(b) OK
(c) OK
(d) Acor

dar
(e) OK
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(a) Opção para “emitir termo” (Regra 92)

(b) Opção   para  “visualizar”  (Ver   Funcionalidade  
Empréstimo   →   Saída   →

Visualizar registro)

(c) Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade 
Empréstimo → Saída → Alterar registro)

(d) Opção   para   “cancelar”   (Ver   Funcionalidade   
Empréstimo   →   Saída  →

Cancelar registro)

(e) Opção para “excluir”

FUNCIONALIDADE EMPRÉSTIMO → SAÍDA → ALTERAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

a) Permite a alteração das informações de empréstimos do tipo 
saída.

b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir 
as informações em abas ou dividir em páginas conforme 
abaixo:

c) Aba Dados básicos ou Página dados básicos (Regra 93)

i) Bloco de Dados básicos

(1) Nº do empréstimo *

(a) Campo sequencial (sem rótulo)

(b) Campo ano (sem rótulo)

(2) Opção para informar o número manualmente: “Passivo”
(3) Título do empréstimo *

(4) Motivo do empréstimo *

Domínio: Exposição, Conservação-restauração e Estudos e 

(a) OK
(b) OK
(c) Confirmar

(1) OK
(2) OK
(3) OK
(4) OK
(5) OK
(6) OK
(7) OK
(8) OK
(9) OK
(10)
OK
(11)
OK
(12)
OK
(13)
OK
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pesquisa.
(5) Instituição de destino * (Regra 83)

(6) Nº do contrato *

(7) Comodatário(s) *

(8) Opção para inclusão de mais um Comodatário (+) (Regra 84)

(9) Opção para exclusão de um Comodatário (-) (Regra 84)

(10) Bens cedidos *

(11) Opção para inclusão de mais um Bem (+) (Regra 85)

(12) Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 85)

(13) Situação * (Regra 86)

Domínio: Atrasado, Emprestado e Devolvido.
(14) Previsão de início * (Regra 02)

(15) Ícone para exibição de calendário

(16) Previsão de fim * (Regra 02)

(17) Ícone para exibição de calendário

(18) Início (Regra 02)

(19) Ícone para exibição de calendário

(20) Fim (Regra 02)

(21) Ícone para exibição de calendário

(22) O formulário Facility Report foi analisado? Domínio: Sim e 
Não.

(23) O laudo técnico de conservação-restauração foi emitido? 
Domínio: Sim e Não.

(24) Informações / observações adicionais

(14)
OK
(15)
OK
(16)
OK
(17)
OK
(18)
OK
(19)
OK
(20)
OK
(21)
Ok
(22)
OK
(23)
OK
(24)
OK

ii) Bloco de Dados Exposições vinculadas ou Página Dados 
Exposições vinculadas

(1) Exposição(ões)

(2) Opção para inclusão de mais uma Exposição (+) (Regra 87)

(3) Opção para exclusão de uma Exposição (-) (Regra 87)

(1) OK
(2) OK
(3) OK
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iii) Bloco de Dados Movimentações vinculadas ou Página Dados 
Movimentações vinculadas

(1) Movimentação(ões)

(2) Opção para inclusão de mais uma Movimentação (+) (Regra 
112)

(3) Opção para exclusão de uma Movimentação (-) (Regra 112)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

iv) Bloco de Dados Itinerâncias vinculadas ou Página Dados 
Itinerâncias vinculadas

(1) Itinerância(s)

(a) Instituição * (Regra 83)

(b) Período

(i) Início * (Regra 02)

(ii) Fim * (Regra 02)

(2) Opção para inclusão de mais uma Itinerância (+) (Regra 88)

(3) Opção para exclusão de um Itinerância (-) (Regra 88)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

d) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas

i) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótipo) (Regra 
24)

(1) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem com as
seguintes colunas:

(a) Nome

(b) Descrição

(c) Ação

(i) Opção para visualizar

(ii) Opção para excluir

(d) Opção para “Adicionar” novo arquivo.

e) Opção para “Cancelar”

(1) Acordar
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f) Opção para “Salvar” (Regra 98)

FUNCIONALIDADE EMPRÉSTIMO → SAÍDA → CANCELAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

a) Permite o cancelamento de empréstimos do tipo saída.

b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as 
informações em abas ou dividir em páginas conforme abaixo:

c) Aba Dados básicos ou Página dados básicos

i) Bloco de Dados básicos (Regra 45)

(1) Nº do empréstimo *

(a) Campo sequencial (sem rótulo)

(b) Campo ano (sem rótulo)

(2) Opção para informar o número manualmente: 
“Passivo”

(3) Título do empréstimo *

(4) Motivo do empréstimo *

Domínio: Exposição, Conservação-restauração e Estudos e pesquisa.

(5) Instituição de destino * (Regra 83)

(6) Nº do contrato *

(7) Comodatários(s) *

(8) Opção para inclusão de mais um Comodatário (+) 
(Regra 84)

(9) Opção para exclusão de um Comodatário (-) (Regra 
84)

(a) OK
(b) OK
(c) OK

(1) OK
(2) OK
(3) OK
(4) OK
(5) OK
(6) OK
(7) OK
(8) OK
(9) OK
(10)
OK
(11)
OK
(12)
OK
(13)
OK
(14)
OK
(15)
OK
(16)
OK
(17)
OK
(18)
OK
(19)
OK
(20)
OK
(21)
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(10) Bens cedidos *

(11) Opção para inclusão de mais um Bem (+) (Regra
85)

(12) Opção para exclusão de um Bem (-) (Regra 85)

(13) Situação * (Regra 86)

Domínio: Previsto, Iniciado e Finalizado.

(14) Previsão de início * (Regra 02)

(15) Ícone para exibição de calendário

(16) Previsão de fim * (Regra 02)

(17) Ícone para exibição de calendário

(18) Início (Regra 02)

(19) Ícone para exibição de calendário

(20) Fim (Regra 02)

(21) Ícone para exibição de calendário

(22) O formulário Facility Report foi analisado? 
Domínio: Sim e Não.

(23) O laudo técnico de conservação-restauração foi 
emitido? Domínio: Sim e Não.

(24) Informações / observações adicionais

OK
(22)
OK
(23)
OK
(24)
OK

ii) Bloco de Dados Exposições vinculadas ou Página Dados 
Exposições vinculadas (Regra 45)

(1) Exposição(ões)

(2) Opção para inclusão de mais uma Exposição (+) 
(Regra 87)

(3) Opção para exclusão de uma Exposição (-) (Regra 87)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

iii) Bloco de Dados Movimentações vinculadas ou Página 
Dados Movimentações vinculadas (Regra 45)

(1) OK
(2) OK
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(1) Movimentação(ões)

(2) Opção para inclusão de mais uma Movimentação (+) 
(Regra 112)

Opção para exclusão de uma Movimentação (-) (Regra 112)

iv) Bloco de Dados Itinerâncias vinculadas ou Página Dados 
Itinerâncias vinculadas (Regra 45)

(1) Itinerância(s)

(a) Instituição * (Regra 83)

(b) Período

(i) Início * (Regra 02)

(ii) Fim * (Regra 02)

(2) Opção para inclusão de mais uma Itinerância (+) 
(Regra 88)

(3) Opção para exclusão de um Itinerância (-) (Regra 88)

(1) OK
(2) OK
(3) OK

v) Bloco de Dados Motivo do Cancelamento

(1) Descrição *

(1) Confirmar

d) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas 
(Regra 45)

i) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótipo)

(1) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem 
com as seguintes colunas:

(a) Nome

(b) Descrição

(c) Ação

(i) Opção para visualizar

(ii) Opção para excluir

(d) Opção para “Adicionar” novo arquivo.

(d) Acordar
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e) Opção para “Cancelar”

f) Opção para “Salvar” (Regra 99)

FUNCIONALIDADE EMPRÉSTIMO → SAÍDA → VISUALIZAR REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

a) Recupera todas as informações registradas para o empréstimo 
do tipo saída.

b) Serão exibidos todos os campos para todas as abas bloqueados
para alteração.

(a) OK
(b) OK

REVISÃO DA NOTA TÉCNICA N. 3/2016/CGSIM/IBRAM

COMPORTAMENTOS GERAIS DO SISTEMA

Descrição Observação 

UFG

a) Exibição e alteração das informações do Módulo 
Tainacan+Museus

1. O Grupo de Trabalho (GT) identificou que existe a
possibilidade de edição dos metadados sem a necessidade do
usuário estar “logado” no sistema. Esse comportamento será
permitido?

2. Para usuários não “logados” apenas as informações liberadas
para publicação estarão disponíveis para consulta e não será
permitido alterar as informações, não apresentar a barra de
funcionalidades e filtros apenas para as informações liberadas
para publicação (???).

3. Decidiu-se que para fins de publicação (assim como no
INBCM) ficarão disponíveis os seguintes campos:
denominação, título (principal), autor, data de produção,
dimensões, local de produção e imagem caso o Bem esteja
liberado para publicação (sem restrições de Direitos). Deverá

1. É possível 
definir 
permissões 
de edição 
nas 
configuraçõe
s avançadas 
da coleção.

2. Idem
3. Confirmar
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ser disponibilizada uma forma de configurar esse
comportamento no sistema.

a) Agrupamento dos metadados nas telas das funcionalidades

Durante o processo de validação do protótipo desenvolvido
pela UFG identificamos que os metadados não foram
agrupados conforme o protótipo enviado pelo IBRAM.

Exemplos:

● agrupar autoria + autor;

● agrupar produção +  data +  local de produção;

● trocar o nome “miniatura” por “imagem” e se possível,
colocá-lo em outra posição  na tela. A imagem permite
sua identificação e verificação das informações que
estão sendo inseridas;

● Título: não está permitindo acrescentar mais de um e
nem o idioma (como acontece no protótipo IBRAM).

● Classificação Thesaurus: colocar na ordem do
protótipo, que já é igual a publicação da Helena
Ferrez;

● Estado de conservação - deixar três opções: bom, 
regular e ruim;

● Colocar o campo “idioma título” ao lado do campo
“título”. Está confusa a localização do campo como
está apresentado;

● Título – campo livre ok, entretanto deveremos colocar
uma regra para marcação de título principal, caso seja
inserido mais de um. E, caso o museu não sinalize,
criar uma regra para o sistema marcar algum, pode ser
o primeiro título inserido, por exemplo. Essa regra é
importante, pois, para a declaração do INBCM só será
enviado apenas um título;

● Referências bibliográficas – ok, campo livre. O
metadado deverá ficar após “resumo descritivo”;

● Resumo descritivo – campo aberto (ok). Fazer
realocação do idioma (idem “idioma título”);
Autor/autoria – trata-se de um bloco de informações e
não dois campos separados. agrupar os campos, de
modo que apareçam os desdobramentos, como está no
protótipo entregue. Alterar o nome “presumido” para
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“atribuído”;
● Produção – seguir os parâmetros de “autor/autoria”, ou

seja, como está no protótipo. Agrupamento de
informações e desdobramentos;

● Data de produção – seguir padrão AACR2.

● Técnica/material – inverter para material/técnica;

● Medidas/dimensões: seguir parâmetros do protótipo.
Como está só há uma validação. Não está mostrando os
campos para a inserção das informações (valores e
unidades de medidas);

● Possui marcação ou inscrição – seguir parâmetros do
protótipo. Mostrar desdobramentos;

● Conjuntos e coleções - seguir parâmetros do protótipo.
Mostrar desdobramentos. Vale lembrar que conjunto e
coleções criadas no cadastro de bens devem refletir no
cadastro de conjunto e coleções (vice e versa)

● Campo “liberação para publicação” – refere-se as
miniaturas e mídias relacionadas. Colocá-lo junto ao
campo “Há incidência de direitos...”

● Alterar o termo “anexo” para “mídias relacionadas”;

● O sistema deverá ser distribuído com configurações
mínimas no que se refere ao carregamento de arquivos
(miniatura e mídias relacionadas). Sugestão 1: 64 k
para as miniaturas. Sugestão 2: possibilidade de
visualização de álbum ao invés de uma miniatura, com
indicação da imagem principal para fins de declaração
do INBCM;

● Retirar o segundo “modo de aquisição”;
● Localização: ok, campo aberto. Entretanto, a

localização atual terá que ser atualizada na medida em
quem a funcionalidade “movimentação” envolver
aquele determinado bem;

● Agrupar: data de avaliação + valor avaliado + moeda
valor avaliado + avaliador. Fazer desdobramentos.
Seguir regra do protótipo. Lembrando que o
“avaliador” será preenchido por meio do cadastro de
entidade;

● Agrupar: seguradora (preenchimento por meio do
cadastro de entidade) + vigência  do contrato + valor do
seguro + moeda valor seguro + valor da franquia.
Seguir regra do protótipo.
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● “Há incidências de direito...” – colocar desdobramentos
(seguir protótipo). Verificar com a PROFER se os
direitos que estão apontados são corretos (uso de
imagem; direito autoral; direito à confidencialidade;
marca registrada).

● Aba conservação: ok – campos abertos (seguir
protótipo). Verificar a possibilidade  de adicionar
separações (blocos de informação); está confuso.
Verificar com Jacqueline a atualização do termo
“ c o n s e r v a ç ã o c u r a t i v a ” . A l t e r a r
“conservador/restaurador” para “conservador-
restaurador”;

A ideia seria sempre fazer agrupamento das informações
conforme o protótipo enviado pelo IBRAM.

Diante do exposto, o GT optou por descrever as 
funcionalidades, a ordem e os agrupamentos dos 
metadados e as regras envolvidas conforme item 3) desse  
documento com base no protótipo enviado a UFG e nas 
necessidades de alteração e inclusão de funcionalidades que
não haviam sido incorporadas no protótipo do IBRAM.

Barra de ferramentas do WordPress

Existe a possibilidade de ocultar a barra de ferramentas do
WordPress?

Alterar o Menu de Funcionalidades

Existe a necessidade de alteração no menu de funcionalidades
para abarcar as funcionalidades que foram desmembradas e as
que ainda não existiam no protótipo. Iremos encaminhar uma
proposta de novo Menu.

Utlizar apenas o idioma o português todas as informações 
da tela

Todas as funções, rótulos e botões devem ser traduzidos para o
português.

Pensar em duas questões: pesquisa simples e pesquisa 
avançada.
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O protótipo Taianacan-museu está associando algumas
opções para busca (fato que deveria acontecer na pesquisa
avançada), mas deveremos conversar com Marcel sobre o seu
refinamento. O GT entende que poderiam ser eliminados das
pesquisas os seguintes metadados: outros números, referência
bibliográfica, valor, moeda, nº de contrato, vigência. A busca
dependerá do arranjo entre busca simples e busca avançada.
Verificar possibilidade de indicação de período (possibilidade
de busca por data de criação, data de registro – campos que
estejam ligados a datação, assim como para incluir as medidas
– teríamos que  ter alguma parametrização; opções de incluir
valor e unidade de medida.

Dúvida: o que é o campo “categorias” no cadastro de Bem?

Na opção de busca (protótipo Tainacan-museu) aparece um botão 
“metadado”, retirar.

Dúvida: como funciona a inserção de comentários (públicos externo) na
base?

A tela de edição deverá ser igual à tela de inclusão.

A disposição dos campos das telas de edição deverá ser a mesma das 
telas de inclusão. Será necessário avaliar o comportamento de edição 
metadado a metadado presente nas telas de edição. Pois, existem 
metadados que impactam em determinados campos de outros 
metadados e as trilhas de auditoria.

DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

FUNCIONALIDADE OBJETOS → CRIAR NOVO REGISTRO

Descrição Observação 

UFG

A funcionalidade de cadastro de Bem Museológico deverá ser
desmembrada em duas sendo uma para cadastro de Bem
Permanente – bem que integra o acervo da instituição e Bem
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Temporário – bem que se encontra emprestado ou em guarda
legal na Instituição.

FUNCIONALIDADE OBJETOS →CRIAR NOVO REGISTRO→BEM PERMANENTE

Descrição Observação 

UFG

i) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível
exibir as informações em abas ou dividir em páginas
conforme abaixo:

ii) Campo Miniatura: alterar o nome para “Imagem” e se
possível, colocá-lo em outra posição na tela. A imagem
permite sua identificação e verificação das informações
que estão sendo inseridas. O campo poderia ser exibido
em todas as abas / páginas no lado esquerdo da tela (ver
protótipo) Sugestão: Permitir a visualização das imagens
em álbum. (Regra 01)

i) Aba Identificação ou Página de Identificação

(1) Data de registro * (Regra 02)

(2) Número de registro * (Regra 03)

(3) Outros números (Regra 04)

(4) Opção para inclusão de mais um “Outros números” 
(+) (Regra 09)

(5) Opção para exclusão de um determinado “Outros 
números” (-)(Regra 09)

(6) Modo de aquisição * (Regra 05)

Domínio:  Recuperado  da tabela de  domínio  modos  
de  aquisição  apenas  os itens:

a) Compra, Coleta, Desconhecida, Doação, Permuta e 
Remanejamento.

(7) Situação *

Domínio:  Recuperado  da  tabela  de  domínio  
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situação  sendo  apenas  as situações:
b) Localizado, Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).

(8) Tipo de situação * (Regra 07)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio tipo de 
situação.

(9) Classificação Thesaurus (Regra 08)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio 
classificação.

(10) Denominação *

(11) Estado de conservação * (Regra 47)

Domínio: Bom, Regular e Ruim.
(12) Título (Regra 11)

(a) Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas
Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] 
– Inglês, [ fr ] – Francês e [ de
] – Alemão.

(b) Opção para informar: o título principal

(c) Opção para inclusão de mais um título (+)

para exclusão de um determinado título (-)
(13) Resumo descritivo (Regra 12)

(a) Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas
Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – 
Inglês, [ fr ] – Francês e [ de
] – Alemão.

(b) Opção para inclusão de mais um resumo descritivo (+)

(c) Opção para exclusão de um determinado resumo descritivo
(-)

(14) Referências bibliográficas (Regra 13)

(a) Opção para inclusão de mais uma Referência bibliográfica 
(+)

(b) Opção para exclusão de uma Referência bibliográfica (-)

(1) Bloco de Dados de Autoria (ver protótipo) (Regra 14) Ok
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(a) Opção para informar: Não se aplica

(b) Opção para informar: Desconhecida

(c) Autor(es)

(i) Campo texto (sem rótulo)

(ii) Lista de opções de funções (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas do cadastro da “Autoridade” 
selecionada no “Campo texto (sem rótulo)”.

(iii)Opção para informar: Atribuído.

(iv)Opção para inclusão de mais um Autor(es) (+)

(v) Opção para exclusão de um Autor(es)(-)

(1) Bloco de Dados de Produção (ver protótipo) (Regra 15)

(a) Opção para informar: Não se aplica

(b) Opção para informar: Desconhecida

(c) Data de produção

(d) Ícone para exibição de calendário

(e) Opção para informar: Aproximada

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema deverá 
permitir que o campo “Data” seja preenchido e validado 
conforme padrão AACR2 para datas.

(f)Local de produção

(1) Bloco de Dados de Características físicas (ver protótipo) 
(Regra 16):

(a) Materiais/técnicas

(b) Medidas / dimensões (ver protótipo)

(i) Lista de opções de tipos de medidas/dimensões (sem 
rótulo)

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio tipos de 
medidas

(ii) Campo texto (sem rótulo)

(iii)Lista de unidades de medida (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio unidades 
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de medidas para a medida/dimensões selecionada
(iv)Opção para inclusão de mais uma Medidas / dimensões

(+)

(v) Opção para exclusão de uma Medidas / dimensões (-)

(1) Bloco de Dados de Marcações / inscrições (Regra 17)

(a) Bem possui marcações / inscrições?

(b) Opções: Não e Sim.

(c) “Grid” com uma lista de “Marcações / Inscrições” 
relacionados ao Bem com as seguintes colunas:

(i) Tipo de marcação

(ii) Idioma 

(iii) Transcrição

(iv) Registro fotográfico (“tumbnail” da imagem)

(v) Ação

1. Opção para visualizar

2. Opção para excluir

(vi)Opção para “Adicionar marcações / inscrições”.

(1) Bloco de Dados de Conjunto (ver protótpo) (Regra 
18)

(a) Faz parte de conjunto?

(b) Conjunto relacionado

(c) Opção para informar: Criar novo

(i) Nome do conjunto a ser criado *

(ii) Descrição

(1) Bloco de Dados de Coleção (ver protótpo) (Regra 19)
(a) Faz parte de coleção?

(b) Coleção relacionada

(c) Opção para informar: Criar nova

(i) Nome da coleção a ser criada *

96

                                               



Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Análise de Requisitos

(ii) Descrição
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OBSERVAÇÕES IBRAM

Desse ponto em diante não foram identfcadas observações por parte da equipe UFG e sendo 
assim, entendemos que as funcionalidades eram prioridade e foram implementadas.

• Aba Administratvo ou Página de Administratvo

• Bloco de Dados Localização (ver protótpo) (Regra 29)
• Localização de guarda

• Localização atual *

• Bloco de Dados Valor estmado (ver protótpo) (Regra 21)
• Data de avaliação

• Ícone para exibição de calendário

• Valor avaliado

• Lista de opões de Unidade monetária (sem rótulo)

Domínio: Opções recuperadas da tabela de domínio Unidades monetárias com 
situação de cadastro “Atvo”.

• Campo Valor (sem rótulo) 
(iii)Avaliador

• Bloco de Dados Seguro (ver protótpo) (Regra 22):
• Seguradora

• N° do contrato

• Vigência do contrato

• Campo Data inicial (sem rótulo)

• Ícone para exibição de calendário

• Campo Data fm (sem rótulo) (iv)Ícone para exibição de calendário
• Valor de seguro
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• Lista de opões de Unidades monetárias (sem rótulo)

Domínio: Opções recuperadas da tabela de domínio Unidades monetárias com 
situação de cadastro “Atvo”.

• Campo Valor (sem rótulo)

• Valor da franquia

• Lista de opões de Unidades monetárias (sem rótulo)

Domínio: Opções recuperadas da tabela de domínio Unidades monetárias com 
situação de cadastro “Atvo”.

• Campo Valor (sem rótulo)

• Bloco de Dados de Direitos (Regra 23)
• Condições de reprodução * Domínio: Não e Sim

• Há incidência de direitos sobre o Bem?

Domínio: Não e Sim

• “Grid” com uma lista de “Direitos sobre o bem” relacionados ao Bem com as 
seguintes colunas:

• Início de vigência

• Fim previsto de vigência 

(iii)Tipo de direito

(iv)Detentor do direito

2) Créditos

3) Ação

a) Opção para visualizar

b) Opção para excluir

• Opção para “Adicionar direitos sobre o bem”.

• Aba Requisitos de conservação ou Página de Requisitos de conservação
• Condições ambientais

• Acondicionamento e armazenamento em reserva
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• Manuseio

• Montagem / desmontagem

• Embalagem

• Transporte

• Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas
• Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótpo) (Regra 24):

• “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem com as seguintes 
colunas:

• Nome

• Descrição

(iii)Ação

• Opção para visualizar

• Opção para excluir

(iv)Opção para “Adicionar” novo arquivo.

• Aba Histórico do bem ou Página de Histórico do bem
• Histórico

• Bloco de Eventos relacionados ao Ben (Regra 25):
• “Grid” com uma lista eventos relacionados ao Bem com as 

seguintes colunas:

• Tipo de evento

• Descrição

• Data inicial

• Data fnal

2) Ação

a) Opção para “Visualizar” evento.

b) Opção para “Editar” evento.

c) Opção para “Excluir” evento.
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• Opção para “Adicionar” novo evento.

• Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema
• Bloco de Ações do sistema: (Regra 27)

• “Grid” com uma lista ações do sistema relacionadas ao Bem com as seguintes 
colunas:

• Tipo de ação

• Descrição (iii)Data

• Opção para “Cancelar”

• Opção para “Salvar” (Regra 35)

(9) FUNCIONALIDADE OBJETOS →LISTAR / PESQUISAR

a) Lista de Bens Museológicos Permanentes e Temporários recuperados pelos parâmetros de
pesquisa fornecidos.

(4) Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo:

(a) Parâmetros de pesquisa: (Regra 10)

(i) Número de registro

(ii) Denominação / Título(s)

(b) Opção para “Pesquisar”

(c) Opção para “Limpar”

(d) “Grid” com uma lista Bens recuperados com as seguintes colunas: (Regra 20)

(i) Número de registro

(ii) Denominação

(iii) Título(s)

(iv) Estado de conservação

(v) Situação
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(vi) Tipo de situação

(vii) Ação

1) Opção para “visualizar”

2) Opção para “alterar”

(10) FUNCIONALIDADE OBJETOS →ALTERAR REGISTRO DE BEM PERMANENTE

• Recupera todas as informações cadastradas para o Bem Permanente pelo número de 
registro.

• Serão exibidos todos os campos para todas as abas e aplicadas todas as regras da
funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente exceto para as abas e regras
descritas abaixo.

o Aba Identfcação ou Página de Identfcação

 Número de registro * (Regra 03)

 Outros números (Regra 04)

 Opção para inclusão de mais um “Outros números” (+) (Regra 09)

 Opção para exclusão de um determinado “Outros números” (-)(Regra 09)

 Modo de aquisição * (Regra 30)

Domínio:  Recuperado  da tabela de  domínio  modos  de  aquisição  apenas  os 
itens:

• Compra, Coleta, Desconhecida, Doação, Permuta e Remanejamento.
 Situação * (Regra 30)

Domínio:  Recuperado  da  tabela  de  domínio  situação  sendo  apenas  as 
situações:

• Localizado, Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).
 Tipo de situação * (Regra 34)

 Classifcação Thesaurus (Regra 08)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio classifcação.

 Denominação *
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 Estado de conservação * (Regra 47)

Domínio: Bom, Regular e Ruim.

 Título (Regra 11)

 Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas

Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e 
[ de

] – Alemão.

▪ Opção para informar: o ttulo principal

▪ Opção para inclusão de mais um ttulo (+)

▪ Opção para exclusão de um determinado ttulo (-)

 Resumo descritvo (Regra 12)

Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas

Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e 
[ de

] – Alemão.

▪ Opção para inclusão de mais um resumo descritvo (+)

▪ Opção para exclusão de um determinado resumo descritvo (-)

 Referências bibliográfcas

▪ Opção para inclusão de mais uma Referência bibliográfca (+)

▪ Opção para exclusão de uma Referência bibliográfca (-)

 Bloco de Dados de Autoria

Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente
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 Bloco de Dados de Produção
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente

 Bloco de Dados de Característcas fsicas
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente

 Bloco de Dados de Marcações / inscrições
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente

 Bloco de Dados de Conjunto
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente

 Bloco de Dados de Coleção
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente

o Aba Administratvo ou Página de Administratvo

 Bloco de Dados Localização (ver protótpo):

• Localização de guarda * (Regra 33)

• Localização atual (Regra 31)

 Bloco de Dados Valor estmado
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente

 Bloco de Dados Seguro
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente
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 Bloco de Dados de Direitos
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente

o Aba Requisitos de conservação ou Página de Requisitos de conservação
Todos os campos e todas as regras previstas para essa aba defnidos na mesma aba 
funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente

o Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas

(a)  Bloco de Arquivos relacionados ao Bem
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos 
na mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente

o Aba Histórico do Bem ou Página de Histórico do bem
b) Histórico

c) Bloco de Eventos relacionados ao Bem
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos 
na mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente

o Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema
(a)  Bloco de Ações do sistema

Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos 
na mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Permanente

o Opção para “Cancelar”

xi)  Opção para “Salvar” (Regra 37)
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(11) FUNCIONALIDADE OBJETOS →VISUALIZAR REGISTRO DE BEM PERMANENTE

(4) Recupera todas as informações cadastradas para o Bem Permanente pelo número de 
registro.

(5) Serão exibidos todos os campos para todas as abas bloqueados para alteração.

(12) FUNCIONALIDADE MOVIMENTAÇÃO → CRIAR NOVO REGISTRO

ii) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as informações em abas ou 
dividir em páginas conforme abaixo:

iii) Aba Dados básicos ou Página dados básicos (Regra 32)
(1) Bloco de Dados básicos

(a) Nº da movimentação *

• Campo sequencial (sem rótulo)

• Campo ano (sem rótulo)

(b) Opção para informar o número manualmente: “Passivo”

(c) Tipo de movimentação 
* Domínio: Interna e Externa

(d) Existe alteração no tpo de situação do 
Bem? * Domínio: Sim e Não

(e) Motvo da movimentação *

Domínio: Recuperado da tabela de domínio Motvo da Movimentação

(f) Título da movimentação

(g) Bens movimentados *

(h) Opção para inclusão de mais um Bem (+)

(i) Opção para exclusão de um Bem (-)

(j) Informações / observações adicionais
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(2) Bloco de Detalhes sobre movimentação ou Página Detalhes sobre movimentação
(a) Responsável pela autorização *

(b) Responsável pela movimentação

(c) Insttuição de origem

(d) Localização de origem

(e) Insttuição de destno

(f) Localização de destno *

(g) Empresa transportadora

(h) Previsão de início (Regra 02)

(i) Ícone para exibição de calendário

(j) Previsão de fm (Regra 02)

(k) Ícone para exibição de calendário

(l) Início (Regra 02)

(m)Ícone para exibição de calendário

(n) Fim (Regra 02)

(o) Ícone para exibição de calendário

iv) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas
(1) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótpo) (Regra 24)

(a) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem com as seguintes colunas:

• Nome

• Descrição

• Ação

• Opção para visualizar

• Opção para excluir

• Opção para “Adicionar” novo arquivo.

v) Opção para “Cancelar”
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vi) Opção para “Salvar” (Regra 39)

(13) FUNCIONALIDADE MOVIMENTAÇÃO → LISTAR / PESQUISAR

(i) Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo:

• Parâmetros de pesquisa: (Regra 40)

• Nº de registro do Bem

• Nº da movimentação

• Campo sequencial (sem rótulo)

• Campo ano (sem rótulo)

• Tipo de movimentação 
Domínio: Interna e Externa

• Motvo da movimentação

Domínio: Recuperado da tabela de domínio Motvo da Movimentação

• Período previsto

• Início (sem rótulo) (Regra 02)

• Fim (sem rótulo) (Regra 02)

• Período realizado

• Início (sem rótulo) (Regra 02)
• Fim (sem rótulo) (Regra 02)

• Situação da movimentação

Domínio: Prevista, Iniciada e Finalizada.

• Situação de cadastro 
Domínio: Atvo e Inatvo.

• Opção para “Pesquisar”

• Opção para “Limpar”

• “Grid” com uma lista movimentações recuperadas com as seguintes colunas: 
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(Regra 41)

• Nº da movimentação

• Previsão de início

• Início

• Fim

• Previsão de fm

• Início

• Fim

• Tipo de movimentação

• Motvo da movimentação

• Título da movimentação

• Situação da movimentação

• Situação de cadastro

• Ação

• Opção para “emitr termo”

• Opção para “visualizar” (Ver Funcionalidade Movimentação → Visualizar 
registro)

• Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade Movimentação → 
Alterar registro)

• Opção para “cancelar” (Ver Funcionalidade Movimentação → Cancelar 
registro)

• Opção para “excluir”

(14) FUNCIONALIDADE MOVIMENTAÇÃO → ALTERAR REGISTRO

(a) Recupera todas as informações cadastradas para o registro de movimentação pelo 
número da movimentação.

(b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as informações em abas ou 
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dividir em páginas conforme abaixo:

(c) Aba Dados básicos ou Página dados básicos (Regra 43)
(i) Bloco de Dados básicos

1. Nº da movimentação *

2. Campo sequencial (sem rótulo)

• Campo ano (sem rótulo)

• Opção para informar o número manualmente: “Passivo”

3. Tipo de movimentação *
Domínio: Interna e Externa

4. Existe alteração no tpo de situação do Bem? *

Domínio: Sim e Não
5. Motvo da movimentação *

Domínio: Recuperado da tabela de domínio Motvo da Movimentação

6. Título da movimentação

7. Bens movimentados *

8.Opção para inclusão de mais um Bem (+)

9.Opção para exclusão de um Bem (-)

10. Informações / observações adicionais

(ii) Bloco de Detalhes sobre movimentação ou Página Detalhes sobre
movimentação
1. Responsável pela autorização *

2. Responsável pela movimentação

3. Insttuição de origem

4. Localização de origem

5. Insttuição de destno

6. Localização de destno *

7. Empresa transportadora

8. Previsão de início (Regra 02)
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9. Ícone para exibição de calendário

10. Previsão de fm (Regra 02)

11. Ícone para exibição de calendário

12. Início (Regra 02)

13. Ícone para exibição de calendário

14. Fim (Regra 02)

15. Ícone para exibição de calendário

(d)Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas
(i) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótpo) (Regra 24)

1. “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem com as seguintes 
colunas:

• Nome

• Descrição

• Ação

• Opção para visualizar

• Opção para excluir

• Opção para “Adicionar” novo arquivo.

(e)Opção para “Cancelar”

(f)Opção para “Salvar” (Regra 44)

(15) FUNCIONALIDADE MOVIMENTAÇÃO → CANCELAR REGISTRO

a) Recupera todas as informações cadastradas para o registro de movimentação pelo 
número da movimentação.

b) Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as informações em abas ou 
dividir em páginas conforme abaixo:
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c) Aba Dados básicos ou Página dados básicos

2) Bloco de Dados básicos (Regra 45)
a) Nº da movimentação *

b) Campo sequencial (sem rótulo)

i) Campo ano (sem rótulo)

ii) Opção para informar o número manualmente: “Passivo”

c) Tipo de movimentação * 
Domínio: Interna e Externa

d) Existe alteração no tpo de situação do Bem? * 
Domínio: Sim e Não

e) Motvo da movimentação *

Domínio: Recuperado da tabela de domínio Motvo da Movimentação

f) Título da movimentação

g) Bens movimentados *

h) Opção para inclusão de mais um Bem (+)

i) Opção para exclusão de um Bem (-)

j) Informações / observações adicionais

3) Bloco de Detalhes sobre movimentação ou Página Detalhes sobre movimentação (Regra 45)
a) Responsável pela autorização *

b) Responsável pela movimentação

c) Insttuição de origem

d) Localização de origem

e) Insttuição de destno

f) Localização de destno *

g) Empresa transportadora

h) Previsão de início (Regra 02)
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i) Ícone para exibição de calendário

j) Previsão de fm (Regra 02)

k) Ícone para exibição de calendário

l) Início (Regra 02)

m) Ícone para exibição de calendário

n) Fim (Regra 02)

o) Ícone para exibição de calendário

4) Bloco de Dados Motvo do Cancelamento
a) Descrição *

d) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas (Regra 45)
i) Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótpo)

b) “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem com as seguintes colunas:

i) Nome

ii) Descrição

iii) Ação

(1) Opção para visualizar

e) Opção para “Cancelar”

f) Opção para “Salvar” (Regra 46)

(16) FUNCIONALIDADE MOVIMENTAÇÃO → VISUALIZAR REGISTRO

(a) Recupera todas as informações cadastradas para a Movimentação pelo número da 
movimentação.

(b) Serão exibidos todos os campos para todas as abas bloqueados para alteração.

(17) FUNCIONALIDADES NÃO DETALHADAS OU NÃO EXISTENTES NO PROTÓTIPO
ENVIADO EM 12/2015
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 FUNCIONALIDADE CRIAR NOVO REGISTRO→BEM TEMPORÁRIO

o Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as informações em abas 
ou dividir em páginas conforme abaixo:

o Campo Miniatura: alterar o nome para “Imagem” e se possível, colocá-lo em outra
posição na tela. A imagem permite sua identfcação e verifcação das informações que estão
sendo inseridas. O campo poderia ser exibido em todas as abas / páginas no lado esquerdo da
tela (ver protótpo) Sugestão: Permitr a visualização das imagens em álbum. (Regra 01)

o Aba Identfcação ou Página de Identfcação

(a) Número de registro * (Regra 03)
(b) Outros números (Regra 04)

(c) Opção para inclusão de mais um “Outros números” (+) (Regra 09)

(d) Opção para exclusão de um determinado “Outros números” (-)(Regra 09)

(e) Custódia * (Regra 06)

Domínio:  Recuperado  da tabela de  domínio  modos  de  aquisição  apenas  os itens:

• Empréstmo e Fiel Depositário.
(f) Situação * (Regra 07)

Domínio:  Recuperado  da  tabela  de  domínio  situação  sendo  apenas  as situações:

• Localizado, Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).
(g) Tipo de situação *

(h) Classifcação Thesaurus (Regra 08)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio classifcação.

(i) Denominação *

(j) Estado de conservação * (Regra 47)
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Domínio: Bom, Regular e Ruim.

(k) Título (Regra 11)

(i) Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas

Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de

] – Alemão.

(ii) Opção para informar: o ttulo principal

(iii)Opção para inclusão de mais um ttulo (+)

(iv)Opção para exclusão de um determinado ttulo (-)

(l) Resumo descritvo (Regra 12)

(i) Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas

Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de

] – Alemão.

(ii) Opção para inclusão de mais um resumo descritvo (+)

(iii)Opção para exclusão de um determinado resumo descritvo (-)

(m) Referências bibliográfcas (Regra 13)

(i) Opção para inclusão de mais uma Referência bibliográfca (+)

(ii) Opção para exclusão de uma Referência bibliográfca (-)

(n) Bloco de Dados de Autoria (ver protótpo) (Regra 14):
(i) Opção para informar: Não se aplica

(ii) Opção para informar: Desconhecida

(iii)Autor(es)

• Campo texto (sem rótulo)

• Lista de opções de funções (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas do cadastro da “Autoridade” selecionada no “Campo 
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texto (sem rótulo)”.

• Opção para informar: Atribuído.

• Opção para inclusão de mais um Autor(es) (+)

• Opção para exclusão de um Autor(es)(-)

(o) Bloco de Dados de Produção (ver protótpo) (Regra 15):
(i) Opção para informar: Não se aplica

(ii) Opção para informar: Desconhecida

(iii)Data de produção

(iv)Ícone para exibição de calendário

(v) Opção para informar: Aproximada

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema deverá permitr que o campo “Data” 
seja preenchido e validado conforme padrão AACR2 para datas.

(vi)Local de produção

(p) Bloco de Dados de Característcas fsicas (ver protótpo) (Regra 16):
(i) Materiais/técnicas

(ii) Medidas / dimensões (ver protótpo)

• Lista de opções de tpos de medidas/dimensões (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio tpos de medidas

• Campo texto (sem rótulo)

• Lista de unidades de medida (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio unidades de medidas para a 
medida/dimensões selecionada

• Opção para inclusão de mais uma Medidas / dimensões (+)

• Opção para exclusão de uma Medidas / dimensões (-)
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(q) Bloco de Dados de Marcações / inscrições (Regra 17)
(i) Bem possui marcações / inscrições? 
Opções: Não e Sim.

(ii) “Grid” com uma lista de “Marcações / Inscrições” relacionados ao Bem com as 
seguintes colunas:

• Tipo de marcação

• Idioma 
(iii)Transcrição

▪ Registro fotográfco (“tumbnail” da imagem)

▪ Ação

• Opção para visualizar

• Opção para excluir

• Opção para “Adicionar marcações / inscrições”.

(r) Bloco de Dados de Conjunto (ver protótpo) (Regra 18)
(i) Faz parte de conjunto?

(ii) Conjunto relacionado

(iii)Opção para informar: Criar novo

• Nome do conjunto a ser criado *

• Descrição

(s) Bloco de Dados de Coleção (ver protótpo) (Regra 19)
(i) Faz parte de coleção?

(ii) Coleção relacionada

(iii)Opção para informar: Criar nova

• Nome da coleção a ser criada *

• Descrição
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o Aba Administratvo ou Página de Administratvo

 Bloco de Dados Localização (ver protótpo) (Regra 29)
o Localização atual *

 Bloco de Dados Valor estmado (ver protótpo) (Regra 21)
o Data de avaliação

o Ícone para exibição de calendário

o Valor avaliado

o Lista de opões de Unidades monetárias (sem rótulo)

Domínio: Opções recuperadas da tabela de domínio Unidades monetárias com 
situação de cadastro “Atvo”.

o Campo Valor (sem rótulo) 
(iii)Avaliador

 Bloco de Dados Seguro (ver protótpo) (Regra 22):
o Seguradora

o N° do contrato

o Vigência do contrato

 Campo Data inicial (sem rótulo)

o Ícone para exibição de calendário 
(iii)Campo Data fm (sem rótulo) (iv)Ícone para 
exibição de calendário

o Valor de seguro

 Lista de opões de Unidades monetárias (sem rótulo)

Domínio: Opções recuperadas da tabela de domínio Unidades monetárias com 
situação de cadastro “Atvo”.

o Campo Valor (sem rótulo)

o Valor da franquia

 Lista de opões de Unidades monetárias (sem rótulo)

118

                                               



Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Análise de Requisitos

Domínio: Opções recuperadas da tabela de domínio Unidades monetárias com 
situação de cadastro “Atvo”.

o Campo Valor (sem rótulo)

 Bloco de Dados de Direitos (Regra 23)
o Condições de reprodução * 
Domínio: Não e Sim

 Há incidência de direitos sobre o Bem?

Domínio: Não e Sim

o “Grid” com uma lista de “Direitos sobre o bem” relacionados ao Bem com as 
seguintes colunas:

o Início de vigência

o Fim previsto de vigência 
(iii)Tipo de direito (iv)Detentor do direito

(4) Créditos 
(vi)Ação

(a) Opção para visualizar

(b) Opção para excluir

 Opção para “Adicionar direitos sobre o bem”.

o Aba Requisitos de conservação ou Página de Requisitos de conservação
 Condições ambientais

 Acondicionamento e armazenamento em reserva

 Manuseio

 Montagem / desmontagem

 Embalagem

 Transporte

119

                                               



Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Análise de Requisitos

o Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas
 Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (ver protótpo) (Regra 24):

 “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem com as seguintes colunas:

o Nome

o Descrição 
(iii)Ação

 Opção para visualizar

 Opção para excluir

 Opção para “Adicionar” novo arquivo.

o Aba Histórico do bem ou Página de Histórico do bem
 Histórico

 Bloco de Eventos relacionados ao Ben (Regra 25):
 “Grid” com uma lista eventos relacionados ao Bem com as seguintes 

colunas:

o Tipo de evento

o Descrição 
(iii)Data inicial (iv)Data fnal

i) Ação

(1) Opção para “Visualizar” evento.

(2) Opção para “Editar” evento.

(3) Opção para “Excluir” evento.

 Opção para “Adicionar” novo evento.

o Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema
 Bloco de Ações do sistema: (Regra 27)

 “Grid” com uma lista ações do sistema relacionadas ao Bem com as seguintes 
colunas:

o Tipo de ação
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o Descrição 
(iii)Data

o Opção para “Cancelar”

o Opção para “Salvar” (Regra 36)

o FUNCIONALIDADE OBJETO →ALTERAR REGISTRO DE BEM TEMPORÁRIO

o Recupera todas as informações cadastradas para o Bem Temporário pelo número de
registro.

o Serão exibidos todos os campos para todas as abas e aplicadas todas as regras da
funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário exceto para as abas e regras descritas
abaixo.

o Aba Identfcação ou Página de Identfcação

 Número de registro * (Regra 03)

 Outros números (Regra 04)

 Opção para inclusão de mais um “Outros números” (+) (Regra 09)

 Opção para exclusão de um determinado “Outros números” (-)(Regra 09)

 Custódia * (Regra 30)

Domínio:  Recuperado  da tabela de  domínio  modos  de  aquisição  apenas  os itens:

• Empréstmo e Fiel Depositário.
 Situação * (Regra 30)

Domínio:  Recuperado  da  tabela  de  domínio  situação  sendo  apenas  as situações:

• Localizado, Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).
 Tipo de situação * (Regra 34)

 Classifcação Thesaurus (Regra 08)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio classifcação.
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 Denominação *

 Estado de conservação * (Regra 47)

Domínio: Bom, Regular e Ruim.

 Título (Regra 11)

o Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas

Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de

] – Alemão.

o Opção para informar: o ttulo principal

o Opção para inclusão de mais um ttulo (+)

o Opção para exclusão de um determinado ttulo (-)

 Resumo descritvo (Regra 12)

o Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas

Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de

] – Alemão.

o Opção para inclusão de mais um resumo descritvo (+)

o Opção para exclusão de um determinado resumo descritvo 
(-)

 Referências bibliográfcas (Regra 13)

o Opção para inclusão de mais uma Referência bibliográfca (+)

o Opção para exclusão de uma Referência bibliográfca (-)

 Bloco de Dados de Autoria
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário
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 Bloco de Dados de Produção
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário

 Bloco de Dados de Característcas fsicas
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário

 Bloco de Dados de Marcações / inscrições
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário

 Bloco de Dados de Conjunto
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário

 Bloco de Dados de Coleção
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário

o Aba Administratvo ou Página de Administratvo

 Bloco de Dados Localização (ver protótpo):

 Localização atual (Regra 31)

 Bloco de Dados Valor estmado
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário

 Bloco de Dados Seguro
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário
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 Bloco de Dados de Direitos
Todos os campos e todas as regras previstas para esse bloco de dados defnidos na 
mesma aba funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário

o Aba Requisitos de conservação ou Página de Requisitos de conservação
Todos os campos e todas as regras previstas para essa aba defnidos na mesma aba 
funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário

o Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas
(a)  Bloco de Arquivos relacionados ao Bem

Todos os campos e todas as regras previstas para essa aba defnidos na mesma aba 
funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário

o Aba Histórico do Bem ou Página de Histórico do Bem
ii) Histórico

iii) Bloco de Eventos relacionados ao Bem
Todos os campos e todas as regras previstas para essa aba defnidos na mesma aba 
funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário

o Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema
(a)  Bloco de Ações do sistema

Todos os campos e todas as regras previstas para essa aba defnidos na mesma aba 
funcionalidade Criar novo registro→Bem Temporário

i) Opção para “Cancelar”

ii) Opção para “Salvar” (Regra 38)

o FUNCIONALIDADE OBJETOS →VISUALIZAR REGISTRO DE BEM
TEMPORÁRIO

o Recupera todas as informações cadastradas para o Bem temporário pelo número de 
registro.

o Serão exibidos todos os campos para todas as abas bloqueados para alteração.
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o FUNCIONALIDADE BENS BIBLIOGRÁFICOS → CRIAR NOVO REGISTRO

o Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as informações em abas ou 
dividir em páginas conforme abaixo:

o Campo Miniatura: alterar o nome para “Imagem” e se possível, colocá-lo em outra
posição na tela. A imagem permite sua identfcação e verifcação das informações que estão
sendo inseridas. O campo poderia ser exibido em todas as abas / páginas no lado direito da tela
(ver protótpo) Sugestão: Permitr a visualização das imagens em álbum. (Regra 01)

o Aba Dados básicos ou Página de Dados básicos

 Número de registro * (Regra 03)

 Outros números (Regra 04)

 Situação *

Domínio:  Recuperado  da  tabela  de  domínio  situação  sendo  apenas  as situações:

• Localizado, Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).
 Título *

 Tipo *

Domínio: Recuperado da tabela de domínio tpo de bem bibliográfco sendo:
Livro, folheto, folhas soltas; Periódico; Filme cinematográfco; Gravação de vídeo;
Manuscrito; Material cartográfco; Material gráfco; Microforma; Multmeios; Música;
Material tridimensional e Recurso eletrônico.

 Identfcação de responsabilidade * (Regra 55)

o Campo texto (sem rótulo)

o Lista de opções de funções (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas do cadastro da “Autoridade” selecionada no  “Campo texto 
(sem rótulo)”.
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o Opção para inclusão de mais uma Identfcação de 
responsabilidade (+)

o Opção para exclusão de uma Identfcação de 
responsabilidade (-)

 Local de produção * (Regra 60)

 Editora * (Regra 61)

 Data *

 Ícone para exibição de calendário

 Opção para informar: Aproximada

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema deverá permitr que o campo “Data” 
seja preenchido e validado conforme padrão AACR2 para datas.

 Descrição fsica *

 Ilustração * Domínio: 
Sim e Não.

 Material adicional * 
Domínio: Sim e Não.

 Medidas / dimensões (ver protótpo) (Regra 16)

o Lista de opções de tpos de medidas/dimensões (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio tpos de medidas

o Campo texto (sem rótulo)

o Lista de unidades de medida (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio unidades de medidas para a 
medida/dimensões selecionada

o Opção para inclusão de mais uma Medidas / dimensões (+)

o Opção para exclusão de uma Medidas / dimensões (-)

 ISBN

 ISSN

 Material/técnica *

 Encadernação *
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 Estado de conservação * (Regra 47)

Domínio: Bom, Regular e Ruim.

 Assunto principal * (Regra 62)

Recuperado de tabela de domínio Assunto.

 Assunto cronológico (Regra 62)

Recuperado de tabela de domínio Assunto.

 Assunto geográfco (Regra 62)

Recuperado de tabela de domínio Assunto.

 Bloco de Dados de Direitos (Regra 81)
 Condições de reprodução * 
Domínio: Não e Sim

 Há incidência de direitos sobre o Bem?

Domínio: Não e Sim
 “Grid” com uma lista de “Direitos sobre o bem” relacionados ao Bem com as 
seguintes colunas:

o Tipo de direito

o Ação

 Opção para visualizar

 Opção para excluir

 Opção para “Adicionar direitos sobre o bem”.

o Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas
 Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (Regra 24):

 “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem com as seguintes colunas:

o Nome

o Descrição 
(iii)Ação
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 Opção para visualizar

 Opção para excluir

 Opção para “Adicionar” novo arquivo.

o Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema
 Bloco de Ações do sistema: (Regra 27)

 “Grid” com uma lista ações do sistema relacionadas ao Bem com as seguintes 
colunas:

o Tipo de ação

o Descrição 
(iii)Data

o Opção para “Cancelar”

o Opção para “Salvar” (Regra 56)

o FUNCIONALIDADE BENS BIBLIOGRÁFICOS → LISTAR / PESQUISAR

o Lista de Bens Bibliográfcos recuperados pelos parâmetros de pesquisa fornecidos.

o Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo:

 Parâmetros de pesquisa: (Regra 57)

o Número de registro

o Título

 Opção para “Pesquisar”

 Opção para “Limpar”

 “Grid” com uma lista de Bens bibliográfcos recuperados com as seguintes   
colunas:

• (Regra 58)
 Número de registro
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 Título(s)

 Assunto

 Situação

 Estado de conservação
 ISBN

 ISSN

 Ação

o Opção para “visualizar”

o Opção para “alterar”

o FUNCIONALIDADE BENS BIBLIOGRÁFICOS → ALTERAR REGISTRO

o Recupera todas as informações cadastradas para o Bem Bibliográfco pelo número de
registro.

o Serão exibidos todos os campos para todas as abas e aplicadas todas as regras da
funcionalidade Bens Bibliográfcos →Criar novo registro exceto para as abas e regras descritas
abaixo.

o Aba Dados básicos ou Página de Dados básicos

 Número de registro * (Regra 03)

 Outros números (Regra 04)

 Situação *

Domínio:  Recuperado  da  tabela  de  domínio  situação  sendo  apenas  as situações:

• Localizado, Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).
 Título *

 Tipo *
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Domínio: Recuperado da tabela de domínio tpo de bem bibliográfco sendo:

Livro, folheto, folhas soltas; Periódico; Filme cinematográfco; Gravação de vídeo; 
Manuscrito;   Material   cartográfco;   Material   gráfco;   Microforma;  Multmeios;

Música; Material tridimensional e Recurso eletrônico

 Identfcação de responsabilidade * (Regra 55)

o Campo texto (sem rótulo)

o Lista de opções de funções (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas do cadastro da “Autoridade” selecionada no  “Campo 
texto (sem rótulo)”.

o Opção para inclusão de mais uma Identfcação de 
responsabilidade (+)

o Opção para exclusão de uma Identfcação de 
responsabilidade (-)

 Local de produção * (Regra 61)

 Editora * (Regra 55)

 Data *

 Ícone para exibição de calendário

 Opção para informar: Aproximada

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema deverá permitr que o campo 
“Data” seja preenchido e validado conforme padrão AACR2 para datas.

 Descrição fsica *

 Ilustração * Domínio: 
Sim e Não.

 Material adicional * 
Domínio: Sim e Não.

 Medidas / dimensões (ver protótpo) (Regra 16)
o Lista de opções de tpos de medidas/dimensões (sem rótulo)
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Domínio: Recuperadas da tabela de domínio tpos de medidas

o Campo texto (sem rótulo)

o Lista de unidades de medida (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio unidades de medidas para a 
medida/dimensões selecionada

o Opção para inclusão de mais uma Medidas / dimensões (+)

o Opção para exclusão de uma Medidas / dimensões (-)

 ISBN

 ISSN

 Material/técnica *

 Encadernação *

 Estado de conservação * (Regra 47)

Domínio: Bom, Regular e Ruim.

 Assunto principal * (Regra 62)

Recuperado de tabela de domínio Assunto.

 Assunto cronológico (Regra 62)

Recuperado de tabela de domínio Assunto.

 Assunto geográfco (Regra 62)

Recuperado de tabela de domínio Assunto.

 Bloco de Dados de Direitos (Regra 81)
 Condições de reprodução * 
Domínio: Não e Sim

 Há incidência de direitos sobre o Bem?

Domínio: Não e Sim

 “Grid” com uma lista de “Direitos sobre o bem” relacionados ao Bem com as 
seguintes colunas:

o Tipo de direito

o Ação
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 Opção para visualizar

 Opção para excluir

 Opção para “Adicionar direitos sobre o bem”.

o Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas
 Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (Regra 24):

 “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem com as seguintes colunas:

o Nome

o Descrição 
(iii)Ação

 Opção para visualizar

 Opção para excluir

 Opção para “Adicionar” novo arquivo.

o Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema
 Bloco de Ações do sistema: (Regra 27)

 “Grid” com uma lista ações do sistema relacionadas ao Bem com as seguintes 
colunas:

o Tipo de ação

o Descrição 
(iii)Data

o Opção para “Cancelar”

o Opção para “Salvar” (Regra 59)

o FUNCIONALIDADE BENS BIBLIOGRÁFICOS →VISUALIZAR REGISTRO

o Recupera todas as informações cadastradas para o Bem Bibliográfco pelo número de 
registro.

o Serão exibidos todos os campos para todas as abas bloqueados para alteração.
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o FUNCIONALIDADE BENS ARQUIVÍSTICOS → CRIAR NOVO REGISTRO

o Ordem de exibição dos metadados, caso seja possível exibir as informações em abas ou 
dividir em páginas conforme abaixo:

(a) Campo Miniatura: alterar o nome para “Imagem” e se possível, colocá-lo em outra
posição na tela. A imagem permite sua identfcação e verifcação das informações que estão
sendo inseridas. O campo poderia ser exibido em todas as abas / páginas no lado direito da tela
(ver protótpo) Sugestão: Permitr a visualização das imagens em álbum. (Regra 01)

(b) Aba Dados básicos ou Página de Dados básicos

(i) Código de referência * (Regra 03)

1. Código do país (sem rótulo)

a. Preenchido por padrão com “BR” e não permite edição.

2. Código da entdade (sem rótulo)

a. Recuperado do campo “Código de entdade” da funcionalidade confgurações 
e não permite edição

3. Campo código (sem rótulo)

(ii) Situação *

Domínio:  Recuperado  da  tabela  de  domínio  situação  sendo  apenas  as situações:

• Localizado, Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).
(iii)Nível de descrição *

Domínio: “1.Fundo” e “1.Coleção”

(iv)Título (Regra 11)

1. Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas

Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de
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] – Alemão.

2. Opção para informar: o ttulo principal

3. Opção para inclusão de mais um ttulo (+)
4. Opção para exclusão de um determinado ttulo (-)

(v) Data de produção * (REGRA 69)

1. Início

2. Fim

(vi)Outras datas (REGRA 70)

1. Tipo

Domínio: Acumulação, Assunto, Tópica e Crônica

2. Início

3. Fim

4. Opção para inclusão de mais uma Data (+)

5. Opção para exclusão de uma Data (-)

(vii) Dimensão e suporte * (REGRA 71)

b) Gênero

Domínio: Bibliográfco, Cartográfco, Eletrônico, Filmográfco, Iconográfco, 
Micrográfco, Sonoro, Textual e Tridimensional.

c) Tipo de suporte

Domínio: Acetato, Aço, Algodão, Alumínio, Bronze, Cera, Cerâmica, Cobre, Couro,
Diacetato, Ferro, Gesso, Latão, Linho, Louça, Madeira, Mármore, Metal, Nitrato,
Ouro, Papel, Pedra, Pergaminho, Plástco, Poliéster, Prata, Seda, Triacetato,
Vidro, Vinil.

d) Dimensão (Regra 16)

i) Lista de opções de tpos de medidas/dimensões (sem rótulo) 
Domínio: Recuperadas da tabela de domínio tpos de medidas

ii) Campo texto (sem rótulo)
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iii) Lista de unidades de medida (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio unidades de medidas para a 
medida/dimensões selecionada

iv) Opção para inclusão de mais uma Medidas / dimensões (+)

v) Opção para exclusão de uma Medidas / dimensões (-)

 Opção para inclusão de mais uma Dimensão e suporte (+)

 Opção para exclusão de uma Dimensão e suporte(-)

(viii) Nome de produtor/colecionador * (REGRA 72)

(ix)Opção para inclusão de mais um Nome de produtor/colecionador (+) (REGRA 73)

(x) Opção para exclusão de um Nome de produtor/colecionador (-) (REGRA 73)

(xi)História administratva/biografa

(xii) História arquivístca

(xiii) Procedência

(xiv) Âmbito e conteúdo

(xv) Sistema de arranjo

(xvi) Bloco de Dados de Condições de acesso (Regra 74)
1. Condições de reprodução * 
Domínio: Não e Sim

2. Há incidência de condições de acesso sobre o Bem?

Domínio: Não e Sim

3. “Grid” com uma lista de “Condições de acesso” relacionados ao Bem com as 
seguintes colunas:

a. Tipo de restrição *

b. Ação
• Opção para visualizar

• Opção para excluir
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4. Opção para “Adicionar condições de acesso sobre o bem”.

5. Informações adicionais sobre condições de acesso

(xvii) Idioma

Recuperado da tabela de idiomas.

Domínio: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de  ]

– Alemão.

(xviii) Bloco de Dados de Existência e localização de originais (Regra 75)
1. Original

Domínio: Não e Sim

2. Localização do original (Regra 76)

3. Localização da cópia (Regra 76)

(xix) Notas sobre conservação * (Regra 47)

Domínio: Bom, Regular e Ruim.

(xx) Informações adicionais sobre conservação

(xxi) Ponto de acesso

(c) Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas
(i)Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (Regra 24):

1. “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem com as seguintes colunas:

a. Nome

b. Descrição 
(iii)Ação

• Opção para visualizar

• Opção para excluir

2. Opção para “Adicionar” novo arquivo.

(d) Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema
(i)Bloco de Ações do sistema: (Regra 27)

1. “Grid” com uma lista ações do sistema relacionadas ao Bem com as seguintes 
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colunas:

a. Tipo de ação

b. Descrição 
(iii)Data

(e)Opção para “Cancelar”

(f) Opção para “Salvar” (Regra 77)

(d) FUNCIONALIDADE BENS ARQUIVÍSTICOS → LISTAR / PESQUISAR

(i) Lista de Bens Arquivístcos recuperados pelos parâmetros de pesquisa fornecidos.

(ii) Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo:

(1) Parâmetros de pesquisa: (Regra 79)

a) Código de referência

b) Título
(2) Opção para “Pesquisar”

(3) Opção para “Limpar”

(4) “Grid” com uma lista de Bens arquivístcos recuperados com as seguintes 
colunas:

• (Regra 80)
a) Código de referência

b) Título(s)

c) Situação

d) Notas sobre conservação

e) Ação

i) Opção para “visualizar”

137

                                               



Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Análise de Requisitos

ii) Opção para “alterar”

o FUNCIONALIDADE BENS ARQUIVÍSTICOS → ALTERAR REGISTRO

o Recupera todas as informações cadastradas para o Bem Arquivístco pelo Código de
referência.

o Serão exibidos todos os campos para todas as abas e aplicadas todas as regras da
funcionalidade Bens Arquivístcos →Criar novo registro exceto para as abas e regras descritas
abaixo.

o Aba Dados básicos ou Página de Dados básicos

 Código de referência * (Regra 03)

o Código do país (sem rótulo)

 Preenchido por padrão com “BR” e não permite 
edição.

o Código da entdade (sem rótulo)

o Recuperado do campo “Código de entdade” da funcionalidade confgurações 
e não permite edição

o Campo código (sem rótulo)

 Situação *

Domínio:  Recuperado  da  tabela  de  domínio  situação  sendo  apenas  as situações:

• Localizado, Não Localizado e Excluído/Cancelado(Baixa).
 Nível de descrição *

Domínio: “1.Fundo” e “1.Coleção”

 Título (Regra 11)

o Lista de opções idioma (sem rótulo)

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas

Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de
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] – Alemão.

o Opção para informar: o ttulo principal

o Opção para inclusão de mais um ttulo (+)

o Opção para exclusão de um determinado ttulo (-)

 Data de produção * (REGRA 69)

o Início

o Fim

 Outras datas (REGRA 70)

(a) Tipo
Domínio: Acumulação, Assunto, Tópica e Crônica

(b) Início

(c) Fim

(d) Opção para inclusão de mais uma Data (+)

(e) Opção para exclusão de uma Data (-)

 Dimensão e suporte * (REGRA 71)

(4) Gênero

Domínio: Bibliográfco, Cartográfco, Eletrônico, Filmográfco, Iconográfco, 
Micrográfco, Sonoro, Textual e Tridimensional.

(5) Tipo de suporte

Domínio: Acetato, Aço, Algodão, Alumínio, Bronze, Cera, Cerâmica, Cobre, Couro,
Diacetato, Ferro, Gesso, Latão, Linho, Louça, Madeira, Mármore, Metal, Nitrato,
Ouro, Papel, Pedra, Pergaminho, Plástco, Poliéster, Prata, Seda, Triacetato,
Vidro, Vinil.

(6) Dimensão (Regra 16)

(a) Lista de opções de tpos de medidas/dimensões (sem rótulo) 
Domínio: Recuperadas da tabela de domínio tpos de medidas

(b) Campo texto (sem rótulo)
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(c) Lista de unidades de medida (sem rótulo)

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio unidades de medidas para a 
medida/dimensões selecionada

(d) Opção para inclusão de mais uma Medidas / dimensões (+)

(e) Opção para exclusão de uma Medidas / dimensões (-)

(4) Opção para inclusão de mais uma Dimensão e suporte (+)

(5) Opção para exclusão de uma Dimensão e suporte(-)

 Nome de produtor/colecionador * (REGRA 72)

 Opção para inclusão de mais um Nome de produtor/colecionador (+) 
(REGRA 73)

 Opção para exclusão de um Nome de produtor/colecionador (-) (REGRA 73)

 História administratva/biografa

 História arquivístca

 Procedência

 Âmbito e conteúdo

 Sistema de arranjo

 Bloco de Dados de Condições de acesso (Regra 74)
 Condições de reprodução * 
Domínio: Não e Sim

 Há incidência de condições de acesso sobre o Bem?

Domínio: Não e Sim

 “Grid” com uma lista de “Condições de acesso” relacionados ao Bem com as 
seguintes colunas:

o Tipo de restrição *

o Ação

 Opção para visualizar

 Opção para excluir

 Opção para “Adicionar condições de acesso sobre o bem”.
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 Informações adicionais sobre condições de acesso

 Idioma

 Recuperado da tabela de domínio idiomas
Domínio: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de  ]

– Alemão.

 Bloco de Dados de Existência e localização de originais (Regra 75)
 Original

Domínio: Não e Sim

 Localização do original (Regra 76)

 Localização da cópia (Regra 76)

 Notas sobre conservação * (Regra 47)

Domínio: Bom, Regular e Ruim.

 Informações adicionais sobre conservação

 Ponto de acesso

o Aba Mídias relacionadas ou Página de Mídias relacionadas
 Bloco de Arquivos relacionados ao Bem (Regra 24):

 “Grid” com uma lista de arquivos relacionados ao Bem com as seguintes colunas:

o Nome

o Descrição 
(iii)Ação

 Opção para visualizar

 Opção para excluir

 Opção para “Adicionar” novo arquivo.

o Aba Ações do sistema ou Página de Ações do sistema
 Bloco de Ações do sistema: (Regra 27)
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 “Grid” com uma lista ações do sistema relacionadas ao Bem com as seguintes 
colunas:

o Tipo de ação

o Descrição 
(iii)Data

o Opção para “Cancelar”

o Opção para “Salvar” (Regra 78)

o FUNCIONALIDADE BENS BIBLIOGRÁFICOS →VISUALIZAR REGISTRO

o Recupera todas as informações cadastradas para o Bem Bibliográfco pelo número de 
registro.

o Serão exibidos todos os campos para todas as abas bloqueados para alteração.

o FUNCIONALIDADE SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → LOCALIZAÇÃO INTERNA→
CRIAR NOVO REGISTRO

ii) Ordem de exibição dos metadados:

(1) Bloco de Dados básicos
(a) Localização interna *

(b) Situação * (Regra 48)
Domínio: Atvo e Inatvo

(2) Opção para “Cancelar”

(3) Opção para “Salvar” (Regra 49)
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o FUNCIONALIDADE SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → LOCALIZAÇÃO INTERNA
→ LISTAR / PESQUISAR

o Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo:

 “Grid” com a lista de localizações cadastradas no sistema, ordenadas em ordem 
alfabétca, com as seguintes colunas:

 Localização interna

 Situação

 Ação

o Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade Sistema → Tabelas
De Domínio

• → Localização Interna→ Alterar Registro)
o Opção para “excluir” (Regra 51)

o FUNCIONALIDADE SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → LOCALIZAÇÃO INTERNA→
ALTERAR REGISTRO

o Recupera todas as informações cadastradas para o registro de localização pelo número  
de registro.

o Ordem de exibição dos metadados, conforme abaixo:

 Bloco de Dados básicos
 Localização Interna *

 Situação *

Domínio: Atvo e Inatvo

 Opção para “Cancelar”

 Opção para “Salvar” (Regra 50)
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o FUNCIONALIDADE SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → LOCALIZAÇÃO
EXTERNA→ CRIAR NOVO REGISTRO

iii) Ordem de exibição dos metadados:

(1) Bloco de Dados básicos
(a) Localização externa *

(b) Situação * (Regra 48)

Domínio: Atvo e Inatvo

(2) Opção para “Cancelar”

(3) Opção para “Salvar” (Regra 63)

o FUNCIONALIDADE SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → LOCALIZAÇÃO EXTERNA
→ LISTAR / PESQUISAR

2) Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo:

a) “Grid” com a lista de localizações cadastradas no sistema, ordenadas em ordem 
alfabétca, com as seguintes colunas:

i) Localização interna

ii) Situação

iii) Ação

(1) Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade Sistema → Tabelas De Domínio

• → Localização Externa→ Alterar Registro)
(2) Opção para “excluir” (Regra 65)
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o FUNCIONALIDADE SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO → LOCALIZAÇÃO
EXTERNA→ ALTERAR REGISTRO

3) Recupera todas as informações cadastradas para o registro de localização pelo número  
de registro.

4) Ordem de exibição dos metadados, conforme abaixo:

a) Bloco de Dados básicos
i) Localização externa *

ii) Situação *

Domínio: Atvo e Inatvo

b) Opção para “Cancelar”

c) Opção para “Salvar” (Regra 64)

o FUNCIONALIDADE SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO →
UNIDADE MONETÁRIA → CRIAR NOVO REGISTRO

o Ordem de exibição dos metadados:

 Bloco de Dados básicos
 Unidade monetária *

 Sigla *

 Situação * (Regra 48)

Domínio: Atvo e Inatvo

 Opção para “Cancelar”

 Opção para “Salvar” (Regra 52)
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o FUNCIONALIDADE SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO →
UNIDADE MONETÁRIA → LISTAR / PESQUISAR

o Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo:

 “Grid” com a lista unidades monetárias cadastradas no sistema, ordenadas em 
ordem alfabétca, com as seguintes colunas:

 Unidade monetária

 Sigla

 Situação

 Ação

o Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade Sistema → Tabelas
De Domínio

• → Unidade monetária → Alterar Registro)
o Opção para “excluir” (Regra 54)

o FUNCIONALIDADE SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO →
UNIDADE MONETÁRIA → ALTERAR REGISTRO

o Recupera todas as informações cadastradas para o registro de localização pelo número  
de registro.

o Ordem de exibição dos metadados, conforme abaixo:

 Bloco de Dados básicos
 Unidade monetária *

 Sigla *

 Situação *

Domínio: Atvo e Inatvo

 Opção para “Cancelar”
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 Opção para “Salvar” (Regra 53)

o FUNCIONALIDADE SISTEMA → TABELAS DE DOMÍNIO →  ASSUNTO→ CRIAR
NOVO REGISTRO

o Ordem de exibição dos metadados:

 Bloco de Dados básicos
 Assunto *

 Situação * (Regra 48)

Domínio: Atvo e Inatvo

 Opção para “Cancelar”

 Opção para “Salvar” (Regra 66)

o FUNCIONALIDADE  SISTEMA  →  TABELAS  DE  DOMÍNIO   →   ASSUNTO   →
LISTAR / PESQUISAR

o Ordem de exibição dos metadados conforme abaixo:

o “Grid” com a lista de localizações cadastradas no sistema, ordenadas em ordem 
alfabétca, com as seguintes colunas:

 Assunto

 Situação

 Ação

 Opção para “alterar” (Ver Funcionalidade Sistema → Tabelas De Domínio

• → Assunto→ Alterar Registro)
 Opção para “excluir” (Regra 68)
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o FUNCIONALIDADE  SISTEMA  →  TABELAS  DE  DOMÍNIO  →   ASSUNTO    →
ALTERAR REGISTRO

(iv) Recupera todas as informações cadastradas para o registro de assunto pelo número de 
registro.

(v) Ordem de exibição dos metadados, conforme abaixo:

1. Bloco de Dados básicos
• Assunto *

• Situação *

Domínio: Atvo e Inatvo

2. Opção para “Cancelar”

3. Opção para “Salvar” (Regra 67)

b)
(i) Regras para as Funcionalidades

1. Regra 01:

• Permitr a inclusão de múltplas imagens para o Bem e defnição de uma imagem
como a principal e obrigatório.

• Caso o usuário solicite a inclusão de uma imagem com tamanho máximo superior
ao permitdo, o sistema não irá permitr o upload. O tamanho máximo permitdo será defnido na
funcionalidade confgurações.

• O tamanho máximo sugerido para as miniaturas será 64 K e será defnido na
funcionalidade confgurações.

2. Regra 02:
• O campo deverá possuir máscara 99/99/9999.
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3. Regra 03:
• Verifcar se o número já existe cadastrado na base de dados e impedir o seu
cadastramento duplicado.

4. Regra 04:
• Não verifcar se o número já existe cadastrado na base de dados e não impedir o
seu cadastramento duplicado.

5. Regra 05:
• Comportamento após a seleção das opções:

• Ao selecionar a opção Compra deverão ser exibidos os seguintes
campos:

• Proprietário anterior

Permite a inclusão de múltplos proprietários anteriores.

Ao ser digitado parte do nome de uma pessoa, o sistema deverá exibir, em
uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades” de
qualquer tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto
digitado e que possuam qualquer função.

• Opção para inclusão de mais um Proprietário anterior
(+) (iii)Opção para exclusão de um Proprietário anterior (-) (iv)Nº do 
processo

(v) Data

(vi)Ícone para exibição de calendário

o Opção para informar: Aproximada

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema deverá permitr que o
campo “Data” seja preenchido e validado conforme padrão AACR2 para
datas.

o Valor de aquisição

o Lista de opões de Unidades monetárias(sem rótulo)

Domínio: Opções recuperadas da tabela de domínio Unidades 
monetárias com situação de cadastro “Atvo”.

o Campo Valor (sem rótulo)
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o Informações / observações adicionais

• Ao selecionar a opção Coleta deverão ser exibidos os seguintes 
campos:

• Responsável pela coleta

Permite a inclusão de múltplos responsáveis pela coleta.

Ao ser digitado parte do nome de uma pessoa, o sistema deverá exibir, em uma
lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades” de qualquer
tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e que
possuam qualquer função.

• Opção para inclusão de mais um Responsável pela coleta (+)
(iii)Opção para exclusão de uma um Responsável pela coleta (-) (iv)Nº do
processo

(v) Local da coleta (vi)Data

1. Ícone para exibição de calendário

2. Opção para informar: Aproximada

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema deverá permitr que o campo
“Data” seja preenchido e validado conforme padrão AACR2 para datas.

3. Informações / observações adicionais

• Ao selecionar a opção Desconhecida deverão ser exibidos os 
seguintes campos:

• Informações / observações adicionais

• Ao selecionar a opção Doação deverão ser exibidos os seguintes 
campos:

• Proprietário anterior

Permite a inclusão de múltplos proprietários anteriores.

Ao ser digitado parte do nome de uma pessoa, o sistema deverá exibir, em uma
lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades” de qualquer
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tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e que
possuam qualquer função.

• Opção para inclusão de mais um Proprietário anterior (+) 
(iii)Opção para exclusão de um Proprietário anterior (-) (iv)Nº do processo

(v) Data

(vi)Ícone para exibição de calendário

(23) Opção para informar: Aproximada

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema deverá permitr que o campo
“Data” seja preenchido e validado conforme padrão AACR2 para datas.

(24) Informações / observações adicionais

• Ao selecionar a opção Permuta deverão ser exibidos os 
seguintes campos:

• Proprietário anterior

Permite a inclusão de múltplos proprietários anteriores.

Ao ser digitado parte do nome de uma pessoa, o sistema deverá exibir, em uma
lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades” de qualquer
tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e que
possuam qualquer função.

• Opção para inclusão de mais um Proprietário anterior (+) 
(iii)Opção para exclusão de um Proprietário anterior (-) (iv)Bens permutados

Permite a inclusão múltplos Bens.

O sistema deverá exibir, em uma lista de opções, o “Número de registro” + “-” +
“Título Principal” para os registros de “Bens” cujo texto ou parte do texto
informado exista nos campos “Número de registro”, “Outros números”,
“Denominação” e “Títulos”, que possuam “Situação” igual a “Registro Excluído /
Cancelado (Baixa)” e “Tipo” igual a “Bem Museológico Permanente” ou “Bem
Museológico Temporário”.

(v) Opção para inclusão de mais um Bem permutado (+) 
(vi)Opção para exclusão de um Bem permutado (-)
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e) Nº do processo

f) Data

(ix)Ícone para exibição de calendário

2) Opção para informar: Aproximada

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema deverá permitr que o campo
“Data” seja preenchido e validado conforme padrão AACR2 para datas.

3) Informações / observações adicionais

• Ao selecionar a opção Remanejamento deverão ser exibidos os seguintes campos:

• Insttuição anterior

Permite a inclusão de múltplas insttuições anteriores.

Ao ser digitado parte do nome de uma pessoa, o sistema deverá exibir, em uma
lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades” do tpo
“Entdade Coletva” cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto
digitado e que possuam qualquer função.

• Opção para inclusão de mais uma Insttuição anterior (+) 
(iii)Opção para exclusão de uma Insttuição anterior (-) (iv)Nº do processo

(a) Data

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema deverá permitr que o campo
“Data” seja preenchido e validado conforme padrão AACR2 para datas.

(b) Informações / observações adicionais

• Para todas as opções de inclusão, ao selecionar a opção (+), o sistema deverá exibir 
mais um campo para preenchimento.

• Para todas as opções de exclusão, ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir 
e limpar do respectvo campo.

• Caso exista apenas um campo, o sistema deverá exibir apenas a 
opção (+).
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6. Regra 06:
2) Ao selecionar a opção Empréstmo deverão ser exibidos os seguintes campos:

a) Proprietário

Permite a inclusão de múltplos proprietários.

Ao ser digitado parte do nome de uma pessoa, o sistema deverá exibir, em uma
lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades” de qualquer
tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e que
possuam qualquer função.

b) Nº do processo

c) Informações / observações adicionais

3) Ao selecionar a opção Fiel Depositário deverão ser exibidos os seguintes campos:

a) Proprietário

Permite a inclusão de múltplos proprietários.

Ao ser digitado parte do nome de uma pessoa, o sistema deverá exibir, em uma
lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades” de qualquer
tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e que
possuam qualquer função.

b) Nº do processo

c) Informações / observações adicionais

7. Regra 07:
l) Se no campo “Situação” for selecionada a opção “Localizado” o campo “Tipo de
situação” deverá ser preenchido com as seguintes opções:

Para Bens cujo tpo seja diferente de “Temporário”: Guarda em reserva, Em 
Conservação-restauração, Em exposição, Em empréstmo.

Para Bens do tpo “Temporário”: Guarda em reserva, Em Conservação- restauração, 
Em exposição.

m) Se no campo “Situação” for selecionada a opção “Não localizado” deverá ser
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preenchido com as seguintes opções: Furtado, Roubado e Extraviado.

n) Se no campo “Situação” for selecionada a opção “Registro excluído /
Cancelado(Baixa)” o campo “Tipo de situação” deverá ser preenchido com as seguintes opções:
Destruído, Alienado e Devolvido.

8. Regra 08:
(a)  Opções ordenadas em ordem crescente pelo código.

9. Regra 09:
2) Ao selecionar a opção (+), o sistema deverá exibir mais um campo para
fornecimento de outros números.

3) Caso o sistema identfque que o outro número se encontra defnido como
bloqueado a opção (-) não será exibida para esse outro número.

4) Ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir a limpar as informações do
respectvo outros números.

5) Caso exista apenas um campo de outro números será exibida apenas a opção (+).

10. Regra 10:
a) Pelo menos um dos parâmetros de pesquisa deverá ser fornecido. Caso contrário, o
sistema não permitrá a realização da pesquisa e irá informar ao usuário.

b) Caso seja fornecido o parâmetro “Número de registro”, o sistema irá pesquisar no
campo “Número de registro” e “Outros números”.

c) Caso seja fornecido o parâmetro “Denominação / Título(s)”, o sistema irá pesquisar
nos campos “Denominação” e “Títulos”.

11. Regra 11:
(d) Conjunto de Campos de Título (CCT) composto por: Título, Lista de opções  de
idioma (sem rótulo) e as opções para: informar ttulo principal, inclusão de mais um CCT (+) e
exclusão de um determinado CCT (-).

(e) Permite a inclusão de múltplos conjuntos de CCT’s.
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(f) O sistema deverá sugerir o primeiro conjunto CCT como principal por padrão.

(g) Somente um conjunto CCT poderá ser defnido como principal.

(h) Ao selecionar a opção (+), o sistema deverá exibir um conjunto de campos CCT.

(i) Ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir e limpar as informações de  um
respectvo CCT.

(j) Caso exista apenas um conjunto CCT, deverá ser exibida apenas a opção (+).

(k) Agrupar e exibir as informações como no protótpo enviado.

12. Regra 12:
(a) Conjunto de Campos de Resumo Descritvo (CCRD) composto por: Resumos
descritvo, Lista de opções de idioma (sem rótulo) e as opções para: inclusão de mais um CCRD
(+) e exclusão de um determinado CCRD (-).

(b) Permite a inclusão de múltplos CCRD’s.

(c) Ao  selecionar  a  opção  (+),  o  sistema  deverá  exibir  um  conjunto  de campos

• CCRD.
(d) Ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir a limpar as informações de  um
respectvo CCRD.

(e) Caso exista apenas um conjunto CCRD apenas a opção (+).

(f) Agrupar e exibir as informações como no protótpo enviado.

13. Regra 13:
(4) Ao selecionar a opção (+), o sistema deverá exibir: Referência bibliográfca, opção
para inclusão de mais uma referência bibliográfca (+) e opção para exclusão da respectva
referência bibliográfca (-).

(5) Ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir e limpar as informações do
campos: Referência bibliográfca, opção para inclusão de mais uma referência bibliográfca (+) e
opção para exclusão do respectvo resumo descritvo (-).

(6) Caso exista apenas um campo referência bibliográfca, deverá ser exibida apenas a
opção (+).

(7) Exibir as informações como no protótpo enviado.
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14. Regra 14:
o Trata-se de um bloco de informações e não dois campos separados. Agrupar os
campos, de modo que apareçam os desdobramentos, como está no protótpo. Alterar o nome
“Presumido” para “Atribuído”.

o Campo de fornecimento obrigatório, ou seja, deverá ser selecionada uma das
opções: “Não se aplica” ou “Desconhecida” ou informado pelo menos um Conjunto de Campos
de Autor(es) (CCA) com: Campo texto (sem rótulo),

Lista de opções de funções (sem rótulo), opções para: informar Atribuído, inclusão 
de mais um Autor(es) (+) e opção para exclusão de um Autor(es)(-).

oPermite a inclusão de múltplos conjuntos CCA.

o Ao marcar a opção “Não se aplica” o sistema deverá limpar e excluir os conjuntos de
campos CCA e bloquear a opção “Desconhecida”.

o Ao desmarcar a opção “Não se aplica” o sistema deverá exibir um conjunto de
campos CCA e desbloquear a opção “Desconhecida”.

o Ao marcar a opção “Desconhecida” o sistema deverá limpar e excluir os conjuntos
de campos CCA e bloquear a opção “Não se aplica”.

o Ao desmarcar a opção “Desconhecida” o sistema deverá exibir um conjunto de
campos CCA e desbloquear a opção “Não se Aplica”.

o No campo “Autor(es)” ao ser digitado parte do nome de um autor, o sistema deverá
exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades” de qualquer tpo
cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e no mínimo as funções “Autor”
ou “Coautor”.

oAo selecionar a opção (+), o sistema deverá exibir um conjunto de campos CCA.

o Ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir e limpar as informações do
respectvo conjunto de campos CCA.

o Caso exista apenas um campo conjunto de campos CCA, deverá ser exibida apenas a
opção (+).

oAgrupar e exibir as informações como no protótpo enviado.
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15. Regra 15:
(a)O campo data de produção deverá possuir máscara 99/99/9999.

(b) Ao marcar a opção “Não se aplica” o sistema deverá ocultar os campos: Data de
produção, Ícone para exibição de calendário, opção para informar “Aproximada”, local de
produção e bloquear a opção “Desconhecida”.

(c) Ao desmarcar a opção “Não se aplica” o sistema deverá exibir os campos: Data de
produção, ícone para exibição de calendário, opção para informar “Aproximada”, local de
produção e desbloquear a opção “Desconhecida”.

(d) Ao marcar a opção “Desconhecida” o sistema deverá ocultar os campos: Data de
produção, Ícone para exibição de calendário, opção para informar “Aproximada”, local de
produção e bloquear a opção “Não se aplica”.

(e) Ao desmarcar a opção “Desconhecida” o sistema deverá exibir os campos: Data de
produção, ícone para exibição de calendário, opção para informar “Aproximada”, local de
produção e desbloquear a opção “Não se aplica”.

(f) Ao marcar a opção “Aproximada”, o sistema deverá permitr que o campo “Data de
Produção” seja preenchido e validado conforme padrão AACR2 para datas.

(g) Agrupar e exibir as informações como no protótpo enviado.

(h) No campo “Local de produção” ao ser digitado parte da descrição da localização, o
sistema deverá exibir, em uma lista de opções, os registros de “Localização Externa” cuja
descrição possua parte do texto digitado e sejam “Atvos”.

16. Regra 16:
(a) Campos de fornecimento obrigatório: Materiais/Técnicas e pelo menos um
Conjunto de Campos de Medidas /dimensões (CCMD) com: Lista de opções de tpos de
medidas/dimensões (sem rótulo), Campo texto (sem rótulo), Lista   de

unidades de medida (sem rótulo) e as opções: inclusão de mais um conjunto
CCMD (+) e exclusão de um conjunto CCMD (-).

(b) Observação: o campo no protótpo foi denominado como: Técnicas/materiais e deve
ser alterado para Materiais/Técnicas.

(c) Permite a inclusão de múltplos conjuntos de campos CCMD.

(d) O campo “Medida” deverá ser formatado como 999.999.999.999,99 e não deve
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permitr informar branco ou 0,00.

(e) Ao  selecionar  a  opção  (+),  o  sistema  deverá  exibir  um  conjunto  de campos

• CCMD.
(f) Ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir e limpar as informações de  um
conjunto de CCMD.

(g) Caso exista apenas um conjunto de campos CCMD, deverá ser exibida apenas a
opção (+).

(h) Agrupar e exibir as informações como no protótpo enviado.

17. Regra 17:
(a) Ao selecionar a opção “Sim” no campo “Bem possui marcações / inscrições”, o
sistema deverá exibir os campos: “Grid” e a opção para “Adicionar marcações / inscrições”.

(b) Ao selecionar a opção “Não” no campo “Bem possui marcações / inscrições”, o
sistema deverá limpar e excluir os campos: “Grid” e a opção para “Adicionar marcações /
inscrições”.

(c) Ao selecionar a opção “Adicionar marcações / inscrições”, o sistema deverá exibir
uma tela (popup) com os seguintes campos:

(i) Tipo de marcação *

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio tpos de marcação

Opções: Assinatura, Carimbo, Datação, Dedicatória, Desgaste, Inscrição / Texto e 
Marca d’água.

• Excluir as opções: Rachaduras / Fissuras e Ranhuras.
(ii) Idioma

Domínio: Recuperado da tabela de domínio idiomas

Opções: [ pt ] – Português, [ es ] – Espanhol, [ en ] – Inglês, [ fr ] – Francês e [ de ]
– Alemão.

(iii) Opção para inclusão de mais um tpo de Marcação / Inscrição (+) 
(iv)Opção para exclusão de um tpo de Marcação / Inscrição (-)

(v) Transcrição (vi)Registro 
Fotográfco

2) Botão Cancelar
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3) Botão Salvar (Insere um registro na grid de Marcações / Inscrições)

18. Regra 18:
(a) Ao selecionar a opção “Sim” no campo “Faz parte de conjunto?”, o sistema deverá
exibir os campos: opção para informar “Criar novo” e “Conjunto relacionado” cujo
preenchimento é obrigatório.

(b) Ao selecionar a opção “Não” no campo “Faz parte de conjunto?”, o sistema deverá
limpar e ocultar as informações dos campos: opção para informar “Criar novo”, “Conjunto
relacionado”, “Nome do conjunto a ser criado” e “Descrição”.

(c) Ao digitar parte do nome de um conjunto no campo “Conjunto Relacionado” o
sistema deverá recuperar os conjuntos cadastrados que possuem em seu campo “Nome” parte
do nome fornecido.
(d) Ao marcar a opção “Criar novo”, o sistema deverá excluir e limpar as informações do
campo “Conjunto relacionado” e exibir os seguintes campos: “Nome do conjunto a ser criado” de
preenchimento obrigatório e “Descrição”.

(e) O sistema deverá verifcar se a informação fornecida para o campo “Nome do
conjunto a ser criado” já existe cadastrado na base de dados, impedir o seu cadastramento
duplicado e informar ao usuário.

(f) Ao desmarcar a opção “Criar novo”, o sistema deverá exibir o campo “Conjunto
relacionado” e limpar e excluir os seguintes campos: “Nome do conjunto a ser criado” e
“Descrição”.

19. Regra 19:
(b) Ao selecionar a opção “Sim” no campo “Faz parte de coleção?”, o sistema  deverá
exibir os campos: opção para informar “Criar nova” e “Coleção relacionada” cujo preenchimento
é obrigatório.

(c) Ao selecionar a opção “Não” no campo “Faz parte de coleção?”, o sistema deverá
limpar e excluir as informações dos campos: opção para informar “Criar nova”, “Coleção
relacionada”, “Nome da coleção a ser criada” e “Descrição”.

(d) Ao digitar parte do nome de uma coleção no campo “Coleção relacionada” o sistema
deverá recuperar as coleções cadastradas que possuem em seu campo “Nome” parte do nome
fornecido.
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(e) Ao marcar a opção “Criar nova”, o sistema deverá excluir e limpar as informações do
campo “Coleção relacionada” e exibir os seguintes campos: “Nome da coleção a ser criada” cujo
preenchimento é obrigatório e “Descrição”.

(f) O sistema deverá verifcar se a informação fornecida para o campo “Nome da
coleção a ser criada” já existe cadastrado na base de dados, impedir o seu cadastramento
duplicado e informar ao usuário.

(g) Ao desmarcar a opção “Criar nova”, o sistema deverá exibir o campo “Coleção
relacionada” e limpar e excluir os seguintes campos: “Nome da coleção a ser criada” e
“Descrição”.

20. Regra 20:
(4) Os registros de bens identfcados para os parâmetros fornecidos deverão ser
ordenados pelos seguintes campos e na seguinte ordem: Número de registro e Denominação.

(5) A opção “visualizar” será exibida para todos os registros de Bem.

(6) Ao selecionar a opção “visualizar”, o sistema irá exibir a tela de visualização das
informações para o Bem selecionado.

Caso o Bem seja Permanente, será exibida a tela da funcionalidade

• Funcionalidade Objeto →Visualizar registro de Bem Permanente.
Caso o Bem seja Temporário, será exibida a tela da funcionalidade

• Funcionalidade Objeto →Visualizar registro de Bem Temporário.
(7) A opção “alterar” será exibida apenas para os registros de Bem cuja “Situação de
cadastro” seja “Atva”

(8) Caso o usuário solicite a opção “alterar”, o sistema irá exibir a tela de alteração das
informações para o Bem selecionado conforme abaixo:

(a) Caso   o   Bem   seja   Permanente,   será   exibida   a   tela   da funcionalidade
• Funcionalidade Objeto →Alterar registro de Bem Permanente.

(b) Caso   o   Bem   seja   Temporário,   será   exibida   a   tela   da funcionalidade

• Funcionalidade Objeto →Alterar registro de Bem Temporário.

21. Regra 21:
(2) O campo Data de avaliação deverá possuir máscara 99/99/9999.
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(3) O campo “Valor avaliado” deverá ser formatado como 999.999.999.999,99 e não
deve permitr informar branco ou 0,00.

(4) No campo “Avaliador” ao ser digitado parte do nome de um avaliador, o sistema
deverá exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades” de
qualquer tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e no mínimo a
função “Avaliador”.

22. Regra 22:
(c) No campo “Seguradora” ao ser digitado parte do nome de um seguradora, o sistema
deverá exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades” do tpo
Entdade Coletva cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e no mínimo a
função “Seguradora”.

(d) Os campos “Campo Data inicial (sem rótulo)” e campo “Campo Data fm (sem
rótulo)” deverão possuir máscara 99/99/9999.

(e) Os campos “Valor de seguro” e “Valor de franquia” deverão ser formatados como
999.999.999.999,99 e não deve permitr informar branco ou 0,00.

23. Regra 23:
a) Ao selecionar a opção “Sim” no campo “Há incidência de direitos sobre o Bem”, o
sistema deverá exibir os campos: “Grid” e a opção para “Adicionar incidência de direito”.

b) Ao selecionar a opção “Não” no campo “Há incidência de direitos sobre o Bem”, o
sistema deverá limpar e excluir os campos: “Grid” e a opção para “Adicionar incidência de
direito”.

c) Ao selecionar a opção “Adicionar marcações / inscrições”, o sistema deverá exibir
uma tela (popup) com os seguintes campos:

i) Tipo de direito *

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio tpos de direito

Opções: Uso de imagem, Direito autoral, Direito à confdencialidade e Marca
registrada.

ii) Detentor do direito *

No campo “Detentor do direito” ao ser digitado parte do nome de um detentor,
o sistema deverá exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros
de “Autoridades” de qualquer tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte
do texto digitado e no mínimo a função “Detentor de direitos”.
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iii) Início de vigência

(iv)Ícone para exibição de calendário

(v) Fim previsto de vigência (vi)Ícone 
para exibição de calendário

a) Créditos (para exibição)

b) Informações / observações adicionais

c) Botão Cancelar
d) Botão Salvar (Insere um registro na grid de direitos sobre o Bem)

24. Regra 24:
(vii) As linhas da “Grid” deverão ser ordenadas em ordem decrescente pela data de 
inclusão do arquivo.

(viii) Ao selecionar a opção “Adicionar” novo arquivo, o sistema deverá exibir uma

tela com os seguintes campos:

• Nome *

• Descrição * 
(iii)Arquivo * (iv)Botão Cancelar

(v) Botão Salvar

(ix) O campo Arquivo irá permitr ao usuário selecionar um arquivo do sistema de 
arquivos.

25. Regra 25:
2) As linhas da “Grid” deverão ser ordenadas em ordem decrescente pela data inicial.

3) Ao selecionar a opção “Adicionar” novo evento, o sistema deverá exibir uma tela 
com os seguintes campos:

a) Tipo de evento *

b) Descrição 
(iii)Data inicial
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(iv)Ícone para exibição de calendário

(v) Opção para informar: Aproximada 
(vi)Data fnal

g) Ícone para exibição de calendário

h) Opção para informar: Aproximada 
(ix)Local

b) Pessoas envolvidas (Regra 26)

● Campo texto (sem rótulo)

● Lista de opções de funções (sem rótulo)

● Opção para inclusão de mais uma pessoa envolvida (+)

● Opção para exclusão de uma pessoa envolvida (-) 
(xi)Botão Cancelar

(xii) Botão Salvar

4) Na tela “Adicionar” novo evento serão obrigatórios os campos: Tipo de evento.

5) O campo Arquivo irá permitr ao usuário selecionar um arquivo do sistema de 
arquivos.

26. Regra 26:
(d) Conjunto de Campos de Pessoas Envolvidas (CCPE) composto por: Campo texto
(sem rótulo), Lista de opções de funções (sem rótulo) e as opções para: inclusão de mais um CCPE
(+) e exclusão de um determinado CCPE (-).

(e) Permite a inclusão de múltplos CCPE’s.

(f) Ao  selecionar  a  opção  (+),  o  sistema  deverá  exibir  um  conjunto  de campos

• CCPE.

(g) Ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir a limpar as informações de  um
respectvo CCPE.

(h) Caso exista apenas um conjunto CCPE será exibida apenas a opção (+).

(i) No campo “Campo texto (sem rótulo)” de um conjunto CCPE ao ser digitado parte
do nome de uma pessoa, o sistema deverá exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos
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registros “Autoridades” de qualquer tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto
digitado e que possuam qualquer função.

(j) Ao ser seleciona uma opção no “Campo texto (sem rótulo)” de um conjunto CCPE, o
sistema deverá exibir no respectvo campo “Lista de opções de funções (sem rótulo)”, as funções
cadastradas para pessoa selecionada recuperados de seu registro no cadastro de “Autoridades”.

(k) Agrupar e exibir as informações como no protótpo enviado.

27. Regra 27:
(a)  As linhas da “Grid” deverão ser ordenadas em ordem decrescente pela data.

28. Regra 28:
(a) O campo “Insttuição de origem” é de fornecimento obrigatório e pelo menos um dos

campos: “Número de registro” ou “Outros números” deverá ser fornecido
obrigatoriamente.

29. Regra 29:
(a) No campo “Localização de guarda” ao ser digitado parte da descrição da localização, o
sistema deverá exibir, em uma lista de opções, os registros de “Localização Interna” cuja
descrição possua parte do texto digitado e sejam  “Atvos”.

(b) No campo “Localização atual” ao ser digitado parte da descrição da localização, o
sistema deverá exibir, em uma lista de opções, os registros de “Localização Interna” cuja
descrição possua parte do texto digitado e sejam “Atvos”.

30. Regra 30:
(a) Campo bloqueado, ou seja, não permite alteração.

31. Regra 31:
(ii) Campo bloqueado, ou seja, não permite alteração.

(iii) Informação deverá ser recuperada do campo “Localização de destno” do últmo
registro de movimentação para o Bem cuja “Situação da movimentação” seja igual a
“Finalizada” e “Situação de cadastro” seja igual a “Atvo”.
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32. Regra 32:
(e) Regras para o campo Nº da movimentação *

(i) Campo bipartdo composto por “Campo sequencial (sem rótulo)” / Campo ano 
(sem rótulo)

(ii) Regra de formação:

Número sequencial que inicia em 1 e será incrementado em 1 unidade para cada
movimentação a ser cadastrada exibido no “Campo sequencial (sem rótulo)” e
bloqueado para edição.

Ao mudar o ano o campo será iniciado novamente em 1 para o novo ano
corrente.

Ex:

Movimentações: 1/2015 → 2/2015 → 3/2015 → 4/2015 
Movimentações: 1/2016 → 2/2016 → 3/2016 → 4/2016

(iii) Ano corrente exibido no “Campo ano (sem rótulo)” e bloqueado para edição. 
(iv)Ao  selecionar  a  opção  “Passivo”,  os  campos  “Campo  sequencial     (sem

rótulo)” / Campo ano (sem rótulo) deverão ser desbloqueados e permitr que  o
usuário informe um valor para o sequencial e um para o ano.

(v) O sistema deverá validar se Nº da movimentação (“Campo sequencial (sem
rótulo)” + Campo ano (sem rótulo)) já existe cadastrado e/ou se é superior ao
número da últma movimentação e nesse caso não deverá permitr o registro da
movimentação.

(f) Ao selecionar a opção “interna” para “Tipo de movimentação”, o sistema deverá
ocultar os campos: “Insttuição de origem”, “Localização de origem” e “Insttuição de destno” e
exibir a opção: “Existe alteração no tpo de situação do Bem?”.

(g) Ao selecionar a opção “sim” para “Existe alteração no tpo de situação do Bem?”, o
sistema deverá preencher o campo “Motvo da movimentação” com as seguintes opções:
Realocação.

• Excluir a opção: Evento não especifcado.
(h) Ao selecionar a opção “não” para “Existe alteração no tpo de situação do Bem?”, o
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sistema deverá preencher o campo “Motvo da movimentação” com as seguintes opções:
Exposição, Conservação-Restauração, Guarda em Reserva.

• Excluir a opção: Evento não especifcado.
(i) Ao selecionar a opção “externa” para “Tipo de movimentação”, o sistema deverá
ocultar os campos: “Insttuição de origem” e “Localização de origem” e preencher o campo
“Motvo da movimentação” com as seguintes opções: Exposição, Conservação-Restauração e
Estudos e Pesquisas.

• Excluir a opção: Evento não especifcado.
(j) Ao selecionar “Tipo de movimentação” interna o sistema deverá ocultar os  campos:
“Insttuição de origem”, “Localização de origem” e “Insttuição de destno”.

(k) No campo “Bens movimentados”, o sistema deverá exibir, em uma lista de opções,
“Número de registro” + “-” + “Título Principal” para os registros de “Bens” cujo texto ou parte do
texto informado exista nos campos “Número de registro”, “Outros números”, “Denominação” e
“Títulos” e que possuam:

(i) “Situação” igual a “Localizado” e

(ii) “Tipo de situação” diferente de “Em empréstmo” e

(iii)“Tipo” igual a “Bem Museológico Permanente” ou “Bem Museológico 
Temporário” e

(iv)“Situação de cadastro” igual a “Atvo”

(l) Ao selecionar a opção (+), o sistema deverá exibir um campo para informar o código de
outro Bem e as opções (+) e (-).
(m) Ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir e limpar as informações do respectvo
campo para informar código de outro Bem e as respectvas opções (+) e (-

).

(n) Caso exista apenas um campo para informar código de Bem, será exibida apenas a
opção (+).

(o) No campo “Responsável pela autorização” ao ser digitado parte do nome de uma
pessoa, o sistema deverá exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros de
“Autoridades” de qualquer tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e
que possuam qualquer função.

(p) No campo “Responsável pela movimentação” ao ser digitado parte do nome de uma
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pessoa, o sistema deverá exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros de
“Autoridades” de qualquer tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e
que possuam qualquer função.

(q) No campo “Insttuição de origem” ao ser digitado parte do nome de uma insttuição, o
sistema deverá exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades”
do tpo “Entdade coletva” cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e que
possuam qualquer função.

(r) No campo “Localização de origem” ao ser digitado parte da descrição da localização, o
sistema deverá exibir, em uma lista de opções, os registros de “Localização Interna” cuja
descrição possua parte do texto digitado e sejam  “Atvos”.

(s) No campo “Insttuição de destno” ao ser digitado parte do nome de uma insttuição, o
sistema deverá exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades”
de qualquer tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e que possuam
qualquer função.

(t) No campo “Localização de destno” ao ser digitado parte da descrição da localização, o
sistema deverá exibir, em uma lista de opções, os registros de “Localização Interna” cuja
descrição possua parte do texto digitado e sejam  “Atvos”.

(u) No campo “Empresa Transportadora” ao ser digitado parte do nome de uma pessoa, o
sistema deverá exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades”
de tpo “Entdade coletva” cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e que
possuam a função “Transportadora”.

33. Regra 33:
(a) No campo “Localização de guarda” ao ser digitado parte da descrição da localização, o

sistema deverá exibir, em uma lista de opções, os registros de “Localização Interna” cuja
descrição possua parte do texto digitado e sejam  “Atvos”.

34. Regra 34:
(d) Campo bloqueado, ou seja, não permite alteração.

35. Regra 35:
(e) Ao solicitar a fnalização do registro de Bem Museológico Permanente, o sistema
deverá verifcar:
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(i) Se os campos obrigatórios foram fornecidos

(f) Após as verifcações, o sistema deverá:

(i) Criar um registro de Bem Permanente e defnir o campo “Situação de cadastro” 
como “Atvo” e “Tipo” como “Bem Museológico Permanente”.

(ii) Criar um registro de movimentação de entrada com as seguintes informações:

(1) Data de registro de movimentação Preencher 
com a data de registro do sistema.

(2) N° da movimentação

Gerado pelo sistema conforme regra (Regra 32)

(3) Tipo de movimentação 
Preencher como: Interna

(4) Motvo da movimentação 
Preencher como: Criação

(5) Descrição da movimentação

Preencher como: Movimentação de entrada do Bem no acervo.

(6) Nº de registro do Bem

Recuperado da tela de Bem permanente.

(7) Situação anterior do Bem

Recuperado do campo “Situação” da tela de Bem permanente.

(8) Tipo de situação anterior do Bem

Recuperado do campo “Tipo de Situação” da tela de Bem permanente.

(9) Situação atual do Bem

Recuperado do campo “Situação” da tela de Bem permanente.

(10) Tipo de situação atual do Bem

Recuperado do campo “Tipo de Situação” da tela de Bem permanente.
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(11) Responsável pela autorização 
Preencher como: nulo.

(12) Responsável pela movimentação

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(13) Insttuição de origem

Preencher com “Insttuição utlizadora” defnida na funcionalidade 
Confgurações.

(14) Localização de origem

Recuperado do campo “Localização atual” da tela de Bem permanente.

(15) Insttuição de destno Preencher como: nulo.

(16) Localização de destno 
Preencher como: nulo.

(17) Empresa transportadora Defnir como nulo

(18) Previsão de início Defnir como nulo

(19) Previsão de fm Defnir como nulo

(20) Início
Preencher com a data do sistema

(21) Fim

Preencher com a data do sistema

(22) Situação da movimentação Preencher com: Finalizada

(23) Situação de cadastro Defnir como: Atvo.

(24) Motvo cancelamento Defnir como: Nulo.

(iii) Caso o usuário tenha selecionado a opção “Sim” para o campo “Bem possui
marcações / inscrições” no “Bloco de Dados de Marcações / inscrições”, o sistema irá criar
um registro de marcação para cada tpo de marcação fornecida com as seguintes
informações:
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(1) Tipo de marcação

Preencher com o campo “Tipo de marcação”.

(2) Idioma

Preencher com o campo “Idioma”.

(3) Transcrição

Preencher com o campo “Transcrição”.

(4) Registro fotográfco

Preencher com o campo “Registro fotográfco”.

(iv) Caso o usuário tenha selecionado a opção “Sim” para o campo “Há incidência de
direitos sobre o Bem” no “Bloco de Dados de Direitos”, o sistema irá criar um registro de
direitos para cada tpo de direito fornecido com as seguintes informações:

(1) Tipo de direito

Preencher com o campo “Tipo de direito”.

(2) Detentor do direito

Preencher com o campo “Detentor de direito”.

(3) Início de vigência

Preencher com o campo “Início de vigência”.

(4) Fim previsto de vigência

Preencher com o campo “Fim previsto de vigência”.

(5) Créditos (para exibição)

Preencher com o campo “Créditos (para exibição)”.

(6) Informações / observações adicionais

(7) Preencher com o campo “Informações / observações adicionais”.

(v) Caso o usuário tenha selecionado a opção “Criar novo” no “Bloco de Dados de
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Conjunto”, o sistema irá criar um registro de conjunto com as seguintes informações:

(1) Nome

Preencher com o campo “Nome do conjunto a ser criado”.
(2) Descrição

Preencher com o campo “Descrição”.

(3) Bens

Número de registro do Bem.

(vi) Caso o usuário tenha selecionado a opção “Criar nova” no “Bloco de Dados de
Coleção”, o sistema irá criar um registro de coleção com as seguintes informações:

(1) Nome

Preencher com o campo “Nome da coleção a ser criada”.

(2) Descrição

Preencher com o campo “Descrição”.

(3) Bens

Número de registro do Bem.

(vii) Criar um registro de diagnóstco/análise do estado de    conservação

com as seguintes informações:

(1) Data da análise

Preencher com o campo “Data da análise” fornecido na tela de registro do 
Bem.

(2) Responsável

Preencher com o campo “Responsável” fornecido na tela de registro do Bem.
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(3) Função

Preencher com o campo “Função” fornecido na tela de registro do Bem.

(4) Estado de conservação

Preencher com o campo “Estado de conservação” fornecido na tela de 
registro do Bem.

(5) Análise detalhada

(6) Preencher com o campo “Análise detalhada” fornecido na tela de registro do 
Bem.

(viii) Criar registros de ações do sistema com as seguintes informações:

(1) Primeiro registro:
a) Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

b) Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

c) Tipo de evento

Preencher com “Catalogação”

d) Evento

Preencher com “Catalogação realizada no ato de entrada do Bem no 
acervo”

e) Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(2) Segundo registro:
a) Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.
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b) Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

c) Tipo de evento

Preencher com “Diagnóstcos / Análises do estado de conservação”

d) Evento

Preencher com “Informações de Diagnóstco / Análise de conservação 
fornecidas no ato de entrada do Bem no acervo”

e) Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(ix) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

(1) Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

(2) Tipo de ação 
Inclusão

(3) Descrição

Registro de entrada do Bem no acervo

(4) Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(a) Regra 36:

• Ao solicitar a fnalização do registro de Bem Museológico Temporário, o sistema deverá
verifcar:

• Se os campos obrigatórios foram fornecidos

• Após as verifcações, o sistema deverá:
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• Criar um registro de Bem Temporário e defnir o campo “Situação de cadastro” 
como “Atvo” e “Tipo” como “Bem Museológico Temporário”.

• Criar um registro de movimentação de entrada com as seguintes 
informações:

• Data de registro de movimentação 
Data de registro do sistema.

• N° da movimentação

Gerado pelo sistema conforme regra (Regra 32)

• Tipo de movimentação 
Preencher como: Interna

• Motvo da movimentação 
Preencher como: Criação

• Descrição da movimentação

Preencher como: Movimentação de entrada do Bem no acervo.

• Nº de registro do Bem
Recuperado da tela de Bem temporário.

• Situação anterior do Bem

Recuperado do campo “Situação” da tela de Bem temporário.

• Tipo de situação anterior do Bem

Recuperado do campo “Tipo de Situação” da tela de Bem temporário.

• Situação atual do Bem

Recuperado do campo “Situação” da tela de Bem temporário.

• Tipo de situação atual do Bem

Recuperado do campo “Tipo de Situação” da tela de Bem temporário.

• Responsável pela autorização Preencher como: nulo.
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• Responsável pela movimentação

Preencher com usuário responsável pela ação.

• Insttuição de origem

Preencher com “Insttuição utlizadora” defnida na funcionalidade 
Confgurações.

• Localização de origem

Recuperado do campo “Localização atual” da tela de Bem temporário.

• Insttuição de destno Preencher como: nulo.

• Localização de destno Preencher como: nulo.

• Empresa transportadora Defnir como nulo

• Previsão de início Defnir como nulo
• Previsão de fm Defnir como nulo

• Início

Preencher com a data do sistema

• Fim

Preencher com a data do sistema

• Situação da movimentação Preencher com: Finalizada.

• Situação de cadastro Defnir como: Atva.

• Motvo cancelamento Defnir como: Nulo.

• Caso o usuário tenha selecionado a opção “Sim” para o campo “Bem possui
marcações / inscrições” no “Bloco de Dados de Marcações / inscrições”, o sistema irá criar um
registro de marcação para cada tpo de marcação fornecida com as seguintes informações:

• Tipo de marcação

Preencher com o campo “Tipo de marcação”.

• Idioma
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Preencher com o campo “Idioma”.
• Transcrição

Preencher com o campo “Transcrição”.

• Registro fotográfco

Preencher com o campo “Registro fotográfco”.

• Caso o usuário tenha selecionado a opção “Sim” para o campo “Há incidência de
direitos sobre o Bem” no “Bloco de Dados de Direitos”, o sistema irá criar um registro de direitos
para cada tpo de direito fornecido com as seguintes informações:

• Tipo de direito

Preencher com o campo “Tipo de direito”.

• Detentor do direito

Preencher com o campo “Detentor de direito”.

• Início de vigência

Preencher com o campo “Início de vigência”.

• Fim previsto de vigência

• Preencher com o campo “Fim previsto de vigência”.

• Créditos (para exibição)

Preencher com o campo “Créditos (para exibição)”.

• Informações / observações adicionais

• Preencher com o campo “Informações / observações 
adicionais”.

• Caso o usuário tenha selecionado a opção “Criar novo” no “Bloco de Dados de
Conjunto”, o sistema irá criar um registro de conjunto com as seguintes informações:

• Nome
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Preencher com o campo “Nome do conjunto a ser criado”.

• Descrição

Preencher com o campo “Descrição”.

• Bens

Número de registro do Bem.

• Caso o usuário tenha selecionado a opção “Criar nova” no “Bloco de Dados de
Coleção”, o sistema irá criar um registro de coleção com as seguintes informações:

• Nome

Preencher com o campo “Nome da coleção a ser criada”.

• Descrição

Preencher com o campo “Descrição”.

• Bens

Número de registro do Bem.

• Criar um registro de diagnóstco/análise do estado de    conservação

com as seguintes informações:

• Data da análise
Preencher com o campo “Data da análise” fornecido na tela de registro do 
Bem.

• Responsável

Preencher com o campo “Responsável” fornecido na tela de registro do Bem.

• Função

Preencher com o campo “Função” fornecido na tela de registro do Bem.

• Estado de conservação
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Preencher com o campo “Estado de conservação” fornecido na tela de 
registro do Bem.

• Análise detalhada

• Preencher com o campo “Análise detalhada” fornecido na tela de registro do 
Bem.

• Criar registros de ações do sistema com as seguintes informações:

• Primeiro registro:
• Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

• Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de evento

Preencher com “Catalogação”

• Evento

Preencher com “Catalogação realizada no ato de entrada do Bem no 
acervo”

• Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

• Segundo registro:
• Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

• Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de evento

Preencher com “Diagnóstcos / Análises do estado de conservação”

• Evento
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Preencher com “Informações de Diagnóstco / Análise de conservação 
fornecidas no ato de entrada do Bem no acervo”

• Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.  (ix)Criar 
um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

(4) Data da ação
Preencher com a data de registro do sistema.

(5) Tipo de ação Inclusão

(6) Descrição
Registro de entrada do Bem no acervo

(7) Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(b) Regra 37:

• Ao solicitar a fnalização do registro de alteração de Bem Museológico Permanente, o 
sistema deverá verifcar:

• Se os campos obrigatórios foram fornecidos

• Após as verifcações, o sistema deverá:

• Alterar o registro de Bem Permanente

• Caso o sistema identfque que o Nº de registro do Bem foi alterado, o sistema
deverá incluir Nº de registro do Bem anterior nos registros de outros números do cadastro do
bem e defnir o número como bloqueado para exclusão.
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• Caso o usuário tenha selecionado a opção “Sim” para o campo “Bem possui
marcações / inscrições” no “Bloco de Dados de Marcações / inscrições”, o sistema irá criar um
registro de marcação para cada tpo de marcação fornecida com as seguintes informações:

• Tipo de marcação

Preencher com o campo “Tipo de marcação”.

• Idioma

Preencher com o campo “Idioma”.

• Transcrição

Preencher com o campo “Transcrição”.

• Registro fotográfco

Preencher com o campo “Registro fotográfco”.

• Caso o usuário tenha selecionado a opção “Sim” para o campo “Há incidência de
direitos sobre o Bem” no “Bloco de Dados de Direitos”, o sistema irá criar um registro de direitos
para cada tpo de direito fornecido com as seguintes informações:

• Tipo de direito

Preencher com o campo “Tipo de direito”.

• Detentor do direito

Preencher com o campo “Detentor de direito”.

• Início de vigência

Preencher com o campo “Início de vigência”.

• Fim previsto de vigência

Preencher com o campo “Fim previsto de vigência”.

• Créditos (para exibição)
Preencher com o campo “Créditos (para exibição)”.
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• Informações / observações adicionais

• Preencher com o campo “Informações / observações 
adicionais”.

• Caso o usuário tenha selecionado a opção “Criar novo” no “Bloco de Dados de
Conjunto”, o sistema irá:

• Caso exista, desvincular o Bem do conjunto relacionado.

• Criar um registro de conjunto com as seguintes informações:

• Nome

Preencher com o campo “Nome do conjunto a ser criado”.

• Descrição

Preencher com o campo “Descrição”.

• Bens

Número de registro do Bem.

• Caso o usuário tenha selecionado a opção “Criar nova” no “Bloco de Dados de
Coleção”, o sistema irá:

• Caso exista, desvincular o Bem da coleção relacionada.

• Criar um registro de coleção com as seguintes informações:

• Nome

Preencher com o campo “Nome da coleção a ser criada”.

• Descrição

Preencher com o campo “Descrição”.

• Bens

Número de registro do Bem.
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• Caso o sistema identfque que o campo “Situação” foi alterado, o sistema
irá criar um registro de diagnóstco/análise do estado de conservação com as seguintes
informações:

• Data da análise

Preencher com o campo “Data da análise” fornecido na tela de registro do 
Bem.

• Responsável

Preencher com o campo “Responsável” fornecido na tela de registro do Bem.

• Função

Preencher com o campo “Função” fornecido na tela de registro do Bem.

• Estado de conservação

Preencher com o campo “Estado de conservação” fornecido na tela de 
registro do Bem.

• Análise detalhada

• Preencher com o campo “Análise detalhada” fornecido na tela de registro do 
Bem.

• Criar registros de ações do sistema com as seguintes informações:

• Primeiro registro:

• Data inicial
Preencher com a data de registro do sistema.

• Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de evento

Preencher com “Catalogação”

• Evento

Preencher com “Alteração das informações de Catalogação do Bem”
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• Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

• Caso o sistema identfque que o campo “Situação” foi
alterado, o sistema irá criar um registro:

• Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

• Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de evento

Preencher com “Diagnóstcos / Análises do estado de conservação”

• Evento

Preencher com “Realizado novo Diagnóstco(s) / Análise(s) do estado de 
conservação do Bem”

• Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

• Caso o sistema identfque que o Nº de registro do Bem foi
alterado, criar registro com:

• Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

• Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de evento

Preencher com “Catalogação”

• Evento

Preencher com “Alteração do Nº de Registro do Bem das informações de 
Catalogação do Bem”

• Pessoa envolvida
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Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

• Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes
informações:

• Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de ação 
Alteração

• Descrição

Registro do Bem no acervo

• Responsável pela ação envolvida
Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(c) Regra 38:

• Ao solicitar a fnalização do registro de alteração de Bem Museológico Temporário, o 
sistema deverá verifcar:

• Se os campos obrigatórios foram fornecidos

• Após as verifcações, o sistema deverá:

• Alterar o registro de Bem Temporário

• Caso o sistema identfque que o Nº de registro do Bem foi alterado, o sistema
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deverá incluir Nº de registro do Bem anterior nos registros de outros números do cadastro do
bem e defnir o número como bloqueado para exclusão.

• Caso o usuário tenha selecionado a opção “Sim” para o campo “Bem possui
marcações / inscrições” no “Bloco de Dados de Marcações / inscrições”, o sistema irá criar um
registro de marcação para cada tpo de marcação fornecida com as seguintes informações:

• Tipo de marcação

Preencher com o campo “Tipo de marcação”.

• Idioma

Preencher com o campo “Idioma”.

• Transcrição

Preencher com o campo “Transcrição”.

• Registro fotográfco

Preencher com o campo “Registro fotográfco”.

• Caso o usuário tenha selecionado a opção “Sim” para o campo “Há incidência de
direitos sobre o Bem” no “Bloco de Dados de Direitos”, o sistema irá criar um registro de direitos
para cada tpo de direito fornecido com as seguintes informações:

• Tipo de direito

Preencher com o campo “Tipo de direito”.

• Detentor do direito

Preencher com o campo “Detentor de direito”.

• Início de vigência

Preencher com o campo “Início de vigência”.

• Fim previsto de vigência

Preencher com o campo “Fim previsto de vigência”.

• Créditos (para exibição)
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Preencher com o campo “Créditos (para exibição)”.

• Informações / observações adicionais
• Preencher com o campo “Informações / observações 

adicionais”.

• Caso o usuário tenha selecionado a opção “Criar novo” no “Bloco de Dados de
Conjunto”, o sistema irá:

• Caso exista, desvincular o Bem do conjunto relacionado.

• Criar um registro de conjunto com as seguintes informações:

• Nome

Preencher com o campo “Nome do conjunto a ser criado”.

• Descrição

Preencher com o campo “Descrição”.

• Bens

Número de registro do Bem.

• Caso o usuário tenha selecionado a opção “Criar nova” no “Bloco de Dados de
Coleção”, o sistema irá:

• Caso exista, desvincular o Bem da coleção relacionada.

• Criar um registro de coleção com as seguintes informações:

• Nome

Preencher com o campo “Nome da coleção a ser criada”.

• Descrição

Preencher com o campo “Descrição”.

• Bens

Número de registro do Bem.
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• Caso o sistema identfque que o campo “Situação” foi alterado, o sistema
irá criar um registro de diagnóstco/análise do estado de conservação com as seguintes
informações:

• Data da análise

Preencher com o campo “Data da análise” fornecido na tela de registro do 
Bem.

• Responsável

Preencher com o campo “Responsável” fornecido na tela de registro do Bem.

• Função

Preencher com o campo “Função” fornecido na tela de registro do Bem.

• Estado de conservação

Preencher com o campo “Estado de conservação” fornecido na tela de 
registro do Bem.

• Análise detalhada

• Preencher com o campo “Análise detalhada” fornecido na tela de registro do 
Bem.

• Criar registros de ações do sistema com as seguintes informações:

• Primeiro registro:
• Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

• Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.
• Tipo de evento

Preencher com “Catalogação”

• Evento

Preencher com “Alteração das informações de Catalogação do Bem”
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• Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

• Caso o sistema identfque que o campo “Situação” foi
alterado, o sistema irá criar um registro:

• Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

• Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de evento

Preencher com “Diagnóstcos / Análises do estado de conservação”

• Evento

Preencher com “Realizado novo Diagnóstco(s) / Análise(s) do estado de 
conservação do Bem”

• Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

• Caso o sistema identfque que o Nº de registro do Bem foi
alterado, criar registro com:

• Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

• Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de evento

Preencher com “Catalogação”

• Evento

Preencher com “Alteração do Nº de Registro do Bem das informações de 
Catalogação do Bem”

• Pessoa envolvida
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Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.  (ix)Criar um
registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

(4) Data da ação
Preencher com a data de registro do sistema.

(5) Tipo de ação Alteração

(6) Descrição

Registro do Bem no acervo

(7) Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(d) Regra 39:

• Ao solicitar a fnalização do registro de movimentação, o sistema deverá 
verifcar:

• Se os campos obrigatórios foram fornecidos.

• Pelo menos um dos campos: “Previsão de início”, “Previsão de fm”, “Início” ou
“Fim” deverá ser fornecido, caso contrário não será permitdo registrar a movimentação e será
informado ao usuário.

• Caso o sistema identfque que foi fornecida uma data para “Previsão de fm” e
não foi fornecida data para “Previsão de início” ou que foi fornecida uma data para “Previsão de
início” e não foi fornecida uma data para “Previsão de fm” não será permitdo registrar a
movimentação e será informado ao usuário.

• Caso o sistema identfque que foi fornecida uma data para “Previsão de fm”
menor que uma data para “Previsão de início” ou que foi fornecida uma data para “Previsão de
início” superior a uma data para “Previsão de fm” não será permitdo registrar a movimentação e
será informado ao usuário.
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• Caso o sistema identfque que foi fornecida uma data para “Fim” e não foi
fornecida uma data para o “Início” não será permitdo registrar a movimentação e será
informado ao usuário.

• Caso o sistema identfque que foi fornecida uma data para “Fim” menor que
uma data fornecida para o “Início” ou que foi fornecida uma data para o “Início” superior a uma
data fornecida para o “Fim” não será permitdo registrar a movimentação e será informado ao
usuário.

• Caso o sistema identfque que foi fornecida uma data para “Início” ou “Fim”
superior a data atual do sistema, não será permitdo registrar a movimentação e será informado
ao usuário.

• Caso o sistema identfque que para qualquer um dos Bens informados em
“Bens movimentados” existe algum registro de movimentação com “Situação da
movimentação” igual a “Iniciada” e “Situação de Cadastro” igual a “Atvo” não será permitdo
registrar a movimentação e será informado ao usuário.

• Caso o sistema identfque que as datas informadas para o período de
previsão (“Previsão de início” e “Previsão de fm”) coincidem com outro período de previsão
(“Previsão de início” e “Previsão de fm”) defnido para os registros de movimentações já
cadastradas, para qualquer um dos Bens informados em “Bens movimentados”, e cujos registros
possuam “Situação da movimentação” igual a “Prevista” e “Situação de Cadastro” igual a
“Atvo” não será permitdo registrar a movimentação e será informado ao usuário.

Ou seja, somente serão permitdos agendamentos:

Previsão de 
Início 
cadastrada

Previsão de 
Fim 
cadastrada

Previsão de 
início 

Previsão de
fm 

Previsão de 
início 

Previsão de
fm 
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informada informada informada informada

• Ao fnalizar as verifcações, o sistema deverá criar para cada um dos Bens informados 
em “Bens movimentados”:

• Criar um registro de movimentação sendo:

• O registro de movimentação será composto pelos seguintes 
campos:

• Data de registro de movimentação 
Data de registro no sistema

• N° da movimentação

Recuperado da tela de movimentação

• Tipo de movimentação

Recuperado da tela de movimentação

• Motvo da movimentação Recuperado da
tela de movimentação

• Descrição da movimentação Recuperado 
da tela de movimentação

• Nº de registro do Bem

Recuperado da tela de movimentação

• Situação anterior do Bem

Recuperado do campo “Situação” registrado no cadastro do Bem
movimentado.

• Tipo de situação anterior do Bem

Recuperado do campo “Tipo de Situação” registrado no cadastro do Bem
movimentado.

• Situação atual do Bem

Recuperado da tela de movimentação
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• Tipo de situação atual do Bem 
Recuperado da tela de movimentação

• Responsável pela autorização 
Recuperado da tela de movimentação

• Responsável pela movimentação 
Recuperado da tela de movimentação

• Insttuição de origem

Para “Tipo de movimentação” interna: “Insttuição de origem” igual a
“Insttuição utlizadora” defnida na funcionalidade Confgurações.

Para “Tipo de movimentação” externa: “Insttuição de origem” igual a
“Insttuição utlizadora” defnida na funcionalidade Confgurações.

• Localização de origem

Para “Tipo de movimentação” interna: “Localização de origem” igual a
“Localização atual” registrada na últma movimentação fnalizada
existente para o Bem.
Para “Tipo de movimentação” externa: “Localização de origem” igual a
“Localização atual” registrada na últma movimentação existente para o
Bem

• Insttuição de destno

Para “Tipo de movimentação” interna: “Insttuição de destno” igual a
“Insttuição utlizadora” defnida na funcionalidade Confgurações.

Para “Tipo de movimentação” externa: “Insttuição de destno” igual ao
campo “Insttuição destno” da tela de movimentação.

• Localização de destno

Para “Tipo de movimentação” interna: “Localização de destno” igual ao
campo “Localização de destno” da tela de movimentação.

Para “Tipo de movimentação” externa: “Localização de destno” igual ao
campo “Localização de destno” da tela de movimentação.

• Empresa transportadora

Recuperado da tela de movimentação
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• Previsão de início

Recuperado da tela de movimentação

• Previsão de fm

Recuperado da tela de movimentação

• Início

Recuperado da tela de movimentação

• Fim

Recuperado da tela de movimentação

• Situação da movimentação

Caso   o   campo   “Início”   se   encontre   preenchido,   defnir  com:

• Iniciada.
Caso  o  campo  “Início”  não  se  encontre  preenchido,  defnir com:

• Prevista.
Caso   o   campo   “Fim”   se   encontre   preenchido,   defnir     com:

• Finalizada.
• Situação de cadastro 
Defnir como: Atvo.

• Motvo cancelamento 
Defnir como: Nulo.

• Caso a “Situação da movimentação” seja “Iniciada”, alterar no registro dos 
Bens:

• Campo Tipo de situação conforme abaixo:

Tipo de 
Movimentação

Motvo da 
Movimentação

Tipo de Situação do
Bem

Interna Realocação Não altera (somente a 
localização atual do 
registro do bem)
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Exposição Em Exposição

Conservação-Restauração Em Conservação-
restauração

Guarda em Reserva Guarda em reserva

Externa Exposição Em empréstmo

Conservação-Restauração Em empréstmo

Estudos e Pesquisas Em empréstmo

• Campo “Localização atual” do registro do Bem deverá ser alterado com o
valor fornecido para o campo “Localização de destno” da movimentação.

• Criar um registro de ações do sistema com as seguintes 
informações:

• Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

• Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de evento

Preencher com “Movimentação”

• Evento

Preencher com “Movimentação do Bem”

• Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

• Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes 
informações:

• Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

194

                                               



Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Análise de Requisitos

• Tipo de ação Inclusão

• Descrição Movimentação do Bem

• Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

2) Regra 40:
a) Pelo menos um dos parâmetros de pesquisa deverá ser fornecido.

b) N° da movimentação deverá sempre ser fornecido o campo sequencial e o ano.

c) Período previsto deverá sempre ser fornecido o Início e Fim.

d) Período realizado deverá sempre ser fornecido o Início e Fim.

e) O período previsto não poderá ser superior a 06 meses.

f) O período realizado não poderá ser superior a 06 meses.

g) Caso as regras descritas acima não sejam atendidas, o sistema não permitrá a realização
da pesquisa e irá informar ao usuário.

3) Regra 41:
(a) O sistema deverá recuperar os registros de movimentações para os parâmetros
fornecidos, em ordem decrescente, pelos seguintes campos: “Nº da movimentação”.

(b) A opção “visualizar” será exibida para todos os registros de movimentação 
identfcados.
(c) Ao selecionar a opção “visualizar”, o sistema irá exibir a tela para visualização das 
informações  de  uma  movimentação  defnida  na  Funcionalidade Movimentação

• →Visualizar registro.
(d) A opção “alterar” será exibida apenas para os registros de movimentação identfcados 
com:

(i) “Situação da movimentação” diferente de “Finalizada” e

(ii) “Situação de cadastro” igual a “Atvo” e (iii)“Motvo da 
movimentação” diferente de “Criação”.
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(e) Ao selecionar a opção “alterar”, o sistema irá exibir a tela para alteração das 
informações  de  uma  movimentação  defnida  na  Funcionalidade Movimentação

• →Alterar registro.
(f) A opção “emitr termo” será exibida apenas para os registros de movimentação 
identfcados com:

(i) “Situação da movimentação” igual a “Prevista” ou “Iniciada” e
(ii) “Situação de cadastro” igual a “Atvo” e (iii)“Motvo da 
movimentação” diferente de “Criação”.

(g) Ao selecionar a opção “emitr termo”, o sistema irá emitr o termo  de movimentação 
conforme (Regra 42).

(h) A opção “excluir” será exibida para todos os registros de movimentação identfcados 
com:

(i) “Situação da movimentação” seja igual a “Prevista” e

(ii) “Situação de cadastro” igual a “Atvo” e (iii)“Motvo da 
movimentação” diferente de “Criação”.

(i) Ao selecionar a opção “excluir”, o sistema irá excluir as informações da movimentação e
alterar os seguintes campos do registro do Bem:

(i) Situação = Situação Anterior do Bem da movimentação

(ii) Tipo de situação = Tipo de Situação Anterior do Bem da movimentação 
(iii)Localização atual = Localização Anterior da movimentação

(j) A opção “cancelar” será exibida para todos os registros de movimentação identfcados 
com:

(i) “Situação da movimentação” igual a “Iniciada” ou “Finalizada” e
(ii) “Situação de Cadastro” igual a “Atvo” e

(iii)“Motvo da movimentação” diferente de “Criação” e que sejam o últmo
registro de movimentação dos Bens informados em  “Bens movimentados”.

(k) Ao selecionar a opção “cancelar”, o sistema irá exibir a tela para alteração das 
informações  de  uma  movimentação  defnida  na  Funcionalidade Movimentação

• →Cancelar registro.

4) Regra 42:
a) Serão exibidas todas as informações do registro de movimentação conforme “layout” da
tela de visualização em formato “pdf”.
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5) Regra 43:
Caso   o   sistema   identfque que   a   “Movimentação”   possui “Situação   da 
movimentação” igual a “Iniciada” apenas os campos não serão bloqueados

(a) :Fim
(b) Ícone para exibição de calendário

(2) Caso   o   sistema   identfque   que a   “Movimentação”   possui “Situação   da 
movimentação” igual a “Prevista” apenas os campos serão bloqueados:

(a) Nº da movimentação *

(i) Campo sequencial (sem rótulo)

(ii) Campo ano (sem rótulo)

(b) Opção para informar o número manualmente: “Passivo”

(3) Para os campos desbloqueados aplicar a Regra 32.

xl) Regra 44:

(a) Ao solicitar a fnalização de alteração do registro de movimentação, o sistema deverá 
verifcar:

(i) Se os campos obrigatórios foram fornecidos.

(ii) Pelo menos um dos campos: “Previsão de início”, “Previsão de fm”, “Início” ou
“ F i m ” deverá ser fornecido, caso contrário não será permitdo alterar o registro de
movimentação e será informado ao usuário.

(iii) Caso o sistema identfque que foi fornecida uma data para “Previsão de fm” e
não foi fornecida data para “Previsão de início” ou que foi fornecida uma data para “Previsão de
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início” e não foi fornecida uma data para “Previsão de fm” não será permitdo não será
permitdo alterar o registro de movimentação e será informado ao usuário.

(iv) Caso o sistema identfque que foi fornecida uma data para “Previsão de fm”
menor que uma data para “Previsão de início” ou que foi fornecida uma data para “Previsão de
início” superior a uma data para “Previsão de fm” não será permitdo não será permitdo alterar
o registro de movimentação e será informado ao usuário.

(v) Caso o sistema identfque que foi fornecida uma data para “Fim” e não foi
fornecida uma data para o “Início” não será permitdo não será permitdo alterar o registro de
movimentação e será informado ao usuário.

(vi) Caso o sistema identfque que foi fornecida uma data para “Fim” menor que
uma data fornecida para o “Início” ou que foi fornecida uma data para o “Início” superior a uma
data fornecida para o “Fim” não será permitdo não será permitdo alterar o registro de
movimentação e será informado  ao usuário.

(vii) Caso o sistema identfque que foi fornecida uma data para “Início” ou “Fim”
superior a data atual do sistema, não será permitdo não será permitdo alterar o registro de
movimentação e será informado ao usuário.

(viii) Caso o sistema identfque que para qualquer um dos Bens informados em
“Bens movimentados” existe algum registro de movimentação com “Situação da
movimentação” igual a “Iniciada” e “Situação de Cadastro” igual a “Atvo” não será permitdo
não será permitdo alterar o registro de movimentação e será informado ao usuário.

(ix) Caso o sistema identfque que as datas informadas para o período de
previsão (“Previsão de início” e “Previsão de fm”) coincidem com outro período de previsão
(“Previsão de início” e “Previsão de fm”) defnido para os registros de movimentações já
cadastradas, para qualquer um dos Bens informados em “Bens movimentados”, e cujos registros
possuam “Situação da movimentação” igual a “Prevista” e “Situação de Cadastro” igual a
“Atvo” não será permitdo não será permitdo alterar o registro de movimentação e será
informado ao usuário.
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Ou seja, somente serão permitdos agendamentos:

Previsão de
Início 
cadastrada

Previsão de
Fim 
cadastrada

Previsão de
início 
informada

Previsão 
de fm 
informada

Previsão de
início 
informada

Previsão 
de fm 
informada

(b) Ao fnalizar as verifcações, o sistema deverá alterar para cada um dos Bens informados 
em “Bens movimentados”:

a) O registro de movimentação sendo:

i) Data de registro de movimentação Data de registro no sistema

ii) Tipo de movimentação

Recuperado da tela de movimentação

iii) Motvo da movimentação Recuperado da tela de movimentação

iv) Descrição da movimentação Recuperado da tela de movimentação

v) Nº de registro do Bem

Recuperado da tela de movimentação

vi) Situação anterior do Bem

Recuperado do campo “Situação” registrado no cadastro do Bem 
movimentado.

vii) Tipo de situação anterior do Bem

Recuperado do campo “Tipo de Situação” registrado no cadastro do Bem 
movimentado.

viii)Situação atual do Bem
Recuperado da tela de movimentação
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ix) Tipo de situação atual do Bem Recuperado da tela de movimentação

x) Responsável pela autorização Recuperado da tela de movimentação

xi) Responsável pela movimentação Recuperado da tela de movimentação

xii) Insttuição de origem

Para “Tipo de movimentação” interna: “Insttuição de origem” igual a
“Insttuição utlizadora” defnida na funcionalidade Confgurações.

Para “Tipo de movimentação” externa: “Insttuição de origem” igual a
“Insttuição utlizadora” defnida na funcionalidade Confgurações.

xiii)Localização de origem

Para “Tipo de movimentação” interna: “Localização de origem” igual a
“Localização atual” registrada na últma movimentação fnalizada
existente para o Bem.

Para “Tipo de movimentação” externa: “Localização de origem” igual a
“Localização atual” registrada na últma movimentação existente para o
Bem

xiv)Insttuição de destno

Para “Tipo de movimentação” interna: “Insttuição de destno” igual a
“Insttuição utlizadora” defnida na funcionalidade Confgurações.

Para “Tipo de movimentação” externa: “Insttuição de destno” igual ao
campo “Insttuição destno” da tela de movimentação.

xv) Localização de destno

Para “Tipo de movimentação” interna: “Localização de destno” igual ao
campo “Localização de destno” da tela de movimentação.

Para “Tipo de movimentação” externa: “Localização de destno” igual ao
campo “Localização de destno” da tela de movimentação.

xvi)Empresa transportadora

Recuperado da tela de movimentação

xvii) Previsão de início

Recuperado da tela de movimentação

xviii) Previsão de fm
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Recuperado da tela de movimentação

xix) Início

Recuperado da tela de movimentação

xx) Fim

Recuperado da tela de movimentação

xxi)Situação da movimentação

Caso   o   campo   “Início”   se   encontre   preenchido,   defnir  com:

• Iniciada.
Caso  o  campo  “Início”  não  se  encontre  preenchido,  defnir com:

• Prevista.

Caso   o   campo “Fim”   se   encontre   preenchido,   defnir    com:
• Finalizada.
xxii) Situação de cadastro 
Defnir como: Atvo.

xxiii) Motvo cancelamento 
Defnir como: Nulo.

b) Caso a “Situação da movimentação” seja “Iniciada”, alterar no registro dos 
Bens:

i) Campo Tipo de situação conforme abaixo:

Tipo de 
Movimentação

Motvo da 
Movimentação

Tipo de Situação do 
Bem

Interna Realocação Guarda em reserva

Exposição Em Exposição

Conservação-Restauração Em Conservação-
restauração
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Guarda em Reserva Guarda em reserva

Externa Exposição Em empréstmo

Conservação-Restauração Em empréstmo

Estudos e Pesquisas Em empréstmo

ii) Campo “Localização atual” do registro do Bem deverá ser alterado com o
valor fornecido para o campo “Localização de destno” da movimentação.

(a) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

• Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de ação Alteração

• Descrição Movimentação do Bem

• Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

xli) Regra 45:

(a) Todos os campos da aba ou bloco associado serão bloqueados, ou seja, não permitem 
alteração das informações.

xlii)Regra 46:

(2) Ao solicitar a fnalização de cancelamento do registro de movimentação, o  sistema 
deverá verifcar:

(a) Se os campos obrigatórios foram fornecidos

(3) Ao fnalizar as verifcações, o sistema deverá:

(a) Alterar no registro da movimentação:
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(i) Campo “Situação de cadastro” para “Inatvo”
(ii) Campo “Motvo cancelamento” preencher com as informações do campo 

“Descrição” da tela de cancelamento da movimentação.

(b) Para cada um dos Bens informados em “Bens movimentados”:

(i) Alterar no registro dos Bens movimentados:

1) Campo “Situação” igual a “Situação anterior do bem” do últmo registro
de movimentação do Bem cuja “Situação de cadastro” seja igual a “Atvo”

2) Campo “Tipo de situação” igual a “Tipo de situação anterior do bem” do
últmo registro de movimentação do Bem cuja “Situação de cadastro” seja igual a “Atvo”

3) Campo “Localização atual” igual a “Localização anterior” do últmo
registro de movimentação do Bem cuja “Situação de cadastro” seja igual a “Atvo”

(ii) Criar um registro de ações do sistema com as seguintes informações:

1) Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

2) Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

3) Tipo de evento

Preencher com “Movimentação”

4) Evento

Preencher com “Movimentação do Bem cancelada”

5) Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(c) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

(i) Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.
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(ii) Tipo de ação Cancelamento

(iii) Descrição

Registro de movimentação do Bem cancelada

(iv) Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

xliii) Regra 47:

(d) Ao selecionar a uma opção no campo “Estado de conservação”, o sistema deverá 
exibir os seguintes campos:

(i) Data da análise *

(ii) Ícone para exibição de calendário 
(iii)Opção para informar: “Aproximada”

Ao selecionar a opção “Aproximada”, o sistema deverá permitr que o campo 
“Data” seja preenchido e validado conforme padrão AACR2 para datas.

(f) Responsável *

Ao ser digitado parte do nome de uma pessoa, o sistema deverá exibir,  em
uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades” de
qualquer tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto
digitado e que possuam qualquer função.

(g) Função *

Lista de opções com todas as funções identfcadas no cadastrado de
“Autoridades” para a pessoa informada no campo “Responsável”.

(h) Análise detalhada

xliv) Regra 48:

(a)  O sistema deverá bloquear o campo e selecionar a opção: “Atvo”.
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xlv) Regra 49:
2) Ao solicitar a fnalização do registro de localização interna, o sistema deverá verifcar:

a) Se os campos obrigatórios foram fornecidos

b) Se a informação fornecida para o campo “Localização” já existe cadastrada. 
(iii)Para todas as condições descritas acima o sistema não permite o cadastro e informa ao 
usuário.

3) Criar um registro de localização interna.

4) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

a) Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

b) Tipo de ação 
Inclusão

c) Descrição

Cadastro de uma Localização interna 
(iv)Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

xlvi) Regra 50:

(vii) Ao solicitar a fnalização da alteração de um registro de localização, o sistema deverá 
verifcar:

1. Se os campos obrigatórios foram fornecidos

2. Se a informação fornecida para o campo “Localização” já existe cadastrada. 
(iii)Para todas as condições descritas acima o sistema não permite o cadastro e informa ao 
usuário.
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(viii) Alterar as informações do registro de localização interna.

(ix) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

1. Data da ação
Preencher com a data de registro do sistema.

2. Tipo de ação Alteração

3. Descrição

Alteração das informações do cadastro de uma Localização interna 
(iv)Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

xlvii)   Regra 51:

o Ao solicitar a exclusão de um registro de localização, o sistema deverá verifcar:

o Se o registro de localização se encontra associado à outra entdade no sistema e 
nesse caso, o sistema não permite a exclusão e informa ao usuário.

o Excluir o registro de localização interna.

o Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

o Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

o Tipo de ação Exclusão

o Descrição

Exclusão das informações de uma Localização interna. 

206

                                               



Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Análise de Requisitos

(iv)Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

xlviii)  Regra 52:

o Ao solicitar a fnalização do registro de unidade monetária, o sistema deverá verifcar:

o Se os campos obrigatórios foram fornecidos

o Se a informação fornecida para o campo “Unidade monetária” já existe 
cadastrada.

o Para todas as condições descritas acima o sistema não permite o cadastro e 
informa ao usuário.

o Criar um registro de unidade monetária.

o Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

o Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

o Tipo de ação Inclusão

o Descrição

Cadastro de uma Unidade monetária 
(iv)Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação. 
xlix) Regra 53:

i) Ao solicitar a fnalização da alteração de um registro de unidade monetária, o sistema 
deverá verifcar:

i) Se os campos obrigatórios foram fornecidos

ii) Se a informação fornecida para o campo “Unidade monetária” já existe 
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cadastrada.

iii) Para todas as condições descritas acima o sistema não permite o cadastro e 
informa ao usuário.

ii) Criar alterar as informações do registro de unidade monetária.

iii) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

i) Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

ii) Tipo de ação 
Alteração

iii) Descrição

Alteração das informações do cadastro de uma Unidade monetária 
(iv)Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

a) Regra 54:
i) Ao solicitar a exclusão de um registro de unidade monetária, o sistema deverá 
verifcar:

(1) Se o registro de unidade monetária se encontra associado à outra entdade
no sistema e nesse caso, o sistema não permite a exclusão e informa ao usuário.

ii) Excluir o registro de unidade monetária.

iii) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

(1) Data da ação
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Preencher com a data de registro do sistema.

(2) Tipo de ação Exclusão

(3) Descrição

Exclusão das informações de uma Unidade monetária 
(iv)Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

li)   Regra 55:
g) Campo de fornecimento obrigatório, ou seja, deverá ser informado pelo menos um
Conjunto de Campos de Identfcação de Responsabilidade (CCIR) com: Campo texto (sem
rótulo), Lista de opções de funções (sem rótulo), opções para: inclusão de mais uma Identfcação
de responsabilidade (+) e opção para exclusão de um Identfcação de responsabilidade (-).

h) Permite a inclusão de múltplos conjuntos CCIR.

i) No campo “Campo texto (sem rótulo)” ao ser digitado parte do nome de um autor, o
sistema deverá exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades”
de qualquer tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado.

j) No campo “Lista de opções de funções (sem rótulo)” serão exibidas as funções do
cadastro de autoridades para a autoridade selecionada no Campo texto (sem rótulo)”.

k) Ao selecionar a opção (+), o sistema deverá exibir um conjunto de campos CCIR.

l) Ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir e limpar as informações múltplos
conjuntos de CCIR.

m) Caso exista apenas um campo conjunto de campos CCIR, deverá ser exibida apenas a
opção (+).

lii) Regra 56:

(f) Ao solicitar a fnalização do registro de Bem Bibliográfco, o sistema deverá verifcar:

(i) Se os campos obrigatórios foram fornecidos

(g) Após as verifcações, o sistema deverá:
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(i) Criar um registro de Bem Bibliográfco e defnir o campo “Situação de cadastro” 
como “Atvo” e “Tipo” como “Bem Bibliográfco”.

(ii) Criar um registro de movimentação de entrada com as seguintes informações:

(1) Data de registro de movimentação Preencher 
com a data de registro do sistema.

(2) N° da movimentação

Gerado pelo sistema conforme regra (Regra 32)

(3) Tipo de movimentação Preencher como: Interna

(4) Motvo da movimentação Preencher como: Criação

(5) Descrição da movimentação

Preencher como: Movimentação de entrada do Bem no acervo.

(6) Nº de registro do Bem

Recuperado da tela de Bem bibliográfco.

(7) Situação anterior do Bem

Recuperado do campo “Situação” da tela de Bem bibliográfco.

(8) Tipo de situação anterior do Bem

Recuperado do campo “Tipo de Situação” da tela de Bem bibliográfco.

(9) Situação atual do Bem

Recuperado do campo “Situação” da tela de Bem bibliográfco.
(10) Tipo de situação atual do Bem Preencher como: nulo.

(11) Responsável pela autorização Preencher como: nulo.

(12) Responsável pela movimentação

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(13) Insttuição de origem
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Preencher com “Insttuição utlizadora” defnida na funcionalidade 
Confgurações.

(14) Localização de origem Preencher como: nulo.

(15) Insttuição de destno Preencher como: nulo.

(16) Localização de destno Preencher como: nulo.

(17) Empresa transportadora Defnir como nulo

(18) Previsão de início Defnir como nulo

(19) Previsão de fm Defnir como nulo

(20) Início

Preencher com a data de registro do sistema

(21) Fim

Preencher com a data de registro do sistema

(22) Situação da movimentação Preencher com: Finalizada.

(23) Situação de cadastro Defnir como: Atvo.

(24) Motvo cancelamento Defnir como: Nulo.

(iii) Caso o usuário tenha selecionado a opção “Sim” para o campo “Há incidência de
direitos sobre o Bem” no “Bloco de Dados de Direitos”, o sistema irá criar um registro de
direitos para cada tpo de direito fornecido com as seguintes informações:

(1) Tipo de direito

Preencher com o campo “Tipo de direito”.

(2) Detentor do direito Preencher com: nulo.

(3) Início de vigência Preencher com: nulo.

(4) Fim previsto de vigência Preencher com: nulo.

(5) Créditos (para exibição) Preencher com: nulo.

(6) Informações / observações adicionais
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(7) Preencher com o campo “Informações / observações adicionais”.

(iv) Criar um registro de diagnóstco/análise do estado de conservação com as 
seguintes informações:

(1) Data da análise

Preencher com a data do sistema.

(2) Responsável

Preencher com o usuário logado.

(3) Função

Preencher com: nulo.

(4) Estado de conservação

Preencher com o campo “Estado de conservação” fornecido na tela de 
registro do Bem.

(5) Análise detalhada Preencher com: nulo.

(v) Criar registros de ações do sistema com as seguintes informações:

(1) Primeiro registro:
a) Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

b) Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

c) Tipo de evento

Preencher com “Catalogação”

d) Evento

Preencher com “Catalogação realizada no ato de entrada do Bem no 
acervo”

e) Pessoa envolvida
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Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(2) Segundo registro:
a) Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

b) Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

c) Tipo de evento

Preencher com “Diagnóstcos / Análises do estado de conservação”

d) Evento

Preencher com “Informações de Diagnóstco / Análise de conservação 
fornecidas no ato de entrada do Bem no acervo”

e) Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(vi) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

(1) Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

(2) Tipo de ação 
Inclusão

(3) Descrição

Registro de entrada do Bem bibliográfco no acervo

(4) Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.
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liii)Regra 57:
a) Pelo menos um dos parâmetros de pesquisa deverá ser fornecido. Caso contrário, o
sistema não permitrá a realização da pesquisa e irá informar ao usuário.

b) Caso seja fornecido o parâmetro “Número de registro”, o sistema irá pesquisar no
campo “Número de registro” e “Outros números”.

liv) Regra 58:
(a) Os registros de bens identfcados para os parâmetros fornecidos deverão ser
ordenados pelos seguintes campos e na seguinte ordem: Número de registro e Denominação.

(b) A opção “visualizar” será exibida para todos os registros de Bem.

(c) Ao selecionar a opção “visualizar”, o sistema irá exibir a tela de visualização das
informações  para  o  Bem  selecionado.  (Funcionalidade  Bens  Bibliográfcos

• →Visualizar registro)
(d) A opção “alterar” será exibida apenas para os registros de Bem cuja “Situação de
cadastro” seja “Atva”

(e) Caso o usuário solicite a opção “alterar”, o sistema irá exibir a tela de alteração das
informações para o Bem selecionado. (Funcionalidade Bens  Bibliográfcos

• →Alterar registro)

lv)  Regra 59:
(d) Ao solicitar a fnalização do registro de alteração de Bem Bibliográfco, o sistema 
deverá verifcar:

(i) Se os campos obrigatórios foram fornecidos

(e) Após as verifcações, o sistema deverá:

(i) Alterar o registro de Bem Bibliográfco

(ii) Caso o sistema identfque que o Nº de registro do Bem foi alterado, o sistema
deverá incluir Nº de registro do Bem anterior nos registros de outros números do cadastro
do bem e defnir o número como bloqueado para exclusão.
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(iii) Caso o usuário tenha selecionado a opção “Sim” para o campo “Há incidência de 
direitos sobre o Bem” no “Bloco de Dados de Direitos”, o sistema irá criar um registro de 
direitos para cada tpo de direito fornecido com as seguintes informações:

(1) Tipo de direito

Preencher com o campo “Tipo de direito”.

(2) Detentor do direito Preencher com: nulo.

(3) Início de vigência Preencher com: nulo.

(4) Fim previsto de vigência Preencher com: nulo.

(5) Créditos (para exibição) Preencher com: nulo.

(6) Informações / observações adicionais

(7) Preencher com o campo “Informações / observações adicionais”.

(2) Caso o sistema identfque que o campo “Situação” foi alterado, o sistema
irá criar um registro de diagnóstco/análise do estado de conservação com as seguintes
informações:

(a) Data da análise

Preencher com a data do sistema.

(b) Responsável

Preencher com o usuário logado.

(c) Função

Preencher com: nulo.

(d) Estado de conservação

Preencher com o campo “Estado de conservação” fornecido na tela de 
registro do Bem.

(e) Análise detalhada Preencher com: nulo.

(a) Criar registros de ações do sistema com as seguintes informações:
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(i) Primeiro registro:
(1) Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

(2) Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

(3) Tipo de evento

Preencher com “Catalogação”

(4) Evento

Preencher com “Alteração das informações de Catalogação do Bem”

(5) Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(ii) Caso o sistema identfque que o campo “Situação” foi alterado, o sistema irá criar
um registro:

(1) Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.
(2) Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

(3) Tipo de evento

Preencher com “Diagnóstcos / Análises do estado de conservação”

(4) Evento

Preencher com “Realizado novo Diagnóstco(s) / Análise(s) do estado de 
conservação do Bem”

(5) Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(iii) Caso o sistema identfque que o Nº de registro do Bem foi alterado, criar registro
com:

(1) Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.
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(2) Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

(3) Tipo de evento

Preencher com “Catalogação”

(4) Evento

Preencher com “Alteração do Nº de Registro do Bem das informações de 
Catalogação do Bem”

(5) Pessoa envolvida

(b) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

(i) Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

(ii) Tipo de ação 
Alteração

(iii) Descrição

Registro de entrada do Bem bibliográfco no acervo

(iv) Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

lvi) Regra 60:
(a) Ao ser digitado parte da descrição da localização, o sistema deverá exibir, em uma

lista de opções, os registros de “Localização Externa” cuja descrição possua parte do
texto digitado e sejam “Atvos”.

lvii) Regra 61:
(a) No campo “Editora” ao ser digitado parte do nome de uma pessoa, o sistema deverá

exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros de “Autoridades” de tpo
“Entdade coletva” cujo nome e/ou outros nomes possuam parte do texto digitado e
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que possuam a função “Editora”.

lviii) Regra 62:
(a) Ao ser digitado parte da descrição do assunto, o sistema deverá exibir, em uma lista de

opções, os registros de “Assunto” cuja descrição possua parte do texto digitado e sejam
“Atvos”.

lix) Regra 63:

(d) Ao solicitar a fnalização do registro de localização externa, o sistema deverá verifcar:

(i) Se os campos obrigatórios foram fornecidos

(ii) Se a informação fornecida para o campo “Localização externa” já existe 
cadastrada.

(iii) Para todas as condições descritas acima o sistema não permite o cadastro e 
informa ao usuário.

(e) Criar um registro de localização externa.

(f) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

(i) Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

(ii) Tipo de ação 
Inclusão

(iii) Descrição

Cadastro de uma Localização externa 
(iv)Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.
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lx)  Regra 64:

2) Ao solicitar a fnalização da alteração de um registro de localização, o sistema deverá 
verifcar:

a) Se os campos obrigatórios foram fornecidos

b) Se a informação fornecida para o campo “Localização externa” já existe 
cadastrada.

c) Para todas as condições descritas acima o sistema não permite o cadastro e 
informa ao usuário.

3) Alterar as informações do registro de localização externa.

4) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

a) Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

b) Tipo de ação Alteração

c) Descrição

Alteração das informações do cadastro de uma Localização externa.

d) Responsável pela ação envolvida
Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

lxi) Regra 65:

2) Ao solicitar a exclusão de um registro de localização externa, o sistema deverá verifcar:

a) Se o registro de localização externa se encontra associado à outra entdade no 
sistema e nesse caso, o sistema não permite a exclusão e informa ao usuário.
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3) Excluir o registro de localização externa.

4) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

a) Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

b) Tipo de ação 
Exclusão

c) Descrição

Exclusão das informações de uma Localização externa. 
(iv)Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

lxii)Regra 66:
(a)Ao solicitar a fnalização do registro de assunto, o sistema deverá verifcar:

(i) Se os campos obrigatórios foram fornecidos

(ii) Se a informação fornecida para o campo “Assunto” já existe cadastrada. (iii)Para 
todas as condições descritas acima o sistema não permite o cadastro e

informa ao usuário.

(b)Criar um registro de assunto.

(c) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

(i) Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

(ii) Tipo de ação Inclusão
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(iii)Descrição

Cadastro de uma Assunto (iv)Responsável 
pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

lxiii) Regra 67:

v) Ao solicitar a fnalização da alteração de um registro de localização, o sistema deverá 
verifcar:

(1) Se os campos obrigatórios foram fornecidos
(2) Se a informação fornecida para o campo “Assunto” já existe cadastrada. (iii)Para 
todas as condições descritas acima o sistema não permite o cadastro e

informa ao usuário.

vi) Alterar as informações do registro de assunto.

vii) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

(1) Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

(2) Tipo de ação 
Alteração

(3) Descrição

Alteração das informações do cadastro de um Assunto. 
(iv)Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

lxiv) Regra 68:
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(a) Ao solicitar a exclusão de um registro de assunto, o sistema deverá verifcar:

• Se o registro de assunto se encontra associado à outra entdade no sistema e 
nesse caso, o sistema não permite a exclusão e informa ao usuário.

(b) Excluir o registro de assunto.

(c) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

• Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de ação Exclusão

• Descrição

Exclusão das informações de um Assunto. 
(iv)Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

lxv) Regra 69:

(3) Campo de preenchimento obrigatório e deverão ser fornecidos pelo menos um dos 
campos início e fm.

(4) Os campos início e fm somente permitrão os seguintes formatos:

(a) DDMMAAAA

(b) DD-MM-AAAA 
(iii)MM-AAAA (iv)AAA

lxvi) Regra 70:

(f) Conjunto de Campos de Outras Datas (CCOD) com: Tipo, Início, Fim opções para:
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inclusão de mais uma “Outra data” (+) e opção para exclusão de uma “Outra data” (-).
(g) Ao selecionar a opção (+), o sistema deverá exibir um conjunto de campos CCOD.

(h) Ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir e limpar do respectvo conjunto  de
CCOD.

(i) Caso exista apenas um campo conjunto de campos CCOD, deverá ser exibida apenas a
opção (+).

(j) Os campos início e fm somente permitrão os seguintes formatos:

(i) DDMMAAAA

(d) DD-MM-AAAA

(e) MM-AAAA 
(iii)AAA

lxvii)   Regra 71:

o Campo de fornecimento obrigatório, ou seja, deverá ser informado pelo menos um
Conjunto de Campos de Dimensão e Suporte (CCDS) com: Gênero, Tipo de suporte, Dimensão
opções para: inclusão de mais uma “Dimensão e suporte” (+) e opção para exclusão de uma
“Dimensão e suporte” (-).

o Ao selecionar a opção (+), o sistema deverá exibir um conjunto de campos CCDS.

o Ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir e limpar do respectvo conjunto de
CCDS.

o Caso exista apenas um campo conjunto de campos CCDS, deverá ser exibida apenas a
opção (+).

lxviii)  Regra 72:

(a) No campo “Nome de produtor/colecionador” ao ser digitado parte do nome de  uma
pessoa, o sistema deverá exibir, em uma lista de opções, o campo “Nome” dos registros
de “Autoridades” qualquer tpo cujo nome e/ou outros nomes possuam  parte do texto
digitado.

lxix) Regra 73:
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c) Ao selecionar a opção (+), o sistema deverá exibir um campo para informar outro
“Nome do produtor/colecionador”.

d) Ao selecionar a opção (-), o sistema deverá excluir e limpar do respectvo campo “Nome
do produtor/colecionador”.

e) Caso exista apenas um campo “Nome do produtor/colecionador”, deverá ser exibida
apenas a opção (+).

lxx) Regra 74:
i) Ao selecionar a opção “Sim” no campo “Há incidência de condições de acesso sobre
o Bem”, o sistema deverá exibir os campos: “Grid” e a opção para “Adicionar condições de acesso
sobre o bem”.

ii) Ao selecionar a opção “Não” no campo “Há incidência de condições de acesso sobre
o Bem”, o sistema deverá limpar e excluir os campos: “Grid” e a opção para “Adicionar condições
de acesso sobre o bem”.

iii) Ao selecionar a opção “Adicionar condições de acesso sobre o bem”, o sistema
deverá exibir uma tela (popup) com os seguintes campos:

(1) Tipo de restrição *

Recuperada da tabela de domínio “Tipo de restrição”

Opções: Acessível somente por microflme, Acessível somente por meio
eletrônico, Documentos sigilosos, Estado de conservação, Necessidade de
autorização, Necessidade de organização, em Processamento técnico,
Necessidade de prévio aviso, Necessidade de ttulação, Necessidade de
vinculação acadêmica ou insttucional do usuário, razões judiciais ou condições
impostas na doação, Transferência ou recolhimento.

(2) Informações adicionais

(xi) Botão Cancelar

(xii) Botão Salvar (Insere um registro na grid de Condições de Acesso sobre o 
Bem)
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lxxi) Regra 75:
(a) Ao selecionar a opção “Sim” no campo “Original” e o campo “Situação” seja
“Localizado”, o sistema deverá exibir o campo: “Localização do original”.

(b) No campo “Localização do original” ao ser digitado parte da descrição da
localização, o sistema deverá exibir, em uma lista de opções, os registros de “Localização Interna”
cuja descrição possua parte do texto digitado e sejam “Atvos”.

(c) Ao selecionar a opção “Não” no campo “Original”, o sistema deverá exibir o campo:
“Localização da cópia”.

(d) No campo “Localização da cópia” ao ser digitado parte da descrição da localização,
o sistema deverá exibir, em uma lista de opções, os registros de “Localização Externa” ou
“Localização Interna” cuja descrição possua parte do texto digitado e sejam “Atvos”.

lxxii)   Regra 76:
(b) Campos ocultos por padrão.

lxxiii)  Regra 77:

(a) Ao solicitar a fnalização do registro de Bem Arquivístco, o sistema deverá verifcar:

(i) Se os campos obrigatórios foram fornecidos

(b)Após as verifcações, o sistema deverá:

(i) Criar um registro de Bem Arquivístco e defnir o campo “Situação de cadastro” 
como “Atvo” e “Tipo” como “Bem Arquivístco”.

(ii) Criar um registro de movimentação de entrada com as seguintes informações:

• Data de registro de movimentação Preencher 
com a data de registro do sistema.

• N° da movimentação
Gerado pelo sistema conforme regra (Regra 32)
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• Tipo de movimentação Preencher como: Interna

• Motvo da movimentação Preencher como: Criação

• Descrição da movimentação

Preencher como: Movimentação de entrada do Bem no acervo.

• Nº de registro do Bem

Recuperado do campo “Código de referência” da tela de Bem Arquivístco

• Situação anterior do Bem

Recuperado do campo “Situação” da tela de Bem Arquivístco.

• Tipo de situação anterior do Bem Preencher como: nulo.

• Situação atual do Bem

Recuperado do campo “Notas sobre conservação” da tela de Bem 
Arquivístco.

• Tipo de situação atual do Bem Preencher como: nulo.

• Responsável pela autorização Preencher como: nulo.

• Responsável pela movimentação

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

• Insttuição de origem

Preencher com “Insttuição utlizadora” defnida na funcionalidade 
Confgurações.

• Localização de origem Preencher como: nulo.

• Insttuição de destno Preencher como: nulo.

• Localização de destno Preencher como: nulo.

• Empresa transportadora Defnir como nulo

• Previsão de início Defnir como nulo

• Previsão de fm Defnir como nulo

• Início

Preencher com a data de registro do sistema

• Fim
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Preencher com a data de registro do sistema

• Situação da movimentação Preencher com: Finalizada.

• Situação de cadastro Defnir como: Atvo.

• Motvo cancelamento

Defnir como: Nulo.

(iii) Caso o usuário tenha selecionado a opção “Sim” para o campo “Há incidência de
direitos sobre o Bem” no “Bloco de Dados de Direitos”, o sistema irá criar um registro de direitos
para cada tpo de direito fornecido com as seguintes informações:

• Tipo de direito

Preencher com o campo “Tipo de restrição”.

• Detentor do direito Preencher com: nulo.

• Início de vigência Preencher com: nulo.

• Fim previsto de vigência Preencher com: nulo.

• Créditos (para exibição) Preencher com: nulo.

• Informações / observações adicionais

• Preencher com o campo “Informações / observações adicionais”.

(iv) Criar um registro de diagnóstco/análise do estado de conservação com as
seguintes informações:

• Data da análise

Preencher com a data do sistema.

• Responsável

Preencher com o usuário logado.

• Função

Preencher com: nulo.

• Estado de conservação
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Preencher com o campo “Notas sobre conservação” fornecido na tela de 
registro do Bem.

• Análise detalhada 
Preencher com: nulo.

(v) Criar registros de ações do sistema com as seguintes informações:

• Primeiro registro:
• Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

• Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de evento

Preencher com “Catalogação”

• Evento

Preencher com “Catalogação realizada no ato de entrada do Bem no 
acervo”

• Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

• Segundo registro:
• Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

• Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de evento
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Preencher com “Diagnóstcos / Análises do estado de conservação”

• Evento

Preencher com “Informações de Diagnóstco / Análise de conservação 
fornecidas no ato de entrada do Bem no acervo”

• Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

(vi)Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

• Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

• Tipo de ação Inclusão

• Descrição

Registro de entrada do Bem no acervo

• Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

lxxiv)  Regra 78:

a) Ao solicitar a fnalização do registro de alteração de Bem Arquivístco, o sistema deverá
verifcar:

● Se os campos obrigatórios foram fornecidos

b) Após as verifcações, o sistema deverá:

● Alterar o registro de Bem Arquivístco

● Caso o sistema identfque que o Código de referência foi alterado, o sistema
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deverá incluir Código de referência anterior nos registros de outros números do cadastro do bem
e defnir o número como bloqueado para exclusão. O Campo existe porém, não será exibido na
tela.

● Caso o usuário tenha selecionado a opção “Sim” para o campo “Há incidência de
direitos sobre o Bem” no “Bloco de Dados de Direitos”, o sistema irá criar um registro de direitos
para cada tpo de direito fornecido com as seguintes informações:

• Tipo de direito

Preencher com o campo “Tipo de restrição”.
• Detentor do direito Preencher com: nulo.

• Início de vigência Preencher com: nulo.

• Fim previsto de vigência Preencher com: nulo.

• Créditos (para exibição) Preencher com: nulo.

• Informações / observações adicionais

• Preencher com o campo “Informações / observações adicionais”.

(a) Caso o sistema identfque que o campo “Notas sobre conservação”  foi
alterado, o sistema irá criar um registro de diagnóstco/análise do estado de conservação com
as seguintes informações:

• Data da análise

Preencher com a data do sistema.

• Responsável

Preencher com o usuário logado.

• Função

Preencher com: nulo.

• Estado de conservação

Preencher com o campo “Notas sobre conservação” fornecido na tela de 
registro do Bem.

• Análise detalhada Preencher com: nulo.
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(iv) Criar registros de ações do sistema com as seguintes informações:

1. Primeiro registro:
a. Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

b. Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

c. Tipo de evento

Preencher com “Catalogação”

d. Evento

Preencher com “Alteração das informações de Catalogação do Bem”

e. Pessoa envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

2. Caso o sistema identfque que o Código de referência foi alterado, criar
registro com:
a. Data inicial

Preencher com a data de registro do sistema.

b. Data fnal

Preencher com a data de registro do sistema.

c. Tipo de evento

Preencher com “Catalogação”
d. Evento

Preencher com “Alteração do Código de referência do Bem das 
informações de Catalogação do Bem”

e. Pessoa envolvida
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(v) Criar um registro na trilha de auditoria com as seguintes informações:

1. Data da ação

Preencher com a data de registro do sistema.

2. Tipo de ação Alteração

3. Descrição

Registro de entrada do Bem arquivístco no acervo

4. Responsável pela ação envolvida

Preencher com usuário “logado” responsável pela ação.

lxxv)   Regra 79:
(a) Pelo menos um dos parâmetros de pesquisa deverá ser fornecido. Caso contrário, o

sistema não permitrá a realização da pesquisa e irá informar ao usuário.

lxxvi)  Regra 80:
(a) Os registros de bens identfcados para os parâmetros fornecidos deverão ser

ordenados pelos seguintes campos e na seguinte ordem: Código de referência e
Título.

(1) A opção “visualizar” será exibida para todos os registros de Bem.

(2) Ao selecionar a opção “visualizar”, o sistema irá exibir a tela de visualização das
informações  para  o  Bem  selecionado.  (Funcionalidade  Bens   Arquivístcos

• →Visualizar registro)
(3) A opção “alterar” será exibida apenas para os registros de Bem cuja “Situação de
cadastro” seja “Atva”

(4) Caso o usuário solicite a opção “alterar”, o sistema irá exibir a tela de alteração das
informações para o Bem selecionado. (Funcionalidade Bens   Arquivístcos

• →Alterar registro)
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lxxvii) Regra 81:
2) Ao selecionar a opção “Sim” no campo “Há incidência de direitos sobre o Bem”, o
sistema deverá exibir os campos: “Grid” e a opção para “Adicionar direitos sobre o bem”.

3) Ao selecionar a opção “Não” no campo “Há incidência de direitos sobre o Bem”, o
sistema deverá limpar e excluir os campos: “Grid” e a opção para “Adicionar direitos de acesso
sobre o bem”.

4) Ao selecionar a opção “Adicionar condições de acesso sobre o bem”, o sistema
deverá exibir uma tela (popup) com os seguintes campos:

a) Tipo de direito *

Domínio: Recuperadas da tabela de domínio tpos de direito

Opções: Uso de imagem, Direito autoral, Direito à confdencialidade e Marca
registrada.

b) Informações adicionais

(a) Botão Cancelar

(b) Botão Salvar (Insere um registro na grid de Direitos sobre o Bem)
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Conclusão
Entende-se que a análise de requisitos apresentada acima, considerando todas as

funcionalidades descritas, as reuniões realizadas e toda a etapa de avaliação da
documentação listada acima, permitu que o projeto tvesse uma maior clareza de seus
desafos técnicos, bem como das demandas de implementação que foram até então
especifcadas pelo IBRAM.

Da matriz de rastreabilidade, apresentada acima na tabela 03 no link 
(htps://docs.google.com/spreadsheets/d/1-TUF6celylsSjJlINPq1YNvtRrOYd0005lutYKZoRV4/edit#gid=809840263), percebe-se os 
seguintes resultados gerados pela análise inicial:

Tabela 04. Matriz de rastreabilidade

Tabela 05.  Síntese da Matriz de rastreabilidade

Nota-se que:
1. Há uma previsão de 47 telas diferentes serem implementadas como resposta ao total de 

requisitos analisados. Vale dizer que essas telas não serão implementadas todas de uma 
vez e a quantdade de sua implementação no presente TED dependerá de demandas a 
serem priorizadas pelo IBRAM;

2. 35,8% das funcionalidades são atendidas com os recursos técnicos já implementados no 
Tainacan Repositórios em seu estágio atual;
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3. 23,6% das funcionalidades já estavam previstas de serem implementadas no plano técnico 
do sofware;

4. 40,3% foram funcionalidades listadas para serem discutdas e avaliadas pontualmente com 
a equipe técnica do IBRAM, seja tanto para se pensar em alternatvas de implementação 
quanto alternatvas na concepção da regra de negócio.

 Conclui-se, portanto, que uma vez realizada essa etapa de análise técnica dos requisitos, o 
plano de execução do projeto se encontra de forma adequada para a implementação de suas 
funcionalidades.
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