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O  presente  documento  evidencia  a  realização  da  segunda  etapa  do  Projeto

Plataforma Acervo: Inventário, Gestão e Difusão do Patrimônio Museológico e é relatvo ao

primeiro produto do Aditvo  01

O Projeto é desenvolvido por meio de parceria frmada entre o Insttuto Brasileiro de

Museus – Ibram e a Universidade Federal de Goiás – UFG, por meio de Termo de Execução

Descentralizada – TED1

A  descrição  técnica  da  etapa  no  TED é  “c)  Análise  de  requisitos  e  metodologia

participatiia  para  especiicação  técnica  das  funcionalidades  a  serem  customizadas  e

integradas ao Tainacan dos instrumentos de coleta sobre os museus brasileiro”1
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 1. Introdução

O Insttuto Brasileiro de Museus – Ibram estabeleceu parceria com o Laboratório de

Polítcas Públicas Partcipatvas – L3P, por meio de um Termo de Execução Descentralizada –

TED frmado com a Universidade Federal de Goiás – UFG1

        O objetvo da parceria é a colaboração para o estabelecimento de uma estratégia de

desenvolvimento de repositórios em rede para acervos museais digitalizados1 As ações da

cooperação ocorrem no âmbito do Projeto Plataforma Acervo: Inventário, Gestão e Difusão

do Patrimônio Museológico.

As tecnologias de informação e comunicação - TICs permeiam a vida em sociedade de

forma  dominante  e  incontestável1  Tornaram-se  os  principais  canais  de  interação  entre

indivíduos e organizações1 Representam instrumentos de comunicação e, muitas vezes, de

partcipação social 嗕 disposição dos cidadãos (SRINIVASAN, 2 07)1

As insttuições governamentais também vêm sendo impactadas pelas novas formas

com  que  a  sociedade  se  organiza,  produz  cultura  e  conhecimento1  “Mais  agilidade,

transparência e a criação de mecanismos mais efcazes de partcipação e controle social são

algumas das pressões recebidas pelos governos de todo o mundo atualmente” (Germani,

2 07, p173)1

Ciente desse quadro, e também da fragilidade orçamentária do governo federal para

a aquisição e desenvolvimento de  softwares,  o Ibram tem buscado soluções tecnológicas

baseadas  em  modelos  de  desenvolvimento  livre  para  a  adoção  de  instrumentos  de

sistematzação de informações1

É importante destacar que existe uma diferenciação entre os conceitos de software

livre  e  software  gratuito1  Afrmar  que  um  software  é  livre  signifca  dizer  que  não  há

pagamento por sua utlização1 Sofwares proprietários podem se enquadrar nessa categoria1

Porém, não há garanta de que o uso futuro do software também seja gratuito1
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Um software livre, por sua vez, é desenvolvido sob a flosofa de códigos abertos para

acesso e utlização de programas computacionais1 A ideia de desenvolvimento de softwares

livres compartlha sua origem com elementos do projeto GNU (GNU is Not Unix), lançado em

0983 por Richard Stallman1 A iniciatva buscava o desenvolvimento de sistema operacional

com código aberto em oposição a sistemas proprietários1 Em programas com código-fonte

fechado  não  há  permissão  para  cópias  ou  acesso  嗕  programação  processada  pela

ferramenta1 Em sua vasta maioria são sistemas pagos e de alto custo fnanceiro1

O  projeto  GNU  defne  o  software  livre  como  programas  nos  quais  “os  usuários

possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software”1

Com a criação da Free Sofware Foundaton - FSF em 0985, estabelece-se o movimento do

sofware livre, que toma como missão o enfrentamento de restrições de cópia, estudo e

modifcação de programas de informátca1

A FSF considera software livre aqueles que respeitam quatro princípios:

• Possibilidade de executar o programa para qualquer propósito;

• Possibilidade de estudar seu funcionamento e adaptá-lo para suas neces-

sidades;

• Possibilidade de redistribuição de cópias;

• Capacidade de aperfeiçoar o programa e liberar seus aperfeiçoamentos

para que a comunidade se benefcie1

A arquitetura de sistemas museológicos do Ibram tem se valido, nos últmos anos, de

soluções  de  referência  nacional  baseadas  em modelos  de  desenvolvimento  livre  para  a

realização de ações que têm por objetvo a sistematzação de informações sobre museus e

seus acervos1  Desde o diagnóstco da situação cadastral  das insttuições até a gestão do

acervo1  Trata-se  de  ecologia  complexa,  que  envolve  diferentes  tecnologias,  mas  que

encontrou  nas  plataformas  de  código-fonte  aberto  Tainacan  e  Mapas  Culturais  duas

soluções que atendem aos propósitos do Ibram1
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A  primeira plataforma é  voltada 嗕  gestão de objetos  museológicos,  bem como a

soluções  técnicas  para  a  realização  do  inventário  e  difusão  de  bens  musealizados1  “O

Tainacan é um sistema de código aberto desenvolvido a partr de uma parceria do Ministério

da  Cultura  com a  Universidade  Federal  de  Goiás  com objetvo  de  realizar  a  gestão  de

documentos digitais com foco na colaboração, usabilidade e experiência de usuário1 Esse

sistema permite a criação de vários acervos na mesma plataforma1” (Brandão & Silva)1

Desenvolvido em tecnologia PHP, está baseado em WordPress, que também é um

software livre1 O objetvo dessas escolhas foi aproveitar funcionalidades técnicas e a grande

oferta de profssionais especializados nessas linguagens para possíveis desenvolvimentos da

plataforma1 Dessa forma, o sofware poderá utlizar possíveis evoluções nas duas tecnologias

a baixo custo e manter-se atualizado em relação 嗕s tendências aplicadas na web1

Uma  preocupação  sempre  presente  entre  os  desenvolvedores  do  sofware  é  a

incorporação de funcionalidades que facilitem sua interoperabilidade com mídias sociais1

O  objeto  inicial  do  Projeto  Plataforma  Acervo  era  a  análise  de  requisitos  e  a

customização e implementação de requisitos do Tainacan para o tratamento dos acervos

dos museus do Ibram1 O projeto previu etapas de adaptação da tecnologia 嗕s condições e

característcas desses museus; processos de formação para uso da solução; formulação de

estratégia para mediação, difusão e apropriação dos acervos digitalizados em ambientes de

redes  sociais1  A  implantação  da  plataforma  Tainacan  será  realizada  em  todos  os  trinta

museus do Ibram1

Ao longo desse processo,  considerou-se de alta  relevância o desenho da possível

integração do Tainacan com a ferramenta Mapas Culturais, que já era adotada pelo Ibram na

oferta da plataforma MuseusBr1 Este sistema possui informações georreferenciadas sobre os

museus brasileiros e oferece processos de trabalho para a gestão do Cadastro Nacional de

Museus - CNM, do Registro de Museus - RM e do Formulário de Visitação Anual - FVA01 

1“Buscando  aprimorar  os  serviços  oferecidos,  o  CNM,  em  dezembro  de  2 05,  passou  a  usar  novas
metodologias de trabalho e formas de comunicação com a sociedade, iniciatva que se refetu, entre outras
coisas, na adoção da plataforma Museubr como ferramenta de disponibilização das informações constantes na
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O Mapas Culturais também é um sistema de código-fonte aberto, voltado 嗕 gestão

cultural  e  ao  mapeamento  colaboratvo,  que  pode  ser  alimentado  tanto  por  gestores

públicos como por agentes culturais ou cidadãos interessados1  Foi  adotado pelo Sistema

Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC do Ministério da Cultura - MinC a

partr de outubro de 2 05 e em dezembro do mesmo ano passou a integrar as soluções de

tecnologias em meio digital do Ibram1 Sua criação ocorreu a partr de uma parceria entre a

Secretaria de Cultura do Município de São Paulo e o Insttuto TIM1 

Um dos objetvos da solução é auxiliar a qualifcação da gestão pública de cultura,

elevando seu nível de efciência e atualização em relação 嗕s Tecnologias da Informação e

Comunicação1  Por  meio  dela  é  possível  conhecer  e  compartlhar  a  produção  e  os

equipamentos culturais de um território1

Ao longo da execução das etapas previstas no Termo de Execução Descentralizada, o

Ibram,  em conjunto  com o L3P,  entendeu que  uma melhor  interoperabilidade  entre  os

sistemas de informação que havia adotado - Tainacan e Mapas Culturais - poderia oferecer

não apenas novas e importantes funcionalidades técnicas que facilitariam a gestão integrada

das informações coletadas, mas também a formação de uma base de dados relevante, com

indicadores e informações culturais mais precisos1 

Como o Tainacan propicia a organização, gestão e difusão de acervos musealizados e

o Mapas Culturais consttui-se em uma ferramenta que possibilita o georrefenciamento de

dados,  a  customização  e  integração  dos  dois  sistemas  para  o  Ibram  permitrão  o

georreferenciamento de acervos musealizados em território nacional1 Não há precedentes

de uma ferramenta como esta no Brasil1 Será uma solução tecnológica pioneira1

Entre os benefcios diretos que poderão ser alcançados com o desenvolvimento da

interoperabilidade das plataformas estão:

base de dados do Cadastro1 Nessa confguração – Museusbr -, o mapeamento e a atualização das informações
dos museus são realizados de forma colaboratva e democrátca, permitndo a todos uma partcipação direta na
confecção de cartografas, no fornecimento de informações e na produção de conhecimento sobre os museus
do Brasil1” Disponível em: http://renim1museus1gov1br/museusbr/historico/1 Acessado em 3  de abril de 2 081
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• novas funcionalidades para os sistemas;

• formação de base de dados com volume relevante de indicadores cultu-

rais1

• Entre os indiretos:

• empoderamento do poder público,  com o aumento de sua capacidade

técnica e de resposta 嗕s demandas recebidas;

• ampliação do controle social1

A integração exige o desenvolvimento de novas etapas de análise de requisitos e de

customização  e  implementação  de  requisitos  para  o  desenvolvimento  da  solução1  Em

virtude disso, foi frmado um Termo Aditvo entre o Ibram e a Universidade Federal de Goiás1

Este documento representa o primeiro produto do Aditvo1 Trata da análise de requisitos

para integração das plataformas1

Os produtos acordados no TED original e em seu aditvo são listados a seguir:

a) Análise de requisitos e metodologia partcipatva para especifcação técnica de funci-

onalidades a serem customizadas no sistema livre Tainacan ;

b) Customização e implementação dos requisitos analisados dentro do sistema livre Tai-

nacan+Museu;

c) Análise  de requisitos  e  metodologia  participatiia para  especiicação  técnica  das

funcionalidades a serem customizadas e integradas ao Tainacan dos instrumentos

de coleta sobre os museus brasileiros;

d) Customização e implementação dos requisitos no sistema livre Tainacan e Mapas Cul-

turais;

e) Arquitetura de hospedagem e manutenção do ambiente de disponibilização de acer-

vos e preservação digital1
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 1.1. Análise de Requisitos

O Insttuto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos - IEEE é uma insttuição sem fns

e  a  maior  organização  profssional  voltada  ao  avanço  da  tecnologia  em  benefcio  da

humanidade21  O  Insttuto  defne a  análise  de  requisitos  como o processo de requisição,

afnamento  e  verifcação  das  necessidades  dos  usuários1  É  a  primeira  etapa  no

desenvolvimento de um software1

Segundo o glossário da entdade, requisitos são:

01 Uma condição ou capacidade necessitada por um usuário para resolver um

problema ou alcançar um objetvo; 

21 Uma condição ou capacidade que deve ser satsfeita ou possuída por um sis-

tema ou componente do sistema para satsfazer um contrato, um padrão ou

uma especifcação;

31 Uma representação documentada de uma condição ou capacidade como em

(0) ou (2)1

Em  geral,  a  análise  de  requisito  é  realizada  por  meio  investgação  de  objetvos,

funções  e  restrições  de  uma aplicação  de  sofware,  da  especifcação  do  sofware  e  do

gerenciamento da evolução e das famílias do sofware (Zave, 0997)1 

As  técnicas  aplicadas  podem  ser  observação  direta,  entrevista,  questonário,

brainstorming,  entre outras (Fucks, Raposo e Gerosa, 2  3)1 O foco desta etapa está em

avaliar  e  revisar  o  escopo  do  software  em um processo  que  envolve  levantamento  de

informações e modelagem para gerar uma e especifcação completa e correta da demanda1 

Na análise de requisitos são defnidos os serviços que um sistema deve realizar, as

restrições de operação do sistema e como será sua interface com os demais elementos1

2Disponível em: https://www1ieee1org/about/index1html1 Acessado em 0º de maio de 2 081
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Entre os benefcios, podem ser citados:

• claro entendimento entre desenvolvedores e demandantes sobre o traba-

lho a ser realizado;

• referência relatvamente precisa para cálculo de recursos necessários (in-

fraestrutura, valores monetários, equipe, prazos etc1);

• mitgação de desperdícios1
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 2. Métodos e ferramentas

Para a execução do trabalho, o L3P aplicou as técnicas mencionadas de entrevistas,

aplicação  de  questonário  e  brainstorming1  Também  foram  estabelecidos  canais  de

comunicação  direta  e  tempestva  com  o  IBRAM  por  meio  dos  aplicatvos  Telegram  e

Whatsapp1

As duas equipes do Laboratório envolvidas com esta etapa do trabalho foram as de

Design, responsável pela defnição da identdade visual do projeto, e a de Desenvolvimento

de software1 As principais ferramentas utlizadas e os resultados alcançados são elencados a

seguir:

 2.1. Equipe de Design

Análise  paramétrica  entre  Tainacan,  Mapas  Culturas  e  quatro  insttuições  que

guardam semelhança com o Ibram, a organização demandante para esta customização1 As

insttuições selecionadas possuem repositórios para acervos digitais:

Quadro 1 – Análise paramétrica (parte 1)

Parâmetro Variável

Mapas Culturais Tainacan The Met

Assinatura

Principal Logotipo e símbolo. Logotipo e símbolo. Tipograma.

Aplicação (app) Logotipo e símbolo. Nço contém. Tipograma.

Símbolo Pregnância Baixa. Alta. Nço contém.

Forma Geométrica. Geométrica. Nço contém.
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Cores

Contraste Médio. Alto. Alto.

Paleta de cores Azul, roxo e branco. Azul, roxo e branco.
Vermelho e 
branco.

Fundo Azul. Branco. Vermelho.

Tipografa

Logotipo
Sem serifa 
humanista, sem 
modulaaço.

Sem serifa geométrica e
sem modulaaço.

Serifada 
transicional com 
alta modulaaço.

Aplicativo

Título: serifado e sem
modulaaço. 

Texto: Sem serifa e 
sem modulaaço.

Regular, bold e 
itálico. 

Nço contém.

Sem serifa 
transicional sem 
modulaaço. Títulos
em bold.

Quadro 1 – Análise paramétrica (parte 2)

Parâmetro Variável

Antwerp Museum Musement

 

Google Arts &
Culture

Assinatura

Principal Nço possui. Símbolo e logotipo. Logotipo.

Aplicação (app) Símbolo. Símbolo. Símbolo. 

Símbolo

Pregnância Alto. Baixa. Alta.

Forma Orgânica. Geométrica. Geométrica.
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Cores

Contraste Alto. Alto. Alto.

Paleta de cores Azul e cinza. Vermelho e cinza.
Azul, branco e 
cinza.

Fundo Cinza. Branco. Azul.

Tipografa

Logotipo Nço contém.
Sem serifa e sem 
modulaaço.

Sem serifa e sem 
modulaaço;

Aplicativo
Sem serifa transicional
sem modulaaço. 
Médio e light.

Sem serifa sem 
modulaaço.

Médio e light.

Sem serifa 
transicional sem 
modulaaço. 
Médio, light e 
bold.

Fonte: Projeto Acerio etapa de análise de requisito Produto C. TED Ibram/UFG, 2018
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Quadro 2 – Painel semântico

Seta [ + ]
Aviço [ + ]
Mala [ + ]
Caminho [ + ]
Mapa [ + ]
Ramifcaaço [ + ]
Carro [ + ]
Seguranaa (+)
Caixa de vidro (+)
Conexão (+)
Cabo [ + ]
Celular [ + ]
Quadros (+)
Esculturas (+)
Arquivos  (+)
Pessoas (+)
Ônibus (+)
Porta (+)

Fonte: Projeto Acerio etapa de análise de requisito Produto C. TED Ibram/UFG, 2018
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Quadro 3 – Brieing de elaboração de identidade iisual e aplicatiio

O questionário a seguir tem como objetivo auxiliar no projeto de construaço da identidade
visual e do aplicativo. O comprometimento e a veracidade das informaaões aqui prestadas é
fundamental para alcanaar o ideal desejado.

Informações básicas
1. Nome
2. Por que você precisa deste projeto? Quais sço seus objetivos?
3. Precisa de um manual de identidade da marca?

Perfl da marca
4. Do que se trata? Quais sço os produtos/serviaos oferecidos? 
5. Qual a missço, visço e valores?
6. Descreva a marca em 2 palavras.
71 Qual o público-alvo?

Sobre a assinatura
8. Qual será o texto assinado na marca? (nome)
9. Que mensagens sua marca deve transmitir para seus clientes?

Imagem projetada
10. Características da marca

(  ) Moderno 
(  ) Sério
(  ) Popular
(  ) Pesado
(  ) Conservador
(  ) Descontraído
(  ) Singular
(  ) Leve 
(  ) Outros: ______

Fonte: Projeto Acerio etapa de análise de requisito Produto C. TED Ibram/UFG, 2018
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Quadro 4 – Requisitos deinidos para a identidade iisual

Funcionais

● Alta pregnância.
● Alto contraste.
● Assinatura

○ Principal: logotipo e símbolo.
○ Auxiliar: símbolo.

Formais

● Símbolo geométrico.
● Fundo com cor fria e clara.
● Tipografa

○ Aplicativo: sem modulaaço, sem serifa, com pesos variados.
○ Logotipo: sem modulaaço, sem serifa.

● Paleta de cores
○ Painel Semântico: azul, branco, cinza e amarelo/laranja.
○ Análise Paramétrica: branco, azul e cinza.
○ Conceito: 

Conceituais

● Moderno
● Popular
● Acessível

Fonte: Projeto Acerio etapa de análise de requisito Produto C. TED Ibram/UFG, 2018
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 2.2. Equipe de Desenvolvimento

Quadro 5 - Heurística

Itens 
Observados

Google Arts & Culture Antwerp Museum Musement

 Saídas

[ + ] Botço de “voltar”, e, por 
ter um menu de abas sempre 
visível, fca fácil voltar quando 
nço tem o botço de seta.

[ + ] Botço de “voltar”, e, por 
ter um menu de abas sempre 
visível, fca fácil voltar quando 
nço tem o botço de seta.

[ + ] Botço de “voltar”, e, por ter 
um menu de abas sempre 
visível, fca fácil voltar quando 
nço tem o botço de seta.

Linguagem

[ + ] Símbolos sço de fácil 
entendimento, pouco usados. 
Só acompanham legenda no 
menu quando clicados, mas 
nço geram confusço.

[ + ] Símbolos sço de fácil 
entendimento, pouco usados. 
Acompanham legenda no 
menu, o que torna mais fácil o
entendimento.

[ - ] A maioria dos símbolos sço 
de fácil entendimento, muito 
usado e que só acompanham 
legenda quando clicados no 
menu (onde dois deles geram 
confusço).

Interação
[ o ] Arrasta-se para o lado em 
áreas de carrossel.

[ + ] Páginas do menu podem 
ser navegadas arrastando as 
páginas para o lado.

[ o ] Arrasta-se para o lado em 
slides de fotos, em um menu 
em “descobrir” e na tela inicial.

Home
[ + ] Junaço de Destaques 
diários e fxos, com um 
“explorar”.

[ o ] É um “descobrir” com 
itens que nço mudam.

[ + ] É um “descobrir” onde as 
sugestões sço feitas apartir de 
uma pergunta inicial sobre a 
cidade onde você mora.

Carregamento [ + ] Carrega rápido. [ + ] Carrega rápido.

[ - ] Demora para carregar. 
Abertura do aplicativo 
demorada e algumas páginas 
também te colocam em espera.

Divulgação

[ o ] No rodapé dos “favoritos” 
e itens mostra as redes sociais 
do app, botço de compartilhar 
em “coleaões”.

[ + ] No fm das páginas de 
coleaço/item aparece “Did you
enjoy this tour?” que leva à 
uma caixa de avaliaaço. Botço
de compartilhar nos itens.

[ o ] Botço de compartilhar 
nos itens.

Fonte: Projeto Acerio etapa de análise de requisito Produto C. TED Ibram/UFG, 2018
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Quadro 6 - Análise de Frameworks para Desenioliimento Mobile Não-natiio

Ionic React Natve NatveScript

Caracte
rísticas

● Desenvolvimento 
Híbrido, Web App 
dentro de Webview,
com acesso nativo 
através da Cordova,
ou Ionic Native.

● Linguagens: 
TypeScript, HTML, 
CSS (Angular2)

● Open Source, base 
do Angular apoiada
pela Google e diver-
sas companhias.

● Desenvolvimento 
semi-híbrido, semi-
nativo: componen-
tes web sço conver-
tidos para equiva-
lentes Nativo em 
cada plataforma.

● Linguagens: JavaS-
cript (ES6), JSX, CSS 
(React)

● Open Source, de-
senvolvido e utiliza-
do pelo Facebook, 
assim como o React
original.

● Desenvolvimento 
semi-híbrido, semi-
nativo: componen-
tes web sço conver-
tidos para equiva-
lentes Nativo em 
cada plataforma.

● Linguagens: TypeS-
cript, XML, CSS (An-
gular2)

● Open Source, su-
porte ofcial pela 
Telerik, base do An-
gular apoiada pela 
Google.

Prós ● “Hybrid web 
development 
support. Same 
code-based can be 
used to develop 
applications for 
Android, iOS, 
Windows Phone, 
and web.”

● “VERY fast 
development-
testing cycle. You 
write the code and 

● “You can use the 
same code-base 
(most of the time) 
to develop 
applications for 
Android, iOS, 
Windows Phone.”

● “Much better 
performance than 
Cordova in Ionic. 
Hardware 
functionalities are 
processed by the 

● “Real cross-
platform support. 
Single code-base 
for developing apps
for all the 
supported 
platforms (Android, 
iOS, Windows 
experimental).”

● “100% Native API 
access. You can 
access the 
hardware features 
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test it on the 
browser, no need 
for heavy emulator 
loading.”

● “Its plugin system 
makes it available 
for you to use any 
kind of native 
functionalities of 
devices.”

● “PhoneGap and 
Cordova have been 
around for a while 
so there is a high 
chance that a 
plugin already 
exists to expose the
native feature you 
need in your 
webview. They also 
have a marketplace
where developers 
sell, and offer, Ionic
plugins.”

● “Ionic was very easy
to get into. Even 
though I was not 
very comfortable 
with AngularJS 
(having only done a
few tutorials and 
some random 
experiments), and 
had not used Ionic 
before, I got up to 
speed in a couple of
hours.”

specifc platform, 
and not by 
Cordova.”

● “ReactNative uses 
multiple cores 
simultaneously so 
your JavaScript 
code runs on one 
core and the app 
view runs on 
another core.”

● “Forget about 
testing in your 
browser, RN 
produces native 
rendering 
remember? That’s 
not a problem 
though, with React 
Native you see the 
result of your 
modifcations as 
you make them. No
need to recompile, 
rebuild, etc.; the 
result is instant in 
an emulator or a 
real device. Pretty 
amazing!”

● “A lot of plugins are
already available on
NPM for React 
Native. There’s even
a plugin to use 
PhoneGap/Cordova
plugins, which 
means that you 
instantly inherit the
hundreds of 
mature plugins 
from the other 
community.”

like camera, touch, 
calendar, phone 
calls, etc. all with 
TypeScript/JavaScri
pt code.”

● “Very good support 
from Telerik.”

● “NativeScript is also
quite matured 
compared to 
ReactNative. It is 
already in 2.0 
version (02/2017), 
that’s not the case 
with ReactNative 
which gets new 
updates less often. 
NativeScript can 
share much more 
code than 
ReactNative, 
meaning it will save
your time.”

● “Add in the 
coupling with 
Angular 2, and you 
can create cross-
platform 
applications that, 
through the virtue 
of Angular’s 
declarative UI 
focus, are more 
conceptually 
consistent than an 
application having 
to interpret 
between multiple 
UI paradigms.”

Contras ● “Performance 
issues may 
occur if you 
need to use a 

● “The process 
of conversion 
of HTML code 
to native code 

● “Many plugins need
to be downloaded 
separately for the 
components. Not 
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lot of callbacks 
to the native 
code.”

● “Development 
of highly 
advanced 
graphics or 
highly 
interactive 
transitions can
be a complex 
job.”

● “However, I 
can tell you 
which one I 
prefer. It is 
React Native. I 
personally 
value the 
native 
rendering 
more than the 
rest. To me, 
apps need to 
be extremely 
fast and 
responsive, 
and in React 
Native, I have 
found a good 
compromise 
between 
writing pure 
native 
applications, 
or pure hybrid 
apps.”

● “Major 
downside is 
the 
implementatio
n - delivering 
your app 
through a 
WebView is 
only ever 
going to get 
you so far 
from a 

can be buggy 
at times, and 
to fx the 
problems, you 
need to 
understand 
ObjC/Swift.”

● “Originally 
created for 
iOS, so many 
components 
for the 
Android may 
require some 
work from 
your side.”

● “It’s a kind of a 
wrapper 
around native 
code of 
specifc 
platforms, so 
around 85% 
code is similar,
and the fnal 
15% is 
something you
may need to 
change to suit 
for a specifc 
platform.”

● “... the display 
logic is 
blended in 
with the 
business logic. 
Ultimately, this
is not a 
problem as 
most 
developers will
feel at ease 
with JSX. But if 
you’re working
in a team with 
designers, 
collaborating 
with them will 
not be as 

all plugins are 
available or verifed
(i.e., thoroughly 
tested).”

● “App size is much 
larger than 
ReactNative and 
Ionic 2. If your 
users have slow 
internet 
connection, then it 
may be a problem 
for you.”

● “There’s no support
of HTML and DOM 
in NativeScript, so 
you need to learn 
different UI 
components to 
build UI of the 
applications.”

● “If you’re building 
your App around a 
3rd party 
framework, you 
want to feel it has 
enough traction 
and support that 
it’s not going to 
disappear 
overnight. 
Nativescript does a 
lot right, but for us 
it’s too immature a 
technology.”

● Alguns componen-
tes customizados 
sço pagos: 
http://docs.telerik.-
com/devtools/nati-
vescript-ui/intro-
duction
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performance 
perspective.”

straightforwar
d as editing 
template fles 
and writing 
CSS. It is styled
slightly 
differently and 
does not offer 
the entire set 
of CSS rules 
browsers 
typically 
support.”

● “However still 
fairly 
immature 
(Android 
support only 
landed 
recently), and 
although 
Facebook is 
behind it, 
whats not to 
say it doesn’t 
become 
another Parse 
(https://parse.c
om/) and be 
deprecated.”

Populari
dade

● 173 Favoritos 
no Stacksha-
re.io

● 4.520 Ques-
tões no 
StackOverflow

● 30.100 Estrelas
no Github

● 155 Favoritos 
no Stacksha-
re.io

● 15.400 Ques-
tões no 
StackOverflow

● 49.800 Estrelas
no Github

● 50 Favoritos 
no Stacksha-
re.io

● 1.950 Ques-
tões no 
StackOverflow

● 10.500 Estrelas
no Github

Mapas Pode ser utilizado o
Plugin do Ionic
para Google 
Maps, o Leaflet
ou o Mapbox.

Por padrço usaria o
nativo do sistema 
(Google Maps ou 
Map Kit). Há um 
componente para o

Plugin para o 
NativeScript 
tanto do 
Google Maps 
quanto do 
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Mapbox. Nço é 
possível com o 
LeafLet.

Mapbox. 
Aparentement
e sem suporte 
ao leaflet.

Entre 
duas 
frame
works

“Angular itself is easier to learn & work with for 
smaller projects than React. React is easier to 
maintain for larger projects and teams, as it follows
stricter paradigms and design patterns. A step up, 
Ionic is a breeze to learn & work with, and cross-
compiles to iOS and Android using per-device 
differentiator classes to theme accordingly - write 
once, run anywhere. React Native doesn't have this
luxury - their motto is "learn once, write anywhere"
- meaning you're using the same framework, and 
maybe even shared components, but maintaining 
separate code for your iOS & Android apps. This 
means more work, on top of the steeper learning 
curve. That's the time/effort cost, now let's consider 
the quality cost. Ionic uses Cordova, which simply 
spins up your system browser to render you app 
(called Webview). In the past, working with a hybrid
mobile app on Webview was prohibitively slow - 
you were guaranteed low app ratings just on 
performance. Nowadays it's less an issue, as newer
phones ship with better system browsers (ie 
Chrome instead of "Internet"); plus better phone 
specs. However, it still is a noticeable performance 
difference compared to native. Not terrible, but 
noticeable. React Native is a different breed than 
hybrid. You write your code in React components, 
but those are rendered as native UI components in 
your mobile app. Your app logic is still JavaScript 
(which is processed via the system's JS engine); but 
app logic was never the performance bottleneck of 
hybrid frameworks - twas UI (due to DOM 
performance). So while React Native will take much
more learning, effort, and maintenance - it will give
you a much higher quality app.”

“Choosing between React Native and a combination
of Angular 2 and NativeScript is, in many ways, 
similar to choosing between React and Angular 
themselves[…].Thus the choice between the two is 
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largely the same. Is you application focused on 
complex UI with lots of rendering and custom 
elements? If so, React Native might be the right 
choice for you. However, if having a single cross-
platform code base with a declarative UI paradigm 
is more in-line with what you envision for your 
application’s architecture, then combining Angular 
2 and NativeScript can help you realize the same 
gains you’d see in adopting Angular for a web 
application, all while maintaining similar 
development patterns and program architecture.”

Fonte: Projeto Acerio etapa de análise de requisito Produto C. TED Ibram/UFG, 2018
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 3. Integração entre Mapas Culturais e Tainacan

A  equipe  do  Laboratório  executou  uma  série  de  ações  para  a  integração  das

plataformas Mapas Culturais e Tainacan customizadas para o Insttuto Brasileiro de Museus1

As ações geraram um protótpo1

Em um primeiro momento, foi desenvolvido um  plugin para Mapas Culturais para

que fosse possível informar, para cada museu, o link para seu repositório digital no Tainacan1

Este plugin está disponível em https://github1com/medialab-ufg/mapasculturais-tainacan1

Em seguida,  foram realizados diversos  estudos e protótpos de interface para um

aplicatvo  móvel  que  integraria  as  informações  provenientes  do  Mapas  Culturais  e  do

Tainacan, de maneira transparente para o usuário fnal1 

A  proposta  era  que  uma pessoa  poderia  buscar  tanto  por  informações  sobre  os

museus (localização, detalhes, fotos, agenda) quanto por itens de seu acervo e navegar por

essas duas camadas de informações de maneira completamente integrada1 

Os testes e implementação do protótpo aguardam agora a migração dos acervos dos

museus do Ibram para o Tainacan1 Quando esta etapa for concluída para uma quantdade

signifcatva de museus (de quatro a seis),  as  atvidades com o protótpo poderão serem

retomadas1

A  seguir  são  apresentadas  algumas  telas  de  destaque  que  foram prototpadas  e

apresentadas ao IBRAM1
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Primeiro  destaque: Consulta  padrão  na  aba  de  Listas1  Quatro  sessões,  limitadas  por

constantes1 Para cada entdade haverá a opção de "Ver mais", que fltrara a consulta pela

mesma (Figura 0)1

Figura 1: Tela do protótipo VaMUS

Fonte: Protótipo VaMUS, 2018

• Em destaque: Onde estariam agrupadas,  se  houverem,  Coleções  em um card de

Museu, ou itens em um card de Coleção1 Por padrão o card estaria aberto1 A ideia e

exibir  de cara um resultado que possivelmente vai  ter  mais relação com a busca

realizada1  O aplicatvo selecionaria apenas uma ocorrência dessas para agrupar  (a

que houver  mais  itens  em comum) e  retraria  das  listas  que  vão  vir  abaixo,  que

estarão ordenadas como retornar a consulta1
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• Itens encontrados: Itens encontrados com os parâmetros de pesquisa1  Card pode

possuir nome e foto, similar a visualização de uma galeria de imagens1 Exemplo de

consulta:

 

URL_REPOSITORIO/wp-json/posts?type=socialdb_object&flter

[term]=ID_CATEGORIA_RAIZ&[posts_per_page}=25&flter[s]=STRING_PESQUISA

• Coleções encontradas: Coleções encontradas com os parâmetros de pesquisa1 Card

pode possuir nome, foto, e outros metadados, além de poder ser aberto um mini-

slider abaixo do mesmo, listando os Itens daquela coleção1  Exemplo de consulta:

URL_REPOSITORIO/wp-json/posts?

type=socialdb_collecton&[postsjper_page]=25&flter[s]=STRING_PESQUISA

• Museus encontrados: Museus encontrados com os parâmetros de pesquisa1  Card

pode possuir nome, foto, e outros metadados, além de poder ser aberto um mini-

slider abaixo do mesmo, listando as coleções daquele museu1 Exemplo de consulta: 

URL_MAPAS/space/fnd?

@select=id,name,owner1name&@limit=25&name=ILIKE(STRING_PESQUISA)

• Aplicatiios de referência: Google Maps, Google Fotos, Museums, Mapas Culturais,

Airtable1
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Segundo destaque: Consulta fltrada na lista de abas: Os fltros podem ser exibidos como

chips1 Os botões do tpo "Veja mais" tem o mesmo comportamento de adicionar um fltro de

"tpo de entdade", que fazem com que a página de consulta permita  Scroll-On-Demand1

Casos como o do lado, exigem que seja feita a consulta ao Tainacan fltrando pelo ID de

museu que estver associado (Figura 2)1

Figura 2: Tela do protótipo VaMUS

Fonte: Protótipo VaMUS, 2018
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Terceiro destaque: Consulta com visualização na aba de Mapa1 Inclui geolocalização1 Similiar

a consulta de listas, com algumas diferenças fundamentais Figura 3)1

Figura 3: Tela do protótipo VaMUS

Fonte: Protótipo VaMUS, 2018

• Exibição de eventos, além dos itens, Coleções e Museus;

• Filtragem primaria por região: Utlizando a API do Mapas, e possível fazer a fltragem

por região1 Podemos permitr o desenho de um círculo ou até mesmo a aproximação
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por  zona  visível  em  tela  (envolve  mais  processamento)1  Exemplo  de  consulta:

URL_MAPAS/space/fnd?@select=id,name,owner1name&@limit=25&

geol_ocaton=GEONEAR(-4616475405229797,-23154032707 5 55,7  )

• Agrupamento por Museu: Todos os itens devem ser agrupados por museu, o que

implica que façamos primeiro uma consulta por eles para obter seus IDs e depois

posiciona-los corretamente no Mapa1 O agrupamento e o ajuste de densidade de

pontos precisa ser pensado, talvez seguir a mesma lógica do Mapas Culturais atual?
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Quarto destaque: Exibição de item na consulta em Mapa: Seleção de Item, que fca em

destaque1 A visualização dos itens presentes pode ser então apresentada em um painel que

ocupe um espago que ainda permita a visualização no mapa (Figura 4)1

Figura 4: Tela do protótipo VaMUS

Fonte: Protótipo VaMUS, 2018
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Quinto  destaque: Opções  de  busca  de  acesso  rápido:  Como  não  será  possível  exibir

resultados já sobre digitação, podemos exibir, ao clicar na barra de pesquisa, opções básicas

de fltragem (como a inclusão ou não de todas as entdades na busca) e ordenação1 Cada

entdade possui suas opções1 O ideal seria que aqui fossem disponibilizadas poucas opções,

deixando as mais complexas para um painel de confgurações, por exemplo (Figura 5)1

Figura 5: Tela do protótipo VaMUS

Fonte: Protótipo VaMUS, 2018
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Sexto destaque: Página de Museu e Listagem de suas Coleções (Figura 6)1

Figura 6: Tela do protótipo VaMUS

Fonte: Protótipo VaMUS, 2018

Sétimo destaque: Página de Coleção e Listagem de seus Itens (Figura 7)1

Figura 7: Tela do protótipo VaMUS

Fonte: Protótipo VaMUS, 2018
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Oitaio destaque: Página de Item (Figura 8)1

Figura 8: Tela do protótipo VaMUS

Fonte: Protótipo VaMUS, 2018
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 4. Conclusão

O Ibram e o L3P estão desenvolvendo a integração de duas plataformas tecnológicas

adotadas pelo Ibram e desenvolvidas pelo Laboratório – Tainacan e Mapas Culturais1 

O Mapas já era utlizado pelo Ibram por meio da plataforma MuseusBr, que possui

informações sobre os museus brasileiros e oferece processos de trabalho para a gestão do

Cadastro  Nacional  de  Museus -  CNM, do Registro de Museus -  RM e do Formulário  de

Visitação Anual - FVA1  

Como o Tainacan propicia a organização, gestão e difusão de acervos musealizados e

o Mapas Culturais consttui-se em uma ferramenta que possibilita o georrefenciamento de

dados, a customização e integração dos dois sistemas permitrão o georreferenciamento de

acervos musealizados em território nacional1 Não há precedentes de uma ferramenta como

esta no Brasil1 

O  Laboratório  promoveu  a  análise  de  requisitos  –  que  consttui  o  produto

apresentado neste relatório - e realizou a prototpagem da solução1 É preciso agora aguardar

a migração dos acervos dos museus do Ibram para que o desenvolvimento seja retomado1
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