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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.
Em um primeiro momento, este TED executou uma análise de requisitos e metodologia partcipatva para
especifcação técnica de funcionalidades a serem customizadas no sistema livre Tainacan (Produto A).
O presente relatório tem por fnalidade apresentar o segundo resultado dessa execução, cujo processo
aconteceu por meio da customização e implementação dos requisitos analisados dentro do sistema livre
Tainacan+Museu (Produto B).
Para tanto, nas próximas seções serão apresentadas as customizações através das telas produzidas pela
equipe de design, bem como os casos tratados pela equipe de desenvolvimento para a implementação de
cada funcionalidade dentro do contexto do Tainacan+Museu, através de tabelas, gráfcos e planilhas de
validação/acompanhamento e documentação de testes nos ambientes Mants e GitHub.
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Customização
Protótipos das Telas Elaborados pela Equipe de Design
Nesta seção será apresentado um conjunto de protótpos de tela produzidos pela equipe de design para
atender às necessidades do Tainacan+Museu. A Figura 1 exibe a página inicial.

Figura 1: Tela inicial do Tainacan+Museu.
As principais necessidades do Tainacan+Museu são:
•

Histórico do item;

•

Página de edição do item;

•

Menu do item;

•

Metadado composto com cardinalidade múltpla;

No Histórico do Item são registrados todos os eventos relacionados a um item no Tainacan+Museu. Tais
eventos podem ser desde as ações de criar/editar/remover um comentário ou algum metadado, entre
outras ações.
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Figura 2: Histórico do Item.

Um mecanismo que oriundo do Tainacan que foi herdado para o Tainacan+Museu é a verifcação de
eventos. Tal verifcação permite a validação por meio da confrmação do evento por parte dos gestores da
coleção que devem aprovar ou não o evento realizado (veja a Figura 3). No contexto dos museus do IBRAM
tal mecanismo pode ser utlizado como um registro de todas as alterações realizadas no registro de um
bem museológico.
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Figura 3: Histórico do Item – Verifcação do evento.

A tela de edição (veja a Figura 4) do item permite ao usuário editar o valor de cada campo de metadado
presente no registro do bem. Os metadados são organizados em abas, onde o usuário pode navegar por
cada uma delas e realizar as alterações necessárias sendo este tpo de organização interessante no caso de
um registro que possua uma grande quantdade de metadados. Nesta tela existe uma coluna a direita onde
pode ser inserido um conjunto de anexos e uma miniatura relacionados ao bem.
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Figura 4: Edição de um item com anexos e miniatura.

Outro recurso implementado para o Tainacan+Museu foi o metadado composto que é um metadado
composto por um conjunto de submetadados, como o metadado “Autor” exibido na Figura 5 é formado
pelos submetadados “Nome” e “Pseudônimo”. Além disso o metadado “Autor” possui cardinalidade
múltpla o que permite a inserção de mais de um bloco de informações contendo os submetadados.
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Figura 5: Formulário de Edição do Item com metadado de cardinalidade múltpla.

Para o melhoramento a usabilidade do usuário em uma coleção no Tainacan+Museu foi implementado o
menu do item que concentra todas as ações relacionadas a um item (veja a Figura 6). No âmbito do
Tainacan+Museu tais ações serão restritas ao contexto de um museu como impressão do item, edição e
visualização do seus metadados, e a exclusão do registro do bem.
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Figura 6: Opções do menu do item em uma coleção do Tainacan+Museu.

Para um melhoramento da usabilidade durante a navegação pela interface do Tainacan+Museu o
cabeçalho das páginas foi retrado. Essa característca foi implementada como funcionalidade que pode ser
atvada ou desatvada. A Figura 7 exibe uma página da coleção de bem permanente com o cabeçalho
desatvado.

9

Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Customização e implementação

Figura 7: Tela inicial de uma coleção do Tainacan+Museu sem cabeçalho.

A busca no metadado de relacionamento obteve avanços acerca dos critérios utlizados como a
possibilidade da pesquisa em metadados da categoria selecionada no metadado de relacionamento. Um
exemplo disso é o metadado de relacionamento “Ganhadores do Prêmio Nobel” (veja a Figura 8) que
permite a pesquisa de itens a serem relacionados pelos campos “autor” e “pseudônimo”, onde tais campos
são metadados da categoria confgurada no metadado de relacionamento. Dessa forma o usuário pode
pesquisar os itens por um campo específco.
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Figura 8: Campo de busca avançada em metadado de relacionamento considerando critérios específcos.

Após ser realizada a pesquisa de um ou mais itens e adicioná-los ao metadados de relacionamento é gerada
uma lista semelhante à Figura 9. Nesta lista é possível remover os itens já adicionados por meio do ícone
em forma de lixeira ou adicionar novos itens clicando sob o botão “Adicionar”, que irá expandir o campo de
busca novamente.
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Figura 9: Listagem dos itens já relacionados no metadado de relacionamento.

A próxima seção tratará dos casos de implementação trabalhados pela equipe de desenvolvimento ao
longo da atual versão do Tainacan+Museu.
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Implementação dos requisitos analisados
Casos do Mantis
Ao longo deste primeiro ciclo de desenvolvimento da atual versão do Tainacan+Museu toda funcionalidade,
ajuste ou erro foi cadastrado em um sistema de bug tracking chamado Mants. O Mants organiza cada
nova demanda como um caso que possui um conjunto de informações que auxiliam a equipe de
desenvolvimento na defnição de um fuxo de trabalho no tratamento desses casos.
Cada caso no Mants traz consigo um conjunto de informações acerca da atvidade que está sendo
desenvolvida. Dentre essas informações tem-se um número, uma categoria, a gravidade do caso, o seu
estado, sua últma atualização e um resumo. O número é gerado pelo sistema e permite recuperar o caso
por meio de um campo de busca. A categoria permite classifcar e organizar os casos de acordo com a
natureza da atvidade, por exemplo, um caso de ajuste, correção ou melhoria. A gravidade defne o grau de
importância do caso em relação a ordem de tratamento, que pode ser pequeno, trivial, urgente, entre
outras escalas. A data de atualização traz a últma atualização realizado nas informações do caso. E por fm,
o resumo traz uma breve descrição textual do que se trata o caso, ou seja, o que deve ser realizado. A
Tabela 1 relaciona todos esses casos.

Número
1432

Categoria
Ajuste

Gravidade
pequeno

Estado
resolvido

Atualizado
2017-06-19

1181

Melhoria

pequeno

atribuido

2017-06-13

1423

Correção
de Erro
Ajuste

travamento

resolvido

2017-06-07

pequeno

fechado

2017-06-06

1424

Correção
de Erro

travamento

resolvido

2017-05-26

1409

Ajuste

travamento

fechado

2017-05-25

1428

Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro

travamento

fechado

2017-05-25

travamento

fechado

2017-05-23

travamento

fechado

2017-05-22

travamento

fechado

2017-05-22

Correção
de Erro
Correção

travamento

fechado

2017-05-19

travamento

fechado

2017-05-17

1433

1421
1422
1418
1420
1403

Resumo
Atualização do Tainacan Museu
via API
Filtros com os metadados do
repositório
Imprimir Item - Protótpo IBRAM
Atualização Homepage
Tainacan+Museu
Campos Vazios - Páginas
Edição/Exibição - Coleção Bem
Permanente
Log de eventos - Protótpo
IBRAM
Edição Localização - Protótpo
IBRAM
Editar Metadado Data - Data
Aproximada - Prototpo IBRAM
Erro Crítco - Inserir Item Protótpo IBRAM
Carregamento Metadados Extras
- Página Edição - Protótpo
IBRAM
Opção "Minhas coleções" Protótpo IBRAM
Formato Exibição Data
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1408
1417
1416

de Erro
Melhoria
Correção
de Erro
Correção
de Erro

travamento

fechado

2017-05-17

travamento

novo

2017-05-16

travamento

novo

2017-05-16

1369

Ajuste

mínimo

atribuido

2017-05-15

1299

Ajuste

travamento

resolvido

2017-05-12

1407

Correção
de Erro

travamento

resolvido

2017-05-11

1414

Ajuste

pequeno

resolvido

2017-05-10

1398

Nova
Funcionali
dade
Correção
de Erro

travamento

fechado

2017-05-09

travamento

fechado

2017-05-09

Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Nova
Funcionali
dade
Correção
de Erro

travamento

fechado

2017-05-09

travamento

fechado

2017-05-09

travamento

resolvido

2017-05-09

travamento

resolvido

2017-05-08

travamento

resolvido

2017-05-08

1362

Ajuste

travamento

atribuido

2017-05-08

1394

Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro

travamento

fechado

2017-05-05

travamento

fechado

2017-05-05

travamento

fechado

2017-05-05

travamento

fechado

2017-05-05

travamento

fechado

2017-05-05

travamento

fechado

2017-05-04

1395
1410
1372
1381
1399
1397

1361
1283
1388
1392
1385

Campo Motvo - Descarte Protótpo IBRAM
Cardinalidade Multpla - Bloco
Autoria - Prototpo IBRAM
Itens Repetdos - Metadado
Relacionamento - Página Edição
Item - Protótpo IBRAM
Exportação Coleção Pacote
Tainacan
Metadado relacionamento Protótpo IBRAM
Cardinalidade Metadado
Relacionamento de categoria Protótpo IBRAM
Borda Imagens - Homepage
Protótpo IBRAM
Página Inicial Repositório Prototpo IBRAM
Metadado relacionamento Itens Não existentes - Protótpo
IBRAM
Pagina Exibição Entdades Protótpo IBRAM
Valores Metadados - Página
Exibição Item
Cadastro Entdades Recuperação de Informações
Protótpo IBRAM - Retrada de
Opções
Obrigatoriedade Metadado Página Edição do item Protótpo IBRAM
Busca metadado de
relacionamento - IBRAM
Lixeira - Protótpo IBRAM
Regras de Negócios - Conjuntos Protótpo IBRAM
Edição Campo com máscara
Acesso eventos - Protótpo
IBRAM
Botão Adicionar
Breadcrumb Super Coleção Bens
- Protótpo IBRAM
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1371

Correção
de Erro

travamento

fechado

2017-05-03

1337

travamento

fechado

2017-05-03

travamento

fechado

2017-05-03

travamento

fechado

2017-05-03

travamento

fechado

2017-05-03

travamento

fechado

2017-05-03

1363
1378

Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Ajuste
Melhoria

pequeno
travamento

resolvido
fechado

2017-05-03
2017-05-02

1333
1336

Ajuste
Ajuste

pequeno
pequeno

fechado
fechado

2017-04-27
2017-04-27

1373

Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Ajuste

travamento

fechado

2017-04-27

pequeno

fechado

2017-04-27

pequeno

fechado

2017-04-27

pequeno

fechado

2017-04-25

Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro

pequeno

resolvido

2017-04-25

pequeno

resolvido

2017-04-20

pequeno

fechado

2017-04-18

pequeno

resolvido

2017-04-18

Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro

pequeno

resolvido

2017-04-18

pequeno

resolvido

2017-04-12

pequeno

resolvido

2017-04-12

Melhoria
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção

pequeno
pequeno

atribuido
resolvido

2017-04-10
2017-04-07

pequeno

resolvido

2017-04-07

pequeno

resolvido

2017-04-05

1380
1382
1383
1387

1344
1370
1300
1368
1335
1273
1334
1332
1306
1307
1323
1308
1305
1301

Metadado Composto
Obrigatoriedade Página Edição
Item
Máscara Metadado Fixo - IBRAM
Breadcrumb "Repositório" Protótpo IBRAM
Link /edit - Protótpo IBRAM
Menu Protótpo IBRAM Expansão OPções
Ocultar Lupa Wordpress Protótpo IBRAM
Menu Protótpo IBRAM
Menu Protótpo IBRAM Terceiro Nível Wordpress
Validação Máscara - IBRAM
Limpar campo - Máscara Protótpo IBRAM
Cardinalidade Múltpla Exclusão
valores
Data aproximada - Opção
Metadados Existentes
Remoção Metadado Texto
Bloqueio de Campo - Página
Inserção ITEM
Importação CSV
Erro cardinalidade - Metadado
composto - IBRAM
Erro Geração PDF - ITEM
Pesquisa Metadado
relacionamento - Protótpo
IBRAM
Campo Texto - Cardinalidade IBRAM
Tela Minhas Categorias Usuário Protótpo IBRAM
Problema Cardinalidade
-Máscara - Campo de Texto Protótpo IBRAM
Função Reindexar
Campos Faltantes - Página
Exibição ITEM - Protótpo IBRAM
Metadado de categoria Vazio Página Exibição do Item
Botão Adicionar - Firefox
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1179
1177

de Erro
Ajuste
Ajuste

pequeno
pequeno

resolvido
resolvido

2017-04-03
2017-04-03

1282

Ajuste

pequeno

resolvido

2017-04-03

1275

Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Ajuste
Ajuste
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Ajuste
Ajuste
Correção
de Erro

pequeno

resolvido

2017-03-30

pequeno

resolvido

2017-03-14

pequeno

resolvido

2017-03-13

pequeno
pequeno
pequeno

resolvido
atribuido
resolvido

2017-03-13
2017-03-13
2017-03-10

pequeno

atribuido

2017-03-10

pequeno
pequeno
pequeno

resolvido
resolvido
resolvido

2017-03-08
2017-03-06
2017-03-06

1102

Melhoria

pequeno

resolvido

2017-03-02

1131

pequeno

resolvido

2017-02-22

1178

Correção
de Erro
Ajuste

pequeno

resolvido

2017-02-22

1176

Ajuste

pequeno

resolvido

2017-02-15

1187
994

Ajuste
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro

pequeno
pequeno

resolvido
fechado

2017-02-08
2017-02-01

pequeno

fechado

2017-01-31

pequeno

fechado

2017-01-26

pequeno

fechado

2017-01-23

pequeno

fechado

2017-01-23

IBRAM - Tela de Metadados Tags
IBRAM - Metadado Título

pequeno

novo

2017-01-20

Travamento Abas

pequeno

novo

2017-01-20

grande

atribuido

2017-01-20

Atualização Modal - Metadados
de categoria
Metadado extra de
relacionamento no momento da

1281
1291
1186
1286
1284
1285
1258
1244
1272

1166
1165
1138
1137
1169
1167
1160

Mascara chave no metadado
Metadado Relacionado com
busca confguravel
Carregamento Metadados Extras
- Formulário
Mapeamento Importação CSV
Rótulo Metadados Fixos - Modo
Exibição Tabela
Indentação Submetadados
Imprimir item
Coluna Mídia Tamanho
Edição Metadado
relacionamento
Atualização Formulário
Submissão
Controle do adicionar
3 nivel para menu do repositorio
Problema Exibir ITEM - Coleção
Bem temporário - Protótpo
IBRAM
Cabeçalho das páginas de
administração do repositório
Metadados Obrigatório
Visualização do item com layout
em abas
Coluna Imagem no
Adicionar/Editar Item layout
Novo cabeçalho curto
Ocultação Metadado Fixo
repositório
Cardinalidade Metadado
Relacionamento
Criação Metadado
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Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro

pequeno

fechado

2017-01-18

grande

resolvido

2017-01-18

pequeno

fechado

2017-01-12

grande

fechado

2017-01-12

Correção
de Erro
Ajuste

pequeno

fechado

2017-01-12

pequeno

fechado

2017-01-12

Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro

pequeno

fechado

2017-01-12

pequeno

fechado

2017-01-12

reedição não recupera as
categorias já confguradas
Listagem Objetos - Coleção
Movimentação
Modal de edição de metadado
composto
Nao esta apagando
submetadado
Ao editar metadado de
relacionamento, problema ao
visualizar relacionamento
defnido no metadado
Metadado de Categoria Ordenação Alfabétca
Ocultar o Tags e Filtros (apenas)
do menu da colecao no Tainacan
Ontology
Metadado de Categoria
Multplos Valores
Exclusão Metadado

pequeno

fechado

2017-01-12

Categorias Selecionadas

pequeno

urgente

2016-12-19

933

Ajuste

pequeno

fechado

2016-12-18

963

Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro

pequeno

resolvido

2016-10-25

Ao editar um metadado
composto, nomes dos
metadados a serem adicionados
aparecem repitdos
Aumento Número de Campos Metadados Compostos
Erro - Salvar ITEM

pequeno

resolvido

2016-10-19

Abas Tainacan

pequeno

fechado

2016-10-17

Correção
de Erro
Correção
de Erro
Correção
de Erro

pequeno

resolvido

2016-10-13

Problema nos metadados
compostos - Coleção
Movimentação IBRAM
Ordem Metadados Formulário

pequeno

resolvido

2016-09-22

Erro Login Instalação IBRAM

pequeno

resolvido

2016-09-22

Menu - Instalação IBRAM

929
1039
1122
1038

1111
1107
1109
1110
1112
1011

954
928
946
926
927

Tabela 1. Casos do Mants executados durante o desenvolvimento da atual versão do Tainacan+Museu.
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Os gráfcos abaixo fornecem uma análise quanttatva dos dados da tabela acima: quantos casos foram
gerados ao longo do tempo de trabalho (Figura 10), quantos casos de cada categoria (Gráfco 2), quantos
de cada gravidade (Gráfco 3) e quantos de cada estado (Gráfco 4).

Figura 10: Casos do Mants executados durante o desenvolvimento da atual versão do Tainacan+Museu.
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Figura 11: Categoria dos casos gerados no Mants
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Figura 12: Gravidade dos Casos gerados no Mants

20

Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Customização e implementação

Figura 13: Número de Casos gerados no mants e Estado da Demanda
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Issues no GitHub
O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte com controle de versão que permite que
programadores, utlitários ou qualquer usuário cadastrado na plataforma contribuam em projetos de
qualquer lugar do mundo. GitHub é amplamente utlizado por programadores para divulgação de seus
trabalhos ou para que outros programadores contribuam com o projeto, além de promover fácil
comunicação através de recursos que relatam problemas ou mesclam repositórios remotos através e issues
e pullrequests. As Issues, portanto, são as contribuições dos usuários fnais da aplicação que reportam
problemas/bugs encontrados no sistema ao utlizarem o mesmo. Dessa maneira fca mais fácil a correção
do problema e a obtenção das informações para simulação dos mesmos. A seguir, na Tabela 2, seguem as
issues reportadas no GitHub do Tainacan+Museus para posterior implementação/correção na plataforma.
Na Figura 14 é possível visualizar no gráfco gerado pelos dados coletados a quantdade de demandas,
classifcadas por TIPO, registradas ao longo do projeto.

id

ttle

body

[IBRAM] Alterar a mensagem
exibida ao solicitar a exclusão
de bens, conjuntos e
273008355 coleções
-

crated_at

closed_at

number assignee

closed_by

2017-11-10 2017-11-22
17:40:07
19:54:33
288

andre2ar

juliannyas

![image](htps://userimages.githubusercont
[IBRAM] Traduzir a
ent.com/11639242/31
mensagem de confrmação 180125-2429ff8-a8f4de exclusão permanente em 11e7-9d752017-11-10 2017-11-13
272999870 todas as lixeiras
21ca16334e33.png)
17:08:49
17:47:22
287

andre2ar

juliannyas

[IBRAM] Pesquisa no
metadado de
relacionamento "Outros
272998188 nomes"

-

2017-11-10 2017-12-12
17:03:01
18:44:57
286

andre2ar

juliannyas

[IBRAM] Implementar nos
textos de ajuda dos
metadados um input
textarea e um model ao
clicar no texto de ajuda na
272694259 visualização do metadado

-

2017-11-09 2017-11-22
19:32:15
19:54:50
284

andre2ar

juliannyas

[IBRAM] Cadastrar
258582011 mensagens de ajuda

-

2017-09-18 2017-11-21
18:47:21
16:50:37
191

juliannyas juliannyas

[IBRAM] Inclusão de mais um
item em metadado mult
255385129 valorado
-

2017-09-05 2017-09-18
19:36:56
11:39:54
182

Sem Info

juliannyas

[IBRAM] Padronizar Lixeira
nas coleções respeitando as
255381043 regras

-

2017-09-05 2017-09-18
19:21:07
11:39:26
181

Sem Info

juliannyas

[IBRAM] Adição de Descarte
253457538 e Desaparecimento
-

2017-08-28 2017-09-11
21:08:30
16:25:00
173

eduardohu
mberto
juliannyas
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[IBRAM] Label do critério de
pesquisa (palavra chave)
deverá ser unifcado para
todos os componentes de
253430747 busca
-

2017-08-28 2017-09-05
19:29:10
19:44:25
172

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] Busca por funções Metadados de
253413758 relacionamento
-

2017-08-28 2017-10-09
18:25:42
19:05:59
171

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] Inconsistências em
252960044 "Minhas Categorias"

-

2017-08-25 2017-09-04
16:51:43
18:45:53
169

andre2ar

[IBRAM] Importação json
252891174 Ibram

-

2017-08-25 2017-10-02
12:50:20
19:57:24
168

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] Remover opções
que não serão entregues
252378526 agora

Em Desaparecimentos
e Descartes, nos bens
envolvidos, remover os
Bens arquivistcos e
2017-08-23 2017-08-29
bens bibliotecarios
18:43:16
16:39:58
166

juliannyas juliannyas

[IBRAM] Recuperação e
252086341 Alteração de Senhas

Aplicar as correções
das issues #157 e #133
do tema tainacan no
IBRAM.
2017-08-22 2017-09-04
20:54:26
17:36:30
165

andre2ar

juliannyas

juliannyas

De acordo com a
decisão do
@leogermani, remover
esta funcionalidade do
IBRAM também:
![image](htps://userimages.githubusercont
ent.com/11639242/29
586856-763d18a2[IBRAM] Remoção da foto de 8762-11e7-94ce2017-08-22 2017-08-28
252085621 perfl
7c3bbc284062.png)
20:51:39
16:32:38
164

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] Remover a opção de
habilitar cabeçalho nas
252084338 confgurações das coleções -

2017-08-22 2017-09-04
20:46:44
17:28:07
163

mbrunodm juliannyas

Atualmente o sistema
não apresenta na home
inicial o menu de
navegação das
coleções para usuários
membros. Deixar o
menu visível para todos
os usuários logados no 2017-08-22 2017-08-28
sistema.
18:24:16
16:33:15
161

mbrunodm juliannyas

[IBRAM] Apresentação do
menu de navegação para
252047158 todos usuários logados

[IBRAM] Remover "Sim" ou
"Não" nos Metadados
"Coleções" e "Conjuntos" de
252046588 Bens
-

2017-08-22 2017-10-09
18:22:24
19:05:40
160

eduardohu
mberto
juliannyas
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Gerar Export Json Ibram
251744550 Museu

-

2017-08-21 2017-10-02
19:10:53
17:02:27
158

mbrunodm juliannyas

[IBRAM] Autocomplete nos
metadados de
251309510 relacionamento

-

2017-08-18 2017-09-11
17:26:45
16:28:18
151

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] Validação de
"Outros Números" e "Outros
251072217 Nomes"
-

2017-08-17 2017-08-28
21:05:32
16:50:40
150

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] Estados/Cidades 251039032 Entdade Pessoa e Coletva

-

2017-08-17 2017-08-18
18:55:51
19:11:46
149

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] Data aproximada 251008820 Colchetes

-

2017-08-17 2017-10-04
16:59:16
13:08:59
148

mbrunodm juliannyas

[IBRAM] Adição de Bem
permanente não esta sendo
250689248 persistdo

-

2017-08-16 2017-08-28
16:39:15
16:50:29
145

Sem Info

250682078 [IBRAM] Coleção Entdade

-

2017-08-16 2017-09-11
16:13:16
16:28:05
144

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM]
Adição/Edição/Visualização
de Bens Permanente e
250400486 Temporário

-

2017-08-15 2017-09-05
18:40:05
19:51:25
139

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] Inconsistências em
248113449 Coleções

-

2017-08-04 2017-09-04
20:47:48
17:47:44
125

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] Inconsistências em
248097276 Conjuntos

-

2017-08-04 2017-08-08
19:31:21
19:56:52
124

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] Inconsistências
248082355 Gerais do Site

-

2017-08-04 2017-08-08
18:27:12
15:52:25
123

Sem Info

[IBRAM] Inconsistências em
248080448 Assunto

-

2017-08-04 2017-08-08
18:18:43
19:04:06
121

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] Inconsistências em
248076794 Eventos (Geral)

-

2017-08-04 2017-08-08
18:02:50
18:53:52
120

Sem Info

juliannyas

[IBRAM] Inconsistências na
248072442 Localização

-

2017-08-04 2017-08-08
17:44:36
18:40:40
119

Sem Info

juliannyas

[IBRAM] Inconsistências na
248068081 Entdades

-

2017-08-04 2017-08-08
17:25:12
17:39:24
118

eduardohu
mberto
juliannyas

247199972 [IBRAM] Edição de Entdade

-

2017-08-01 2017-08-04
21:00:07
16:31:24
115

eduardohu
mberto
juliannyas

247196055 [IBRAM] - Edição de Bem
Temporário

Inconsistência:
2017-08-01 2017-08-08 114
duplicação de valores 20:45:42
15:34:38
dos metadados:
![image](htps://userimages.githubusercont
ent.com/11639242/28
846278-30571a4076e1-11e7-94c4b70694e83b72.png)

eduardohu juliannyas
mberto

juliannyas

juliannyas
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[IBRAM] - Edição de Bem
247184376 Permanente

-

2017-08-01 2017-08-08
20:02:34
15:26:00
113

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] - Adição de Bens
245813593 Temporario

-

2017-07-26 2017-07-26
18:31:36
19:04:23
109

eduardohu eduardohu
mberto
mberto

[IBRAM] - Menu do Item 245813571 Aprovação

O Menu do item não
está aparecendo a
opção de exclusão de
um item sem que o
usuário esteja
confgurado como
administrador da
coleção. O
comportamento ideal
seria que a coleção
considerasse o nível de
permissão defnido nas 2017-07-26 2017-07-27
suas confgurações.
18:31:32
16:43:59
108

andre2ar

walisonjos
e

[IBRAM] - Filtros e Busca em
245813550 Bens Temporarios
-

2017-07-26 2017-07-27
18:31:27
20:35:26
107

rrguimaraes guimaraes

As buscas em coleções não
esta trazendo os resultados
corretamente, não trazendo
um resultado se informando
245813537 parte de seu

2017-07-26 2017-07-27
18:31:23
17:43:05
106

eduardohu walisonjos
mberto
e

Caso 2: O sistema
permite cancelar um
desaparecimento de
bens informando um
[IBRAM] - Cancelamento de espaço em branco no
245813509 Desaparecimento
campo "motvo".

2017-07-26 2017-08-07
18:31:18
20:46:29
105

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] - Visualização de
245813484 Desaparecimento

-

2017-07-26 2017-08-29
18:31:14
16:43:56
104

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] - Alteração de
245813476 Assunto

-

2017-07-26 2017-07-28
18:31:09
18:55:41
103

mbrunodm juliannyas

[IBRAM] - Alteração de
245813452 Conjuntos

Caso: não permite
adicionar e remover
um novo bem no bloco 2017-07-26 2017-07-28
de dados "Bens"
18:31:05
18:02:28
102

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] - Adição de
245813430 Coleções

-

2017-07-26 2017-08-01
18:31:00
16:19:49
101

eduardohu
mberto
juliannyas

245813403 [IBRAM] - Visualização de

-

2017-07-26 2017-08-29 100

eduardohu juliannyas

Conforme relatado
primeiramente pelo
caso #1504: [IBRAM] Visualização de
Coleções
Caso 1: O sistema não
recupera o
desaparecimento de
bens com suas
informações
bloqueadas para
edição.
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Descarte(Baixa)

18:30:55

16:42:44

mberto

[IBRAM] - Adição de
245813380 Descarte(Baixa)

-

2017-07-26 2017-08-28
18:30:51
21:08:51
99

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] - Visualização de
245813343 Coleções

-

2017-07-26 2017-08-02
18:30:42
16:18:04
97

rguimaraes juliannyas

[IBRAM] - Adição de
245813316 Conjuntos

-

2017-07-26 2017-08-01
18:30:37
19:43:45
96

mbrunodm juliannyas

[IBRAM] - Adição de
245813296 Desaparecimento

-

2017-07-26 2017-08-01
18:30:33
17:01:39
95

eduardohu
mberto
juliannyas

Caso 2: O sistema
permite cancelar um
descarte de bens
informando um espaço
[IBRAM] - Cancelamento de em branco no campo 2017-07-26 2017-08-07
245813272 Descarte(Baixa)
"motvo".
18:30:28
20:39:48
94

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] - Adição,
visualização e alteração de
245813257 Entdade Pessoa

-

2017-07-26 2017-08-01
18:30:23
16:58:29
93

mbrunodm juliannyas

[IBRAM] - Adição,
visualização e alteração de
245813244 Entdades Coletvas

-

2017-07-26 2017-08-01
18:30:19
16:58:17
92

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] - Exclusão e
Restauração de Itens em
245813217 Todas as Lixeiras

-

2017-07-26 2017-09-04
18:30:14
18:47:28
91

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] - Registro de
245813192 Coleções - Regra 106

-

2017-07-26 2017-08-01
18:30:09
16:20:07
90

walisonjos
e
juliannyas

[IBRAM] - Correções na
Pagina inicial do
245813158 Tainacan+Museu

-

2017-07-26 2017-07-27
18:30:01
12:18:31
88

marcelf

[IBRAM] - Busca no Tainacan
245813116 Coleções
-

2017-07-26 2017-08-07
18:29:52
16:00:48
86

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] - Pesquisa simples e
245813096 avançada de itens Assunto
-

2017-07-26 2017-07-28
18:29:47
19:02:04
85

mbrunodm juliannyas

Caso 1: O sistema não
recupera o descarte de
bens com suas
informações
bloqueadas para
edição.

rguimaraes
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[IBRAM] - Pesquisa
245813075 Metadado Relacionamento

Ao pesquisar um termo
'as' o sistema está
retornando resultados
como "Aline Lima". em
outro caso ao
pesquisar 'dad' o
sistema retornou "Casa
da Moeda do Brasil".
Os critérios de busca
2017-07-26 2017-07-31
estão corretos?
18:29:43
20:15:44
84

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] - Edição - Coleção
245813057 Conjuntos

O sistema não está
salvando as alterações
no campo Bens na
2017-07-26 2017-08-01
coleção de conjuntos. 18:29:38
16:22:29
83

mbrunodm juliannyas

1) Navegação entre as
interfaces do site
prejudicadas: ao abrir
uma pagina no site, o
mesmo corta o menu
(cabeçalho com as
opções de opções do
site, barra superior),
[Protótpo IBRAM] - Correção tendo que voltar para a
na Navegação e
home do site, para
Redirecionamento das
poder ir para outra
2017-07-26 2017-08-01
245812988 paginas
pagina.
18:29:24
16:23:23
80

eduardohu
mberto
juliannyas

O metadado Bens no
cadastro de conjuntos
está permitndo
relacionar um item já
relacionado a outro
conjunto mesmo com a
opção de não buscar
Itens Vinculados - Cadastro itens já relacionados
2017-07-26 2017-08-01
245812968 Conjuntos - Protótpo IBRAM atvada.
18:29:20
16:24:33
79

mbrunodm juliannyas

245812914 [IBRAM] - Adição de Assunto -

2017-07-26 2017-07-28
18:29:11
18:53:48
77

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM] - Adição de
245812889 Localização

-

2017-07-26 2017-07-31
18:29:06
20:26:20
76

juliannyas juliannyas

[IBRAM] - Pesquisa simples e
avançada de itens
245812856 Localização
-

2017-07-26 2017-07-31
18:29:02
16:16:36
75

eduardohu
mberto
juliannyas

[IBRAM]-Desaparecimento Campo Motvo 245812837 Cancelamento

Ao realizar o
cancelamento de vários
registros em seguida na
coleção de
desaparecimento o
campo motvo
2017-07-26 2017-07-31
armazena um valor.
18:28:57
19:47:42
74

rguimaraes juliannyas

245812768 [IBRAM] - Descarte

-

r-

2017-07-26 2017-07-31 71

juliannyas
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18:28:43
IBRAM] - Metadado
relacionamento - Protótpo
245812746 IBRAM

19:31:03

guimaraes

-

2017-07-26 2017-08-01
18:28:39
16:41:42
70

eduardohu
mberto
juliannyas

Desaparecimento - Regra de
245812599 Negócio - Protótpo IBRAM -

2017-07-26 2017-08-01
18:28:08
19:14:57
63

eduardohu
mberto
juliannyas

O sistema está
permitndo valores
iguais para campos
defnidos como chave
para coleção. Um
exemplo disso é o
campo Nome no
2017-07-26 2017-08-01
cadastro de conjuntos. 18:27:59
16:30:58
61

eduardohu
mberto
juliannyas

Chave Coleção - Protótpo
245812552 IBRAM

Metadado relacionamento Listagem Pesquisa- Protótpo
245812535 IBRAM
-

2017-07-26 2017-08-01
18:27:54
16:40:26
60

eduardohu
mberto
juliannyas

Campos Bloqueados Inserção do Item - Protótpo
245812519 IBRAM
-

2017-07-26 2017-08-01
18:27:50
16:35:01
59

eduardohu
mberto
juliannyas

Remoção Metadado cardinalidade Multpla 245812499 Protótpo IBRAM

Considerando um
metadado com
cardinalidade múltpla
o sistema não permite
remover o primeiro
metadado inserido.
Isso seria um requisito 2017-07-26 2017-07-27
válido?
18:27:45
17:49:04
58

walisonjos walisonjos
e
e

Carregamento Metadados 245812484 Página Editar ITEM - GRAVE

As vezes ocorre um
comportamento
estranho que deixa o
carregamento dos
metadados extras de
determinada categoria
em um loop infnito
não carregando os
campos na página de
edição do ITEM. Isso
ocorre no protótpo do
IBRAm na coleção de
bem permanente nos 2017-07-26 2017-07-27
campo "Situação".
18:27:41
17:00:40
57

walisonjos walisonjos
e
e

245812463 Máscara Repositório Metadado Texto - Novo
Adicionar ITEM

A chave de repositório 2017-07-26 2017-08-01 56
não está funcionando 18:27:36
15:16:22
no protótpo do
IBRAM. Um exemplo
disso é o campo
número de registro na
coleção de bem
permanente.
htps://medialab.ufg.br

eduardohu juliannyas
mberto
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/ibram/permanente/cri
ar-item/
Campo obrigatório Metadado composto - Novo
245812440 Adicionar Item - IBRAM

O campo obrigatório
não esta funcionando
dentro do metadado
composto.

2017-07-26 2017-08-01
18:27:32
16:32:30
55

eduardohu
mberto
juliannyas

Atualização do Tainacan
245812298 Museu via API

Desenvolver processo
para atualização das
colecoes, categorias e
propriedades com os
seus respectvos metas,
atraves da API. No fnal
do processo deve
tambem atualizar os
arquivos do tema e do
plugins do ibram. A
ideia é criar um outro
plugin separado que
executa essa operacao.
Na instalacao do
tainacan a ser
atualizada, o admin
deve inserir o link da
instancia central que
sera usada como
modelo na area de
2017-07-26 2017-08-16
admin do wordpress. 18:27:03
14:49:47
49

mbrunodm juliannyas

Taxonomias estados e
245812276 cidades

Inserir as taxonomias
de estados e cidades.

2017-07-26 2017-08-11
18:26:59
20:13:37
48

andre2ar

juliannyas

Itens Repetdos - Metadado
Relacionamento - Página
Edição Item - Protótpo
245812233 IBRAM

-

2017-07-26 2017-07-27
18:26:50
16:57:35
46

Sem Info

walisonjos
e

Cardinalidade Multpla Bloco Autoria - Prototpo
245812212 IBRAM

Na página de edição de
um item no bloco de
metadados composto
"Autor" que é um
metadado extra de
categoria que permite
mais de um registro.
No entanto, o botão
para adicionar um novo
autor não está
2017-07-26 2017-07-27
disponível.
18:26:46
16:58:50
45

Sem Info

walisonjos
e
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Exportação Coleção Pacote
245812190 Tainacan

Ao tentar exportar uma
coleção utlizando o
pacote do Tainacan
está ocorrendo um
erro HTTP ERROR 500.
Coleção
htps://ibram.medialab
.ufg.br/csv-museuamostra/
usuário: ibram
2017-07-26 2017-08-10
senha: 0k$Xhg[4w;
18:26:42
18:07:00
44

walisonjos
e
juliannyas

Busca metadado de
245812163 relacionamento - IBRAM

-

2017-07-26 2017-08-11
18:26:37
20:05:16
43

eduardohu
mberto
juliannyas

Exportação Coleção Pacote
245811828 Tainacan

Ao tentar exportar uma
coleção utlizando o
pacote do Tainacan
está ocorrendo um
erro HTTP ERROR 500.
Coleção
htps://ibram.medialab
.ufg.br/csv-museuamostra/
usuário: ibram
2017-07-26 2017-07-26
senha: 0k$Xhg[4w;
18:25:29
18:26:03
40

walisonjos
e
LuisMDlab

Busca metadado de
245811802 relacionamento - IBRAM

-

2017-07-26 2017-07-26
18:25:24
18:26:03
39

walisonjos
e
LuisMDlab

245811599 Função Reindexar

Criar em Ferramentas
do repositorio, uma
nova aba, com o
recurso Reindexar, ao
clicar no botao, todos
os itens do repositorio
são reindexados com
metadados para a
busca central. Nao
precisa sobreescrever
os metadados ja
criados, isso é para o
caso de terem sido
criados itens atraves de
alguma funcao que
ainda nao esta criando
os metadados de busca
central (como ocorreu
com a importacao de 2017-07-26 2017-07-26
csv no ibram).
18:24:43
18:25:18
30

eduardohu
mberto
LuisMDlab
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245810706 Função Reindexar

Criar em Ferramentas
do repositorio, uma
nova aba, com o
recurso Reindexar, ao
clicar no botao, todos
os itens do repositorio
são reindexados com
metadados para a
busca central. Nao
precisa sobreescrever
os metadados ja
criados, isso é para o
caso de terem sido
criados itens atraves de
alguma funcao que
ainda nao esta criando
os metadados de busca
central (como ocorreu
com a importacao de 2017-07-26 2017-08-17
csv no ibram).
18:21:21
20:48:17
23

eduardohu
mberto
juliannyas

Tabela 2. Issues reportadas no GitHub do Tainacan+Museus ao longo do projeto
Fonte: htps://github.com/medialab-ufg/tainacan/issues
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Figura 14: Demandas classifcadas por
TIPO registradas ao longo do projeto
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Reflexões e recomendações sobre o processo de implantação do
Tainacan Museus
O processo de desenvolvimento de um sofware, considerando todas as dimensões de
pesquisa e análise envolvidas no presente produto e sabendo que o mesmo se trata de um
processo experimental conduzido por uma pesquisa aplicada pela Universidade Federal de Goiás,
é composto de um conjunto de incertezas que somente ao longo do período de testes e
implantação serão sanados. É nesse período que se aprofunda a escuta da visão do usuário, como
ele reage com a tecnologia desenvolvida, como suas necessidades são reverberadas ou não pelos
fuxos de informação do sofware, a maneira de organização do fuxo de trabalho, as
funcionalidades técnicas implementadas e, sobretudo, as condições objetvas e materiais de
apropriação da tecnologias pelas equipes técnicas dos museus.
O projeto Tainacan Museus foi idealizado pelo IBRAM e pesquisado pela UFG como uma
tecnologia voltada para a gestão dos acervos museológicos, considerando não apenas as questões
relacionadas a difusão do acervo, mas também a sua movimentação, conservação, restauro e
gestão da organização espacial dos objetos musealizados.
Sabe-se também que os museus ligados diretamente ao IBRAM já possuem diferentes
sistemas e níveis técnicos de organização da sua documentação museológica. Logo, o desafo
posto para a implantação do Tainacan Museus é compreender qual a melhor estratégia e qual o
melhor caminho técnico e de visão de gestão de como a oferta da tecnologia deve ser feita, ou
seja, em que contexto o sofware pode ser ofertado para os museus visando se concretzar como
um elemento sócio-técnico de solução dos problemas reais e atuais no museu e não como mais
uma peça técnica que deve ser alimentada, gerando mais trabalhos para os técnicos dos museus
sem necessariamente se compreender quais os ganhos de tal esforço.
Entendendo que apenas em campo, próximos aos técnicos dos museus se pode construir
essa estratégia e também entendendo que tal estratégia possivelmente deva ser personalizada
para cada insttuição quando da construção de seu processo de implantação da tecnologia, foi
proposto uma primeira experiência de implantação e análise de cenário junto a algum museu que
tvesse condições imediatas de se dispor ao trabalho. Nesse contexto, realizou-se nos dias 21 e 22
de novembro de 2017 uma agenda de trabalho junto ao Museu Histórico Nacional, no Rio de
Janeiro, com a presença da equipe da UFG, IBRAM e do Museu. Relatamos em detalhes nos
tópicos a seguir a dinâmica da visita, destacando elementos que ajudam a contextualizar as
refexões sobre o processo de trabalho:
1. O problema atual do Museu Histórico Nacional: o museu tnha um sistema próprio que

cuidava da documentação, contendo mais de 20.000 itens, mas que se encontrava em
estado grave de vulnerabilidade. O servidor que havia desenvolvido o sistema,
denominado SERET, havia se aposentado e o mesmo se encontrava sem manutenção,
instalado em um servidor interno ao museu que vinha apresentando problemas técnicos
de hardware e instabilidades de funcionamento. Dado esse cenário, decidiu-se então por
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migrar de forma emergencial as informações armazenadas pelo sistema do museu para o
Tainacan;
2. Análise do problema estratégico de migração para o Tainacan Museus: ao se analisar os

dados e metadados disponíveis no atual sistema do museu, o SERET, e ao comparar com as
funcionalidades atualmente já implementadas no Tainacan Museus, percebeu-se que
haveriam alguns problemas consideráveis de gestão que poderiam paralisar o trabalho da
equipe técnica na produção e revisão da documentação museológica. O problema consista
na lógica do Tainacan Museus de geração de entdades e controle dessas entdades, sendo
necessário a geração de todas elas para que depois se fzesse a atribuição de relação com
os objetos musealizados disponíveis no sistema. Ao perceber essa necessidade técnica, a
equipe do museu junto aos técnicos da UFG e IBRAM, analisou que seria inviável gerar
milhares de entdades no sistema, para depois cadastrar toda a documentação do museu e
atribuir as relações a posteriori. Foi percebido que tal rotna, considerando que o museu já
possuía base de dados com informações digitalizadas, geraria uma enorme carga de
retrabalho, eventualmente paralisando por meses a equipe de documentação do museu.
Tal rotna se mostrou inviável no presente cenário. Entendendo que esse problema poderia
eventualmente se repetr em vários outros museus que já possuem documentação
organizada em algum formato digital, a equipe da UFG partu para a análise de alternatvas
em relação as diferentes possibilidades de uso do Tainacan, considerando a disponibilidade
também da versão Repositórios, que trabalha mais diretamente na organização dos dados
diretos do repositório.
3. Proposição de nova estratégia e análise de impacto: uma vez posto o cenário acima

mencionado, a equipe da UFG partu para experimentar a aplicação do Tainacan
Repositório junto a documentação do museu. O que se tnha como hipótese era que nessa
versão não haveriam os problemas de gestão de entdades da versão Museus, fazendo com
que o processo de migração dos dados do SERET fosse imediata, havendo uma rápida
transposição dos dados do sistema atual do museu para o Tainacan Repositórios. Uma vez
feitos os testes, foi possível migrar os dados numa primeira experiência na própria reunião
presencial no museu. Uma vez a informação migrada haveriam condições objetvas de
salvaguardar a documentação já digitalizada do museu, permitndo que o mesmo pudesse
desatvar seu sistema antgo e ter condições de contnuar o trabalho imediato de inserção
de novos objetos na base de dados, busca, consulta e revisão técnica da documentação
existente. Foi identfcado que nesse cenário não haveria retrabalho dos técnicos, dado que
as informações já existentes seria aproveitadas em sua integralidade. De tal maneira,
acordou-se junto ao IBRAM e ao museu que esse seria o procedimento técnico adotado e
assim foi realizado, podendo a documentação atual do museu ser acessada no link:
mhn.medialab.ufg.br.
4. Refexões sobre a estratégia adotada e recomendações de estratégia de implantação do

Tainacan para os museus do IBRAM: a partr da experiência vivenciada junto ao MHN e
entendendo que essa experiência refeta situações que seriam esperadas de se viver em
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outros museus, ainda com eventualmente mais fragilidade técnica em relação aos dados
digitalizados, recomendou-se ao IBRAM, como produto da presente pesquisa, que a
implantação do Tainacan em seus museus se desse da seguinte maneira, respeitando as
etapas técnicas de avaliação de cenários descritas a seguir:
1. Análise do estado da documentação digital atual do museu: analisar se a

documentação do museu se encontra digitalizada, em que formato, em que tpo de
base de dados, em que tpos de arquivos, os dados e metadados utlizados, procurando
priorizar os sistemas que estejam mais vulneráveis como estratégia de migração
imediata. Para isso, foi sugerido ao IBRAM o desenvolvimento de um novo produto
analítco, chamado indicador de maturidade tecnológica dos museus;
2. Migrar a documentação para o Tainacan Repositórios: migrar a documentação atual

digitalizada para o Tainacan Repositórios, facilitando com a mesma tenha salvaguarda e
esteja disponível online para consulta, atualização e integração com as bases de dados
de outros museus;
3. Consttuição da rede de acervos digitais: integrar as bases de dados dos diferentes

museus e implementar o serviço de busca integrada, facilitando com os dados seja
interoperáveis e de fácil consulta de forma integrada;
4. Análise de novas funcionalidades técnicas necessárias: uma vez realizada e

estabilizada a rede de documentação integrada do IBRAM, analisar juntos aos técnicos
dos museus que funcionalidades serão de fato necessárias para melhorar as condições
de gestão do Tainacan Repositórios. Entende-se que é fundamental a partcipação da
equipe de técnicos dos museus nesse processo, evitando que algumas funcionalidades
sejam idealizadas mas não tenham condições de serem implantadas pelo
desconhecimento das condições objetvas do campo de atuação. Recomenda-se que
em etapas futuras do projeto esse trabalho junto aos técnicos seja realizado,
preferencialmente de forma coletva, facilitando a consttuição de uma inteligência
compartlhada de estratégias e necessidades informacionais de documentação
museológica. Eventualmente, várias funcionalidades do Tainacan Museus possam ser
reaproveitadas para essa nova etapa.

Conclusão
Conclui-se que o projeto implementou de forma adequada, segundo as especifcações
técnicas analisadas, as funcionalidades prioritárias de cadastrado de bens e funcionalidades
correlatas de gestão de metadados e análise de dados. Ao mesmo tempo, o projeto pode
experimentar a implementação realizada em condições reais de uso, avaliar novas estratégias
necessárias para melhorar as condições de uso do Tainacan como tecnologia livre para a formação
da rede de acervos digitais pelos museus do Ibram. Conclui-se, portanto, que o projeto atende
seus objetvos de pesquisa aplicada ao rever as propostas técnicas do campo e criar condições de
uma estratégia alternatva servir como caminho de fortalecimento dos museus do Ibram,
35

Relatório de Implementação - TED Plataforma Acervo / Tainacan+Museu / Customização e implementação

adotando e melhorando a tecnologia Tainacan, levando a insttuição a cumprir seu objetvo de
apoio técnico aos museus em seu trabalho de documentação.
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