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Apresentação

O  presente  relatório  refere-se  à  primeira  atividade  do  Termo  de  Execução 

Descentralizada firmado entre o Ministério da Cultura – Secretaria do Audiovisual) – e 

a Universidade Federal de Goiás com vistas à realização do Projeto Acervos digitais 

em rede do áudio-visual: do mapeamento a construção de repositórios digitais.

A  Atividade  1 refere-se  ao aprimoramento  da  plataforma  Tainacan  para  a 

revista Filme Cultura. 
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Migração da instalação da Base de dados para a 
nova versão do Tainacan

A partir do primeiro semestre de 2018 a equipe do Media LAb da Universidade 

Federal  de  Goiás,  iniciou  o  desenvolvimento  de  uma  nova  versão  do  Tainacan, 

descontinuando a versão anterior. Para facilitar a migração e garantir a continuidade 

das ações que estavam na versão anterior, desenvolvemos um importador específico, 

denominado Tainacan Legacy.

Para realizar a migração, basta inserir no importador o endereço da instalação 

anterior e iniciar o processo de importação.
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Depois  dos  dados  importados,  passamos  para  a  fase  de  conferência, 

checando,  por  amostragem,  se não ocorreram erros  durante  a  migração.  Com os 

dados checados realizamos a implementação do layout previamente acordado com a 

coordenação da Secretaria de Audio Visual.

Melhorias da nova versão do Tainacan

Com a nova versão do software estamos mais alinhados com os princípios de 

desenvolvimento  do  wordpress,  com  isso  passamos  a  ter  o  plugin  distribuído 

oficialmente dentro da comunidade, ou seja, com apenas alguns cliques o Tainacan 

pode ser instalado, facilitando o acesso e sua implementação.
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Melhorias da nova versão:

• Maior integração com o wordpress;

• Simplificação da instalação:  pode ser feita  diretamente pela interface 

administrativa com alguns cliques

• Busca facetada: você pode explorar sua coleção usando uma interface 

facetada por meio dos filtro de sua escolha;

• Tainacan deixa de ser um tema do wordpress e passa a ser um plugins, 

facilitando a implementação de novos layouts.
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Migração da instalação da Base de dados da 
Programadora Brasil para a nova versão do 
Tainacan

Modos de Visualização

Nos últimos meses foram produzidos diferentes modos de visualização das 

coleções para a nova versão. Abaixo são apresentados alguns deles:

Mosaico

Neste modo de exibição o destaque é dado para as imagens, que não recebem 

nenhum tipo de recorte e são apresentados em seu formato original.
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Tabela

No  modo  de  exibição  de  tabela,  o  foco  está  nos  metadados.  Tanto  o 

administrador quanto o usuário pode escolher quais metadados serão exibidos.
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Cartões

Neste modo exibição destacamos tanto a imagem quando o texto. O usuário e 

o administrador pode escolher quais metadados serão exibidos nos cartões.

 



10 /  13

Home do Item

A página onde o item é apresentado foi toda repaginada, eliminamos os blocos 

fixos e passamos a dar maior destaque para o arquivo que o representa. Abaixo do 

arquivo do item são apresentados os metadados.
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Home da coleção da revista Filme e Cultura
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Home do Item da Revista Filme e Cultura
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Conclusão

O  software  Tainacan  passou  por  uma  refatoração  completa  e  sua  versão 

anterior  será  descontinuada.  Nesta  nova  fase  ele  vem  recebendo  constantes 

atualizações  que  são  disponibilizadas  diretamente  no  painel  administrativo  do 

Wordpress, ou seja, as melhorias podem ser aproveitadas pelos usuários logo após 

sua publicação no site oficial. 

Com a migração dos acervos da revista Filme e Cultura e da Programadora 

Brasil para a versão atual do software, todas as melhorias da nova versão passam a 

estar  disponíveis  nestas  instalações,  otimizando  a  navegação  dos  usuários  e 

administração dos repositórios digital.
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